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BU vesileyle, bu kavuran gündemde, 
ormanları ve canları kurtarmak için 
insanüstü çalışmalar yapan tüm 
kurum çalışanlarına ve yüce gönüllü 

tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyo-
ruz InCity ailesi olarak… Yangında kaybetti-
ğimiz vatandaşlarımıza rahmet, maddi zarar 
görenlere sabır ve yaralananlara acil şifalar 
diliyoruz. Bir daha benzer acılar yaşamamak 
ümidiyle, hepimize geçmiş olsun…

Ne var ki; hayat devam ediyor…
Devam eden hayatı bu sayfalara taşımak 

da bizlerin işi… Bu nedenle de, sizler için 
hazırladığımız özel bilgi, öneri ve haberlerle 
dolu sayfalarımızı, biran olsun derin bir soluk 
alabilmeniz için beğeninize sunuyoruz…

Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde 
Güldal Siğinç’in konuğu; Royalty House 
Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Drexler oldu. 
Saniye Drexler, uzun yıllar Almanya’da pek 
çok küresel ölçekli firmada çalıştıktan sonra, 
Royalty House firmasını kurmuş. Şimdi 
ekibiyle birlikte, bu çatı altında uluslararası 
ticaret ve kalite kontrol danışmanlığı hizmeti 
sağlıyor, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında 
işbirlikleri ve ticari ortaklıklar inşa ediyorlar... 

Kendisiyle bu işbirlikleri, çalışma prensipleri 
ve uluslararası ticaret konularında faydalı 
bilgiler içeren keyifli bir söyleşiyi değerlendir-
melerinize sunuyoruz.

“Güncel” bölümümüzde; kahrolduğumuz, 
için için yandığımız bu günlerde AKUT Vakfı 
Eğitim Birimi bizleri orman yangınları konu-
sunda bilgilendirmek adına orman yangını 
ile karşılaşınca yapmamız gerekenlerle ilgili 
bir paylaşımda bulundu. Tekrar böyle büyük 
felaketlerle karşılaşmamak dileklerimizle 
dikkatinize sunuyoruz…

“Çocuk” bölümümüzde Acıbadem Üni-
versitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva, pande-
mide çocuklarda takıntılara karşı alınabilecek 
önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve öneriler-
de bulundu.

“Araştırma” bölümüzde, KPMG’nin, 
Covid-19 sonrasında değişen moda trend-
lerini ve tüketicinin moda anlayışının nasıl 
şekillendiğini incelediği araştırma sonuçları 
var. ‘Geleceğin Modasını Görmek’ başlıklı 
araştırmada ‘sürdürülebilir moda’ ve ‘modada 
dijitalleşme’ başlıkları öne çıkıyor. 

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, Dermatoloji ve 
Veneroloji Uzm. Dr. Hüray Hügül, ZİÇEV An-
talya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, 
Gezi Yazarı Yeşim Özkoç, A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı, Diyetis-
yen Zeynep Erturul Budak, Kitap Yorumcusu 
ve Hayvan Dostu B. Nilüfer Binbir, Teknoloji 
Yazarı Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; 
bilgi, görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki 
yerlerini aldılar… 

Ve ben de sizleri dopdolu içeriğimizle baş 
başa bırakıyorum. Güzel günlerde buluşmak 
üzere…

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

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

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

Basım Tarihi: Ağustos 2021
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Öyle bir zamandan geçiyoruz, 

öyle günler yaşıyoruz ki; “Daha ne 
olabilir?” sorusunun cevabı bitmek 
bilmiyor ve her defasında daha çok 

acıtıyor içimizi… Yüreklerimiz yangın 
yeri, ciğerimiz alev alevdi Temmuz 
ayı sonunda her birimizin… Biz bu 

sayfaları sonlandırırken hala devam 
ediyordu yurdun dört bir yanında 

ormanlarımızdaki yangınlar… 
Kaybımız da üzüntümüz de büyük 

ne yazık ki…
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YUVARLAK hatları ve akıcı tasarımı 
ile dikkat çeken “Red Dot Award” 
tasarım ödüllü Mare serisi; 
banyolarında sade ve dingin bir 

ortam isteyenler için tasarlandı. Hijyen ve 
temizlik hassasiyetinin daha yüksek olduğu 
bugünlerde Mare klozetler, üstün hijyen 
sağlayan kanalsız Rim-Off özellikleri ile 
bakteri barınımını engellemenin yanı sıra 
temizlik standartlarını da yükseltiyor. 

Asma klozet, duvara dayalı klozet, bide 
ve tezgahaltı lavabodan oluşan Mare serisi, 
tüm banyoyu aynı tasarım çizgisi ile dekore 
etmeye de olanak sağlıyor. Estetik ve tasarımı, 
fonksiyonel hijyen ögeleri ile bir araya getiren 
Creavit, 65 ülkede tercih edilen, banyo 
deneyimini şekillendiren global Türk markası 
olmaya ve kullanıcı odaklı tasarım bakış 
açısıyla yeni ürün geliştirmeye devam ediyor.

Banyoda Sadelik ve Hijyen: Banyoda Sadelik ve Hijyen: 

Türkiye’nin global banyo 
markası Creavit, Mare serisi 
ile banyoları yalın tasarım, 
fonksiyonellik ve hijyenle 

buluşturuyor. 

HEM sağlıklı hem de lezzetli 
yemeklerin başrolünde yer 
alan Bambum Pade döküm 
sahan, her türlü ocağa uyum 

sağlıyor.
Ocak üzerinde özlediğiniz mangal 

lezzetini tattıran Bambum Pade 
döküm sahan, aynı zamanda sağlıklı 
lezzetlerin baş tacı oluyor.  Yanmaz 
yapışmaz yüzeyiyle kolaylık sağlayan 
sahan, modern çizgileriyle kalitesini 
ortaya koyuyor. Yüksek ısıya dayanıklı 
sahan, 3 farklı boyutuyla kullanım 
kolaylığı sunuyor. Kırmızı ve siyah renk 
seçeneğiyle satışa sunulan Bambum 
Pade döküm sahan, mutfak ustalarının 
vazgeçilmez gereçleri arasında yer 
alıyor.

OCAKTA 
MANGAL 
LEZZETi 
Et ve sebze yemeklerine 
mangal lezzeti veren 
Bambum Pade döküm 
sahan, mutfakta 
harikalar yaratmak 
isteyenlerin yardımcısı 
oluyor. Yüksek 
dayanıklılık özelliğiyle 
dikkat çeken Bambum 
Pade döküm sahan, et 
ve sebze yemeklerinizin 
mükemmel bir şekilde 
pişmesini sağlıyor.

DÜNYACA ünlü saat markalarının 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
Saat&Saat farkıyla sunulan Fossil’in 
yeni modeli, çarpıcı tasarımıyla 

adeta zamanın gücünü yansıtıyor. Siyah, 
lacivert ve rose gold renklerin buluştuğu şık 
modeliyle göz alan Fossil, farkını ilk bakışta 
bile hissettiyor. Saatin çelik bileziğinde 
kullanılan renk seçimleri, “Siyah ve lacivert 
bir arada kullanılmaz” klişesini bir kalemde 
siliyor. Saatin indeksinde göze çarpan rose 
gold detaylar ise tasarıma hareket katıyor.

Fossil’in birbirinden şık saatlerin yer 
aldığı zengin koleksiyonlarını Saat&Saat 
mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr 
adresinde bulabilirsiniz.

Fossil’in iddialı tasarımıyla 
öne çıkan yeni modeli, her 
biri incelikle düşünülmüş 

detayları ve güçlü renkleriyle 
farkını ortaya koyuyor.

ZAMANIN 
GÜCÜNÜ 
HISSEDIN

MAREMARE
SERSERiiSSii

http://www.saatvesaat.com.tr
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Yüzde yüz yerli mutfak 
ürünleri üreten 

Taşev, en sağlıklı ve 
geleneksel ürünleri 

yeniden kullanıcılarıyla 
buluşturuyor. Özel davet 

ve partilerin büyük 
sorunlarından olan 

içecek ikramları, Taşev’in 
Fırat cam sebili ile büyük 

bir keyfe dönüşüyor.
Miniklerin severek takip 

ettikleri ve koca ayı ile macera 
dolu günler yaşayan ‘Masha’, 
Taç Lisanslı Ürün Grubu’nda 

miniklerle buluşuyor. 

TASARIM konseptinde, bir çiçek 
bahçesindeki mutlu kedilerin karak-
terize edildiği Bella Maison Farlen 
Kahvaltı Takımı, kahvaltı sofrala-

rına sanatsal bir dokunuş yapıyor. Normal 
seramikten çok daha dayanıklı bir malzeme 
olan “stoneware” malzeme ile yapılan kahvaltı 

takımı, mikrodalga, fırın ve bulaşık makine-
sinde güvenle ve uzun yıllarkullanılabiliyor.

Toplam 26 parçadan oluşan 6 kişilik Bella 
MaisonFarlen Kahvaltı Takımı’nda; servis 
tabakları, sunumlar için kayık tabaklar, 
peynir tabakları, reçellikler,çay tabakları veçay 
bardakları bulunuyor.

Minimalist çizgilerle 
unutulmaz 

kahvaltıların sofraları

Masha’nın maceraları 
bebek odalarında!

Kendine has tasarım ruhuyla yaşam alanlarını baştan yaratan 
Bella Maison, 2021 yaz koleksiyonundaki Farlen serisi ile 

kahvaltı sofralarını modern, minimalist çiçek desenleri ve 
stilize edilmiş kedi karakterleri ile buluşturuyor. 

Özel 
günlerin 

kurtarıcısı 
dekoratif 

sebil

6 litrelik geniş hacmi sayesinde 
kalabalık buluşmalara eşlik 
eden Taşev Fırat cam sebil su, 
limonata ve şerbetlerinin ikram 

edilmesinde büyük kolaylık sunuyor. 
Camın sağlıklı yapısı sayesinde güven 
veren Taşev’in Fırat cam sebili, 4 ayaklı 
standıyla dekoratif bir görünüm kaza-
nıyor. Camın sağlıklı yapısı sayesinde 
gönül rahatlığıyla kullanılan Taşev Fırat 
cam sebil, koku yapmıyor ve içeceğini-
zin hep taze kalmasına yardımcı oluyor. 
Sağlığınız ve keyfiniz için tasarlanan Ta-
şev cam sebil, 6 litrelik geniş hacmi ile 
özel günlerin gözdesi oluyor.

BIRBIRINDEN sevimli halleriyle 
miniklerin dikkatini çeken Masha, 
TAÇ’ın Lisanslı Ürün Grubundaki 
Pike Takımları’nda hayat buluyor. 

Doğum günü temasının yer aldığı pike takımı, 
rengi ve üzerinde yer alan eğlenceli desenleriy-
le bebek odalarını süslüyor.

Sıcak yaz günlerinde bebeklere konforlu 
uyku sağlayan çarşaf, yastık ve pikeden oluşan 
takımı görmek için TAÇ mağazalarının yanı 
sıra,  www.tac.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.tac.com.tr%27yi/
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DÜNYACA ünlü markaların 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
Saat&Saat farkıyla sunulan Gc, 
yeni modeli sizi beyazın büyüsüne 

kapılmaya davet ediyor. Seramik bileziğiyle 
farkını ortaya koyan Gc, şıklığını ışıltılı 
taşlarla süslenen bir indekse sahip kadranla 
tamamlıyor. Son derece iddialı bir görüntüye 
sahip saatin rose gold detayları ise tasarıma 
hareket katıyor.

Gc koleksiyonunda yer alan birbirinden 
iddialı tasarımlara sahip erkek ve kadın 
saatlerini Saat&Saat mağazalarında ve www.
saatvesaat.com.tr adresinde bulabilirsiniz. 

Zamanın 
Beyaz 

Büyüsü

CITYVİTRİN

Zengin saat koleksiyonlarıyla 
farklı zevklere hitap eden 

Gc’nin yeni modeli, yalınlığın 
ihtişamını gözler önüne 

seriyor. Benzersiz tasarımıyla 
fark yaratan Gc, iddialı 

kadınların gözdesi oluyor.

KAHVE denilince ilk akla gelen Kara-
ca Hatır ürün ailesi, filtre kahve veya 
çay demlerken eş zamanlı olarak köz 
tadında Türk kahvesi ve sütlü içecek 

hazırlama özelliğini tek cihazda buluşturan 
Hatır Plus Mod ile büyüyor. Günün farklı 
zamanlarında farklı lezzetler tatmak, tüm aile 
üyelerinin ve misafirlerin moduna göre ko-
layca ikram hazırlamak için tasarlanan Hatır 
Plus Mod ile ister tek kişilik ister tek seferde 
10 fincana kadar içecek hazırlamak mümkün. 

En güzel kahve keyfi
Yenilikçi ürünlerin adresi 
Karaca, 5 farklı içeceği tek 

cihazda hazırlayan Hatır Plus 
Mod ile közde Türk kahvesi, 
sütlü içecek, filtre kahve, süt 
ısıtma ve çay yapma özelliği 

ile yaz aylarının enerjisine 
uygun pratik ve lezzetli içecek 

alternatifleri sunuyor. 

Tasarımlarıyla trendlere 
yön veren Valeron, 

koleksiyonundaki nevresim 
takımlarıyla adeta lüks ve 

zarafeti yatak odalarına taşıyor. 

SEZONDA öne çıkan Bellagio 
Nevresim takımı özel rengi, dokusu 
ve desenleriyle lüks bir görünüm 
sunuyor. Doğanın rengini kucaklayan 

ve yepyeni bir stille tasarlanan nevresim 

takımı, tasarımında önemli dokunuşların 
izlerini taşıyor. Üstün kalitedeki yumuşacık 
dokusuyla uyku konforunu en üst düzeye 
çıkaran Valeron, lüksü ve doğallığı birarada 
sunuyor.

Yatak odaları Yatak odaları 
zarafetle zarafetle 
renkleniyorrenkleniyor
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FORTUNE Türkiye’nin her yıl yaptığı 
Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın 
sonuçları açıklandı. 2019 sonuçlarına 
göre Fortune 500 arasında 469’uncu 

sırada olan Antalya Kutu Sanayi ve Oluklu 
Mukavva Ticaret A.Ş (ANKUTSAN) devler 
ligindeki yükselişini bu yıl da sürdürdü ve 
2020’de 133 basamak birden yükselerek 
Fortune 500 Türkiye listesinde 336’ncı sırada 
yerini aldı.

2020’de dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs pandemisi ve pandeminin getirdiği 
tüm olumsuzluklara rağmen istihdamını 889 
kişiye yükselten Ankutsan, kendi büyüme re-
korunu tazeleyerek, 2020’de 1 milyar TL üzeri 
net satış hasılatı sağlarken, ihracatı 50 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 

ÜLKE EKONOMISI VE SEKTÖRE 
KATKISI SÜRECEK

Ankutsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Rüstem Kesgi, ANKUTSAN’ın bu başarısında 
emeği geçen tüm çalışanlarına, müşterilerine 
ve iş ortaklarına teşekkür etti ve kendi sek-
törlerinde bir dünya markası olma hedefiyle 
çalıştıklarını belirterek hem sektöre hem de 
Türk ekonomisine olan katkılarını sürdüre-
ceklerini söyledi. ANKUTSAN’ın başarılarının 
çeşitli meslek odaları ve kuruluşların ödülleri 
ile taçlandığını ifade eden Rüstem Kesgi 2021 
yılı hedeflerini de açıkladı.

2021 YILINDA 1,8 MILYAR TL
CIRO HEDEFLIYOR   

2020 yılında göstermiş oldukları büyüme-
nin önemli bir başarı olduğunun altını çizen 
Ankutsan Yönetim Kurulu Başkan’ı Rüstem 
Kesgi “Pandeminin yarattığı tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen yatırımlarımıza ve büyü-
meye devam ediyoruz. Adana’da mevcut kâğıt 
fabrikamıza ek olarak 60 milyon Euro yatırım 
ile yüksek teknolojiye sahip yeni bir kâğıt 

üretim tesisi kuruyoruz, bu yatırımımızla 
birlikte yüzde 100 entegre olarak ihtiyacımız 
olan ham maddenin tamamını üretiyor ola-
cağız” dedi. Ayrıca satın almasını daha önce 
gerçekleştirdikleri Ankara tesislerinin 2. etap 
yatırımını da yılsonunda devreye alacaklarını 
belirten Kesgi, “Büyümemizi sürdürerek, 
2021 yılında 1,8 milyar TL ciro hedefini aş-
mak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

İhracatta geçen yıl dolar bazında yüzde 45 
büyüme ve yaklaşık 50 milyon dolar ciro ile 
sektöründe açık ara lider konumda oldukları-
nı ve yılsonunda 75 milyon dolar ihracat ra-
kamı hedeflediklerini ifade eden Kesgi, pazar 
liderliğini koruduklarının altını çizdi.

Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüs-
tem Kesgi, “Geçtiğimiz yıl Avrupa, Amerika, 
Avustralya, Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
bölgelerinde 60’dan fazla ülkeye ihracat 

yaptık. Mevcut pazarlarımızı büyütmek için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pizza kutu-
ları, yaş sebze meyve kutuları, safiha, taşıma 
kolisi, fide ve çiçek kutuları, endüstriyel 
kutular; ihraç ettiğimiz genel ürün grupları-
mızı oluşturuyor. Uzak Doğu’da gelişmiş, kişi 
başı geliri yüksek olan Malezya, Singapur vb. 
ülkeler de yeni hedef pazarlarımız arasında 
yer alıyor. İhracatımızı geliştirmek için mev-
cut pazarları geliştiriyor ve yeni pazarlar için 
araştırmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

AR-GE VE DIJITALLEŞMEDE 
ÖNCÜ YAKLAŞIM

Rüstem Kesgi, “Gelişen dijital altyapımız 
ve endüstri 4.0 yaklaşımı ile kurduğumuz 
üretim tesislerimiz ile dünyanın her yerine 
hizmet verir ve her yerinden ulaşılabilir ko-
numdayız, sektörümüzün Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahibiz, 
müşterilerimize uygun yenilikçi çözümler 
sunuyoruz” dedi. Dijitalleşme yolunda çok 
büyük yatırımlar yaptıklarından da bahseden 
Kesgi, “SAP çözümlerinin tüm modüllerini 
kapsayacak şekilde tüm tesis ve yönetim 
merkezlerimizde sistem çözümlerini hayata 
geçiren sektörümüzdeki ilk ve tek şirket ola-
cağız, bu büyük proje aynı zamanda SAP’nin 
Avrupa’daki sayılı projelerinden biri olacak‘’ 
şeklinde konuştu. 

TURQUALITY PROJESI’NE DÂHIL 
SEKTÖRÜNDEKI ILK VE TEK ŞIRKET 

Global bir marka olma yolunda ciddi katkı 
sağlayacak Turquality programına da dikkat 
çeken Kesgi, “Turquality kapsamında dâhil 
oldukları marka desteği programı ile birincil 
hedef pazarlarımızda hızla büyüyeceğiz” 
şeklinde konuştu. Ayrıca bu yıl gerçekleşe-
cek olan birçok fuara katılarak Türkiye’yi ve 
Ankutsan’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini 
vurguladı.

ANKUTSAN’ın 
büyük başarısı

CITYFİRMA HABER

ANKUTSAN, Fortune 500 
Türkiye 2021 Araştırması’nda 
2020 performansıyla 133 sıra 

birden yükselerek 336’ncı 
sırada yerini aldı.

Rüstem
Kesgi
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SON yıllarda Basel’den Türkiye, Mısır ve 
Yunan Adalarına direkt uçuşlar düzen-
lemekte olan Corendon Airlines, Euro-
Airport Basel-Mulhouse-Freiburg’da 

bir üs açmaya karar vererek Avrupa’nın bu 
yoğun havalimanına sunduğu uçuş programını 
genişletti. 

İlk uçuşunu gerçekleştirmek için 2 Temmuz 
2021 Cuma günü Basel’deki yeni evine inen 
9H-TJD kuyruk numaralı ve Avrupa Birliği 
bayraklı uçak için havalimanı tarafından 
gerçekleştirilen geleneksel su takı ile karşılama 
seremonisinin ardından Corendon Airlines ve 
Euro Airport Basel yöneticilerinin katılımı ile 
bir basın toplantısı düzenlendi. 

İsviçre’nin üçüncü en büyük ulusal havali-
manı ve Fransa’nın en büyük beşinci bölgesel 
havalimanı olan Euro Airport’un Direktörü 
Matthias Suhr, “Krizlere rağmen yatırımlarına 
ara vermeyen ve büyük bir dinamizm sergile-
yen Corendon Airlines’ı Basel’de ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Corendon Airlines’ın bu 
yeni atağı ile pandemi sonrası artan bölgemiz-
deki seyahat talebinin büyük bir kısmını birlik-
te karşılayacağız. Bu da bir milyon potansiyel 
yolcusu olan havalimanımızın cazibesini 
artırıyor. Havalimanımızın en çok destinasyon 
sunan ilk 4 havayolundan biri olan Corendon 
Airlines’a yapacağımız ev sahipliği ile Akdeniz 
yelpazemizi genişletirken üç uluslu bölgemiz 
ile tüm Avrupa arasında bağlantı sağlamadaki 
rolümüz de güçlenecek.” şeklinde konuştu. 

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer 
ise Euro Airport’un kendileri için önemini şu 
sözlerle anlattı: “EuroAirport Basel, Fransız, 

Alman ve İsviçrelilere hitap etmesi sebebiyle 
konum olarak çok önemli bir havalimanı. 
Bir milyondan fazla nüfusa sahip bir sanayi 
metropolü olması sebebiyle ekonomik olarak 
çok dinamik bir bölge. Bu nedenle havali-
manının potansiyeline inanarak Temmuz 
2020’den itibaren uçaklarımızdan birini 
buraya konumlandırma kararı verdik. Bu uçak 
ile sezon boyunca Basel’den günde birden fazla 
kez olmak üzere Yunanistan’ın Girit, Korfu, 
Rodos ve Kos adalarına uçacağız. Türkiye’de 
ise turistik destinasyonlarımız olan Antalya, 
İzmir ve Bodrum’un yanı sıra Ankara, Kayseri 
ve Gaziantep’e etnik uçuşlar düzenleyeceğiz. 
2021 sonbaharından itibaren ise Fuerteven-
tura, Gran Canaria, Lanzarote, Palma de Mal-
lorca ve Tenerife gibi İspanya’nın en popüler 
noktalarına uçacağız.”

BU KEZ DE BASEL HAVALIMANINDA 
BiR UÇAK KONUMLANDIRIYOR

CORENDON AIRLINES’TAN YENI ÜS: 

Geçtiğimiz hafta Düsseldorf 
Havalimanı’ndaki base 

operasyonunu duyuran 
Corendon Airlines bu kez 

de Avrupa’nın önemli 
havalimanlarından Basel’e bir 

uçak konumlandırdı.

Basel – İzmir: Perşembe, Pazar
Basel – Antalya: Salı, Perşembe, Pazar
Basel – Kayseri: Pazartesi, Cuma
Basel – Bodrum: Salı, Cumartesi
Basel – Ankara: Pazar
Basel – Gaziantep: Cuma
Basel – Korfu: Çarşamba, Cuma, Pazar
Basel – Herklion: Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi
Basel – Kos: Perşembe, Pazar
Basel – Rodos: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

Corendon Airlines’ın Euro Airport’tan 
sunduğu 2021 Yaz sezonu uçuşlarının 
programı ise şu şekilde:
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MAKINE öğrenimi teknolojisi 
ile alışverişin hızlı bir şekilde 
tamamlanmasını sağlayan ve 
Türkiye’de bu yönü ile bir ilk olan 

Metro Fast ile Antalyalı müşteriler, ürünlerini 
mobil uygulama üzerinden barkod okutarak 
alışveriş arabalarına ekleyebiliyor ve alışveri-
şin sonunda saniyeler içinde sepetin doğrula-
masını yaparak doğrudan ödeme yapabiliyor. 

Müşterilerden büyük ilgi gören Metro 
Fast, hizmete sunulduğu Metro Türkiye ma-
ğazalarında yaklaşık 1,5 yılda 100 bine yakın 
kişi tarafından kullanıldı. 

“METRO FAST’I BU YIL TÜM 
MAĞAZALARIMIZDA UYGULAMAYI 

HEDEFLIYORUZ”
Metro Fast uygulamasıyla ilgili açıklamada 

bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Tü-
rüng, “Modern tüketici, zamandan tasarruf 
edeceği ve en verimli şekilde hizmet alabile-
ceği bir yöntem arayışında. Biz de fiziksel ve 
dijitalin harmanlandığı, fijital olarak adlan-
dırdığımız bir yaklaşımla fiziksel alışveriş 
deneyimi ile dijital dünyanın kolaylık ve hızını 
bir araya getiren çözümler sunuyoruz. Bu 

kapsamda 100 milyon TL’den fazla yatırım 
kararıyla hayata geçirdiğimiz Metro Fast 
çözümümüzü özellikle pandemi ile artan hızlı, 
kolay ve temassız alışveriş ihtiyacını karşıla-
mak üzere yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 
Müşterilerimizin kasada bekleme dönemini 
bitiren ve alışveriş için toplamda harcanan 
süreyi dakikalara düşüren böylesi önemli bir 
uygulamayı Antalya’daki müşterilerimizin 
kullanımına sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.

Uygulama, iOS ve Android mobil uy-
gulama mağazalarında Metro Fast ismi ile 
aratılarak indirilebilir.

MISAFIRLERININ 
memnuniyetini daima ön planda 
tutan Sun Express’in Fraport 
TAV Antalya Havalimanı ile 

gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Sun 
Express’in iç hat yolcuları, biniş kartlarını 
göstererek %40 indirimli olarak Antalya 
Havalimanı İç Hatlar Terminali CIP Lounge’a 
girebilir ve uçuşlarını beklerken seyahat 
stresinden uzaklaşabilirler.

Sun Express’e özel indirimle CIP Lounge 
hizmetlerinden yararlanan misafirler, 
seyahatleri öncesinde Fraport TAV Antalya 
Havalimanı İç Hatlar CIP salonunun konforlu, 
şık ve ferah atmosferi eşliğinde dinlenme 
imkânı bulurken, tüm gün yenilenen zengin 
ikram büfesi, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve daha 
birçok ayrıcalığın da keyfini çıkarabilir.

Metro Türkiye, 
Antalya mağazasında 

AYRICALIKLI ALIŞVERiŞ 
DENEYiMi SUNUYOR 

iNDiRiMLi LOUNGE HiZMETi

Metro Türkiye’nin hızla 
yaygınlaşan ve Antalya 
mağazasında da hayata 

geçirdiği Metro Fast 
çözümü ile müşteriler 

alışverişlerini ürünlerini 
kasa bandından geçirmeden 

ve ödeme için uzun kasa 
kuyrukları beklemeden 

gerçekleştirebiliyor. 

Sun Express iç hat yolcuları, 
Fraport TAV Antalya 

Havalimanı’nda CIP Lounge 
hizmetlerinden %40 

indirimle yararlanıyor.

Sun Express misafirlerine Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda 



17

CITYFİRMA HABER

Barut Hotels 
iSTiHDAM

ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI
Turizmin ‘Oscar’ları 
olarak belirtilen QM 

Awards 2020 sahiplerini 
buldu. Pandemi 

süresince sergilediği 
çalışan politikaları 

nedeniyle Barut 
Hotels özel kategoride 

ödüllendirildi.

50. yılını kutlayan Barut Hotels, tüm 
sektörel krizlerde olduğu gibi global 
bir kriz olan pandemide de çalışan-
larının haklarını koruyarak ekono-

mik istikrarlarını sürdürmeyi başardı. Bu 
uygulamaları sektör ve kamu tarafından takip 
edilen Barut Hotels, QM 2020 Awards Ödül 
Töreninde özel kategoride verilen İstihdam 
Ödülü’nün sahibi oldu.  

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen QM Awar-
ds; 11. yıl anısına 11 farklı ülkede 4 farklı 
dilde oylama ile belirlendi. QM Awards Anketi 
web siteleri üzerinden 101 bin ziyaretçiye 
ulaştı. Ankete katılan kişiler, 2020 turizminin 
En’lerini belirledi. Yaklaşık 1 ay süren oylama-
da; yurt içi ve yurt dışından turizm yönetici-
leri, turizm yatırımcıları ve turizm çalışanları 
oy kullandı. Bu oylamada pandemi sürecinde 
yürüttüğü çalışan politikaları ile Barut Hotels 
İstihdam Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

ÇALIŞANLARININ 
IŞ KAYGISI YAŞAMALARINI ÖNLEDI

Grubun yaptığı açıklamada “Barut Hotels 
İstihdam Özel Ödülü ile taçlandırıldı. Oyları 
ile bizi bu anlamlı ödül ile buluşturan değerli 
sektör mensuplarına teşekkürlerimizi su-
narız” cümlelerine yer verildi. Barut Hotels 
pandeminin başında yaptığı açıklamada 
çalışanlarını sahipleneceğini bildirmiş ve bu 
açıklaması ile çalışanlarının iş kaygısı yaşama-
larını önlemişti. Turizm sektöründe yaşanan 
ücretsiz izin, işten çıkarma gibi haberlerin 
aksine Barut Hotels hiçbir çalışanını ücretsiz 
izne göndermediği, işten çıkarmadığı kriz po-
litikası kapsamında, kısa çalışma ödeneği alan 
çalışanlarına da tam maaş ödemeyi sürdürdü. 
Barut Hotels bu yaklaşımı ile QM Awards 
2020 Ödül Töreni’nin en anlamlı ödülünün 
sahibi olmayı başardı.
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BAŞKAN Çetin açıklamasında şunları 
kaydetti: “Açıklanan veriler bize 
Haziran ayında ülke genelinde konut 
satışının geçen yılın aynı ayına 

göre %29,1 azalarak 134 bin 731 olduğunu 
söylüyor. Bir önceki aya göre ise %128 artış 
gerçekleştiğini görüyoruz

Antalya’da ise konut satışı geçen yılın aynı 
dönemine göre % 24 azalış, bir önceki aya 
göre ise %155 artış göstererek 5773 olmuş-
tur. Pandemi sürecindeki açılmaların konut 
satışına olumlu yönde etki yaptığını ve konut 
satışının bir önceki yıla göre düşüş kaydetse 
de önceki yıllardaki Haziran ortalamasına 
döndüğünü söyleyebiliyoruz.

Faiz oranlarındaki yüksek düzeyin ve 
pandemi kaynaklı belirsizliğin etkisi ile 
ipotekli konut satışında ise keskin bir azalış 
görüyoruz. Haziran ayında gerçekleştirilen 
ipotekli satışların toplam içerisindeki payı 
geçen yıla göre ülke genelinde %53’den %21’e, 
Antalya’da ise %45’den %17’ye düşmüştür. 
Bu veriler bize yüksek faiz oranlarının etkisi 

ile vatandaşın krediyle konut alma fikrinden 
uzaklaştığını söylüyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA HEM 
TÜRKIYE’DE HEM ANTALYA’DA 

HAZIRAN AYI REKORU
Pandemi sonrası açılma, yabancıya konut 

satışında da bir canlanmayı beraberinde 
getirmiştir. Bu canlanmanın etkisi, yabancıya 
konut satışında İstanbul’un ardından ikinci 
sırada bulunan Antalya’da da hissedilmiştir. 
Türkiye’nin doğal cazibesini ulusal para biri-
mimize güven ve değer kazandıracak doğru 
adımlarla desteklediğimizde, doğru şehircilik-
le ve marka projelerle dünyaya açıldığımızda 
ülke olarak yabancıların konut yatırımların-
dan çok daha fazla pay alacağımız ve döviz 
girdisi elde edeceğimiz açıktır. Bununla 
birlikte konut yatırımlarında gerçekleşen ya-
bancı ilgisinin önümüzdeki süreçte istihdam 
ve katma değer yaratan yatırımlarla da devam 
etmesini diliyoruz.”

Yabancıya 
konut 

satışında 
haziran 

ayı rekoru
Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin, Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) 
tarafından açıklanan Haziran 
ayı konut satış istatistiklerine 

ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

ANTGIAD’ın online ticaret 
platformu ANTGİAD AVM ile 
ilgili bilgiler veren Başkan Osman 
Sert, platformun her geçen gün 

artan bir ilgi gördüğünü ifade etti. ANTGİAD 
AVM’nin 46 sektörde 162 üye ile çalışmayı 
sürdürdüğünü belirten Başkan Osman Sert, 
“Bu çalışma ile önce üyelerimizin kendi 
aralarındaki ticareti artırmayı düşündük. 
Üyelerimizin kendi aralarındaki ticaret bağları 
güçlendikçe ANTGİAD AVM dışarıdan da 
insanların ilgisini çekmeye başladı” şeklinde 
konuştu.

ANTALYA’NIN DESTEĞI ILE GÜÇLENECEĞIZ
ANTGİAD AVM’nin www.antgiadavm.com 

adresi üzerinden hizmet verdiğini söyleyerek 
sözlerini sürdüren Başkan Osman Sert, 
“Antalya’nın genç iş insanları olarak başta 
Antalyalı hemşerilerimizden desteklerini 
bekliyoruz. Bizler bu kentte üreten bu kent 
için üreten çalışan gençler olarak Antalya’nın 
desteği ile daha da güçleneceğiz” diye konuştu.

ADVANTAGE ILE ÜYELERE ÖZEL FIRSATLAR
ANTGİAD olarak üyelerinin ticaretini 

geliştirmenin yanı sıra üyelerine ticari avantaj 
da sağlatan ANTGİAD Advantage projelerinin 
de devam ettiğini ifade eden Başkan Osman 
Sert, “Advantage ile üyelerimiz haricindeki 
19 firma üyelerimize özel fırsatlar sağlıyor. 
Böylelikle üyelerimiz de kentimizin işletmeleri 
de kazanıyor” dedi.

ANTGIAD AVM 
büyüyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) online ticaret 
platformu olan ANTGİAD AVM hizmet verdiği 46 sektörde 

üyelerinin ticaret hacmine katkı sunuyor. Platformun artan bir ilgi 
ile her geçen gün daha da çok kullanıldığını ifade eden ANTGİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “ANTGİAD AVM ile üyelerimiz 
hem kendi aralarında hem de tüketiciye ulaşıyor” dedi.

http://www.antgiadavm.com
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi, 
Türkiye’deki diğer OSB’ler arasında 
yine bir ilke imza atarak, arabulucu-
luk konusunda katılımcılarına eği-

tim ve destek sağlayan ilk OSB oldu. Antalya 
Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi ile Antalya 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol kapsamında Antalya OSB 
bünyesinde bulunan firmalara arabuluculuk 
konusunda eğitimler verilip, hukuki uyuşmaz-
lıklarını arabuluculuk faaliyetleri ile çözmek 
isteyen sanayicilere de merkez tarafından 
arabulucu görevlendirilmesi yapılacak. 

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
idari hizmet binasında gerçekleşen imza tö-
renine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar, Antalya Arabuluculuk ve Tahkim 
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arb. Av. 
Hayrullah Demir ve merkez yetkilileri katıldı. 
Karşılıklı atılan imzalar ile merkez tarafından 

ANTALYA OSB SANAYICISINE 
ARABULUCU DESTEĞI

MILLI Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
özel anaokulları ve Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş, 
gündüz bakımevleri ve çocuk 

kulüplerinin yer aldığı TOKEFED’in bu eğitim 
kurumlarındaki kalite standartlarının yüksel-
mesi ve bu alanda toplum bilinci oluşturmasını 
amaçladıklarını ifade eden Kurucu Başkan Ak-
baş, “Bizler ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içe-

risinde yer alarak hem eğitimin kalitesini yük-
seltmek hem de sektörel sorunlarımıza daha 
etkin bir şekilde çözüm üretmek için bu yola 
çıktık. Federasyonumuz bu misyonunun yanı 
sıra uluslararası alanda akademik çalışmalar da 
yürüterek projeler üretecek ve proje ortaklıkları 
gerçekleştirecektir. Bizler biliyoruz ki toplumsal 
yükselme eğitim ile başlar bu eğitimin de ilk 
adımı bizim üyelerimizde atılıyor. Ne kadar 

kaliteli bir eğitim sunar çocuklarımıza ne kadar 
güçlü temeller kurabilirsek geleceğimiz de o 
kadar sağlam olacaktır” dedi. Sözlerinin sonun-
da federasyonun çalışmalarında destek olan 
herkese teşekkür eden Başkan Nilay Akbaş, 
“Umuyorum federasyonumuz eğitim camiasına 
faydalı çalışmalar yapacak. Tüm paydaşlarımıza 
ve destek olan devlet yetkililerimize teşekkürle-
rimi sunuyorum” diye konuştu.

Adana, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bursa, 
Hatay, İstanbul, Kocaeli ve 
Konya gibi farklı şehirlerden 
11 okul öncesi eğitim 
kurumu ve derneği bir 
araya gelerek Tüm Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları ve 
Çocuk Kulüpleri Dernekleri 
Federasyonu’nu (TOKEFED) 
kurdu. Federasyonun Kurucu 
Başkanı olarak seçilen 
Antalya Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Derneği Başkanı 
Nilay Akbaş, federasyon 
olarak bir farkındalık 
yaratmak amacıyla bir araya 
geldiklerini dile getirdi.

Antalya OSB ile Antalya Antalya OSB ile Antalya 
Arabuluculuk ve Tahkim Arabuluculuk ve Tahkim 

Merkezi arasında eğitim ve iş Merkezi arasında eğitim ve iş 
birliği protokolü imzalandı. birliği protokolü imzalandı. 

Protokol ile Antalya OSB Protokol ile Antalya OSB 
firmalarına arabuluculuk firmalarına arabuluculuk 
eğitimleri verilip hukuki eğitimleri verilip hukuki 

uyuşmazlıkların çözümünde uyuşmazlıkların çözümünde 
arabuluculuk desteği arabuluculuk desteği 

sunulacak. sunulacak. 

Okul öncesi eğitim Okul öncesi eğitim 
kurumları kurumları 

federasyonu kuruldufederasyonu kuruldu

görevlendirilecek arabulucular tarafından, 
Bölge firmalarına dava şartı ve ihtiyari arabu-
luculuk konularında bilgilendirme, eğitim ve 
sunumların yapılacağını aktaran Başkan Ali 
Bahar, “Merkez aynı zamanda Bölge katılımcı-

larının çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ya 
da kendi aralarındaki hukuki uyuşmazlıkların 
arabuluculuk yoluyla çözülmesi için de teşvik 
edecektir. Arabulucu ile firma yetkilisinin gö-
rüşmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi 
için Bölge Müdürlüğümüzde bir müzakere 
odası tahsis edilip, sanayicilerimizin işini ko-
laylaştırıp ellerini güçlendirecek imkanlardan 
faydalanmaları sağlanacaktır. Sunduğumuz bu 
hizmet ile hem hukuk sisteminin üzerindeki 
yükü bir nebze olsun hafifletmeyi hem de 
sanayicilerimizin hukuki uyuşmazlıklarını en 
kısa sürede ve en etkili şekilde çözmeleri için 
gerekli desteği vermek istiyoruz” dedi.

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI
İmzalanan protokolün diğer OSB’lere de 

örnek teşkil edeceğini vurgulayan Başkan 
Hayrullah Demir “Bu protokol bildiğim 
kadarıyla Türkiye’de bir ilk, bu protokolle 
Antalya OSB bünyesinde bulunan işletmeler 
çalışanlarıyla, tedarikçileriyle ya da 
müşterileriyle olan hukuki uyuşmazlıklarını 
mahkemeye, dava yoluna gitmeden barışçıl ve 
dostane bir çözüm yolu olan arabuluculukla 
çözebileceklerdir. İşbirliğimizin iş barışı, ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal barışa 
katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde 
konuştu.
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ICF Türkiye’nin, “Güçlenen ICF Türkiye’nin, “Güçlenen 
Kanatlar” projesinde Kanatlar” projesinde 
“KULUÇKA” DÖNEM“KULUÇKA” DÖNEMii BAŞLADI BAŞLADI

ICF Türkiye, “AKEV Üniver-
sitesi Kariyer Planlama ve 
Mezunlarla İletişim Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi” ve 

“Muratpaşa Belediyesi Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum ve İnovas-
yon Merkezi (ASSİM)” işbirliğin-
de, tamamen gönüllülük esasına 
göre hayata geçirilen projenin 
Akdeniz Bölgesi için bir ilk olduğu 
vurgulandı. 

PSIKOLOJIK SERMAYE VE YILMAZLIK
Bireysel ve grup koçluğu yön-

temlerinin birlikte hayata geçiril-
diği projenin “koçluk görüşmeleri” 
bölümünde şu ana kadar 20 öğ-
rencinin koçluk görüşmeleri yap-
tığı vurgulandı. Koçluk çalışmala-
rında, 21.YY’da genç bir girişimci 
olma yolunda psikolojik sermaye 
ve yılmazlık konularının işlendiği 
ve iletişim, ilişki ve bağ kurmaya 
odaklanıldığı ifade edildi. 

NURAY AKMERIÇ: GELECEĞIN 
GIRIŞIMCILERINE ÖNEMLI KATKILAR 

SUNACAĞIMIZA INANIYORUZ
ICF Türkiye Başkanı Nuray 

Akmeriç, ICF Türkiye olarak, 
koçluğun sosyal etkisini, özellikle 
çocuklar, gençler, kadınlar ve de-
zavantajlı gruplarla yaptıkları ça-
lışmalarla toplumun her kesimine 
yaymayı hedeflediklerini vurgula-
yarak; “Bunun en sağlıklı yolunun 
ise, o sosyal alan ya da bölgeyle 
ilgili en etkili kurumlarla işbirliği 

yapmak olduğuna inandık her 
zaman. Grup ve bireysel koçluk 
uygulamalarını birlikte kullandığı-
mız etkili seanslar düzenledik. Bu 
bir pilot uygulama ve bu projeyi 
AKEV Üniversitesi geneline ve 
başka üniversitelere yaygınlaştır-
mayı hedefliyoruz” dedi.
ÖĞRENCILERIN GERI BILDIRIMLERI OLUMLU

Antalya AKEV Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kamile PERÇİN 
AKGÜL ise, projenin Akdeniz 
Bölgesi için bir ilk olduğuna dik-
kat çekerek, şunları söyledi: “ICF 
Türkiye’nin başlattığı gönüllü 

koçluk seanslarına katılan öğren-
cilerimizden harika geri dönüşler 
alıyoruz. Ayrıca, Muratpaşa Be-
lediyesi Abdullah Sevimçok Sivil 
Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin 
ön kuluçka çalışmaları ile proje 
çok daha etkili hale gelecek.”

ÖN KULUÇKA PROGRAMI
Muratpaşa Belediye Başkanı 

Ümit Uysal ise, belediye olarak, 
genç girişimcilere destek olma ne-
deniyle bu proje içinde yer aldıkla-
rını belirterek; “Güçlenen Kanat-
lar Projesine katılan tüm genç 
girişimci öğrenciler, belediyemizin 
tüm STK’larını tek çatı altında 
toplayan, böylece Avrupa’nın en 
büyük sivil toplum merkezi olan 
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum 
ve İnovasyon Merkezi’nin Ön Ku-
luçka Programı’na başvuru yapa-
bilecekler. Böylece, sundukları iş 
fikirlerinin, ASSİM Girişim Değer-
leme Kurulu onayından sonra Ön 
Kuluçka Programı’na alınması ve 
bu program kapsamında genç giri-
şimcilere fiziksel mekan, eğitim, 
danışmanlık, mentorluk destekle-
rinin verilmesi sağlanacak” dedi. 

ICF Türkiye’nin başlatacağı bu 
projenin bir diğer amacının ise; 
Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan ve 
faaliyet gösteren ülkemizin çok 
önemli koçlarına gönüllü çalışma 
imkanı sağlamak olduğu vurgu-
landı.

Uluslararası Koçluk 
Federasyonu ICF’in, ülkemizdeki 
tek yetkili temsilcisi ICF Türkiye, 
“Antalya AKEV Üniversitesi” 
ve “Muratpaşa Belediyesi” 
işbirliğinde yürütülen, geleceğin 
girişimcilerine destek olunacak 
‘Güçlenen Kanatlar” isimli 
sosyal sorumluluk projesinin 
“koçluk görüşmeleri” süreci 
tamamlandı. Pilot uygulamanın 
yeni sürecinde öğrencilerin, 
“Muratpaşa Belediyesi Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum ve 
İnovasyon Merkezi (ASSİM)”de 
girişimcilik eğitimi ve 
çalışmalarına devam edecekleri 
vurgulandı.

CITYGÜNDEM
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TOPLANTIYA ATSO Başkanı Davut 
Çetin, Meclis Başkanı Süleyman 
Özer, Çevre Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünver, 

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı 
Ebru Manavoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı, Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı 
İbrahim Atmaca, Elektrik Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, Ziraat 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı 
Vural Şahin, Jeoloji Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Başkanı Bayram Ali Çeltik, 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi II. Başkanı 
Hakime Yılmaz katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma 
yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO 
2021-2024 dönemi stratejik planında 
dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm, yaratıcı 
ekonomi dönüşümü, özgün yerel ekonomi 
ve sosyal-kurumsal dönüşümü 5 öncelikli 
alan olarak belirlediklerini ifade ederek, 
“Çevreci dönüşüm çalışmalarında Antalya 
için döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine 
dirençli ekonomi alanlarında ilerleme hedefi 
koyduk. Odamız için de sıfır atık, yenilenebilir 
enerji hedefleri belirledik. Şubat ayından 
itibaren mimar ve mühendis odalarımızın 
değerli başkanlarıyla bir dizi toplantı yaptık. 
Birlikte ortak hedefler ve çalışma esasları 
belirledik. Bugün de bu hedeflerimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. Değerli 
başkanlarımıza bu birliktelik ve destekleri için 
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

10 ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Odaların, ilgili kurumların ve 

akademisyenlerin yer aldığı 10 çalışma grubu 
kurulduğunu belirten Davut Çetin, “Çalışma 
gruplarımızda tarım, turizm ve sanayide 
çevreci dönüşüm, döngüsel ekonomi, afet 
riskleri, su yönetimi, atık yönetimi, enerji, 
çevreci kentleşme ve akıllı binalar, ulaşım, 
deprem riski gibi konular var. Bu gruplarda 
kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, 
ASAT gibi kuruluşlarımızın temsilcileri yer 
alacak. Bizim amacımız Antalya ekonomisi, 
sektörlerimiz ve işletmelerimiz için yol 
haritaları hazırlamaktır” diye konuştu.

Antalya çevreci dönüşümde

ÖRNEK OLACAK
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye 
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 
odaların işbirliğinde, Antalya’nın çevreci dönüşüm 
hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya 
ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak 
ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi 
üretmek amacıyla kurulan “Antalya Ekonomisi Çevreci 
Dönüşüm Kurulu” basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. 

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şu-
besi Başkanı Derya Ünver; “Antalya iklim 

değişikliğinden olumsuz etkilenecek kentlerin 
başında geliyor. Antalya Ekonomisi Çevreci 
Dönüşüm Kurulu projesi, güzel bir çalışma. 
Ticarete ve sanayiyeörnekleriyle uygulana-
bilecek modelleri hayata geçirebileceğimizi 

düşünüyorum.”
Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi 

Başkanı Ebru Manavoğlu; “Deprem Riskine 
Hazırlık, Afet Riskleri Yönetimi ve Afetlere 

Yönelik Dirençli bir kent olmamız konusunda 
ve Turizm ve Sanayide Çevreci Dönüşüm 

konularında çok değerli şehir plancısı arkadaş-
larımızla katkı koymaya çalışacağız. Çalışmanın 
çıktılarının öncelikle kentimizde çevre bilincinin 
sağlanmasına, doğal ve kültürel zenginlikleri-

mizin sürdürülmesi ve korunmasına, ekonomik 
büyüme hedeflerinde çevreci bir bakış açısı 
kazandırmaya, çalışma sonuçlarının Antalya 

sanayisi, turizmi, tarım ve ticaretinde örnek bir 
model olmasına katkı sağlamasını dilerim.”
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Başkanı Mustafa Balcı; “Kurulların çalışmala-
rının sonucunda oluşacak raporların Antalya 
ekonomisine, sanayisine ve iş insanlarına çok 
yararlı olacağını, bu işbirliğinin daha sonra ya-
pılacak olan işbirlikleri için dev bir kıvılcım, bir 
işaret olacağını düşünüyorum. Meslek odaları 
olarak her zaman işbirliklerine açık olduğumu-

zu ifade etmek istiyorum.”
Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube 
Başkanı İbrahim Atmaca; “Yenilebilir enerji 

kaynaklarını daha çok kullanarak, akıllı sistem-

leri kullanarak Antalya için birçok fırsatımız var. 
ATSO önderliğinde yapılan bu çalışma için 

tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Başkanı Şaban Tat; “Doğal güzellikleri, tarımı 
ve turizmi, çevreye duyarlı, karbon salınımını 
en aza indirmiş, daha yaşanabilir birdünya 
bırakmak, gelecek nesillere bir borcumuz 

olduğunu düşünüyoruz. Oda olarak elimizden 
gelen katkıyı vereceğiz.”

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Başkanı Vural Şahin; “Dünyayı tehdit eden 

kuraklığın, iklim değişikliğinin buna karşı alınan 
önlemlerin ilimizde ve ülkemizde kullanıl-

ması için öncü olacağız. Türkiye’ye örnek bir 
birliktelik.”

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Başkanı Bayram Ali Çeltik; “Bu çalışmalarla 
nerelerde su potansiyeli bulunduğu, yatırım 

alanları, üretim alanları, kentin ve ülkenin 
nerelerinin olumsuz etkileneceği belirlenecek, 
kent istikrarlı gelişecek, vatandaşlar güvenli 
yaşayacak. Bu çalışma ile Antalya örnek bir 

kent olacak.” 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi ll. Başkanı 
Hakime Yılmaz; “Mimarlar Odası’na düşen 
her görevde yer almaya gayret edeceğiz. 
Tarımda bilinçli su kullanımının sağlanması, 
su yönetiminin ülke düzeyinde sağlanması, 
yenilebilir, temiz enerjisini üreten, doğasını 

koruyan kentler, hepimizin hayali.”

Derya 
Ünver

Davut 
Çetin

Ebru 
Manavoğlu

Mustafa 
Balcı

İbrahim 
Atmaca

Şaban 
Tat

Bayram Ali 
Çeltik

ODA BAŞKANLARI 
NE DEDi?
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ANTALYA’da ilkokul öğrencileri 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
farkındalık yaratması amacıyla ha-
zırladıkları elektrik üreten bisiklet 

projesini Büyükşehir Belediyesi’yle paylaştı. 
Öğrencilerin tasarladığı projeye destek veren 
Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. 

Sadece insan enerjisi ile elektrik üretebile-
cek bisikletler ile vatandaşlar, pedalı çevire-
rek hem spor yapacak hem de telefonlarını 
şarj etme imkanı bulabilecek. Çalışmalar 
tamamlandığında tasarlanan bisikletler 
kentin çeşitli noktalarında hizmet verecek. 

ALTERNATIF ENERJI KAYNAĞI
Büyükşehir Belediyesi İklim 

Değişikliği ve Temiz Enerji Şube 
Müdürlüğü’nde görevli Elektrik 
Mühendisi Sarp Emekcil, 
öğrencilerin başvurduğu projenin alternatif 
enerji kaynakları kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla örtüştüğü için 
destek verildiğini söyledi. 

Öğrencilerin hazırladığı projenin amacının 
telefonlarını şarj etmelerini sağlamak, spora 
teşvik ederek sağlıklı bir hayat yaşamalarına 

olanak sağlamak olduğunu ifade eden Sarp 
Emekcil, “Dinamo ile elektrik üretmek yıllar-
dır var. Fakat küçük dokunuşlarla bisikletten 
üretilen elektriği telefon şarj etmede veya 
vantilatörün enerjisini sağlamada kullana-
bileceğiz. Proje kapsamında prototip olarak 
tasarlanan bu bisiklet üzerinde çalışmalarda 
adım adım ilerliyoruz” dedi. 

Elektrik 
üreten 
bisiklet 
TELEFON 
ŞARJŞARJ EDECEK EDECEK Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı 

öğrencilerin yenilenebilir enerji 
kaynaklarına farkındalık yaratma projesine 

destek oldu. Öğrencilerin tasarladığı 
elektrik üreten bisiklet ile vatandaşlar pedal 

çevirerek hem telefonlarını şarj etme hem 
de spor yapma imkanı bulacak.

ENERJI maliyetlerinin sanayicilerin 
ortak sorunlarından biri olmasından 
hareketle, Antalya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü ve Türkiye’nin 

en büyük özel sermayeli yatırım bankası 
Aktif Bank arasında önemli bir 
protokol imzalandı. Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara 
Özgürlük” adını verdiği projenin 
uygulanabilir hale gelmesini de 
sağlayan protokol kapsamında, 
fabrikasının çatısına güneşten 
elektrik üretim santrali (GES) 
kurmak isteyen sanayicilere uy-
gun şartlarda finansman desteği 
sunulacak.

Antalya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirilen imza 
törenine Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar, Başkan Vekili Hasanali 
Gönen, Aktif Bank Antalya Ku-
rumsal ve Özel Bankacılık Şube 

Müdürü Fürgan Aslan Çakan katıldı. Karşılıklı 
atılan imzalar ile bölge sanayicisinin fabrika 
çatısına GES kurması için finansmana erişimi 
kolaylaştı.

ÇATILARA ÖZGÜRLÜK
İmzaladıkları protokol ile çatıların özgür-

leşmesinin önündeki bir engelin daha kaldı-
rıldığını belirten Başkan Ali Bahar, “Güneş 
enerji santrali yatırımlarına Türkiye’de en fazla 
finansman sağlayan bankalardan biri olan Aktif 
Bank’ın desteği, ülkemizin enerji anlamında 
yüzünü güneşe dönmesini hızlandıracak önemli 
bir destektir” dedi.

“YENILENEBILIR ENERJI 
UZMANLIK ALANIMIZ”

Yenilenebilir enerjinin Aktif Bank’ın 
uzmanlık alanlarından biri olduğunu belirten 
Kurumsal ve Özel Bankacılık Şube Müdürü 
Fürgan Aslan Çakan, “Bu desteği Antalya’da ve 
Antalya OSB’de sürdürecek olmaktan heyecan 
duyuyoruz” dedi. 

Imzalar çatılara 
özgürlük için atıldı

Antalya OSB Yönetimi 
ile Aktif Bank arasında, 

bölge sanayicisinin fabrika 
çatılarına GES kurmasını 

kolaylaştıracak bir protokol 
imzalandı. Protokol ile 

sanayicilere, çatı GES projeleri 
için uygun şartlar sağlanması 

konusunda anlaşmaya 
varıldı.
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PANDEMI nedeniyle kapalı olan 
Büyükşehir Belediyesi Kitap ve 
Oyuncak Kütüphanesi, normalleşme 
ile birlikte kapılarını tekrar çocuklara 

açtı. Etiler Mahallesi’nde hizmet veren Kitap 
ve Oyuncak Kütüphanesi çocukları adeta 
masalsı bir dünyaya yolculuğa çıkarırken, 
Lego Odası’ndan Keloğlan Evi’ne, Mars’a 
Yolculuk Odası’ndan kütüphanesine kadar 
pek çok etkinlik alanıyla çocukları eğlenceli 
bir ortamda eğitimle buluşturuyor. Merkezde 
hijyen kuralları çerçevesinde oyuncak ve 

kitaplarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

OYUN VE EĞITIM BIR ARADA 
Oyuncak bölümünde çocuklar, Lego odası, 

doğal yaşam atölyesi ve Mars’a yolculuk oda-
sında ebeveynleriyle birlikte kaliteli zaman 
geçiriyor. Aynı zamanda etkinlik sahnesinde 
drama öğretmeni ile yaratıcı drama çalışması 
yapılıyor. Kitap bölümünde ise her yaş gru-
buna uygun kitaplar ve kitap okuma alanları 
bulunuyor. Ayrıca merkezde 10 kişilik bilgi-
sayar alanı da mevcut. Bu alanda öğrenciler 
ödevlerini yapabiliyor. 

KITAP OKUYANA OYUNCAK SÜRPRIZI
Çocukları kitap okumaya da teşvik eden 

merkezde bir kitap okuyan çocuk, istediği 
oyuncağı alarak bir hafta süreyle evine götü-
rebiliyor. Bir hafta sonra tekrar değiştirerek, 
hem kitap okuyup hem de istediği oyun-
cakla oynama fırsatı buluyor. 2-12 yaş arası 
çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak 
Kütüphanesi hafta içi ve Cumartesi günleri 
hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Kitap ve Oyuncak 

Kütüphanesi yaz tatilinde 
çocukların buluşma 

noktası oldu. Merkez 
minik öğrencileri misafir 

ederek masalsı bir dünyaya 
yolculuğa çıkıyor. 

Yaz tatilinin adresi 
Kitap ve Oyuncak 

Kütüphanesi
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ÖZEL hastane konforunda hizmet 
veren Belediye Sağlık Merkezi’nde; 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ünitesi, Engelli Koordinasyon 

Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, 
Göz, Genel Cerrahi, Dahiliye, Fizik Tedavi 
Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser 
Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, 
Laboratuar ve Halk Eczanesi bulunuyor. 
Merkezde, evlenecek çiftlere talasemi testi 
hizmetinin yanı sıra, işe giriş, ehliyet ve ben-
zeri işlemler için gerekli olan ‘sağlık raporu’ 
hizmeti de sunuluyor. Sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediye 
Sağlık Merkezi’nin 338 11 22 nolu telefonun-
dan istenilen bilgilere ulaşabiliyor. 

15 AYRI BRANŞTA SAĞLIK HIZMETI
Hastane hüviyetine kavuşturdukları 

Belediye Sağlık Merkezi’nin 15 ayrı branşta 
7 gün 24 saat hizmet verdiğine değinen 
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Bunlarla 
birlikte hasta nakilleri, evde bakım gibi çeşitli 
servislerle, çeşitli uygulamalarla da sosyal 
belediyeciliğin en güzel örneklerini burada 
gösteriyor. Halk eczanesi uygulamamız 
var. Burada da ücretsiz ilaç dağıtıyoruz. 
Göz polikliniğimizde ücretsiz gözlüklerin 
verilmesine kadar birçok hizmeti en güzel 
şekilde, en modern ortamda verdiğimiz 
Belediye Sağlık Merkezimizle iftihar 
ediyoruz. Bir belediyenin yol yapmadığı için 
eleştirildiğini duymuşsunuzdur. Belediyeler, 
zabıta hizmetlerini iyi yapamazsa, ya da park 
ve bahçeler ile ilgili çalışmaları yeterince güçlü 
değilse eleştirilebilir. Bir belediye bir hastane 
kurmadı diye eleştirilemez. İşte! Biz kendi 
sorumluluk alanımızda olmasa bile, doğrudan 

yasal sorumluluğumuz olmasa bile, hem-
şehrilerimize daha modern sağlık ortamları 
sunmak ve ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin 
alındığı yerleri çeşitlendirebilmek için bu 
çalışmaları en güzel şekilde yaptık. Geriye dö-
nüp baktığımda en güzel yaptığımız işlerden 
birisinin Belediye Sağlık Merkezi olduğunu 
görüyorum.” dedi.

ALO 211 SIZI EVINIZE ULAŞTIRIR 
“Burası sadece bir sağlık merkezi değil, bu-

rada sağlık merkezinden çok daha ötesi var. “ 
diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Belediye 
Sağlık Merkezimiz birçok alanda ilke imza 
attı.  Mesela burası Antalya’nın belediye eliyle 
yapılmış ilk Tıp Merkezi, bu çok önemli… 
Türkiye’de de bir ilk olan ‘ALO 211 Çağrı 
Merkezi’, 112 ile hastaneye giden hemşerileri-
mizin ücretsiz bir biçimde eve geri dönmeleri-
ni sağlayan bir uygulama… Bunun da patenti 
Kepez Belediyesi’ne ait. Belediye Sağlık 
Merkezimiz bu çalışmayla gönüller kazana 
bir iş yapmış oldu. Bu da bizim için büyük bir 
mutluluk vesilesi.” ifadelerini kullandı.

Kepez için VIP sağlık hizmeti
Kepez Belediyesi’nin bir 

odada başlayan sağlık 
hizmeti ağı, 4 katlı Belediye 
Sağlık Merkezi ile büyüdü. 

İlçe sakinlerini özel hastane 
konforunda kaliteli sağlık 

hizmeti ile buluşturan 
merkez, Sağlık Bakanlığı’nca 

da Tıp Merkezi statüsüne 
alındı.
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MURATPAŞA Belediyesi’nin yara-
tıcılık, girişimcilik ve inovasyon 
kültürünü yaygınlaştırarak An-
talya’dan katma değeri yüksek, 

özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı 
hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri 
başladı. 

Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil 
toplum kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği 
yapan ASSİM’in yenilik, buluş ve girişim 
destekleme merkezi ASSİM İnovasyon 
Merkezi’nce düzenlenen program 3 ay devam 
edecek. İki ayrı eğitim çalışmasının ardından 
en iyi iş fikirlerinin seçileceği Muratpaşa 

İnovasyon Günlerinde ilk aşama eğitim çalış-
maları ASSİM’de başladı. 

Katılımcılar 3 ay devam edecek programda 
girişimcilik ve iş fikirlerini geliştirmek üzerine 
eğitimler alacak. İkinci etap eğitim çalışması 
ise Ağustosta gerçekleştirilecek. Eğitimlerin 
ardından ASSİM, iş fikri sahiplerine iş dünyası 
ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak 
çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi 
destekler verecek. Bu destekleri alan girişimci 
adayları Eylül ayında final programına alına-
cak. Final programında, yenilikçi ve özgün 
fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturula-
cak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek. 

Muratpaşa Muratpaşa 
Inovasyon Inovasyon 
GünleriGünleri  
başladıbaşladı

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, 
buluş ve girişim destekleme 

merkezi ASSİM İnovasyon 
Merkezi’nin yenilikçi, özgün ve 

katma değeri yüksek iş fikirlerini 
iş dünyasıyla buluşturacağı 

Muratpaşa İnovasyon Günleri 
başladı. Üç ay devam edecek 

program kapsamında girişimci 
adayları ilk olarak ASSİM’de 

eğitim programına katılıyor. 

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Baş-
kanlığı vatandaşlardan gelen şikayeti 
değerlendirerek, Türkiye’de bir ilki 

gerçekleştirdi. Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen 
Caddesi üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun 
olduğu noktaya sensörlü yaya geçidi yapıldı. 
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hayata 
geçirilen proje hem yayalar hem de sürücüler 
tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 

YAYALARA ÖNCELIK HAKKI
Türkiye’de bir ilk olan sensörlü hemzemin 

yaya geçidi hem vatandaşların hem de trafiğin 
güvenliğini sağlıyor. Sensörler yayalar geçtiği 
zaman devreye girerek yolda bulunan uyarıcı 
lambaların yanmasını sağlıyor. Böylece yolda 
bulunan araçlar uyarılarak yayalara öncelik 
hakkı tanınıyor. 

DEVAMINI SAĞLAYACAĞIZ
Sensörlü yaya geçitlerinin devamının gele-

ceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nu-
rettin Tonguç “Yurtdışında benzer örnekleri 
olan bir çalışmayı Antalya’da vatandaşımızın 
en çok şikayet ettiği noktalardan birinde uygu-
ladık. Karşıdan karşıya geçerken can güven-
liğini korumak amacıyla yapmış olduğumuz 
bu uygulamada farkındalık yaratacağımızı 
düşünüyorum. Bu tarz projelerin devamını 
sağlayacağız”dedi.

Sensörlü Yaya Geçidi
Antalya Büyükşehir Belediyesi yaya geçitlerinde öncelik hakkına 
dikkat çekmek için sensörlü yaya geçidi projesini hayata geçirdi. 

Türkiye’de ilk kez uygulanan sensörlü yaya geçidi, yayalar 
karşıdan karşıya geçerken devreye giriyor. Yanan lambalar taşıtları 

uyararak yayaların önceliğini ve güvenliğini sağlıyor. 
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ANATOLIA Turizm Akademisi 
tarafından Er Yatırım’ın ana spon-
sorluğunda düzenlenen 13’üncü 
Uluslararası Turizm Karikatürleri 

Yarışması’nın teması belli oldu. Her yıl tu-
rizmle ilgili bir tema belirlenerek düzenlenen 
yarışmada, tema anketinde bu yıl toplam 76 
tema önerildi. İran’dan Ali Miraee’nin önerdiği 
“Turizm Çalışanları” teması, yarışma teması 
olarak kabul edildi. 2009 yılından bu yana 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma, 
dünya genelinde alanındaki tek karikatür 
yarışması olarak biliniyor.

DÜNYADA ILK KEZ YARIŞMA TEMASI OLDU
Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 

2014 yılından bu yana farklı alt temalar belirle-
nerek düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleş-
tirilen yarışmalarda; “Her Şey Dahil Sistemi”, 
“Turizm ve Barış”, “Turizmin Geleceği, 
Geleceğin Turizmi”, “Dünden Bugüne Tatiller”, 
“Seyahat Anıları”,“Havalimanı” ve “Covit’19 ve 
Turizm” temalarında binlerce karikatür çizildi. 

Bu yıl 13’üncü Uluslararası Turizm 
Karikatürleri Yarışması’na karikatürcüler, 
‘turizm sektörü çalışanları’ olarak animasyon 
ve eğlence görevlileri, aşçı, aşçıbaşı, bagaj gö-
revlisi, barmen, bellboy, bilet satış görevlileri, 
bulaşıkhane görevlileri, cankurtaran, çamaşır-
hane görevlileri, doorman, garson, havalimanı 
görevlileri, host-hostes, housekeeper, kasiyer, 
kat hizmetleri görevlisi, komi, kurvaziyer 
görevlileri, marina görevlileri, muhasebe 
görevlileri, mutfak görevlileri,  müze ve ören 
yeri görevlileri, otel müdürü, resepsiyonist, 

restoran müdürü, rezervasyon görevlileri, se-
yahat acentesi görevlileri, sivil havacılık kabin 
görevlileri, şoförler (otobüs, transfer aracı, vb.), 
teknik hizmetler görevlileri, turist rehberleri, 
uçak pilotları, yiyecek & içecek müdürü, vd. 
olmak üzere turizmle ilgili bütün alanlardaki 
çalışanları içeren karikatürleriyle yarışmaya 
katılacaklar.

YARIŞMAYA GENÇLER DE KATILABILIYOR
“Yetişkinler” ve “Gençler” olmak üzere 

iki kategoride düzenlenen yarışmada; 16 ve 
daha alt yaş grubundakiler “Gençler” katego-
risine, 17 ve üst yaşlardaki karikatürcüler de 
“Yetişkinler” kategorisine eser gönderebiliyor. 
“Yetişkinler” kategorisinde birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük ödüllerine ek olarak, Uluslararası 
Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcı-
larından Prof. Atila Özer adına da özel ödül 
veriliyor. “Gençler” kategorisinde ise birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük olmak üzere üç ödül yer 
alıyor. Yarışmada dereceye girenlere para ödül-
lerinin yanı sıra tatil ödülleri de veriliyor. 

TURIZM SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLI AKTÖRÜDÜR
Yarışmanın ana sponsoru Er Yatırım Genel 

Müdürü Ferzan ÇELİKKANAT, Uluslararası 
Turizm Karikatürleri Yarışması’nın turizm 
sektörünün gündemini takip eden bir yarışma 
olarak dikkati çektiğini, bu bağlamda geçtiği-
miz yıllarda “Her Şey Dahil Sistemi”, “Turizmin 
Geleceği, Geleceğin Turizmi” ve “Covit’19 ve 
Turizm” gibi sektörün gündeminden düşme-
yen konuların yarışma teması olarak seçildi-
ğini söyledi. ÇELİKKANAT, yarışmada bu yıl 

turizm çalışanlarının tema olarak seçilmesinin 
çok önemli olduğunu söyleyerek; turizm 
çalışanlarının turizm sektörünün en önemli ve 
vazgeçilmez aktörleri olduğunu vurguladı.

Yarışmanın koordinatörü Anatolia Turizm 
Akademisi Koordinatörü Prof. Dr. Nazmi 
KOZAK ise Uluslararası Turizm Karikatürleri 
Yarışması’nın onüç yıldır düzenlendiğini ve 
karikatür sanatı camiasında Türkiye’nin sanat 
yönüyle tanınmasına önemli katkılarda bulun-
duğunu söyledi. KOZAK,“Yarışmada turizm 
çalışanlarının dünyada ilk kez bir karikatür 
yarışmasında tema olarak seçilmesi ve böyle 
bir yarışmanın da Türkiye’de düzenleniyor 
olması, önemlidir.” dedi.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarış-
ması’nın resmi internet sayfasına şu adresten 
erişilebilir: http://tourismcartoon.org

Karikatürcülere 
KONU OLUYOR

CITYDUYURU TAHTASI

Turizm çalışanlarıTurizm çalışanları
Anatolia Turizm Akademisi 
tarafından Er Yatırım’ın ana 
sponsorluğunda düzenlenen 
13’üncü Uluslararası Turizm 
Karikatürleri Yarışması’nın 
teması belli oldu. Her yıl 
turizmle ilgili bir tema 
belirlenerek düzenlenen 
yarışmada, tema anketinde 
bu yıl toplam 76 tema 
önerildi. İran’dan Ali 
Miraee’nin önerdiği “Turizm 
Çalışanları” teması, yarışma 
teması olarak kabul edildi. 
2009 yılından bu yana her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 
yarışma, dünya genelinde 
alanındaki tek karikatür 
yarışması olarak biliniyor.

http://tourismcartoon.com/index.php
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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Davut Çetin, başta Manav-
gat olmak üzere Antalya’nın çeşitli 
bölgelerinde meydana gelen orman 

yangınlarında zarar gören tüm vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Antalya 
Valiliği’nin izniyle bir kampanya başlattıkla-
rını bildirdi. Beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, 
halı, züccaciye, elektrikli ev aletleri vb. ayni 
yardımların ATSO tarafından toplanarak, 
yangın sahasında çalışan yetkili kurumlar 
koordinasyonunda evi hasar görmüş ailelere 
teslim edileceğini vurgulayan Davut Çetin, 
ihtiyaç fazlası yardımların Türkiye’nin diğer 
bölgelerindeki yangınlarda zarar gören ailele-
re ulaştırılacağını kaydetti.

2 BIN EV HASARLI
Antalya tarihinin en büyük orman yangını 

felaketinin yaşandığını vurgulayan Davut 
Çetin şunları kaydetti; “Bu felaket, tüm 
hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız gibi bizi 
de üzmüş, derinden etkilemiştir. Şu andaki 
tespitlere göre 1500’ü ağır hasar olmak üzere 
2 bin ev hasar görmüş, 20 bin dekar tarım ala-
nı, 500 dekar sera alanı yanmış, 3 bine yakın 
büyük ve küçükbaş hayvan, 2 bin arı kovanı 
kaybı yaşanmıştır. 

ODA - BORSALAR YARDIMA KOŞTU
ATSO, Ticaret Borsamız, ilçe oda ve bor-

salarımız ve bütün Antalya iş dünyası olarak 
ilk günden beri sahada yangın söndürme 
faaliyetlerinde çalışan kurumlarımızla ve 
hemşerilerimizle seferber olduk. Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliğimiz, Antalya Valiliğimi-
zin açtığı kampanyaya 5 milyon lira ile destek 
oldu. ATSO olarak biz de 500 bin lira bağışta 
bulunduk. Antalya Ticaret Borsası’nın öncü-
lüğünde Türkiye’nin dört bir yanından oda 
ve borsalarımız büyük ve küçükbaş hayvanlar 
için saman ve yem desteğinde bulundu. 

TOBB’DAN NAKDI YARDIM KAMPANYASI 
Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız aynı 

zamanda TOBB tarafından nakdi yardım 
kampanyası başlatarak 365 Oda ve Borsamıza 
destek olmaları çağrısında bulundu. Kendi-
sine Antalya iş dünyası adına çok teşekkür 
ediyoruz.

Afete müdahale aşamasında, hem yangınla 
mücadele eden ekiplerin hem de yangın 
sonucu ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların gide-
rilmesinde, tüm üyelerimizin bize sağladığı 
destekle üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getirdik ve getirmeye devam ediyoruz.

YANGININ IZLERINI BIRLIKTE SILECEĞIZ
Bugün itibari ile yangının son bulduğu 

bölgelerde yaşayan hemşerilerimizin bir an 
önce hayatlarını yeniden kurmaları da bizim 
için öncelikli bir konu oldu. Yaşanan felaket 
sebebiyle hem hemşerilerimizin hem de 
sahada birebir yangınla mücadele eden beledi-
yelerimizin ve kurumlarımızın yükünü biraz 
olsun azaltmak istedik. 

Halihazırda gıda ve giyim eşyası ihtiyacı 
azalmış, ev eşyası daha önemli ve kalıcı bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple yetkili 
kurumlar ile işbirliği içerisinde sorumluluk 

üstlenerek ihtiyaç sahipleri ile destekçileri 
buluşturacak, Antalya Valiliği’mizin izniyle bir 
ayni yardım kampanyası başlatıyoruz. İmece 
bizim kültürümüzün en önemli parçasıdır, 
elbirliği ile böyle bir felaketi yaşayan yuvaların 
yeniden kurulması için çalışmaya başlıyoruz. 
Böyle dönemlerde felaketi yaşayanlar için yal-
nız olmadığını, korunup kollandığını görmek 
her şeyden önemlidir.”

FIRMALARA ÇAĞRI
Türkiye’nin dört bir yanından birçok 

üreticinin kendilerini arayarak destek olmak 
istediklerini söylediklerini belirten Davut Çe-
tin, yangın sonrası özellikle evlerin yeninden 
kurulması noktasında ayni yardımlara ihtiyaç 
bulunduğuna dikkat çekti. 

Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Önceliğimiz evlerin yeniden yaşanabilir 
hale getirilmesi. Bunun için özellikle ülke 
çapında firmalarımıza bir çağrıda bulunmak 
istiyorum. Kampanya kapsamında toplana-
cak; Mobilya, (Yatak, çekyat, kırsal kesimde 
kullanılabilecek koltuk takımı, yemek masası 
ve sandalyesi), Beyaz eşya, televizyon ve 
elektrik süpürgesi gibi elektrikli ev aletleri, 
Halı, kilim vb. eşya, Ev tekstili (Battaniye, 
yorgan, nevresim takımı, havlu vb.),  zücca-
ciye (Yemek, çatal-kaşık takımı vb) eşyasının 
yetkili kurumlar ile işbirliği içinde evi hasar 
görmüş ailelere teslim edilecek, beyaz eşya 
kurulumuna destek olunacak.”

DIĞER BÖLGELERE DE GÖNDERILECEK
İhtiyaç fazlası eşyaların diğer yangın böl-

gelerindeki vatandaşlara gönderileceğini belir-
ten Davut Çetin, “Ülkemizin diğer köşelerinde 
de devam eden yangınları unutmadık. Des-
teklerin Antalya ilindeki ihtiyaç sahiplerinin 
ihtiyacından fazla olması halinde, ülkemizin 
yangın felaketinden etkilenen diğer illeri ile 
de koordinasyon sağlayarak, o illere de yardım 
ulaştırmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Başkan Davut Çetin, kampanyaya katılarak 
yardım etmek isteyenlerin ATSO Yardım 
Koordinasyon Merkezi’nin 0 (532) 285 67 
77 ve 0 (549) 345 45 13 numaralı telefonları 
ve info@atso.org.tr mail adresinden iletişime 
geçebileceklerini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO), başta Manavgat 

olmak üzere Antalya’nın 
çeşitli bölgelerinde devam 

eden orman yangınlarında 
zarar gören tüm 

vatandaşların ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla bir 
kampanya başlattı. Beyaz 

eşya, mobilya, ev tekstili, halı, 
züccaciye, elektrikli ev aletleri 

vb. ayni yardımlar, ATSO 
tarafından toplanarak, yangın 

sahasında çalışan yetkili 
kurumlar koordinasyonunda 

evi hasar görmüş ailelere 
ulaştırılacak.

ATSO’DAN DEV 
SEFERBERLiK

CITYDUYURU TAHTASI

mailto:info@atso.org.tr
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CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

SANIYE 
DREXLER 

Royalty House Yönetim 
Kurulu Başkanı



29

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

Bu ayki “Güldal’la 5 Çayı” bölümü konuğum; 
Royalty House Yönetim Kurulu Başkanı Saniye 

Drexler… Saniye Drexler, uzun yıllar Almanya’da 
pek çok küresel ölçekli firmada çalıştıktan sonra, 

Royalty House firmasını kurmuş. Bugün bu 
çatı altında, uluslararası ticaret ve kalite kontrol 
danışmanlığı hizmeti sağlıyor, birçok sektörde 

Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerle yerli ve 
yabancı yatırımcı arasında işbirlikleri ve ticari 

ortaklıklar inşa ediyorlar...

““Idealim, babamdan Idealim, babamdan 
bana kalan bu sevda ile bana kalan bu sevda ile 

ülkemize ülkemize 
faydalı olmak”faydalı olmak”

ROYALTY House Yönetim Kurulu 
Başkanı Saniye Drexle ile işbirlikleri, 
çalışma prensipleri ve uluslar arası 
ticaret konularında faydalı bilgiler 

edineceğinize inandığım, kapsamlı bir söyleşi 
gerçekleştirdik…
m  Saniye Hanım, bize biraz profesyo-

nel anlamda tecrübelerinizden bahseder 
misiniz?

Avrupa’da bulunduğum 30 yılı aşkın süre 
zarfında; Interbros, Geresheimer, Wilden AG, 
Sonstar, Hella, Daimler projelerinde yöne-
tici pozisyonunda görev aldım. Ardından; 
Mercedes, Porsche, BMW ve Volkswagen 
gibi otomotiv devlerinin koltuk sistemlerini 
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üreten Lear Coorparation firmasında ürün-
lerin Ar-Ge döneminden, seri üretime geçene 
kadarki süreçlerin takibini gerçekleştirdik. 
Otomotiv alanında kullanılan elektrik kablo-
larının üretimini yapan dünya devi  Kroschu 
& Schubert firmasında da yine kalite kontrol 
alanında proje takibini, fren sistemleri alanın-
da çalışmalarını yürüten TI Automotive’de de 
proje yönetimini gerçekleştirdik.

m Royalty House fikri nasıl doğdu ve 
şirketinizin merkezinin Antalya olarak 
seçmenizin özel bir sebebi var mı? Buna 
ek olarak şirket misyonunuza da değine-

lim dilerseniz.
2000 yılında, milenyum yılbaşı gecesinde, 

takım elbisesiyle yürüyerek gittiği hastanede 
babamız Ahmet Ali Işık’ı hastanede bulundu-
ğu 15 dakikalık süre sonunda kaybettik. Bir-
çok Antalyalının Işık Amca namıyla yakından 
tanıdığı ve saygı duyduğu babam, Yeşil Antal-
ya Sanayi Sitesi ve Çallı Spor kulübü kurucula-
rındandır. Babam Ahmet Ali Işık, 90’lı yıllarda 
Antpar Ltd. Şirketi’ni kurdu. Bu girişimini bir 
aile şirketi olarak hayata geçirdi ancak, ömrü 
bu şirketi istediği konuma taşımaya yetmedi. 

Babam Ahmet Ali Işık’tan bize kalan en 
büyük miras Türkiye ve Antalya sevdası oldu. 

Avrupa’da son 30 yılda, süregelen projelerimi-
zin yanı sıra, uluslararası ticaret alanında pek 
çok başarılı işe de imza attık. Yani babamdan 
bana kalan bu sevda ile ülkemize faydalı 
olmak ideali, içimde bir yerlerde ilk gençlik 
yıllarımdan bu yana hiç eksilmedi. 30 yıldır da 
edindiğim deneyimlerle buna zemin hazır-
ladım. Şirketimizin misyonu ise Antalya’dan 
başlayarak Türk yatırımcılar ile Avrupa ve 
diğer dünya ülkeleri arasında sağlam ticaret 
köprüleri kurmak. 

m Peki, Avrupalı yatırımcı ile Türk 
yatırımcı arasında ne gibi temel farklar 
var desem? Sizce Türk yatırımcısı dünya 
pazarında hak ettiği noktada mı?

Ne yazık ki farkında olmaksızın göz ardı 
edilen konular, Türk yatırımcının önündeki en 
büyük engel. ISO denetimleri, sertifikasyon-
ları ve kalite kontrol konularında kendimizi 
yetiştirmemiz ve daha da bilinçlenmemiz 
gerekiyor. Bu noktada şunu belirtmek isterim 
ki; Türkiye her şeyin en iyisini üretecek kapasi-
tedeki iş insanlarına sahip. Royalty House 
ile biz tam da bu noktada devreye giriyoruz. 
Firmaların standartlarını, Avrupa pazarının 
gereklilikleri doğrultusunda iyileştirmeleri 
için danışmanlık hizmeti veriyor; ardından da 
dünya pazarına açılmaları yolunda elimizden 
gelen desteği sağlıyoruz. 

m Hedef kitlenizi tanımlayabilir 
misiniz?

Söz konusu uluslararası ticaret olduğunda, 
her sektörde dikkat edilmesi gereken şartlar 
ve kurallar vardır. Royalty House, büyük, orta 
ve küçük ölçekli; her sektördeki yatırımcılar 
için uluslararası ticaretin kapılarını aralayacak 
çözümler sunmaktadır.
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m Royalty House dışında başka 
yatırımlarınız da bulunuyor mu? 
Bulunuyorsa bunlar hangi sektörlerde 
faaliyet gösteriyor?

Almanya’nın kuzeyinde, IBD Drexler isimli 
şirketimiz; yazılım, bilgisayar programları ve 
danışmanlık hizmetleri veriyor. Bu şirketimizde 
Chicago ve Köln bölgelerinde iş yapan 
yatırımcılara aktif olarak hizmet vermekteyiz. 
İsviçre, Fransa ve Almanya’nın buluştuğu sınır 
bölgesinde merkezi olan VIRAMEX isimli 
şirketimiz ise; başta medikal ürünler olmak 
üzere, bakanlık onayları ve yasal prosedürler 
üzerine danışmanlık hizmeti vermektedir. 
VIRAMEX bünyesinde aynı zamanda ithalat ve 
ihracat faaliyetlerimiz de bulunuyor.
m Royalty House’a dönecek olursak, 

yakın ve uzak gelecekteki hedefleriniz 
nelerdir?

Bugün bulunduğumuz noktada, Avrupa’nın 
ticaretini Türkiye’ye; Türkiye’nin ticaretini 
de Avrupa’ya taşıyoruz. Bu vesileyle ülkede 
istihdam sağlarken, ülke ekonomisinin 
gelişmesinde fayda sağlayacak ciddi adımlar 
atıyoruz. Bundan sonraki yakın ve uzun 
vadeli hedeflerimizde de bize temas eden 
tüm danışanlarımıza maksimum fayda 
sağlamak, bu vesile ile ülke ekonomisine ivme 
kazandırmak olacaktır.

Avrupa’nın 
ticaretini 

Türkiye’ye; 
Türkiye’nin 
ticaretini de 

Avrupa’ya 
taşıyoruz
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m Bu bilgilendirici ve keyifli sohbet 
için teşekkür ederim. Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şeyler var mı?

Ben de göstermiş olduğunuz ilgiye çok 
teşekkür ederim. Son olarak Türkiye’de, 
Avrupa pazarına açılma yolundaki en büyük 
engellerden birinin kalite kontrol ve süreklilik 
olduğunu düşünüyorum. Kalite kontrol, 
üründe hata çıktığı zaman değil, henüz tasarım 
aşamasındayken yapılan ve oluşabilecek 
hataların önlenmesine olanak sağlayan bir 
aşamadır. Bu da üreticiyi ciddi zararlardan 
kurtarır. Bu nedenle yatırımcılarımız daha 
bilinçli üretim yapmalı. 

Böylelikle Avrupa ve dünya ticaretinde biz 
de varız, dememiz mümkün olacaktır. 

Yatırımcılarımız 
daha bilinçli 
üretim yapmalı
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DÜNYAGÖZ Antalya Hastanesi Op. 
Dr. Dorukcan Akıncıoğlu, “Burada 
aslında pek bilinmeyen bir konuya 
da değinmek istiyorum. Göz 

çevresi dediğimiz nedir?” derken, Oküloplasti 
branşına dikkat çekti. Akıncıoğlu’nun konu 
hakkındaki açıklamaları ise şöyle; “Oküloplas-
ti dediğimiz branş, göz hastalıklarının bir alt 
disiplinidir; tıpkı şaşılık, retina veya kornea 
gibi. Oküloplasti biriminin ilgi alanını göz ka-
pakları ve göz çevresini ilgilendiren hastalıklar 
gibi, bu bölgelerin estetik işlemlerini de içerir. 
Göz çevresi denildiğinde; üst kapak ve onunla 
fonksiyonel ilişki halinde olan kaş-alın bölgesi 
ile alt göz kapağı ve onunla fonksiyonel ileti-
şim halinde olan orta yüz bölgesini anlıyoruz. 
Bu fonksiyonel ve anatomik komşulukları göz 
ardı ederek sadece göz kapaklarına yoğunlaş-
tığımızda doğru bir yaklaşım olmuyor. Şöyle 
ki bazen hastalarımız üst göz kapağından 
şikayet ile geliyor ama sorun kaşı ile ilgili 
olabiliyor veya alt göz kapağından şikayet 
ile geliyor ve sorun orta yüz bölgesi ile ilgili 
olabiliyor. İnsanlar arasında iletişimde çok 
önemli rol oynayan ve yüz ifademizi sağlayan 
gözlerimizin çevresinde üst kapak cildinin 
sarkması, torbalanma ve asimetrik görüntü 
gibi farklı sorunlar yaşanabiliyor. Kişi odaklı 
tedaviler ile 10-15 yaş arasında bir gençleşme 
sağlayabiliyor. Göz çevresi estetik cerrahi 
işlemlerinin yanı sıra botox, dolgu ve göz çev-
resine uygulanan mezoterapi işlemleri ile ilave 
düzeltmeler yapılarak göz çevresi gençleştir-
me işlemleri uygulayabilmekteyiz.

Operasyon, gördüğünüz cisimlerin netliği-
ni değiştirmiyor, ancak bu ameliyatı olan in-
sanlar ‘Dünyanın bir üst yarısı varmış’ diyor. 
Kapağın üzerindeki torbalar cildi aşağı doğru 
ittikçe görme alanının üst yarısını daraltıyor. 
Fazlalıkları kaldırdığımız zaman gökyüzünü 
görebilmeye başlıyorsunuz. Kapağı düşmeye 
başlayan insanlarda kapağın verdiği ağırlıktan 
dolayı yaşanan uyku çökme sorunu da bu şe-
kilde ortadan kalkmış oluyor. Bunun yanında 
kapak düşüklüğü olduğunda farkında olma-
dan alın bölgesindeki kaslarımızı kullanarak 
kaş ve üst göz kapağımızı kaldırmaya çalışırız. 
Bu da geçmeyen baş ağrılarını tetikler. Yıllar-
dır bu nedenle ilaç kullanan hastalarımızın 
üst kapak blefaroplasti ve/veya kaş cerrahisi 
ile bu sorunlarının ortadan kalktığını gözlem-
leyebiliyoruz.

Göz ve göz çevresi estetiğinde göz doktoru-
nun cerrahi yorumu önemlidir. Anatomisine 
tamamen hakim olduğumuz bu alanda temel 
amaç hastanın göz kapağının fonksiyonu-
nu bozmamaktır. Çünkü göz kapaklarının 
fonksiyonu göz sağlığımızı korumaktır. 
Sanırım dünyada hiç kimse yoktur ki; ‘Göz 
kapaklarım böyle olsun yeter ki, ben gözleri-
mi kaybetmeye ya da yıllarca sürecek ve göz 

kaybı ile sonuçlanabilecek dayanılmaz ağrılara 
razıyım’ desin.  Bu nedenle bu müdahaleler 
esnasında fonksiyonelliğine zarar vermemek 
gerekir. Estetik operasyon esnasında kişiye 
özel davranılmalıdır. Bir kişinin göz kapağını 
bir başkasının göz kapağı haline getirmek 
için uğraşmayız. Estetikte asıl amaç hastada 
yaşa bağlı meydana gelen değişiklikleri eski 
haline getirmek olmalıdır. Ameliyat yaparken 
standart birtakım önlemleri elbette alıyoruz, 
kişinin ameliyatı kendisine özeldir. Üst kapak 
ameliyatlarını lokal anestezi ile yapmayı 
tercih ediyorum. Bu operasyon sırasında 
sakinleştirici veriyor, hastamızla konuşarak 
operasyonu gerçekleştiriyoruz. 

Ameliyatla fazlalık olan cildi ve arkadan 
öne doğru gelen torbaları alıyoruz. Bazen de 
sorun yaş alma ile birlikte gelen yağ yastık-
çıklarında ve asıcı bağlarda meydana gelen 
değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu du-
rumda kaşa yapılan estetik cerrahi işlemler ile 
göz çevresinde gençleştirme sağlayabiliyoruz. 
Bunu da hasta ile konuşuyoruz. Bayanlarda 
ve baylarda kaş bölgesine yaklaşımımız tabi 
ki oldukça farklı oluyor çünkü anatomileri 
farklı.  Alt kapak ise hasta için de hekim 
için de biraz daha meşakkatli bir iştir. Alt 
kapak anatomisi ve dinamikleri üst kapaktan 
farklıdır. Alt kapak yanağımızı yerinde tutma 
işlevini görür. Bunun yanında gözü koruyan 
yağ yastıkçıkları, göz hareketlerimizi sağlayan 
göz çevresi kaslar da bu bölgeden geçer. 
Burada bir problem olduğu zaman yanak da 
şekil değiştirir. Ya da buradaki göz kaslarına 
zarar verilirse kalıcı bir çift görme şikayeti de 
yaşanabilir. Bundan dolayı bu operasyonları 
alt kapağın gücünü ve kuvvetini azaltmadan 
oldukça dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Eğer 
alt kapakta öne doğru gelmiş torba varsa 
bunu dışardan bir kesi olmadan kapağın iç 
tarafından girerek üstündeki torbaları hafifçe 
tıraşlayarak düzeltebiliyoruz ama artık bu 

yaklaşım özellikle bayanlarda terk edilmeye 
başlandı. Bunun yerine burada torbalanmala-
ra neden olan yağ dokularını yanak bölgesine 
kaydırarak, hastanın kendi yağ dokusundan 
yanak bölgesine daha dolgun bir görünüm 
verebiliyoruz. Aynı şeyi kaş bölgesinde de 
yapabiliyoruz, sarkmaya neden olan yağ do-
kularını kaş altına alarak burada daha dolgun 
bir görünüm sağlayabiliyoruz. Çünkü artık 
daha dolgun bir görünüm daha feminen bir 
görünüm olarak kabul görüyor. 

Üst kapaktaki kesi yerimizi kapağın kendi 
oluk çizgisine denk getiriyoruz. Böyle olduğu 
için bu ameliyatların iz bırakma oranları çok 
düşük, buna rağmen hastaya ait nedenlerden 
dolayı bir iz kaldığında bu iz o olukta olduğu 
için kesinlikle belli olmuyor. İz sorununu 
azaltmak için hastalarımıza operasyon son-
rası göz kapağına özel iz iyileştirici kremler 
ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden 
korunmaları için güneş gözlüğü öneriyoruz. 
Göz çevresi estetik ameliyatlarında %95 has-
talarımız ağrı sorunu yaşamıyor. Üst kapak 
tedavilerini genellikleri sadece kapakları uyuş-
turarak, birden fazla noktaya tedavi uygulaya-
caksak genel anesteziyle yapıyoruz. Ameliyat-
tan sonra gözü hiç kapalı tutmuyoruz. Kişi 
basit işlerini ertesi gün itibariyle rahatlıkla 
yapabilir. Gözde yalnızca hafif bir şişlik ve 
morluk oluyor. Genellikle üst kapakta 1 hafta 
içerisinde, alt kapakta da operasyon yapıldıy-
sa 10 gün içerisinde şişlik ve morluklar geçmiş 
oluyor. Ameliyat sonrası iyi bir bakımla, sıkı 
bir buz kompresiyle süreç çok daha kısalıyor. 
Bir hafta sonra da dikişleri alıyoruz. 

Göz etrafında birtakım tehlikeli noktalar 
bulunur. Işık dolgusunun yapıldığı gözyaşı 
oluğundan damarlar geçmediği için işlem 
doğru bir şekilde yapılırsa herhangi bir 
problem olmuyor ama kaş ortası dediğimiz 
bölge çok tehlikeli bir bölge. Eğer oraya dolgu 
yapılırsa damarlara denk gelme ve körlük riski 
bulunuyor. Bununla ilgili dünya literatürüne 
geçmiş vakalar var o yüzden o bölgeye dolgu 
önermiyoruz. Eğer orada bir çatlak varsa bo-
toksu yaptıktan sonra çatlak hala geçmediyse 
ince bir hat halinde ciltteki yerleri dolduruyo-
ruz. Ya da yüzeyel olarak yerleştirdiğimiz ip 
materyaller mevcut. Bunlar hem vücut ısısı ile 
genişleyerek bir hacim etkisi veriyor, hem de 
kollajen sentezini uyararak bölgede yaşlanma-
nın izlerini yok ediyor.

Özetle, ameliyat her zaman için çok daha 
kalıcı bir tedavi yöntemidir. İnsanlarda 5-10 
yaş arasında daha genç görüntü oluşturur. 
Işık dolgusunun süresi 6-12 ay, botoksun da 
4-6 ay arasındadır. Ameliyatın kalıcılığı da 
5-10 yıl arasındadır. Kişi sağlıklı bir yaşam 
biçimine sahipse bu süre uzayabilir. Sarkma 
ve torbalar tekrar ortaya çıktığı zaman ise ye-
niden yapılacak bir operasyonla düzeltilebilir.

 “DÜNYANIN BiR ÜST 
YARISI VARMIŞ” Dünyagöz Antalya

Op. Dr. Dorukcan Akıncıoğlu

Günümüzde genetik 
faktörlere ve yaşlanmaya 

bağlı olarak göz kapağında 
ve göz çevresinde yaşanan 

estetik sorunlar birçok 
kişinin göz hekimlerine 

başvurmasına neden oluyor. 
DünyaGöz Antalya Hastanesi 
Op. Dr. Dorukcan Akıncıoğlu, 

göz çevresi estetik işlemleri 
de içeren Okülopsi branşı 

ve bu tip işlemlerle ilgili çok 
önemli bilgiler paylaştı.

GÖZ KAPAĞI OPERASYONU GEÇIRENLER
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“YAZ ne zaman gelecek?, 
Pandemi ne zaman 
bitecek?, Kurban bayramı 
nasıl olacak?” derken yaz 

mevsiminin son ayına geldik bile…
Bu mevsimde hiç bitmeyen yoğun 

gündeme biraz mola verip kendimizi tatille 
ödüllendirirken rutinlerimizin de bir hayli 

dışına çıkmış bulunuyoruz. Rutin dışına 
çıkmak bizi korkutmasın, o da gerekli. 
Önemli olan; yolumuza dönmek ve tekrar 
yürümeye devam etmek!

Bazı noktalara dikkat ettiğimizde her şeyin 
aslında hiç zor olmadığını da fark edebiliriz. 
Bu konuda da bazı püf noktaları işinize 
yarayabilir.

Yaz 
mevsiminin 
7 altın 
kuralı

Yeni bir aydan herkese çok 
sıcak bir merhaba!

Sağlıklı ve çok iyi olmanız 
dileklerimle birlikte yaz 

ayları için cebinizde 
taşıyabileceğiniz hap 

bilgilerden konuşacağız…

Geç saatlerde 
yemek yemeyin!

Meyve porsiyonlarına dikkat!

Zeytinyağlılara ağırlık verin!verin!

TATILLERDE uyku ve yemek düzeni 

bozulduğu için öğünler saatinde yapılamı-

yor. Genelde de kahvaltı öğlen yemeği yeri-

ne geçiyor. Bu durumlarda öğün atlamama-

ya özen göstermek hem kilo kontrolünüzü 

kolaylaştıracak hem de daha rahat bir tatil 

geçirmenizi sağlayacaktır.
Atlanan öğle yemeği akşam yeme isteği-

nizi artırarak açık büfeyi daha dayanılmaz 

hale getirebilir. Öğleden sonra küçük de 

olsa yapacağınız bir ara öğün akşam daha 

kontrollü olmanıza yardımcı olacaktır. 

Uzun yaz akşamlarında gece yemeleri için 

dikkatli olmak gerekiyor.

YAZ meyvelerin güzelliği ve sağlıklı bir besi-
nin kalorisiz olacağı yanılgısıyla kaçan porsiyon-
lar! Vitamin ve mineral desteği, lif oranı ve daha 

birçok nedenle günlük olarak 2 – 3 porsiyon 
meyveyi mutlaka tüketmelisiniz. Ama her şeyin 
fazlasının yağa dönüştüğünü unutmadan… Yani 
sağlıklı besinleri de aşırı tüketirseniz bu size kilo 
olarak geri dönecektir. Karpuzu, kavunu, kirazı, 

eriği ve daha birçok yaz meyvesini çeşitli ve 
yeterli tüketmeye özen gösterin. Eğer ara öğün 

olarak tüketmek yetmiyorsa yanında peynir 
veya yoğurt gibi protein kaynağı bir besinle ana 

öğün olarak da tercih edilebilir.

VÜCUT direncinizi artırmak için mevsim 
sebzeleri ve meyveleri tüketin. Günde 4-5 

porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketimi 
bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli. 

Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, 
potasyum ve C vitamininden zengin olduğu 

için mutlaka tercih edilmelidir. Bazı akşamlar 
tüketeceğiniz hafif zeytinyağlılar kendinizi iyi 

hissettirecektir.

Diyetisyen
iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Zeynep Erturul Budak
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Uyku düzeninize 
dikkat edin!

Sıvı takviyesi şart!

Yaz 
salatalarına 

dikkat!

Tatillerin vazgeçilmezi: açık büfeler!

YAZ aylarındaki değişen uyku düzeni 
kilo almanızı tetikleyebilir. Yeterince kaliteli bir uyku alamadığınızda vücudu-

muz açlık hormonlarını düzenlemekte zorlanır. Açlık hormonu olan ‘ghrelin’in 
artması ve tokluk hormonu olan ‘lep-
tin’in düşmesi açlık hissetmemize yol açabilir. Ayrıca Chicago Üniversitesi’n-

deki araştırmacılar uykusuz kalmanın 
vücuttaki endocannabinoids adlı bir kimyasalı uyardığını söylüyor. Bu kim-yasal ise tatlı, tuzlu ve yağlı şeyleri yeme isteğinin artmasına sebep oluyor. Yani 

uykusuz kaldığınızda aslında fiziksel olarak aç olmasanız bile açlık hissedebi-lirsiniz. Günde en az 6-7 saat uyumaya 
özen gösterin.

VÜCUDUMUZDAKI sıvı 
kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar 
ile olur. Kadınların günde orta-
lama 2 litre, erkeklerin ise 3 litre 
suya ihtiyacı vardır. Özellikle yaz 
aylarında susamayı beklemeden 
su tüketin, mutlaka düzenli için. 
Ama su tüketmek zor geliyorsa, 
suyun içine bir-iki damla meyve 
suyu veya taze meyve parçaları, 
nane, tarçın ve limon ekleyerek 
aromalandırabiliriz.

TABAĞINIZ lezzetli 
salata ve sebzeyle dolu 

olduğunda “sağlıklı” 
yediğimizi düşünürüz. 
Ancak genellikle hazır 

salata sosları yağ, şeker 
ve kalori ile doludur. 

Dışarıda yediğiniz basit 
bir Sezar salata 300- 
450 kalori aralığında 

olabilmektedir. Bu 
konuda alınabilecek en 
basit önlem, salatanızı 

sossuz sipariş edip, 
limon suyu, sirke ile 

zeytinyağını kendiniz 
eklemenizdir.

Salatanın lezzeti 
ve tokluğunuzu da 

desteklemesi açısından 
haşlanmış kurubakla-
giller, tahıllar veya çiğ 

kuruyemişler kullanabi-
lirsiniz.

YAZ aylarında diyet yapanlar ya da 
kilolarını korumaya çalışanlar için en önemli 
konulardan biri! Eğer yemek açık büfeden 
yenilecekse tabağınıza önce salata ve sebze 
yemeği, daha sonra fırında, buharda pişirme 
gibi sağlıklı yöntemlerle pişmiş et, tavuk, balık 
alarak daha dengeli bir tabak oluşturabilirsi-
niz. Tatlısız olmaz diyorsanız tercihinizi sütlü 
tatlılardan yana yapabilirsiniz.

Kızartma yerine sebzelerinizi fırınlayarak 
ya da buharda pişirerek, salatalarınızda ma-
yonez yerine baharatlar kullanıp daha sağlıklı 
soslar hazırlayarak kendinize fit bir çözüm 
bulabilirsiniz.

Umarım size farklılık ve farkındalık yarata-
bilmişimdir.

Gelecek ay görüşmek üzere…
Hoşça kalın, sağlıkla kalın…
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KAPAKÇIK sarkması, olguların 
2/3’sinde arka yaprakçıkta görül-
mektedir. Mitral kapakçığın histolo-
jik yapısındaki bozukluk nedeniyle 

yaprakçıklarda genişleme ve yaprakçıkları 
tutan paraşüt ipliği tarzındaki yapılarda 
incelme ve kopmalara bağlı mitral yetmezliği 
(mitral kapaktan kanın geri kulakçığa kaçma-
sı) görülmektedir.

Bu durum kalp anamolileri içinde en sık 
görülen ilerleyici dejeneratif hastalığı olup, 
sıklıkla kapak cerrahisi gerektirebilmektedir.

Kapak sarkması genel olarak ise toplumun 
%5’inde görülmektedir. Ancak bayanlarda 
5 misli daha sık görülmekte olup, 20-30 yaş 
arasındaki bayanlarda bu oran %35’e kadar 
yükselmektedir.

Mitral kapak sarkması genel olarak çok iyi 
karakterli bir hastalık olarak bilinmekle bir-
likte, mitral kapak yetmezliği, kapak iltihabı 
ve aritmi gibi potansiyel komplikasyonları 
barındırır.

İzole ciddi mitral yetmezliği olgularının 
%40-65’nde neden mitral kapak sarkmasıdır. 
Hastalığın tanısı konulduktan sonra ciddi 
mitral yetersizlik gelişme süresi ortalama 
25 yıl kadardır. Vakaların önemli kısmında 
kapakçıkları tutan kordalarda (iplikçikler-
de) rütür (kopma) gelişmekte ve buna bağlı 
olarak prolapsusta ciddi artış görülmektedir. 

Hastanın şikayetlerinde ani olarak çok artış 
görülür. Bu şikayetlerin başında ciddi nefes 
darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı ve çeşitli ritim 
bozuklukları vardır. Bu hastalarda cerrahi 
müdahale geciktirildiği taktirde kalp perfor-
mansında ciddi bozulmalar gelişir.

Mitral kapak sarkması çok sayıda bağdo-
kusu hastalığı, kalp ve genetik anamolliler ile 
birlikte görülmektedir.

Hastaların %15-20’sinde kapaktaki prob-
lemlerin ilerlemesine bağlı cerrahi tedaviye 
ihtiyaç duyulan ciddi mitral yetersizliği gelişir.

MITRAL KAPAK 
PROLAPSUSUNDA SEMPTOMLAR

m Çarpıntı
m Ritim bozukluğu
m Efor esnasında halsizlik
m Çabuk yorulma
m Bayılma
m Baş dönmesi
m Göğüs ağrısı
m El ve ayaklarda soğukluk
m Panik atak, anksiyete

Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Genç bayanlarda göğüs 
ağrısı ve çarpıntının 
en önemli nedeni
MiTRAL KAPAK PROLAPSUSU (SARKMASI)

Kalbimizin sol kulakçık 
ve karıncığı arasında ön 

ve arka olmak üzere iki 
yaprakçıklı mitral kapakçık 

bulunmaktadır. Mitral kapak 
sarkması (MKP), kalbin 

sol karıncığının kasılması 
esnasında kapalı olan 

mitral kapakçıkların bir 
veya ikisinin kan basıncın 

etkisi ile sol kulakçığa doğru 
kabarmasıdır.
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MITRAL KAPAK PROLAPSUSUNDA TANI
Mitral kapak sarkmasında tanı; EKO’da 

kapakçıklar kapandığında kapakçıkların tu-
tunduğu halkadan 2-3 mm taşma gösterme-
leri ile konulmaktadır. Aynı zamanda mitral 
yetmezliğinin derecesi ve kalp boşlukları 
değerlendirilir.

MITRAL KAPAK PROLAPSUSU INFEKTIF 
ENDOKARDIT VE ANTIBIYOTIK PROFLAKSISI

Mitral kapak sarkmasında kapakçık iltihabı 
oldukça sık olarak gelişmektedir. Endokar-
ditli olguların %25-30’undan sorumlu tutul-
maktadır. Bundan dolayı bu hastalarda diş, 
gastrointestinal, ürolojik, jinekolojik veya 
benzeri girişimler öncesi mutlaka antibi-
yotik proflaksisi uygulanmalıdır. İşlemden 
yaklaşık 1 saat once oral tablet uygulaması 
yeterli olmaktadır.

MITRAL KAPAK PROLAPSUSU VE 
RITIM BOZUKLUĞU

Kapak sarkmalarında ritim bozuklukları 
oldukça sık olarak gözükmektedirler. Bunlar 
basitten hayati risk yaratan ritim bozukluk-
larına kadar değişmektedir. Bunlara bağlı, 
çarpıntı, bayılma, inme, ani ölümler gelişebil-
mektedir. Prolapsusa ciddi mitral yetmezliği-
nin eşlik ettiği olgularda ani ölüm görülme 
sıklığı çok artmaktadır.

Bu ciddi aritmiler ve ani ölümlerden pro-
lapsusa bağlı yaprakçığı tutan ipilikçiklerin 
tutunduğu kalp adelesinin gerilmesinin 
neden olduğu düşünülmektedir.

MITRAL KAPAK 
PROLAPSUSUNDA TEDAVI

Mitral kapak sarkması olan fakat 
şikayeti ve mitral yetmezliği olmayan 
olgular 2-4 yıllık takibe alınırlar.

Şikayeti olan ve mitral yetmezliği 
ciddi olmayan olgular yıllık takibe 
alınırlar.

Göğüs ağrısı, çarpıntı, baş 
dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri 
bulunan hastalara beta bloker ve 
sakinleştirici ilaçlar başlanır.

Semptomatik ve ciddi mitral 
yetmezliği olan hastalarda kapak 
onarımı veya protez kapakla 
değiştirilmesi gerekir.

Prof. Dr. İlhan GÖLBAŞI
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. 

Gökay Plaza No: 69/6 
KONYAALTI/ANTALYA

0242 229 88 87
0536 319 47 66
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ELEKTRiK FATURALARINI 
SERiNLETECEK 
TASARRUF 
YÖNTEMLERi

Her geçen gün artan sıcaklıklar elektrik tüketimini 
de artırıyor. Klima ve vantilatör kullanımı 

artarken buzdolabı, derin dondurucu 
gibi aletler de daha fazla çalışarak enerji 

tüketimine yol açıyor. Bu durum, yaz 
aylarında elektrik faturalarında artışa 

neden oluyor. Türkiye’nin elektrik 
tedarikçileri karşılaştırma internet 

sitesi encazip.com, yaz aylarında 
uygulanabilecek yöntemlerle 

elektrik faturalarını 
serinletebilecek önerilerde 

bulundu.

https://encazip.com/
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SICAKLIK arttıkça buzdolabı, derin 
dondurucu vb. soğutucu cihazlar, ken-
di iç sıcaklığının düşmemesi ve ortam 
sıcaklığına uyum sağlamak için daha 

çok çalışıyor. Bu durum hem elektrik faturala-
rının kabarmasına neden oluyor hem de uzun 
vadede enerji tüketimini artırarak doğaya 
olumsuz etki ediyor. Türkiye’nin elektrik teda-
rikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.
com tarafından yapılan 2021 yılı Temmuz 
ayı hesaplamalarına göre duvar tipi klima, bir 
evde günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 
602 TL olarak faturalara yansıyor. İş yerlerin-
de ise bu rakam 838 TL’ye kadar çıkıyor. Peki, 
yaz aylarında yüksek elektrik faturalarının 
önüne geçebilmek için neler yapılabilir? enca-
zip.com’un hazırladığı tasarruf tüyoları şöyle:

m Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi 
klima çalışırken pencereleri açık tutmak. 
Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri 
girmesine neden olur. Klima çalışırken perde-
leri kapatmak fayda sağlar.
m Çok koyu renk olmayan perdeler veya 

güneşlikler kullanarak güneş ışığının odayı 
fazla ısıtmasına engel olabilirsiniz. 
m Günler uzun, akşamüzeri ışıkları açmak 

yerine güneş ışığından faydalanabilirsiniz.
m Kış aylarında pek mümkün olmasa da 

yaz aylarında saçlarınızın doğal olarak kuru-
ması çok kısa bir zaman alır. Duş sonrası saç 
kurutma makinesi kullanmak yerine saçları-
nızın nemini havluyla alabilir ve doğal olarak 
kuruması için bırakabilirsiniz.
m Eğer yemek yapmayacaksanız ve ufak 

bir porsiyonu ısıtmak istiyorsanız ocak yerine 
mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Çünkü 
ocak hem havayı ısıtır hem de daha uzun süre 
çalışacağı için ekstra elektrik harcanmasına 
neden olur.
m Fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır 

ve soğutucu ihtiyacı artar. Mümkün olduğun-
ca kapağı açmayın ve cam bölümden yiyeceğe 
bakmayı deneyin. 
m Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok 

hızlı kuruyor. Bu nedenle çamaşır kurutma 
makinesi kullanmak yerine çamaşırların doğal 
olarak kurumasını sağlayarak elektrikten 
tasarruf edebilirsiniz. 
m Aynı şey bulaşık makineleri için de ge-

çerli. Bulaşık makinesinin kurutma özelliğini 
tercih etmeyip bulaşıkların doğal havayla 
kurumasına izin vererek enerji sarfiyatını 
azaltabilirsiniz. 
m Hissedilen sıcaklığın yüksek olmasının 

bir nedeni de havanın fazla nemli olmasıdır. 
Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız 
hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de 
nem alma modu, soğutma modundan daha az 
elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız. 
m Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal 

etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde 
etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından 
faydalıdır.
m Havalar ısınmaya başladığında kombini-

zin sıcak su seviyesini düşürebilirsiniz.

EVDE 
YAPILABILECEK 
PRATIK ÖNERILER

m Bazı evler bulunduğu konum itibariyle 
fazla güneş alabilir. Sizin de eviniz fazla güneş 
alan bir cephedeyse panjur yaptırabilirsiniz. 
Panjurları kapatmak, güneşin sıcağını engeller.
m Güneş panellerinin kullanımı gittikçe 

yaygınlaşıyor. Hem tasarruf sağlamak hem do-
ğaya katkıda bulunmak isterseniz cep telefonu 
gibi aletleri şarj etmek için taşınabilir güneş 
panelleri kullanabilirsiniz.
m Daha yüksek enerji gerektiren buzdolabı, 

televizyon, aydınlatma gibi aletler için de 600 
Watt’a kadar enerji üretebilen taşınabilir solar 
enerji sistemlerini kullanabilirsiniz. 
m Tavan vantilatörleri kullanmayı tercih 

edebilirsiniz. Çünkü tavan vantilatörleri, 
klimalara göre daha az elektrik harcar ve diğer 
vantilatörden daha etkilidir.
m Çok sıcak günlerde klima ve vantilatörü 

aynı anda çalıştırmak da enerji tasarrufu sağ-
lamanıza neden olur. Klima derecesini düşük 
tutarak çalıştırabilir, vantilatör sayesinde 
soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz.
m Sıcak su elde etmek için güneş ener-

jisinden faydalanabilirsiniz. Sıcak su depo-
ları kullanarak kombi ve elektrik tasarrufu 
sağlayabilirsiniz. Güneşten faydalanmak hem 
doğaya katkı sağlar hem de faturalara olumlu 
bir etkisi olur.
m Pencerelerde reflektörlü (yansıtıcı) cam 

kullanılması, ısıyı yansıtacağından klima/
vantilatör ihtiyacını da azaltacaktır. Ayrıca çift 
cam kullanarak da elektrik faturasının düşme-
sine katkıda bulunabilirsiniz.

ISI YALITIMI 
SICAKLIĞI AZALTIR

TEDARiKÇi 
DEĞiŞTiREREK 

YÜZDE 11 TASARRUF 
SAĞLANABiLiR

Yaz aylarında artan elektrik tüketimi ti-
carethane ve sanayileri de zorlayabiliyor. 

Tüketicilerin önemli bir çoğunluğu, tek 
bir elektrik tedarikçisinden ve devletin 

belirlediği fiyatlardan elektrik almak 
zorunda olduğunu düşünüyor. Ancak 

elektrik tedarik şirketi değiştirerek daha 
cazip fiyattan ve ucuz elektrik tüketmek 
mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumunun (EPDK) kararına göre, elektrik 

tüketicileri istedikleri takdirde elektrik 
tedarikçisini değiştirmekte serbest. 

İsteyen tüketiciler mesafeli sözleşmeler 
ile cep telefonu operatörünü değiştirir 
gibi tedarikçi değiştirerek ayda yüzde 

11’e kadar tasarruf sağlayabilirler.

https://encazip.com/
https://encazip.com/
https://encazip.com/elektrik-tasarrufu
https://encazip.com/ucuz-elektrik
https://encazip.com/tedarikci-degistirme


42

CITYVİTRİN

püf noktaları
MUTFAĞINIZI 

YAZA HAZIRLAMANIN

Yaz aylarının gelmesiyle içimizdeki yaşadığımız heyecanı ve 
arınmayı yaşam alanımızda hissettirmenin püf noktalarını 

anlatan Bodrum Mutfak Mobilya Tasarım Ekibi, mutfak 
dekorasyonuyla ilgili birbirinden farklı öneriler sunuyor.
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MUTFAKTA geçirdiğimiz zamanı 
daha keyifli hale getirmek 
için Bodrum Mutfak Mobilya 
Tasarım Ekibi, mutfakları yaza 

hazırlamak isteyenlere farklı öneriler sunuyor. 
Örneğin mutfağınızda ikramlıklar ve farklı 
kahve fincanları ile muhteşem bir kahve 
köşesi yaratabileceğinizi söyleyen Bodrum 
Mutfak Mobilya Tasarım Ekibi, aynı zamanda 
renk paletlerinden seçilecek toprak tonları 
ya da doğadan sürülmüş birkaç sakin ton ile 
mutfağınızda yazın ferah havasını hissedebi-
leceğinizi ipucunu veriyor. Veranda, bahçe ve 
terasların bu süreçte mutlaka pratik şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerler-
ken, hareketli mutfak modelleri ve pişirme 
üniteleri ile misafir ağırlamalarının daha 
keyifli ve zahmetsiz olacağını söylüyorlar.

MUTFAĞINIZDA SAKIN TONLARI KULLANIN 
Sevdiklerinizle en çok özlediğiniz kahve 

buluşmalarını yapabilmeniz için mutfağınızda 
küçük bir alan ayırarak muhteşem bir kahve 
köşesi yapabileceğimizi söyleyen Bodrum 
Mutfak Mobilya Tasarım Ekibi, “ Birkaç de-
korasyon fikri ile şık bir kafe havasını evimize 
taşımamız mümkün. Kahve fincanları ve 
ikramlık kurabiyeleri koyabileceğiniz pratik 
bir ünite kurtarıcınız olabilir. Tezgâhınızın 
küçük bir alanında farklı dekoratif ürünler 
kullanarak da kahve alanı yaratabilirsiniz. 
Aynı zamanda mutfağınıza hakim olan 
renklerde toprak tonları ve doğadan sürülmüş 
birkaç sakin tonu tercih etmeniz sizi, yaza ve 
yaşama hazırlamak için güzel bir başlangıç 
olacaktır” dedi.

Bahçe, veranda, teras ve havuzların açık 

havada yemek organizasyonları için misafirle-
rinize farklı bir deneyim yaşatacağının altını 
çizen tasarım ekibi, “Açık hava alanlarınız için 
misafirleriniz ile aranıza gönül mesafesi gir-
meden muhteşem bir yemek organize etmeni-
ze imkan yaratan, hareketli mutfak modelleri 
ve pişirme ünitelerini tercih edebilirsiniz. 
Hem kesintisiz ve doyumsuz ağırlamalar için 
eğlenceli bir ortam sunacak, hem de gelen 
misafirlerin yardımları ile daha az zahmetli 
davetler olacaktır” dedi.
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ip askılarUzm. Dr. Hüray Hügül 
Dermatoloji ve Veneroloji

İp askılarla yüz germe, modern, 
ameliyatsız ve son teknoloji yüz germe 
tekniğidir. Bu askı ve ipler kalıcı veya 
emilebilir olup, yüzümüzde gerilme ve 
gençleşme sağlayan oldukça dayanıklı 
ve konforlu askılardır.

Uzm. Dr. Hüray Hügül 
Dermatoloji ve Veneroloji

KIMLERE 
UYGULANABILIR? 
k Yüz şeklinde veya hatlarında değişiklik isteyenlerde
k Estetik ameliyatı tercih etmeyen kişilerde
k Kaş germe veya kaldırma
k Yanak görünümünün şekillendirilmesinde
k Jawline – Çene Hattı germe 
k Gıdık germe
k Boyun germe 
k Yüz ovalitesi toparlama
k Yanak sarkmaları 
k Cilt sıkılaşması  
k Cildinde sarkmalar görülen kadın ve erkeklerde germe (lifting) için kullanılır.

k Doku tarafından kolayca kabul edilir.
k Güvenilirdir.
k Kısa sürede kolajen ve elastin stimülasyonu sağlağan bir işlemdir.k Ameliyat değildir.
k Yaklaşık 30-40 dakikada uygulanır.k Rahat ve konforlu bir uygulamadır.k Sadece lokal anestezi yeterlidir.k Özel kanülleri sayesinde dokuya hasar verme riski yoktur.
k Skar (iz) oluşma olasılığı yoktur. k Genellikle dışarıdan bakıldığında işlem yapıldığı anlaşılamaz.

İp askılarla yüz germe kalıcı ya da emilebilir 
ve dışarıdan belli olmayan, malzemelerin, 
lokal anestezi altında kısa sürede, skar (iz) 

riski olmadan yapılan, hastanın yaşam tarzına 
kolayca uyarlanabilen bir yöntemdir. İfade 

bozukluğu oluşturmadan gerçekleştirilir. 
Ameliyatsız yüz germe yöntemlerinin en 

yenilerindendir. Bu yöntemle kullanılan 
yüksek kaliteli, dokuya sıkıca tutunan askılar, 
uzun süren bir etkiye sahip olup mimiklerde 

bozulma yaratmaz. Doğru araçlar, doğru 
teknik ve uzmanlık gerektiren bu yöntemle 

yıllara meydan okuyan, ünlülerde dahil olmak 
üzere birçok kişi mevcuttur.

İp askılar ile yüz germe yüz ovalinin tekrar 
oluşturulması, ağız çevresi, çene, boyun 

bölgesi çizgilerinin ve ‘Buldog Yanak’ 
görünümünün hafifletilmesinde, çene 

sarkmalarının giderilmesinde, düşük 
kaşların kaldırılmasında ve yüzün tamamının 

gerilmesinde etkilidir.  

IP ASKILAR 
NEDIR?

HANGI 
DURUMLARDA 

UYGULANIR? AVANTAJLARI
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ip askılar
NASIL 

YAPILIR?

YAN ETKILERI

İp askılama uygulaması lokal anestezi altında 
ve kısa sürede (yaklaşık 30-40 dakika) ger-

çekleştirilir. Oldukça ince ipler yüzün her iki 
tarafına genellikle çiftler halinde yerleştirilir. 
Uygulamayı takiben günlük yaşama hemen 

dönülür. İşlem sonrası hafif morluk, şişlik, ağrı 
olabilir. Buz kompresi yapılarak ve basit ağrı 
kesiciler kullanılarak bu durum giderilir. İlk iki 

hafta ağız çok açılmamalı, aşırı mimik yapıl-
mamalıdır. İşlemi takip eden 3 hafta boyunca 
yüz üstü yatılmamalı, yüz ovuşturulmamalıdır. 

Hemen etki başlamasına rağmen 3-4 hafta 
içinde tam olarak oturmaktadır.

İp askı uygulaması çok güvenilir bir yöntem 
olmakla birlikte yapacak uzmanın deneyimi 

büyük önem taşır. İp askıların size uygun 
olduğunu düşünüyorsanız mutlaka Dermatolo-
ğunuza başvurarak ileri bilgi almayı unutmayın. 

Herkese su gibi duru güzel günler dilerim.

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

Lara / ANTALYA

www.hurayhugul.com

0 242 324 00 03  / 0 545 404 72 22 

drhurayhugul
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ILK olarak Ali Taner Baltacı’nın yönettiği 
“Saygı” dizisinden bahsetmek istiyorum.
8 bölümlük bu polisiye dizisinde Nejat 
İşler, Rojda Demirer, Miray Daner ve 

Boran Kuzum oynuyor. Nejat İşler zaten hangi 
rolü oynarsa oynasın, oynamıyor yaşıyor. 
Bir Ercüment Çözer Dizisi’; Behzat Ç. - “Bir 
Ankara Polisiyesi” dizisinin anti-kahramanı 
olan Ercüment Çözer’in hayatına odaklanıyor. 
Toplumun yozlaşmasına karşı kendi adalet 
sistemini uygulayan Ercüment Çözer'in hayatı, 
kendisi ile aynı amaca yönelik hareket ettiğini 
düşündüğü iki genç ile tanıştığında konu bam-
başka yerlere geliyor. Seyirci olarak seyreder-
ken bu kendi adaletini kendin verme konusu 
içinizi soğutsa da entelektüel yanınız “Bu böyle 
olmamalı, hukuk o zaman niye var?” diyor. 
Hassas kıyılarda gezinen dizinin 8 bölümünü 
bir çırpıda seyretmek istiyorsunuz ve zaten 
de seyrediyorsunuz. Medya eleştirisi, namus 
anlayışı, cehalet, kadın-erkek rol modellerinin 
eleştirildiği bu diziyi sevdik.

Ikinci olarak Exxen Platformunda izle-
diğimiz “Gibi” dizisi önerim olacak.

Gibi 40’ar dakikalık birbirinden bağımsız 
bölümlerden oluşuyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç 
Kılınç’ın oynadığı skeçler şahane. Her bölümde 
bu iki arkadaşın çatışması üzerinden konuları 
seyrediyoruz. Eğlenceli ve öğretici bu diziye 
bayıldık. Bunaldığımız son günlerde mizah 
severim diyorsanız bu dizi tam size göre. 

Üçüncü olarak Yüksel Aksu’nun yönet-

tiği “Olağan Şüpheliler” dizisini yazmak 
istiyorum.

Dizi 3 evli, eşleri iş ortağı olan kadının işle-
dikleri bir cinayetle başlıyor. Kadınların hayatı 
bu cinayetle çok farklı bir hale geliyor. Olağan 
Şüpheliler’in başrollerini Bennu Yıldırımlar, 
Ceren Moray ve Yasemin Allen paylaşıyor. 
Bazen komedi, bazen dram derken dizi akışkan 
devam ediyor. Oyunculuklar ve konu sıkmıyor. 
Benzer konuları daha önce izlememize rağmen 
diziyi sevdim. Hatta sonu nereye varacak diye 
de merak ettim. 

Son olarak 8 bölümden oluşan Umur 
Turagay’ın yönettiği “Yarım Kalan Aşk-
lar” dizisini yazacağım. 

Konu ne diye sorarsanız, şöyle diyebilirim; 
günümüze çok uyuyor, kim kiminle hangi bağ-
lantıda şaşılacak diyeceğim ama bizim ülkenin 
gerçeği de bu! Dizinin ilginç bir başlangıcı var. 
Biraz reenkarnasyon denebilir, biraz hani ya-
rım kalmış karma felsefesi denebilir. Denebilir 
diyorum; çünkü bitiş çok o başlangıca uymu-
yor. Hatta dizinin sonu bence olmuyor. Belki 
devamı çekilecektir öyle bırakılmış olabilir. 

Burak Deniz son zamanların en favori 
oyuncusu benim için. Hangi rolü oynasa hay-
ran hayran izliyorum. Diziler onun oyunculuğu 
ile güzelleşiyor ama diğer oyuncuların hakkını 
yememem gerek. Dilan Çiçek Deniz, Ezel Akay, 
Cem Davran, Gizem Ünsal ve Esra Ruşan oy-
namamış yaşamışlar. Şahane bir kadro. Ruşan 
oyunculuğuna bayıldım. Çocuk oyuncu Zeynep 
Naz Kasap bu kadar mı başarılı oynar? Ben 
diziyi sevdim.

Bakmak yetmez, görmeyi dene! Bakıp 
geçtiğimiz her şeye gelsin bu dizi. Bakarken 
göremediğimiz kaçırdığımız bir dolu duygu! 
Hani bir insana çok yakın hissedersin kendini, 
aslında o gerçek işte! Çok fazla detaya girme-
den kaçayım!

Bu ay benden bu kadar. Sadece bakmayalım, 
görelim, hissedelim, bir olmayı bırakmayalım. 
Bir olursak birbirimizi yargılamadan pozitif 
dilimizi sürdürebilirsek bu dünyada çözemeye-
ceğimiz problem kalmaz diye düşünüyorum. 
Güzel diziler ve güzel filmlerle Eylül ayında 
görüşmek üzere, sevgiler diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu 
olsun.

ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

Görelim, 
hissedelim, 
bir olalım…

Ağustos ayı ülke olarak çok üzücü 
haberlerle başladı. Manavgat’ta 

başlayan ve sonra kıyılarımızdaki 
tüm ormanlarda eş zamanlı 

yangın hepimizi kahretti… İlk 
Manavgat Kalemler Köyü’nde 

yangın haberini duyduğumda 
Amerika’daydım, okudum, 

yattım. 8 saat fark, uyandım 
ve tüm köyler yanmış. Sonra 
tüm Türkiye… İnsan uzakta 

olunca daha kötü oluyor. Bir 
şey yapamamak, sadece seyirci 

kalmak benim mayamda yok. 
Döner dönmez kim ne derse 

dahil olmaya çalıştım. Elimden 
geldiğince de çalışmaya devam 

edeceğim. Bu sayfanın içeriği 
film ve dizi önerilerine gelince, 

bu ay size 4 tane Türk dizisinden 
bahsetmek istiyorum.

CITYKÖŞE
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ÇOCUK ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı 
Dr. Nigar Aliyeva “Özellikle son bir 
buçuk yıldır Covid-19 pandemisi ne-
deniyle obsesif temizlik davranışları, 

çocuklarda en sık görülen obsesyonlardan biri 
haline geldi. Yaşadığımız pandemi sürecinin, 
dünya çapında yapılmış bazı çalışmalarda 
çocuk ve ergenlerde OKB belirtilerinin artma-
sında risk oluşturduğu gösterilmektedir. Bu 
zorlu süreçte aileler bazı önlemlerle çocukları-
na destek olabilirler” diyor. 

Kişinin istemediği halde aklına takılan, 
doğru ve mantıklı olmadığını bilse de aklın-
dan uzaklaştıramadığı rahatsız edici düşünce-
lere ‘obsesyon’ deniliyor. Obsesyonlar kişide 
genellikle kaygı ve korku oluştururken; bu 
kaygı ve korkuyu gidermek amacıyla yapılan, 
tekrarlayıcı bazı davranış ve düşünceler ise 
‘kompulsiyon’ olarak adlandırılıyor. Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva 
“Elbette her yaşta insanların bazı takıntı-
ları olabilir. Bu takıntılar kişinin yaşamını 
etkilemiyorsa, hayat kalitesini düşürmüyorsa, 
yapması gereken normal işlevleri engelleyecek 
hale gelmemişse hastalık boyutundan bahse-
dilmez. Ancak işlevselliği bozar hale geldiğin-
de özellikle çocuğun okul hayatını, derslerini, 
arkadaş ilişkilerini, sosyal yaşantısını, aile 
ilişkilerini olumsuz etkiliyorsa Obsesif Kom-
pulsif Bozukluk’tan (OKB) bahsedilmektedir 
ve tedavi edilmesi gerekir” diyor. OKB belir-
tilerinin “kirlenme korkusu ve aşırı temizlik 
takıntıları, düzenli ve simetrik olma, kişinin 
kendisinin veya başkalarının zarar görmesine 
ait düşüncelere kapılması, sürekli birşeyle-
ri kontrol etme ihtiyacı, kompulsif olarak 
belirli kalıplarda sayma, ciddi bir hastalığının 

olduğunu düşünme” olarak sıralanabildiğini 
belirten Dr. Nigar Aliyeva bu davranışların 
pandemi sürecinde artış gösterdiğini söylüyor.

SINSI ILERLIYOR!
Yaklaşık bir buçuk yıldır 7’den 70’e herkes-

te yoğun korku, kaygı ve strese neden olan 
Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle obse-
sif temizlik davranışlarının çok yaygınlaştığını 
vurgulayan Dr. Nigar Aliyeva şöyle konuşu-
yor: “Yaşadığımız pandemi sürecinin, dünya 
çapında yapılmış bazı çalışmalarda çocuk ve 
ergenlerde OKB belirtilerinin artmasında 
risk oluşturduğu gösterilmektedir. Çocukluk 
döneminde OKB’nin tanınması daha zor 
olabilir. Bunun nedenlerinden biri OKB’nin 
sinsi başlangıçlı olması ve ailenin başlama dö-
nemini gözden kaçırmasıdır. Ancak OKB’nin, 
prognoz açısından çocukluk yaşında başladığı 
zaman, gelişimsel süreç içinde daha ağır ve 
uzun seyrettiği gözlenmektedir. Bu nedenle 
çocukluk döneminde OKB belirtileri varsa bir 
an önce müdahele etmek gerekir.”

TEDAVI ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE 
DEĞIŞEBILIYOR

OKB tespit edilen çocukların tedavisinin, 
çocuğun yaşına göre değişebildiğini belirten 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar 
Aliyeva şöyle konuşuyor: “Küçük çocuklarda 
oyun terapisi, destekleyici terapiler, ailelerle 
işbirlikçi tutum işe yararken; daha büyük ço-
cuklarda OKB’de özellikle obsesif düşüncele-
rin ve kompulsiyon davranışlarının giderilme-
si için ilaç kullanma gerekliliği ortaya çıkabilir. 
Çocukluk döneminde OKB’de bir taraftan kul-
lanımları son derece güvenli ve kontrollü olan 
ilaçlar seçilerek tedavi edilirken, diğer taraftan 
da çocuğun yaşına uygun terapi yöntemi 
yapılması en etkin tedavi seçeneği olmaktadır. 
Çocuğun, hekimi tarafından önerilen ilaçlarını 
düzenli bir biçimde, önerilen doz ve süre bo-
yunca almasına özen gösterilmeli, bu süreçte 
çocuğa her adımda destek olup başarılarına 
olumlu geri bildirimde bulunulmalıdır.”

PANDEMi ÇOCUKLARDA 
TAKINTILARI 

ARTIRDI!

Halk arasında ‘takıntı’ 
olarak adlandırılan 
Obsesif Kompulsif 

Bozukluk (OKB), çocukluk 
çağından itibaren her 

yaşta görülebilen önemli 
bir psikiyatrik hastalık. 
Acıbadem Üniversitesi 

Atakent Hastanesi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi 

Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva 
pandemide takıntılara 

karşı alınabilecek 
önlemleri anlattı, önemli 

uyarılar ve önerilerde 
bulundu.

Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Uzmanı 
Dr. Nigar Aliyeva
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Dr. Nigar Aliyeva, bu zorlu süreçte anne 
ve babaların bazı davranış kurallarına dikkat 
ederek çocuklarına destek olabileceklerini 
belirterek önerilerini şöyle sıralıyor;
m Çocuklara sık sık elleri yıkama, dezen-

fektanla temizleme, ateş ölçme gibi öneri-
lerde bulunulmamalıdır. Bilimsel makale ve 
klavuzlardaki önerilere (ellerin yaklaşık 20 kez 
yıkanması) dikkat etmek yeterli olmaktadır.

m Çocukların tekrarlayıcı şekilde sorduğu 
‘Ellerim temiz, değil mi? Hastalanmam, değil 
mi? Virüs olan yerlere dokunmadım, değil 
mi?’ gibi tekrarlayan sorularına sadece bir kez 
cevap vererek kaygı ve obsesif düşüncelerini 
pekiştirmekten kaçınmak gerekmektedir.
m Çocuğun yaşına uygun bir şekilde somut 

olarak hastalıkla ilgili bilgi verilmelidir. Çocuk-
ların bu süreci doğru bir şekilde öğrenmesi, 
sorularının açık ve net bir şekilde somutlaştırı-
larak cevaplanması kaygılarını önemli ölçüde 
azaltacaktır.
m Küçük yaştaki çocuklarda özellikle el yı-

kama, sosyal mesafenin önemi, maske takma 
ve sokağa çıkma yasağı gibi konular oyunlaş-
tırılarak, hikayeleştirilerek anlatılabilir. 
m Bu dönemde de Covid-19 ile ilgili basın 

yayın organlarındaki haberleri sürekli takip 
etmek ve evde tartışmak doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır.

Bu önerilere 
dikkat!
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ANTi AGiNG TIP 3
YAŞLANMAYI 

YAVAŞLATMAK 
MÜMKÜN MÜ?

ÇOK üzgünüz tüm canlılar ve onları 
kurtarmaya çalışırken kaybettiğimiz 
insanlarımız için. Hepimizin başı sağ 
olsun. 

GENÇ CILDIN VE SAĞLIKLI 
VÜCUDUN ANAHTARI SIZDE

Hemen tüm yazılarda, seminerlerde ve 
hasta görüşmelerinde anlatıyorum; vücu-
dumuz bir bütün ve olumsuzluklardan tüm 
hücrelerimiz etkileniyor. Hastalık ya da sorun, 
olumsuz etkinin hedef doku ya da organa 
veya bizim vücudumuzun zayıf noktasına 
göre bir şikayet, semptom ya da  hastalık 
olarak ortaya çıktığı görülüyor. Bu mantığı 
anladığımızda, acil durumlar, kaçınılmaz cer-
rahiler ve benzeri durumlar dışında hem 
koruyucu, önleyici tıp mantığıyla 
hem de yaşlanma karşıtı anti aging 
tıp mantığı ile yaklaştığımızda; 
yeni sağlık sorunlarını önlemiş 
ve mevcutları da iyileştirme 
ya da en azından ilerlemesini 
durdurma şansımız oluyor. Bu 
yaklaşımın en önemli kazancı 
ise tüm vücudu olumlu olarak 
etkilemesi… 

Migren, Alzhemer 
veya kanser tedavisi ya 
da önleme tedavile-
rinde sadece bu has-
talıklara odaklanan 

yaklaşımlar yerine, yaşlanma karşıtı, önleyici 
yaklaşımlarla tüm vücut sistemleri, organ ve 
dokularının iyileşmesini hedeflemek, yaşam 
kalitesini belirgin olarak artırdığı gibi hızlı 
yaşlanmamızı da önleyebilecektir.

Son yıllarda birçok bilim insanı da yaşlan-
ma sürecini frenlemek, yaşa bağlı hastalıkla-
rın başlangıcını durdurmak ve normal ömrü 
uzatmak için çalışmalarını artırdılar. Yaşam 
şekli ve stres yönetimi gibi bilinenlerin ötesin-
de deneysel aşamadaki ilaçlara kadar birçok 
araştırmayı sizlerle paylaşacağım.

Tahmin edileceği ve hatta bilindiği 
üzere; ilk başlıklardan biri “beslenme”. 

Kişilerin vücutlarıyla uyumlu beslen-
mesi ve düşük kalorili beslenmenin 

yaşlanmayı yavaşlattığı deneysel 
olarak da kanıtlandı. Yapılan fare 
deneylerinde istenenden daha az 
besin verilerek zayıflatılan farele-
rin 2,5 yıl civarındaki ömürlerinin 
1 yıl, yanı % 40 civarında uzaması 

mümkün oldu. Bu 
gerçekten çok ciddi 

bir etki ve sonuç. 
Bilim insanlarının 

bu çalışmalarının 
bilim dünyasında 

insan hastalıklarındaki tedavilerde ve anti 
aging uygulamalarda, yeterince yer aldığını 
söylemek imkansız.

“AZ YE, ÇOK YAŞA”
Az, aralıklı ve düşük kalorili beslenme 

modeline, bir de kişiye özel kendi vücu-
duna uyumlu beslenme programlarını 
uyguladığımız hastalarda, oldukça 
kısa sürelerde, 2-4 hafta içinde; uyku 
düzeni, barsak sorunları, enerji 
artışı, cilt problemlerinde azalma, 
saç dökülmesinde azalma, kilo 
verme, sıkılaşma ve belki de en 
önemlisi; iyilik hissinde artış 
ve kaygının azalması, en sık 
gördüğümüz olumlu sonuç-
lar olarak sıralanabilir…

Düşük kalorili beslen-
me çalışmalarındaki bu 
etki, bilim insanlarını bu 
alanda ilaç çalışmalarına 
yöneltti. Bu ilaçlar kullanıldıkların-
da aralıklı beslenme ve düşük kalorili beslen-
me sırasında vücutta görülen biyokimyasal 
hormonal anti aging etkilerin oluşmasını sağ-
lıyor. Bazıları halen çeşitli kronik durumlarda 
kullandığımız bu preparatlar: Metformin., 

www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Yaşamak Bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçe…
Dünyamız da yaşayan tüm canlılar içerisinde yaşadığımız 
gezegene zarar vererek erken yaşlanmasına yol açan, “en 
gelişmiş” tek canlı biz insanoğlunun düşüncesizliği, acımasızlığı 
ve tarif edilemez hırsı, kendi sonunu da hazırlıyor. Hem kendi 
aramızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılarla kardeşçe, 
paylaşarak yaşamayı öğrenmek zorundayız. Vücudumuzdaki tüm 
hücrelerin bir biri ile bağlantılı ve haberdar olduğunu biliyoruz. 
Olumlu ya da olumsuz her durumdan birlikte etkilendiklerini de… 
Emin olalım ki, yaşadığımız dünya ile ve hatta tüm evrenle 
etkileşim halindeyiz. Yani bir parçamız yanan ağaçlarımız ve 
oradaki çanlılarla birlikte yok oldu. 
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Çağlayan Mahallesi 
Barınaklar Bulvarı 

No: 76/A 31102 
MURATPAŞA/ANTALYA

0 242 324 21 21  / 0 532 234 84 27 
drtolgatemel

Pegvisomant, Rapamisin, Resveratrol en çok 
konuşulanlardır.

Bu ilaçların kullanılması konusunda 
aslında tüm tedavilerde olduğu gibi be-
nim düşüncem şudur: Gerçek iyileşmenin 
doğal yollardan ve ruh beden ve zihinsel bir 
bütünlük oluşturularak gerçekleşebileceği ve 
sürdürülebileceği inancı ile zaman zaman ya 
da başlangıçta destek alınsa bile, aynı vitamin 
mineral takviyelerinde olduğu gibi vücuttaki 
iyileşme ve denge ile doğal yollardan sağlan-
ması esas olmalıdır.

“HORMONLARINA SAHIP ÇIK GENÇ KAL”
Hormon seviyeleri yaşla birlikte azalır ve 

bu süreç hipofiz bezinden, adrenallerden ve 
gonadlardan salgılanan sekresyonun azal-
masıyla ilişkilidir. Azalan hormon seviyeleri, 

kemik mineral yoğunluğunda (BMD), kas 
kütlesinde, cinsel istekte, erektil fonksiyonda 
ve entelektüel aktivitede azalma ile ilişkilidir. 
Bu bağlamda, yaşlanmanın etkilerini tersine 
çevirmeye ve yaşlılarda yaşam kalitesini 
iyileştirmeye yardımcı olmak için hormon 
takviyeleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

ÖSTROJEN VE PROGESTINLER, 
TESTOSTERON, DEHIDROEPIANDROSTERON

Kadınların üçte ikisi premenopoz sırasında 
sıcak basması veya vajinal kuruluk gibi 
rahatsız edici semptomlardan muzdariptir ve 
bu semptomları azaltmak için HRT kullanılır. 
Östrojenler tek başına veya progesteron ile 
birlikte osteoporoz tedavisi üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir. 

Yaşlı erkeklerde düşük testosteron seviye-
leri, yaşa bağlı çeşitli durumlarla ilişkilendiril-
miştir. Ayrıca, birkaç çalışma, düşük testos-

teron seviyeleri ile hafif bilişsel bozukluk 
ve Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki 

olduğunu göstermiştir
Dehidroepiandrosteron (DHEA) 

ve metaboliti DHEA-sülfat konu-
sunda son çalışmalar, düşük DHEA 
düzeylerinin daha yüksek aterosk-

leroz, kalp yetmezliği, kardiyovas-
küler komplikasyonlar ve genel 
mortalite riski ile ilişkili olduğunu 
bildirmiştir.

Kliniğimizde yaptığımız 
biyokimyasal analizlerde mutlaka 
istediğimiz bu hormonal değerlerle 
kişilerin şikayetleri arasındaki ilişki 
çok yüksek oranda koreledir ve 
iyileşme sürecinde de aynı etkiyi 
görüyoruz. Yani düzelen hormon 
düzeyleri klinik iyileşme ile birebir 
uyumlu. Yine burada da söyleme-
liyim; hormon replasmanı mutla-
ka biyo eşdeğer olmalı ve öncelik 
her zaman vücudu bütünsel 
iyileştirerek kendi hormonunu 
üretmesini sağlamak ve gerek-
tiğinde fitoterapötikler ve biyo 

eşdeğer HRT ile destekle-
mek olmalı. D vitamini, kemiğin mineralizasyonu için 

optimal bağırsak kalsiyum emilimi için önemli 
bir ön hormondur. Son zamanlarda yapılan 
birçok çalışma, yaşlı popülasyonda D vitamini 
kullanımının sayısız olumlu etkisini ortaya 
koymuştur. Yaşlılarda D vitamini eksikliği, 
azalmış bilişsel işlev, daha yüksek Alzheimer 
hastalığı riski, kas kütlesi ve işlev kaybı ve 
osteoporoz ile ilişkilidir. Hasta takiplerimizde 
oldukça sık karşılaştığımız bu vitaminin eksik-
liği giderildiğinde başta enfeksiyonlar olmak 
üzere genel bir iyileşme halini hemen görmek 
mümkün. Aslında hepsi ayrı bir yazı konusu 
olacak, sizlere özetlediğim bu önemli çalışma-
ların da gösterdiği gibi sağlıklı kalmak hızlı 
yaşlanmayı yavaşlatmak ve kaliteli yaşamak 
elimizde. 

Sağlıcakla kalın, sevgiler…

Son yıllarda, bağırsak sağlığı ve mikrobiyo-
tanın sağlık durumunu ve yaşam süresini dü-
zenlemedeki önemli rolü ortaya konmuştur. 
Mikroorganizmaların, konakçı organizmaların 
birçok temel fizyolojik ve metabolik fonksi-
yonunu etkilediği biliniyor. Sağlıklı bağırsak 
ve mikrobiyota; enfeksiyon, enflamasyon, 
otoimmün ve kanser gibi durumlarda hem 
önlemede hem de iyileşmede hayati bir rol 
oynar. Son zamanlarda, birçok çalışma, mikro-
biyom hedefli müdahalelerin sadece yaşa bağlı 
hastalıklar için değil, aynı zamanda yaşlanma 
sürecini yavaşlatmak ve uzun ömürlülüğü 
desteklemek için de terapötik bir potansiyele 
sahip olabileceğine dair kanıtlar bildirmiştir.

Hatalık 
bağırsaktan 

başlar = Yaşlanma 
bağırsaktan başlar

D Vitamini
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ÇOCUKLU 
TATiLiN 

9 PÜF 
NOKTASI!  

Yaz sıcaklarının iyice 
bastırdığı bugünlerde pek 
çok kişi tatil planları yapıyor, 
valizler hazırlanıyor. Özellikle 
de bir buçuk yıldır devam 
eden pandemi sürecinde 
online eğitim nedeniyle 
günlerinin büyük bölümünü 
evde geçiren çocuklar, tatili 
dört gözle bekliyor. Peki, 
çocuklu ve bebekli aileler 
tatillerini sağlıklı ve keyifli 
geçirmek için nelere dikkat 
etmeli?

ACIBADEM Ankara Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Armağan Oğuz “Güneş yanıkla-
rından besin zehirlenmelerine dek 

birçok faktör önlem alınmadığında yaz tatili-
nin hastanede geçirilmesine neden olabiliyor. 
Bu nedenle anne babalar yaz tehlikelerine 
karşı bazı basit önlemlere dikkat ederek 
tatilin sağlıklı, konforlu ve keyifli geçirilmesini 
sağlayabilirler” diyor. Dr. Armağan Oğuz tatil 
keyfinin kabusa dönüşmemesi için dikkat 
edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

CITYPÜF NOKTASI
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Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Armağan Oğuz

Sık sık 
su içirin

1 Sıcak havalarda vücut normalden fazla 
terleyerek sıvı kaybettiği için, çocuklara 
sık sık su içme alışkanlığı kazandırmak 
çok önemli. Vücudun kaybettiği sıvıyı 

yerine koyacak en sağlıklı içecek sudur. 

Besin hijyenine 
dikkat edin

2 Yaz aylarında ishalde artış gözleniyor. 
Bu nedenle çocukların içtikleri suya, 
yedikleri yemeklere ve el temizliklerine 
özen göstermesi çok önemli. Pişmemiş 

gıdalar ishal için en tehlikeli gıdalardır. Tatilde 
kaynağını bilmediğiniz ve temizliğinden emin 
olmadığınız gıdaları çocuklarınıza yedirmeyin. 
Eğer gideceğiniz tatil yöresine yönelik önce-
den beslenme ve enfeksiyonlar ile ilgili uyarılar 
olduysa bunlara kulak verin. Yanınıza kolay 
bozulmayacak gıdalar alın.

Pamuklu 
kıyafet giydirin

6 Özellikle yaz sıcaklarında bebekler-
de ter kanallarının tıkanması sonucu 
isiliğe çok sık rastlanıyor. Bu nedenle 
bebeğinizin sık sık cildini serinletmeniz, 

kıyafet seçiminde görsellikten ziyade yumu-
şak, pamuklu ve ince giysiler olmasına dikkat 
etmeniz büyük önem taşıyor. 

Bu saatlere 
dikkat edin!

4 Bebeğinizi ve çocuğunuzu güneşin 
zararlı ışınlarından korumak şüphesiz 
son derece önemli. Bunun için güneş 
kremi kullanmaya özen gösterin. Ayrıca 

sıcak yaz günlerinde, güneş ışınlarının dik 
geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında doğru-
dan güneşe maruz bırakmamaya dikkat edin. 
Özellikle güneşe maruz kalan omuz, ense ve 
boyun gibi vücut alanlarını kıyafetle, kafasını 
şapka ile koruyun.

Alerji ilaçlarını 
unutmayın

7 Özellikle yaz aylarında alerjik durumlar 
ile sık karşılaşılabileceğinden dolayı 
çocuğunuzun alerjisi varsa kullandığı 
ilaçları yanınıza almayı unutmayın. Be-

beğinize daha önceden hiç tattırmadığınız bir 
gıdayı, ilk defa tatilde denemekten kaçının. 

Ishal olursa 
daha fazla 
su içirin

8 El ve besin hijyenine ne kadar dikkat 
etseniz de yaz aylarında ishale çok sık 
rastlandığından böyle bir durumda 
telaşa kapılmayın. Zaten sıcak hava-

lar nedeniyle sıvı kaybeden bebeğinize ve 
çocuğunuza sık sık su içirin. Vücudunun susuz 
kalmamasına dikkat edin. Suyun mümkünse 
cam şişe olanını tercih edin. Patates, elma, muz 
ve yoğurt gibi gıdalar yedirin. Çok yağlı ve çok 
şekerli gıdaların ishalini arttıracağını unutmayın. 
İshal tedavisinde antibiyotik fayda yerine zarar 
verdiğinden gelişi güzel ilaç vermeyin. Emzi-
riyorsanız, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat 
etmeniz bebeğiniz için çok önemli. Bol bol su 
tüketmeyi ihmal etmeyin.

Tatilde esneklik 
sağlayın

9 Dr. Armağan Oğuz “Rutinler, rutin 
günlerde kalsın! Şimdi, hem çocuğunu-
zun hem sizin uzun süredir heyecanla 
beklediği tatildesiniz. Günlük rutinle-

rinize uymaya çalışmak hem sizi yoracak hem 
de çocuğunuzu tamamen yeni ve eğlenceli bir 
ortama geldiği için kurallara uymak istememeye 
itecektir. Çatışmaya girmeyin, aksine birlikte bol 
bol eğlenip gülerek tatilin keyfini çıkarın” diyor.

Sağlık hizmeti 
var mı öğrenin

5Dr. Armağan Oğuz “Bebekli ve çocuklu 
olan bütün aileler, tatil planı yaparken, 
gidecekleri yerde sağlık hizmeti sunan 
bir kuruluş olup olmadığını kontrol 

etmelidir. Tedbiri elden bırakmayın” diyor.

Böcek 
ısırıklarına 
karşı önlem 
alın

3 Çocuğunuzu böcek ısırmalarından 
korumak için bitkisel içerikli spreyler kul-
lanmak ve gece için yatağının üzerine 
cibinlik kurmak kaşıntılı bir gün geçirme-

sine engel olabilir. Eğer akrep ve kene gibi bir 
böcek ısırdıysa mutlaka acil servise başvurmak 
gerekir. Isıran böceği yakalayabildiyseniz bir 
kap içerisinde böceğin doktora gösterilmesi, 
tedavi sürecine katkıda bulunacaktır.
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SANA mı kaldı?
Dünyanın neresinde görülmüş?
Senden başka bunu söyleyen var 
mı?

Bacak kadar boyunla bunları bırak da 
kendi işinle uğraş. 

Gibi, gibi, gibi..tekrarlar, söylemler... 
Çocuklarımızın yaratıcılıklarını, kendilerini 
ifade etmelerini, soru sormalarını körleyecek 
söylemler.

Bu ve benzeri söylemler farklı bir görüş 
geliştirmemesine yani yaratıcı/farklı 
düşünmemesine sebep oluyor. 

Oysaki yaratıcı insanlar engellerin 
etrafında farklı yollar bulur çünkü onları 
yalnızca engel olarak değil, fırsat olarak da 
görebilir.  Yaratıcı kişinin algıları geniştir ve 
böylelikle farklı bicimde problem çözebilir. 
Benzer görüşler içerisinde farklı bir açı, 
farklı bir bağlantı, farklı bir kullanım alanı 
oluşturabilir. 

Yaratıcılık ya da hayal kurma kolay gibi 
görünse de oldukça karmaşıktır. En az iki 
şeyi zihinde karıştırarak daha önce hiç var 
olmamış yeni üçüncü şeyi oluşturmaktır. 

Çocuklarımız yaratıcılık konusunda 
çoğunlukla biz yetişkinlerden daha başarılı ve 
bu konuya yatkın. Bizim ise bu durumlarını 
canlı tutmamız gerekiyor.

Nasıl mı?
m Ona cinsiyet gibi doğuştan sahip 

oldukları özellikleri dışında asıl önemli olanın 
kendini geliştireceği özellikler olduğunu 
vurgulamak oldukça önemli. 
m Her alanda başarılı ve yetenekli 

olabileceği ihtimalini canlı tutmak.
m Değişik ve önemli işler yapmış insanları 

örnek göstermek ve hangi yolu izlediğini 
anlatmak. 
m Farklı fikirleri ileri sürenleri 

eleştirmemek, kınamamak, tam tersine fikri 
kabul etmeseniz bile değişikliğin hoşunuza 
gittiğini söylemek.
m Kendisi, ailesi, arkadaşları ve hayatına, 

hayatınıza ait sorular sorup, kendi 
farkındalığı üzerine düşünmesine olanak 
yaratmak.
m Sorularını yanıtsız bırakmamak. Cevabı 

bilmiyorsanız bile  araştırıp öğreneceğinizi 
söylemek ve bulmak.

Sana mı kaldı?

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

CITYKÖŞE
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GÜZELLIK, aşk, doğa ve bolluk tan-
rıçası Aphrodite’e adanmış ve adına 
esin kaynağı olan bu tanrıçanın 
simgelediği özellikleri bugün de taşı-

yan Aphrodisias, Dadaloz Vadisinin ortasında 
badem, nar ve kavak ağaçlarının bereketiyle 
karşılıyor ziyaretçilerini. 

Zenginliği, kültürel ve politik önemi, yapı-
larının büyüklüğü ve ihtişamından açıkça belli 
olan Aphrodisias 1987 yılında UNESCO’nun 
“Dünya Kültür Mirası” listesine, 2004 sene-
sinde de uzmanlardan oluşan jüri tarafından 
oluşturulan “En İyi On Antik Kent” listesine 
girmiştir.

Antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, 
heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden 
olan bu zarif şehir bir Karia kenti olarak 
kurulmuş, altın çağını Roma döneminde ya-
kalamıştır. Bu dönemde olağanüstü güzellikte 
mermer heykeller ve yapılar inşa edilmiş ve 
Aphrodisias stili olarak bilinen bir sanat ekolü 
bile gelişmiştir.

KÜLTÜR ZENGINI ANTIK KENT
Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda 

kentte mimarlık ve heykeltıraşlığın yanı sıra 
tıp ve astronomi alanlarında da çalışmalar 
yapıldığı belirlenmiştir. Kentte görülebilecek 
başlıca yapı kalıntıları, M.S. 2. yüzyılda İmpa-
rator Hadrianus zamanında yapılan hamam, 
büyük havuzlu agora, M.Ö. 1. yüzyılda Tanrıça 
Aphrodite için yapılan tapınak, stadyum, 
tiyatro, tiyatro hamamı, odeon, piskopos 
sarayı, felsefe okuludur.

Sonraki devirlerde üzerine tiyatro yapılan 

höyük, M.Ö. 5000’lere kadar giden Prehisto-
rik bir yerleşmedir. M.Ö. 6. yüzyılda Aphrodi-
sias küçük bir köydür. İlk Aphrodithe tapınağı 
da bu devirde yapılmıştır. Bu görünüm M.Ö. 
2. yüzyılda ızgara planlı kentin kuruluşu ile 
değişmiştir. Bu devirde kentte, yaklaşık bir ki-
lometrelik bir alana yayılmış 15000 civarında 
insan yaşamaktaydı. M.Ö. 1. yüzyılda Roma 
İmparatoru Augustus Aphrodisias şehrini ki-
şisel koruması altına aldı. Bugün ayakta kalan 
anıtlar ondan sonraki iki yüzyıl içinde yapıldı.

Tiyatro ve tapınak arasında etrafı sütun-
larla çevrili iki meydan planlandı (Tiberius 
Portikosu ve Agora). Antik dünyanın en iyi 
korunmuş stadyumu ise kentin kuzey ucunda 
yer alıyordu. M.S. 3. yüzyılın sonlarında 
Aphrodisias, Roma İmparatorluğu’nun Karia 
Eyaleti’nin başkenti oldu. M.S. 4 yüzyılın 
ortalarında da kentin etrafı surla çevrildi. 
M.S. 6. yüzyıldan itibaren bayındır halini ve 
önemini kaybetmeye başladı. Aphrodithe 
Tapınağı kiliseye dönüştürüldü. Küçük bir 
kasabaya dönen kent 12. yüzyılda tamamen 
terk edildi; ta ki Türkiye’nin en ünlü fotoğraf 
sanatçısı Ara Güler’in tesadüfi biçimde bölge-
de kaybolduğu güne dek… 

ARAGÜLER’IN BÜYÜK KEŞFI
Ara Güler, Geyre köyünde yolunu bulmak 

için durduğunda, köydeki insanların Aph-
rodisias’a ait sütun ve taşları, evlerinin ve 
işyerlerinin belli kısımlarında kullandıklarını 
görmüş ve bunları fotoğraflamıştır. Geri 
döndüğünde çektiği resimleri dönemin 

sanatçı-aydınlarına göstermiş ama kimse 
ilgilenmemiştir. Daha sonra bir ABD dergisine 
resimlerle birlikte yazıları göndermiş ve bü-
yük ilgi görmüştür. Renkli resimler olursa 10 
sayfa ayıracaklarını söylemeleri üzerine Ara 
Güler tekrar Geyre’ye gider, resimleri çeker 
ve yazısını yazar. Kendisinden daha detaylı 
yazılar istenince Kenan Erim ile görüşür ve 
yazılar yazılır. Kenan Bey de hafriyatlar için 
gerekli izinleri alıp detaylı çalışmalara başlar. 
Halen sürmekte olan ve New York Üniver-
sitesi tarafından koordine edilen Afrodisias 
kazılarının başlangıcı, 1961 yılından vefatına 
kadar tüm kariyerini buraya adayan Kenan 
Erim’e dayanmaktadır. Bugün, çalışmaların 
devamı yine New York Üniversitesi himaye-

Nazilli’nin 38 km güneyinde, 
Karacasu bölgesinin 

Geyre Köyü, 20. yüzyıl 
başlarında geçirdiği bir 
depremle sarsılırken bir 

kısmı boşaltılmak zorunda 
kalınmış. Bu tahliye 

esnasında Geyre binlerce 
yıldır altında sakladığı inciyi 
açığa çıkarmış; Batı Anadolu 

toprakları bir kez daha hazine 
niteliğindeki antik kent 

Aphrodisias’ı doğurmuştur.

Güzellik, aşk ve 
bolluk için bir şehir

Yeşim Özkoç

APHRODISIAS APHRODISIAS 



57

CITYGEZİ

sinde; Oxford Üniversitesi ortak çalışmasıyla 
sürmektedir.

Aphrodisias Müzesi: 1979 yılında ziyarete 
açılan Müzede, sadece Aphrodisias kazıla-

rında elde edilen eserler sergilenmektedir. 
Eserlerin çoğunluğunu heykeller oluşturmak-
tadır. Aphrodisias’ta İ.Ö. I. yüzyıl ile İ.S. 5. 
yüzyıllar arasında çok nitelikli eser veren bir 
heykeltıraşlık okulunun varlığı bilinmektedir. 
Müzede, İ.Ö. 5000’den beri Aphrodisias’ta 
iskan olduğunu belgeleyen Pekmez Tepe ve 
Akropol Tepe buluntuları olan Prehistorik 
eserler, sikkeler ve heykeller sergilenmektedir.

ANTIK SIRLARLA DOLU MÜZE
Ünlü filozof ve devlet adamlarına ait tondo 

büstlerinin bulunduğu koridorda imparator 
heykelleri, portre heykeller, portre büstler 
ve dört mevsimi simgeleyen ünik bir lahitin 
bulunduğu salona ulaşılır. Ara koridorda ise 
kentin kurucusu Zoilos’un ana mezarına 
ait Augustus dönemi kabartmalar görülür. 
Molpomene salonunda, devlet adamları 
tragedya peresi Molpomene ve Apollon 
heykelleri bulunmaktadır. Boksör heykelleri, 
oturur durumda betimlenmiş sanatçılara 
ait heykellerin bulunduğu salon ise Odeon 
salonudur. Köşede ise bitmemiş heykeller 
bulunmaktadır. Cam vitrinlerde çeşitli dö-
nemlere ait küçük buluntuların sergilendiği 
koridorda Akhilleus ve Pentasilia heykelleri-
nin ismini verdiği, Diskoforos Genç Herakles 

ve Çocuk Dionisos’u taşıyan Satir heykelleri-
nin bulunduğu salona geçilir. Ortada kentin 
ana tanrıçası Aphrodithe’nin kült heykelinin 
bulunduğu salon da, Aphrodithe 
salonudur. Bu salonda Aphro-
dithe başrahibi Diogenes ve ka-
rısı Clodia Antonya Tatiana’nın 
heykelleri, Demos heykeli ve 
rahip heykelleri yer almaktadır.

Ayrıca, müze çevresinde 
Tiberius Portikosu’ndan 
getirilmiş kabartmalarla 
bezenmiş frizler ve lahitler 
sergilenmektedir.

1 Haziran 2008’de 
Afrodisias antik kentinde 
müzeye ek olarak Sebaste-
ion-Sevgi Gönül Salonu 
açılmıştır

Katman katman kal-
binde sakladığı sırlarını 
ve hazinelerini bizimle 
paylaşan Aphrodisias 
göğe yükselen zarif sütun-
ları ve yapılarıyla, tarihin 
pek çok döneminden sırlar 
fısıldıyor gezginlerin kulak-
larına. Dinler misiniz? 
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KPMG’nin ‘Geleceğin Modasını 
Görmek’ başlıklı araştırması, 
‘mega trendler’ çağında sürekli 
olarak sosyal değişimle ilgilenen 

ve bundan beslenen moda endüstrisindeki 
dönüşüme ışık tutuyor. Araştırmayı değer-
lendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri 
ve Perakende Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz, 
“Moda endüstrisindeki yöneticiler arasında 
pazarın gelecekte nasıl gelişeceği ve bu gelişim 
doğrultusunda doğru kurumsal stratejinin 
nasıl kurulacağı ile ilgili belirsizlikler var. 
Zamanın ruhunu yakalamaya odaklı sektörde 
müşteri deneyimi, dijitalleşme ve hizmetin 
duygusallaştırılması gibi konular pandemi-
den sonra da hala önemli. Bunlara ilaveten, 
sosyal bir trend olarak sürdürülebilirlik, moda 
pazarında hem endüstriyel hem de perakende 
açısından önem kazanıyor. Çevrimiçi-çev-
rimdışı entegrasyon, çok kanallı yönetim, 
müşteri uygulamaları, sosyal medya yönetimi, 
platform ekonomisi ‘moda’ sözcükler değil 
aksine birçok moda markasının stratejilerini 
şekillendiren kavramlar. KPMG Almanya ofi-
sinin, 2020-2021 arasında yaptığı araştırma 
2030’ların nasıl görüneceği hakkında fikir 
veriyor” diye konuştu. 

ARAŞTIRMADAN DIKKAT ÇEKEN 
BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

- Moda sektörü zor bir dönemden geçiyor. 
Özellikle Covid-19 döneminde çevrimiçi pe-
rakendenin pazar payının artması, sektördeki 
birçok yerleşik oyuncuyu zorluyor.

- Sektörde fiziki mekanların pazar payı 
şu anda çevrimiçi mağazaların pazar payının 
dört katı. Ancak oranlar hızla online ticaret 
lehine değişiyor.

- Perakendecilerin yatay ve dikey iş 
kavramlarına göre farklılaşması dağıtım 
kanalıyla yakından bağlantılı. Dikey peraken-

deciler, ürünleri için tüm değer zincirini kendi 
ellerinde tutan ve dolayısıyla üretim, tedarik 
ve dağıtım üzerinde kesin kontrole sahip 
olan moda grupları. Bu tür şirketler, üretim 
ve satışları kendi mağazalarında yakından 
ilişkilendirerek hızlı koleksiyon değişiklikle-
rini yönetebiliyor ve nabzını tutarak modayı 
satabiliyor. 
- Birkaç yıldır, dünyanın her yerinde buluna-
bilen büyük, dikey olarak organize edilmiş 
zincir mağazaların, klasik, genellikle bağımsız 
moda perakendecilerinin yerini aldığı gözlem-
leniyor.

YÜKSELEN TREND SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
m İş dünyasının bir numaralı gündemi 

olan sürdürülebilirlik moda sektöründe 
de yükseliyor. Özellikle tüketici tarafında 
sürdürülebilir iş modelleriyle üretim yapan 
markalar tercih sebebi.
m Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 

59’u doğal lif/iplik kullanımının satın alma 

Modada 
2030 
trendleriri

KPMG, Covid-19 sonrasında 
değişen moda trendlerini ve 

tüketicinin moda anlayışının 
nasıl şekillendiğini inceledi. 

‘Geleceğin Modasını 
Görmek’ başlıklı araştırmada 

‘sürdürülebilir moda’ ve 
‘modada dijitalleşme’ 

başlıkları öne çıkıyor. Bu 
trendler gelecek 10 yıla 

damga vuracak. Tüketici 
ise ihtiyaca göre ısıtan/

soğutan, renk değiştiren, 
sağlık sorunları teşhisini 

destekleyen ürünler bekliyor

Gökhan
Kaçmaz



59

CITYARAŞTIRMA

kararlarını etkilediğini söylüyor. Adil ticaret 
ve ücret politikasına göre karar verenlerin 
oranı yüzde 54.
m İşletmenin çalışma koşullarına dikkat 

edenlerin oranı yüzde 53. Hemen arkasından 
yüzde 49 ile iklim değişikliği, yüzde 42 ile 
kimyasal kullanımı gibi faktörler geliyor.
m Tüketicilerin yüzde 70’i kıyafet alırken 

uzun süre dayanıp dayanmayacağına bakıyor. 
Yüzde 56’sı uygun fiyatlı olmasına, yüzde 35’i 
sürdürülebilir olmasına, yüzde 34’ü ise moda-
ya uygun olmasına göre karar veriyor.
m Sürdürülebilir moda trendleri; ikinci el 

kıyafetler, geri dönüşümle üretilen kıyafetler 
ve sürdürülebilir modaya göre üretilen kıya-
fetler gibi başlıklara ayrılıyor. Tüketicilerin 
bu başlıklardan en fazla tercih ettiği seçenek, 
sürdürülebilir modaya uygun kıyafetler olarak 
öne çıkıyor.

MODADAN TEKNOLOJI BEKLENIYOR
m Teknoloji de moda sektörünün günde-

minde. Sektördeki dijitalleşme uygulamaları, 
yapay zeka teknolojileri, tüketicinin tercihine 
ve beğenisine göre iyileştirilen veri yönetimi, 
tasarımların dijitalleşmesi, online satış gibi 

konularda yoğun çalışmalar var.
m Buna rağmen birçok şirket tamamen 

otomasyona dayalı, insansız bir üretim süreci-
ni yakın gelecekte pek mümkün görmüyor.
m Sanal tasarım süreçlerinin ise hem 

malzemeden hem zamandan önemli tasarruf 
sağladığı düşünülüyor.

GELECEĞIN KIYAFETLERI
m Tüketicilere gelişen teknoloji sayesinde 

gelecekte nasıl kıyafetler giymek istedikleri 
sorulduğunda;
m Yüzde 61’i ihtiyaca göre ısıtan ya da 

soğutan ürünler
m Yüzde 46’sı kendine özel/ kendi tasarımı 

ürünler
m Yüzde 18’i renk değiştiren kıyafetler
m Yüzde 17’si spor performansını analiz 

eden ürünler
m Yüzde 15’i ise sağlık sorunları teşhisinde 

destekleyici ürünler diyor.

2021,TÜRKIYE HAZIR GIYIM 
IHRACATI IÇIN UMUT VERIYOR 

Alman Federal İstatistik Ofisi’ne göre, 
Alman haneleri 2018’de tüketim harcamala-

rının yarısını konut maliyetleri, gıda ve giyim 
için harcadı. Giyim, hane ve ay başına 122 
avroya tekabül eden ortalama yüzde 5’in biraz 
altındaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yayımlanan hane halkı tüketim 
harcaması verilerine bakıldığında da benzer 
şekilde, konut ve kira harcamaları toplam 
tüketim içerisinde en büyük paya sahip. 
Tüketicilerin giyim ve ayakkabı harcamaları-
nın payının ise 2018’de yüzde 4,8’den 2019’da 
yüzde 5’e yükseldiği gözleniyor. 

Türkiye hazır giyim sektörü zorlu bir yılı 
başarıyla geride bıraktı. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere 
göre, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı 2020 yılında 17,1 milyar dolar oldu. 
2020 yılındaki hafif düşüşün ardından hazır 
giyim ihracatının, döviz kurunun sağladığı 
rekabet avantajından ve İngiltere ile imzala-
nan serbest ticaret anlaşmasından da destek 
alarak, bu yıl 20 milyar doları aşacağı tahmin 
ediliyor. Türkiye hazır giyim sektörü için 
en büyük pazar olan Almanya’yı İspanya ve 
İngiltere takip ediyor. Bu nedenle sektördeki 
şirketlerin, büyük pazarlardaki gündemi 
yakından takip etmesi kritik önem taşıyor.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri 
sunan ve sektöründeki en büyük dört ulusla-
rarası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 
yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 147 
ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal 
hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüst-
riyel 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 trend-
ler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor. 
Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine 
başvurabilirsiniz. 

KPMG HAKKINDA

http://www.kpmg.com.tr
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YAZ geldiğinde hemen herkesin 
severek yediği karpuz, baş ağrısını 
gidermekten, böbrekleri temizle-
meye kadar pek çok faydaya sahip. 

Sofralara renk katan, her dilimde lezzet ve 
sağlık veren karpuz, porsiyon kontrolü yapıl-
dığında kilo vermeye yardımcı olurken, fazla 
tüketildiğinde kilo artışına sebep olabilir. 
Diyetlerde karpuz tüketimine dikkat çeken 
Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Herkesin kar-
puz sevdiğini tahmin ediyoruz. Özellikle yaz 
diyetlerinde çoğu kişi karpuzu tercih ediyor 
ancak porsiyon miktarına dikkat etmezseniz, 
kilo vereyim derken kilo artışına sebep olabi-
lirsiniz” ifadelerini kullandı.

YAZ SICAKLARININ KURTARICISI KARPUZ
Karpuzun sağlık üzerindeki faydalarını 

anlatan Diyetisyen Ecem Ocak, “Karpuz su 
oranı yüksek meyvelerden biri olduğu için 
susuzluk nedeniyle yaşanan migren ve baş 
ağrısını hafifletmeye yardımcıdır. Sebze ve 
meyvelerdeki doğal su sayesinde kendini-

zi daha enerjik hissedebilirsiniz” şeklinde 
konuştu. Yaz aylarında yüksek tansiyonun 
çok daha tehlikeli olduğunun da altını çizen 
Ocak, “Karpuz yüksek tansiyonu dengeleyici, 
dolaşımı rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Kar-
puzun içindeki potasyum ve magnezyum kan 
basıncının düşürülmesine yüksek tansiyonu 
dengelemeye yardımcı olur” diye ekledi.

TOKSINLERDEN ARINMAMIZA YARDIMCI
Sağlıklı kilo verebilmenin sağlıklı bir 

karaciğere sahip olmaktan geçtiğini söyleyen 
Ecem Ocak, “Kilo vermede karaciğer sağlığı 
çok önemlidir. Karpuzun bir diğer faydası da 
karaciğer fonksiyonlarını desteklemesidir. 
Karaciğerde biriken atık maddelerin ve 
toksinlerin temizlenmesine yardımcı 
olur. Aynı zamanda, içerdiği bol su ve 
antioksidanlar, böbreklerin çalışma-
sını ve temizlenmesini destekle-
yerek vücuttaki fazla ödem ve 
toksinlerin de atılmasını sağlar” 
diye konuştu.

gerçekten 
kilo verdirir mi?

Yazın vazgeçilmezi 
KARPUZ

Yaz geldiğinde hemen 
herkesin severek yediği 
karpuz, baş ağrısını 
gidermekten, böbrekleri 
temizlemeye kadar pek çok 
faydaya sahip. Sofralara renk 
katan, her dilimde lezzet ve 
sağlık veren karpuz, porsiyon 
kontrolü yapıldığında kilo 
vermeye yardımcı olurken, 
fazla tüketildiğinde kilo 
artışına sebep olabilir. 
Uzman Diyetisyen Ecem 
Ocak karpuzun faydalarına 
değinirken, ‘karpuz kilo 
verdirir’ söylentisine dair 
uyarılarda bulundu.

Uzman Diyetisyen 
Ecem Ocak

CITYDİYET
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Diyetlerde karpuz tüketimi hakkında uya-
ran Diyetisyen Ecem Ocak “Karpuzun %92’si 
sudan oluşur. Ayrıca, kilo vermeye yardımcıdır 
ve A, C ve B6 vitaminleri içerir. Düşük kalori 
olduğu için kilo verme konusunda büyük yar-
dımcı olur ancak diyet döneminde tüketilen 
her meyvede olduğu gibi karpuzun da tüketim 

miktarına dikkat edilmelidir. Karpuz çok fay-
dalı bir meyve ancak içerisindeki şeker miktarı 
fazladır. Bu sebeple ara öğünlerde kişiden ki-
şiye göre değişmekle birlikte tüketilen karpuz 
miktarı fazla olmamalı yanında da daha uzun 
süre tok tutması için peynir tüketilmelidir” 
diye sonlandırdı.

Kilo verirken 
karpuzu 

nasıl 
tüketmeliyiz?
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AKDENIZ Reklamcılar Derneği Ma-
navgat’ta iki gün önce başlayan ve 
devam eden büyük yangın felaketi 
nedeniyle yanan ormanlarımızı ye-

niden yeşermek için TEMA VAKFI ile birlikte 
kolları sıvadı. 

Mevcut ormanlarımızı ve yeşil alanlarımızı 
korumak, daha fazla yeşil alan sağlamak, özel-
likle çeşitli sebeplerle kaybettiğimiz ormanla-
rımızı yeniden gelecek nesle kazandırabilmek 
için ülke çapında ağaçlandırma çalışmaları 
yapan TEMA Vakfı ile irtibata geçen Akdeniz 
Reklamcılar Derneği yönetimi, Manavgat 
yangınında küle dönen yeşil alanları yeniden 
ağaçlandırabilmek için ortak bir kampanya 
yürütüyor. Antalya’da yangın sonrası yardım 
çalışmalarına başlayan ilk sivil toplum örgüt-
lerinden biri olan ARD, ağaçlandırma çalışma-
larını hızlandırmak adına bağış toplama kam-
panyasına destek veriyor. Dernek üyelerinin 
de hem maddi, hem de manevi olarak katılım 
sağladığı kampanya sayesinde elde edilen tüm 
gelir yanan Manavgat ormanlarını yeniden 
yeşermek için kullanılacak. 

“MANAVGAT’A BIRLIKTE CAN VERELIM!”
Ağaçlandırma kampanyasını yürüten ARD 

Başkan Yardımcısı Fulya Sarman kampanya 
hakkında; “Manavgat’ta iki gün önce başlayan 
büyük yangın felaketi, maalesef şiddetini 
artırarak devam ederken; yetmezmiş gibi tüm 
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde ayrı ayrı 
yangınlar, canlar almaya, ormanları, ocakları 
yok etmeye devam ediyor… Tüm Türkiye’nin 
ciğerleri yanıyor…

Bu noktada, TEMA VAKFI’nın yanan 
bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarına destek 
olabilmek adına yönetim olarak hemen 

kendileriyle irtibata geçtik, onların da olumlu 
dönüşleriyle ortak bir kampanya geliştirdik ve 
‘Manavgat’a birlikte can verelim!’ sloganıyla 
harekete geçtik. Bizimle birlikte Manavgat 
ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek 
isteyenler;  TEMA VAKFI’na ait, TR 12 3456 
7890 1234 5678 9012 34 Iban numaralı hesa-
ba, EFT yapabilirler. EFT yaparken açıklama 
bölümüne “ANTALYA” yazmayı unutmamala-
rı gerektiğinin, özellikle altını çizmek isterim. 
Herkesin az, çok, imkanları neye el veriyorsa 
katkılarını bekliyoruz. Ve gelin, ‘MANAV-
GAT’a birlikte can verelim’ diyoruz.” açıklama-
larında bulundu.

“HERKES GIBI BIZIM DE CIĞERIMIZ YANIYOR!”
ARD Başkanı Güldal Siğinç ise duygularını; 

“Sevgili Fulya’nın Manavgat için hemen ve 
etkili bir çalışma başlatma isteğine yürekten 
katılarak ve tüm yönetim olarak TEMA ile 
irtibatlarımızı sağlamak için masaya oturduk. 
Kendileri de bizim bu isteğimize mutlulukla 
karşılık verdiler. Bu noktada TEMA Vakfı Baş-
kanı Deniz Ataç ve Yardımcısı Başak Hanım’a 
ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu 
kampanyanın Manavgat’ı tekrar yeşertmek 
için minik bir başlangıç olması, Manavgat’ta 
ve tüm Türkiye’de yangından zarar gören her-
kesin yaralarının bir an önce sarılması en bü-
yük arzumuz. Yangında hayatına kaybedenle-
re rahmet, yakınlarına sabır, tedavi görenlere 
şifa diliyoruz. Umarız bu kötü günler bir an 
önce son bulur. Herkes gibi bizim de ciğerimiz 
yanıyor.” sözleriyle ifade etti. 

ARD ve 
TEMA 
VAKFI 

EL ELE!
Akdeniz Reklamcılar Derneği 

(ARD), Manavgat’ta iki 
gün önce başlayan ve hala 

devam eden büyük yangın 
felaketi nedeniyle yanan 

ormanlarımızı yeniden 
yeşermek adına TEMA VAKFI 

ile birlikte kolları sıvadı…

CITYGÜNCEL
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ORMAN YANGINI iLE
KARŞILAŞINCA

Temmuz Ayı sonlarında 
Manavgat’ta başlayan ve 

yurdun dört bir yanından 
aynı anda gelen orman 

yangını haberleriyle 
hepimizin yüreği yandı. 

Ağustos sayımızın son 
sayfalarını hazırladığımız 

sırada hala söndürülememiş 
yangınlar varken ne yazık 
ki yenilerinin de haberleri 

geliyordu. Kahrolduğumuz, 
için için yandığımız bu 

günlerde AKUT Vakfı 
Eğitim Birimi bizleri orman 

yangınları konusunda 
bilgilendirmek adına bir 

paylaşımda bulundu. Tekrar 
böyle büyük felaketlerle 

karşılaşmamak dileklerimizle 
dikkatinize sunuyoruz…

İHBAR ET

SÖNDÜREBİLECEKSEN 
MÜDAHALE ET

SÖNDÜREMEYECEKSEN 
ORADAN DERHÂL
UZAKLAŞ

Orman yangını gördüğümüz an derhâl 112’yi 
aramalıyız. Yangının meydana geldiği mevkiiyi 
olabildiğince açık ve anlaşılır bir tarifle yetki-
lilere bildirmeliyiz. Dijital konum gönderme 
şansımız varsa yetkililere bölgenin konumunu 
iletmeliyiz. Görüşmemiz bittikten sonra telefo-
numuzun bataryasını idareli kullanmalıyız. 

Orman yangını gördüğümüz an derhâl 112’yi 
aramalıyız. Yangının meydana geldiği mevkiiyi 
olabildiğince açık ve anlaşılır bir tarifle yetki-
lilere bildirmeliyiz. Dijital konum gönderme 
şansımız varsa yetkililere bölgenin konumunu 
iletmeliyiz. Görüşmemiz bittikten sonra telefo-
numuzun bataryasını idareli kullanmalıyız. 

Bizim müdahalemizin yetersiz kalacağına emin 
olduğumuz durumlarda, yetkililere ihbarda 
bulunduktan ve bölgenin dijital konumunu 
paylaştıktan hemen sonra sakin olmaya 
çalışarak oradan hızla uzaklaşmalıyız. Kaçış 
için kullanacağımız rotayı belirlerken yangının 
meydana geldiği arazinin tipine göre karar 
vermeliyiz. Kaçarken yoğun dumana maruz 
kalıyorsak ağzımızı ve burnumuzu mümkünse 
ıslak, değilse kuru bir bez ile kapamalıyız. 

YAPMAMIZ 
GEREKENLER
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YANGINA DÜZ ALANDA 
YAKALANDIYSAK

YANGINA VADİDE 
YAKALANDIYSAK

YANGINA ENGEBELİ 
ARAZİDE YAKALANDIYSAK

YANGINA KANYONDA 
YAKALANDIYSAK

YANGINA TATİL BELDESİNDE 
YAKALANDIYSAK

YANGININ TAM ORTASINDA 
KALDIYSAK

YANGINA DERE KENARINDA 
YAKALANDIYSAK

Derhâl rüzgârın yönünü tespit etmeliyiz. 
Rüzgâr bizim olduğumuz yöne doğru esiyorsa 
rüzgârı arkamıza alarak hızla en yakın açık 
alana koşmalıyız. Yangının yakınından geçme-
ye mecbursak ve yanan alanının yüzeyi çok 
büyük değilse yangının sağ ve sol kollarını 
kontrol ederek alevlerin daha az olduğu kol-
dan bölgeyi terk etmeliyiz. Kesinlikle yangının 
merkezine doğru hareket etmemeliyiz.

Vadilerde rüzgârla birlikte hava akımı 
oluştuğundan yangın rüzgârın etkisiyle vadi 
tabanından yukarıya doğru bir rota çizecektir. 
Bu tür bir durumda rüzgârın ters istikametine 
doğru koşarak vadinin alt kısımlarına inmeli ve 
hızla en yakın açık alana ulaşmalıyız. Yangının 
devam ettiği vadi yamaçlarını kaçış rotası 
olarak kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıyız.

Sırtlar ve sırt arkaları, rüzgârın etkisini yitirdiği 
veya aksi yönde esen rüzgârların kendini 
gösterdiği bölgeler olduğundan, kısa vadede 
en uygun korunma alanlarıdır. Bu nedenle 
engebeli arazide karşılaştığımız yangınlarda 
öncelikle derhâl en yakın sırtın arka tarafına 
geçmeli, ardından yangının aksi yönündeki en 
yakın açık alana doğru hızla koşmalıyız. 

Rüzgar arkamızdan geliyorsa ve yangın 
önümüzdeyse kanyon baca görevi görece-
ğinden alevler kanyonun dar yönüne doğru 
hareket edecektir. Bu nedenle hızla alevlerin 
tersi yönüne kaçmalı ve mümkün olduğun-
ca kanyonun en geniş bölgesine inmeliyiz. 
Kaçarken aşırı ısınmadan dolayı oluşabilecek 
kaya parçalanmalarına ve ağaç devrilmelerine 
dikkat etmeli, özellikle başımızı koruyarak 
yürümeliyiz. Kanyonda ilerlememiz mümkün 
değilse ve civarda mevcutsa kapalı ya da 
kısmen kapalı mağara odacıklarına sığınmalı-
yız. Mağara odalarına sığınırken bilmediğimiz 
rotada ilerlemekten kaçınmalıyız. 

Yetkililerin uyarılarına birebir uyarak bölgeyi en 
yakın ve en güvenli yoldan terk etmeliyiz.  
Yangına yakalandığımız bölge deniz kenarın-
daysa ve yollar kapanmışsa rotamızı rüzgâra 
göre oluşturmalıyız. Rüzgâr denizden karaya 
doğru esiyorsa deniz kenarında kalıp kurta-
rılmayı beklemeliyiz. Rüzgâr karadan denize 
doğru esiyorsa, yollar kapanmışsa ve kaçacak 
başka bir güzergâh yoksa belli bir seviyeye ka-
dar denize girebiliriz. Su yüzeyinde alev dilleri 
oluşursa tüm bedenimizle suyun altına girip 
nefesimizi tutabildiğimiz oranda beklememiz 
hayatta kalma şansımızı artıracaktır. 

Kaçma imkânını tümüyle kaybettiğimiz du-
rumlarda etrafta bir çukur varsa içine girmeli; 
çukur yoksa en geniş alevsiz alana geçerek 
kendimiz mümkün olduğunca derin bir çukur 
kazıp içine girmeliyiz. Bu esnada çıkan nemli 
toprağı koruyucu işlevinden dolayı üzerimize 
serpmemiz, hayatta kalma şansımızı artıra-
caktır. Yüzümüzü nemli bir bezle kapamamız 
mümkünse tüm yüzümüzü örtmeli, böylelikle 
yayılan gazdan olabildiğince korunmalıyız. 
Doğa sporları ve sair doğa aktiviteleri ile 
ilgileniyorsak bu tür aktivitelerde yanımızda 
bulunması için ısıya dayanıklı yangın batta-
niyeleri, ısıya dayanıklı 1-2 m²’lik brandalar 
ve maske temin etmemiz büyük önem arz 
etmektedir. Yangına bu gibi bir aktivite esna-
sında maruz kaldıysak ve kaçabileceğimiz alan 
yoksa kazacağımız çukurun içine girip üzerini 
ısıya dayanıklı bu materyallerle kapatarak ve 
maskemizi takarak kendimize nispeten güven-
li bir bölge oluşturabiliriz.

Alevler dar dere yataklarında ve kutu dere 
yataklarında bakıyla paralel daha hızlı ilerleme 
eğiliminde olduğundan dere yataklarına para-
lel kaçış rotası oluşturmaktan kaçınmalıyız. 
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BIRKAÇ arkadaşım ergenlik 
dönemindeki çocuklarına 
özellikle erkek çocukları-
na ne okutabileceklerini, 
onların ilgilerini ne tür 
kitaplar ile çekebileceklerini, 
okuma alışkanlığını nasıl 
kazandırabileceklerini sordu. 
Ben de onlara hiç tereddüt 
etmeden ‘Stephen King 
kitapları ile’ cevabını verdim. 
Ortaokul yıllarımda severek, 
çok severek okurdum, hatta 
anne babamın ‘uyu artık’ 
uyarılarına rağmen, başucu 
lambasını yorganın içine so-
karak okumaya devam ederdim. :) Pek çok kez 
size buradan Stephen King kitabı tavsiye et-
mişimdir. Bunun yazarı çok sevmem dışında 
bir diğer sebebi de, kitaplarının türü polisiye 

de olsa korku da olsa gerilim 
de olsa her birinde mutlaka 
sadık kaldığı değerler var. 
Dostluk, iyi-kötü ayrımı, ma-
nevi değerler, hatta politik 
görüşünü bile hiç çizgisinden 
sapmadan her kitabında 
mutlaka işliyor. Bu sebep ile 
hem sürükleyici hem de doğ-
ru mesajlar içeren bir kitap 
arıyorsanız çocuklarınıza, 
yazarın bu kitabı ile başla-
yabilirsiniz. Kan Varsa dört 
ayrı hikayeden oluşuyor. Bir 
tanesi yazarın daha önceki 
kitaplarından tanıdığımız 

Holly’nin bir macerası. Hikayeler korkutucu 
değil ancak doğaüstü unsurlar tabi ki içeriyor. 
Ailecek elden ele dolaştırabileceğiniz sürükle-
yici bir kitap olacağına inanıyorum.

CITYOKUYORUM

B. Nilüfer Binbir

Merhaba Sevgili Okurlar,
Geçtiğimiz ay, uzun zaman 

sonra pek çoğumuz ilk 
defa tatil yaptık ancak ne 

üzücüdür ki bu; tekrar 
evlerimizde kalmamıza sebep 

olacak gibi gözüküyor. (Ne 
yaman çelişkidir!) Ben de 
size evde eşlik edebilecek 

üç sürükleyici kitap tavsiye 
edeceğim yine. 

‘Dünya 
herkes 

okuduğunda 
daha güzel 

bir yer 
olacak’.

Kan Varsa - Stephen King

Ego

Çıplak Ölüm - Nora Roberts

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

EVE Dallas Serisinin ilk kitabı 
Çıplak Ölüm… Bu kitabın ilk 
baskısı 2002 yılında çıkmış, 
ben 2008 yılında okumuşum 
ve o günden bugüne 17 tane 
daha Eve Dallas macerası 
okumuşum. Polisiye severler 
henüz bu seriyi keşfetmedi-
lerse kendilerini altın madeni 
bulmuş gibi hissedecekler. 
Sürükleyici polisiye serileri 
bir elin parmağını geçmez ve  
bu serinin çok duyulmama 
sebebi sadece uzun süredir 
baskısı olmamasıydı. Yayınevi 
yakın zamanda tekrar basma-
ya başladı. Serinin sıralaması 
çok önemli değil; ancak kısa bir ‘googlelama’ 
ile doğru sıralamayı bulabilirsiniz. Eve Dallas 

2050’lerde yaşayan cinayet 
bürosu polisidir. Devlet 
tarafından büyütülmüştür 
ve geçmişini hatırlamamak-
tadır. İnsan ilişkileri de bu 
sebep ile çok zayıftır. Ancak 
içgüdüleri sayesinde çok 
başarılı bir polis olmuştur. 
Aşk bence bir polisiyenin 
olmazsa olmazıdır ve bu 
serinin de önemli bir parçası, 
yakışıklı milyarder Roar-
ke’tır. Eve ile kitabın sonuna 
kadar cinayetlerin ipuçlarını 
toplayıp düğümü onunla 
beraber çözeceksiniz. Soluk-
suz okunacak güzel bir seri. 

Tutkunu olacak okurları merakla bekliyorum. 
Severseniz beni anmayı unutmayın. :)

BU kitap bir arkadaşımın do-
ğum günü hediyesiydi ve son 
zamanlarda okuduğum beni 
doyuran, üstünde düşündü-
ren çok başarılı bir kitaptı. 
Kitabın kahramanı 20. yy’ın 
başlarında İngiliz malikanele-
rinde baş uşaklık yapmış Ste-
vens’tır. İngiliz malikaneleri-
nin eski ihtişamını kaybettiği 
yıllarda bir araba yolculuğuna 
çıkar ve daha önce hiç görme-
diği yerleri görürken yaşadığı 
olaylar onu geçmişe götü-
rür. Ömrü boyunca işinden 

başka hiçbir şey düşünmemiş 
kahramanımız yaşadığı 
olayları bir çalışan değil de 
bir insan gözü ile ilk defa 
değerlendirmeye çalışır ve bu 
esnada kimi zaman komik 
bulacağınız çıkarımlarda 
bulunur. Ayrıca dönemin 
İngiltere’sinin dış politikası-
na da mercek altına alınıyor 
Stvens’ın anıları ile. Oldukça 
incelikle yazılmış bu modern 
zaman klasiğinin satırları su 
gibi akacak ve hafızanızda 
tatlı bir yer edinecek.

Okuyucuya Not:
Son zamanlarda akşam üstleri koşuya 
çıktığımda, yürüyüş yapan bisiklete binen 
komşularımla selamlaşmak koşu rutini-
min bir parçası oldu. İyi akşamlar demek, 
gülümsemek ruh halimi dengelemek için 
çıktığım koşuların bonusu gibi oluyor. 
Ancak çok üzülerek görüyorum ki; 12-22 
yaş aralığındaki gençler bırakın selamlaş-

mayı, ben yaklaşırken kafalarını başka tarafa 
çevirip göz teması kurmaktan kaçınıyorlar. 
Halbuki en enerjik, en mutlu, etrafa neşe 
saçan dönemlerinde olmaları gerekir-
ken çok mutsuz gözüküyorlar. Ve ben 
bunu teknoloji ile gereğinden fazla iç içe 
olmalarına bağlıyorum. Bir uzman değilim 
tabi ki; bu sadece kendi fikrim. Ve bir diğer 
düşüncem de eğer gençlerimize okuma 

alışkanlığı edindirebilirsek kabuklarını biraz 
da olsa kırabilecekleri yönünde. Bu vesile ile 
sizlere minik bir hatırlatmam olacak: Sizler 
okursanız, çocuklarınız da mutlaka okumak 
isteyeceklerdir. Hem daha önce de mutlaka 
söylemişimdir; ‘Dünya herkes okuduğunda 
daha güzel bir yer olacak’.
Herkese çok mutlu, çok sağlıklı, bol kitaplı, 
kedili köpekli bir ay dilerim.

Poffy

Mila
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CITYTEKNOLOJİ

ŞIMDIYE kadar “güvenlik” konusunda 
pek gündeme gelmeyen Hello 
altyapısının “kırılabilir” olduğu 
ortaya çıktı. Buna göre geliştirilen 

özel bir USB cihaz ile Windows Hellosistemi 
atlatılabiliyor. Bunun için sistemde kayıtlı 
kişinin kızılötesi fotoğrafının ele geçirilmesi 
yeterli. Hem sistemlere fiziksel erişim 
hem de kızılötesi fotoğrafın elde edilmesi 
gerektiğinden bu durum şimdilik büyük 
bir tehlike değil. Fakat yine de Windows 
Hello sisteminin güvenilirliği maalesef 
sarsılmış durumda. Apple’ın da iPhone X 
ile yaşadığı FaceID güvenlik sorununu da 
göz önünde bulundurursak biyometrik 
sistemlerin hala %100 güvenli olmadığını ve 
çok kolay olmasa da bir şekilde atlatılabilir 
olduğunu unutmamakta fayda var.

WI-FI ÖLÜ BÖLGE SORUNUNA SON
Wi-Fi sinyallerinin evin her noktasına 

yeterince güçlü ulaşamaması bugün pek 
çok evin ortak sorunu. Evlerin büyüklüğü, 
duvarların kalınlığı, uzun koridorlar gibi 
nedenlerle modem ya da yönlendiricilerin 
yaydığı sinyaller her odaya, her noktaya 
yeterince güçlü ve kaliteli ulaşamıyor. Bu 
soruna yönelik pek çok ağ çözümü bulunuyor; 
bunların en bilineni ve ülkemizde en tercih 
edileni ise Wi-Fi menzilini genişleten ürünler. 

Tp-Link RE550 
model yeni menzil 
genişletici (range-
extender), güçlü 
antenleri ve One-

Mesh desteği ile Wi-Fi 
sinyallerini daha geniş 

bir alana iletebiliyor. 
AC ve çift bant desteği 

sayesinde yüksek kablosuz 
bağlantı hızları da sunuyor. 
Ürün ayrıca erişim noktası 
(accesspoint-AP) moduna 
da sahip ve yüksek hızda 
kablolu bağlantı desteği ile 
kullanıcıların pek çok ihti-
yacını karşılamış oluyor.

Modem ya da yönlendi-
riciden aldığı Wi-Fi sinya-
lini bulunduğunu noktada 
tekrarlayarak evin diğer 
bölgelerine ileten menzil 
genişleticiler, prize takı-
larak kullanılan ürünler. 
Üründen en iyi verimi 
alabilmek için doğru 
noktaya yerleştirilmesi 
çok önemli. Modemden 

“Windows Hello” 
YÜZ TANIMA 

SiSTEMi KIRILDI

güçlü sinyal alınan bir yerdeki prize takılarak 
ve çok kolay şekilde modemle eşleştirilerek 
çalışan ürün, geniş kapsama alanı ile stan-
dart bir evdeki ölü bölge sorununu kolayca 
çözebiliyor. 

RE550 üzerinde üç adet ayarlanabilen, 
güçlü anten yer alıyor. Bu antenler Wi-Fi 
sinyallerinin daha geniş bir alana iletilmesini 
sağlıyor. Ayrıca TP-Link’inOneMesh deste-
ğine sahip olan cihaz, bir OneMesh destekli 
modem ya da yönlendirici ile kullanıldığında 
otomatik olarak bir mesh ağı oluşturuyor. Bu 
sayede aynı ağ adı ve şifresi ile evde kesintisiz 
bağlantının keyfi çıkarılıyor.

Menzil genişletici üzerinde bir adet Gigabit 
Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Kablo ile 
ağa dahil olan cihazlar, bu noktaya bağlanarak 
yüksek hızda ağa erişebiliyorlar. Ürün ayrıca 
AP modunda kablolu bağlantıyı kablosuz hale 
getirmeyi de sağlıyor. Üstelik 3 x 3 MIMO des-
tekli bir kablosuz ağ oluşturulabiliyor. Bunun 
için de sadece Ethernet kablosuzu RE550’ye 
takmak yeterli oluyor. RE550 menzil genişle-
ticinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 85 
USD olarak açıklanıyor.

Microsoft son zamanlarda 
güzel haberlerle gündeme 

gelse de Windows 10 
bilgisayarlara giriş için yüz 

tanıma sistemi olan Windows 
Hello ile ilgili bir sorun var.

teknoamigo@gmail.com 
dgoz33@hotmail.com

Deniz Gözükızıl

EuroNews kaynaklı habere göre 
İsrailli firma NSO Group tarafından 
geliştirilen Pegasus adlı casus ya-
zılım, bir çokdevlete pazarlanarak 
casusluk yazılımı olarak kullanıyor.  
Bilindiğine göre gazeteciler, insan 
hakları aktivistleri, iş insanları ve 
siyasiler tüm dünyada Pegasus’u-
nimkanlarıyla sürekli olarak izlene-
biliyor. En az 10 devletin müşterisi 
olduğu yazılım üzerinden izlenen 
isimler arasında sanatçılardan 
siyasilere kadar çok önemli isimler 
yer alıyor.

iMessage üzerinden kısa sürede 
telefonlara yüklenebilen sistem 
iOS14.6 barındıran iPhone’larda da 
maalesef çalışabiliyor. 

Ciddi bir güvenlik sorunu olarak 
adlandırabileceğimiz “Pegasus”u 
teknoloji takipçileri WhatsApp’ı 
mağdur etmesinden hatırlayacak-
lardır. Yazılımın tehlikesini anlatmak 
için şöyle bir örnek verelim; cevap 
vermediğiniz bir arama sonucunda 
bile yazılım cihazınıza yükleniyor, 
sadece aranmanız yeterli !!!

Pegasus’un müşterilerine ilettiği 
hizmetler arasında kurbanların 
ortam dinlemesi/izlemesi, e-posta 
ve mesaj izleme, konum verileri 
toplama gibi kritik veriler var.

Zamanında WhatsApp 
üzerinden 1.400’ü aşkın telefona 
yüklenen Pegasus nedeniyle What-
sAppın açtığı dava sonuçsuz kalmış 
ve firma hiçbir ceza almamıştı.

DÜNYAYI ÇAPINDAKI 
CASUS YAZILIM: 

“PEGASUS”
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AĞ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi 
ve çok faktörlü kimlik doğrulama-
nın önde gelen küresel sağlayıcısı 
WatchGuard, 2021’in ilk 6 ayında 

Türkiye’de gerçekleşen siber saldırılara yönelik 
verileri açıkladı. WatchGuard Tehdit Labora-
tuvarı tarafından elde edilen veriler, yılın ilk 
yarısında 288.445 adet kötü amaçlı yazılım sal-
dırısı gerçekleştiğini raporlarken, ağ güvenliği 
saldırılarında da artış yaşandığını gösteriyor. 
Kötü amaçlı yazılımların her geçen gün 
çeşitlenerek kurumları ve bireyleri etkisi altına 
aldığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve 
Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan 
saldırılara karşı şirketlerin ve bireysel kullanıcı-
ların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

SAATTE 67 ADET KÖTÜ AMAÇLI 
YAZILIM SALDIRISI GERÇEKLEŞIYOR

WatchGuard Tehdit Merkezi’ne UTM cihazı 
Firebox’lardan gelen verilerle hazırlanan 
rapora göre, 2021 yılı Ocak ve Haziran ayları 
arasında Türkiye’de her gün 1.611, her saat 67 
ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldı-
rısı gerçekleşti. Saldırıların yarısından fazlasını 
“Gen. Variant” kötü amaçlı yazılım türünün 
oluşturduğunu belirten Yusuf Evmez, geçen 

yılın aynı döneminde en sık rastlanılan kötü 
amaçlı yazılım türünün “Exploit” olduğuna 
dikkat çekerek, çeşitlenerek artan kötü amaçlı 
yazılımlara karşı şirketlerin siber güvenlik alt 
yapılarını güçlendirmesi gerektiğini aktarıyor.

SALDIRILARIN %11’INI 
SIFIRINCI GÜN SALDIRILARI OLUŞTURUYOR

Yılın ilk altı ayında 288.445 adet kötü 
amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşirken, bu 
saldırıların %11’ini sıfırıncı gün (zero-day) 
saldırıları oluşturuyor. Artık geleneksel koru-
ma metotlarının, bilgi sistemlerine ve hassas 
verilere çok büyük zarar veren bu saldırılara 
karşı yeterli savunma sağlayamadığını aktaran 
Yusuf Evmez, şirketlerin bu saldırılardan 
korunmak için analiz yapabilen ve makine 
öğrenmesi gibi yeni teknolojileri kullanabilen 
güvenlik cihazları ve yazılımları kullanmaları 
gerektiğini vurguluyor.

HACKERLER AĞ GÜVENLIK 
SALDIRILARINI PAS GEÇMIYOR

Günümüzde dijitalleşmenin etkisinde 
birçok kurum verilerini ağlara taşısa da bu 
durumu değerlendirmek ve verileri elde etmek 
isteyen siber saldırganlar ağlara sızarak güçlü 
saldırılarda bulunuyor. 2021’in ilk yarısında 
31.613 adet ağ güvenliği saldırısı yaşandığına 
ve bu saldırıların büyük bir çoğunluğunun 
“Web Brute Force Login” olarak gerçekleştiğine 
dikkat çeken Yusuf Evmez, ağlara girmek için 

şifreleri çözmeyi hedefleyen siber suçluların 
yılmadan saldırmaya devam ettiğini belirtiyor.

ÇOK FAKTÖRLÜ KIMLIK DOĞRULAMA 
ÇÖZÜMLERI KULLANMAK ÖNEM ARZ EDIYOR

Türkiye’de ağ güvenliğine yönelik saldırılar-
da ilk sırada Brute Force saldırıları yer alıyor. 
Bunun sebeplerinden birinin şifre veri taban-
larına Dark Web üzerinden hackerlerin kolay 
erişebilmesi olduğunu belirten WatchGuard 
Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper 
Onarangil, bu durum karşısındaki eksikliğin 
en önemli nedeninin siber güvenlik önlemleri 
arasında bulunan şifre güvenliğinden kaynak-
landığını dile getiriyor. Şirketlerin ve bireysel 
kullanıcıların mutlaka güvenli ve kompleks 
şifreler kullanması gerektiğini aktaran Ona-
rangil, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümü 
AuthPoint ile şifrelerin güvenliğinin üst düzey 
sağlandığını belirtirken, AuthPoint ile hizmete 
sunulan Dark Web Scan servisiyle de şirketler 
ve bireysel kullanıcıların oluşabilecek veri ih-
lalleri sonrası hesaplarına ait bilgilerinin Dark 
Web üzerinde satışa sunulması halinde hızlı 
uyarı sistemi ile hesapların güvende olmasına 
yardımcı olduğunu belirtiyor.

*WatchGuard’ın Türkiye özelinde yılın ilk 6 
ayı için gerçekleştirdiği araştırma raporundaki 
bulgular, WatchGuard ThreatLab’ın araştırma 
çabalarını desteklemek için verileri paylaşmayı 
seçen aktif WatchGuard cihazlarından alınan 
anonim FireboxFeed verilerine dayanmaktadır.

KÖTÜ AMAÇLI 
YAZILIM VE AĞ 

SALDIRILARI 

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’ndan elde edilen verilere göre 
Türkiye’de yılın ilk 6 ayında 288.445 adet kötü amaçlı yazılım 
saldırısı gerçekleşti. Saatte 67 adet saldırının yaşandığına ve 
bu saldırıların yarısından fazlasını “Gen. Variant” kötü amaçlı 
yazılımlarının oluşturduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye 
ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ivmesi giderek hızlanan 
saldırılara karşı şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyarıyor.

NEFES 
ALDIRMIYOR

WatchGuard Türkiye ve 
Yunanistan Ülke Müdürü 

Yusuf Evmez

WatchGuard Türkiye ve 
Yunanistan Satış Mühendisi 

Alper Onarangil

CITYDİJİTAL DÜNYA
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TAMAMEN Avrupa pazarı için geliş-
tirilen BAYON, ayrıca markanın SUV 
ürün gamını genişletmesinde önemli 
bir rol oynuyor. BAYON, kompakt 

bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun 
bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, 
gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite 
çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan oto-
mobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla 
karşılayabiliyor. 

Konfor ve kullanışlılık göz önünde 
bulundurularak tasarlanan otomobilde göz 
alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. 
Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt 
edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son 
tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, 
stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da 
gösteriyor.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerinde-
ki şehir isimleri stratejisini devam ettiren 
BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin 
başkenti Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güney-
batısında, şirin bir tatil destinasyonu olan 
Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir 
modele yine Avrupalı müşterilerin beklen-
tileri karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş 
oluyor. 

FARKLI BIR TASARIM
Hyundai’nin yeni tasarım kimliği olan 

“Sensuous Sportiness”, yani “Duygusal 
Sportiflik” çerçevisinde hazırlanan otomo-
bil, yenilikçi çözümleriyle de şık görünümü 
birleştiriyor.

BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile 
kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana 
doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş 
hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan olu-
şan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, 
kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir 

ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini vur-
gulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna 
doğru konumlandırılmış. Ön tamponun alt 
kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin 
karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş 
oluyor. 

BAYON’un yanında ise dinamik bir omuz 
çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve 
keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lamba-
ları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka 
kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay 
hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki 
bu sert ve keskin çizgiler sayesinde üstün bir 
mimari sunan tasarım felsefesi, otomobile 
genişlik hissi de kazandırıyor. 

LED stop lambaları ve gri renkli difüzör de 
bu canlı bölümü destekleyen bir diğer unsur. 
SUV gövde tipine uygun bir şekilde gelişti-
rilen alüminyum alaşımlı jantlar, BAYON’da 
donanım seviyesine göre 16 ve 17 inç çapında 
veriliyor. Hyundai BAYON, toplam dokuz dış 
renk seçeneği ile üretim bandından çıkıyor.

MODERN VE DIJITAL BIR IÇ MEKAN
BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana sahip. 

Ön ve arka yolcuların konforunu en üst düze-
ye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da ailelerin 
kullanımı için son derece yeterli. İç mekanda 
donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç di-
jital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence 
ekranı var. Ayrıca, otomobilde yine donanım 
seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha 
bulunuyor. Sıra dışı tasarıma sahip otomo-
bilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama 
ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam 

aydınlatması da bulunuyor. Gövdesinde 9 
farklı renk seçeneği bulunan yeni otomobilin 
kabininde de iki farklı iç mekan rengi mevcut. 
Tamamen siyah ve bej döşemelerle beraber sü-
rücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak 
sakin bir atmosfer sunuluyor. 

GENIŞLIK VE RAHATLIK
Hyundai BAYON, B-SUV segmenti bir ara-

cın tüm karakteristik özelliklerini rahatlıkla 
sağlıyor. Başta yakıt verimliliği olmak üzere 
kullanım konforu ve yeterli yükleme alanı 
sunuyor. Kompakt dış boyutlarıyla şehir içi ve 
dışı trafikte rahat kullanım özellikleri sunan 
aile dostu otomobilin iç mekanı da yüksek 

Hyundai Assan için yepyeni 
bir dönemin başlangıcını 

temsil eden BAYON’u 
satışa sundu. Türkiye’de 

ve Avrupa’da B-SUV 
segmentinde her geçen 

gün artan talebi karşılamak 
amacıyla hazırlanan 

BAYON; sıra dışı tasarımı, 
kompakt boyutları, geniş ve 

ergonomik kabini, büyük 
bagaj hacmi, ekonomik 

motor seçenekleri ve 
uygun fiyatları ile dikkatleri 

üzerine çekiyor.

Yepyeni bir B-SUV:

HYUNDAI BAYON
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oturma pozisyonu sayesinde SUV havasını 
yansıtıyor.

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. 
BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen 
daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kay-
dırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde 
yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonel-
lik de unutulmuyor. 

B-SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, 
genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.500 
mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine 
sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu 
yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan 
yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi 
yaşamış oluyorlar. 

VERIMLI MOTORLAR
Hyundai BAYON, geliştirilmiş bir motor 

ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük 
CO2 emisyonları ile dikkat çeken MPi ve 
T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkı-
yor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 
48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de 
sunuluyor. BAYON’dasunulan 48V hafif hibrit 
teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 
beygir gücüyle sunuluyor. 

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik 
versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi 
olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kom-
bine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco, 
Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş 
moduna sahip bu etkili seçenek haricinde 

6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü 
otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS 
atmosferik bir motor da var. Bayon’daki 1.4 
litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, 
ülkemizdeki en çok talep edilen ve en çok satış 
adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak 
lanse ediliyor.

BAYON, genellikle Hyundai’nin yüksek 
performanslı N modelleri için geliştirilen Rev 
Matching yani senkronize vites devir eşleş-
tirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. 
DCT şanzımandaki bu sistem, motoru şafta 
senkronize ederek daha yumuşak veya daha 
sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. 
Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek 
tutularak olası gecikmeler veya kayıplar 
önlenmiş oluyor.

SINIFINDA LIDER BAĞLANTI VE 
TEKNOLOJI ÖZELLIKLERI

Diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi 
BAYON’da da segmentine öncülük eden geliş-
miş bir donanım listesi bulunuyor. Günümü-
zün en önemli gereksinimlerinden biri haline 
gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay 
ve Android Auto ile birlikte öne çıkan BAYON, 
böylelikle B-SUV segmentinde maksimum 
konfor ve rahatlık sunmuş oluyor. Önde ve 
arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm 
mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı zamanda 
üst düzey bir müzik keyfi için donanıma göre 
Bose ses sistemine de yer veriliyor.

SINIFINDA EN IYI 
GÜVENLIK PAKETI

BAYON, güvenli ve sağlam bir otomobil 
olmasını donanım listesindeki gelişmiş 
güvenlik ekipmanlarına borçlu. Diğer 

Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi 
SmartSense güvenlik özellikleriyle dona-
tılan otomobilde çoğu sistem standart 

olarak sunuluyor.
Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakip-
lerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip 

Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için 
sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma 

Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki 
araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli 

olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak 
uyarıyor.bEğer sürücü fren yapmaz ise 

çarpışmanın meydana gelmesini önlemek 
için otomatik olarak kendisi fren yapmaya 

başlıyor. 
BAYON ayrıca, muhtemel bir odak soru-
nu halinde sürücünün dikkatini toplaması 
için yine uyarılarda bulunmaya başlıyor. 
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu 

veya dikkatsiz sürüşü algılamak için sürüş 
tarzını sürekli olarak analiz ediyor. 

Tüm bu özelliklere ek olarak, Arka Yolcu 
Uyarısı (ROA) ise sensörler aracılığıyla 

çalışıyor. Arka koltukta çocuk veya evcil 
hayvan unutulmaması için sürücü aracı 
terk etmeden önce bilgilendiriliyor. Bu 
sayede olası tehlikelerin veya kazaların 
önüne geçilmiş oluyor. BAYON, geri 

manevra yaparken de benzer kazaları ön-
lemek adına otomatik bir park sistemine 
sahip. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark 

edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.
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KUŞKUSUZ cinsel sağlık, Cinsel 
Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSE-
D)’nin her fırsatta ısrarla vurguladı-
ğı gibi multidisipliner bir çalışmayı 

gerektiren çok özel bir alan. Çünkü konunun 
biyo-psiko-sosyal son derece karmaşık ve et-
kileşimsel bir arka planı söz konusu. Örneğin 
cinsel organlarının sağlıklı olması bir erkeğin 
kendisi ve partnerine doyum sağlayacak kadar 
cinsel yeterliliğe sahip olabileceği anlamına 
asla gelmemekte... “Erkek Cinselliğinin Perde 
Arkası” adlı kitap, erkek cinselliğini ve erkek 
cinsel işlev bozukluklarını anlatan kapsamlı 
bir eser olma niteliğinde...

Cinsel bilgi ve cinsel deneyimin yanında, 
erkeğin intrapsişik dengesi, seks sürecini yö-
netebilmesi, kendini cinsel hislere ve bedensel 
duyumlara teslim edebilme becerisi de büyük 
önem kazanmaktadır. Dolayısıyla erkek cinsel 
işlev bozukluklarını anlamak yerine bozuklu-
ğun o erkek için anlamını keşfetmek çok daha 
önemlidir. Bu keşifte çok farklı pencerelerden 
aynı anda bakabilmeyi gerektirir. Bazen çok 
zor gibi gözüken karmaşık cinsel sorunla-
rın içinde görmesini bilene çözüm anahtarı 
saklıdır. ‘Erkek Cinselliğinin Perde Arkası’ adlı 
kitap, erkek cinsel işlev sorunlarını organik, 
psikojenik, ilişkisel ve sosyal bağlantıları ile 
birlikte entegratif ve sistematik biçimde ele 
alıyor ve erkek cinselliğinin perde arkasında 
gerçekte yaşananları gözler önüne seriyor. 

‘Erkek Cinselliğinin Perde Arkası’ kitabı 
yazarları Psikoterapist Cem Keçe ve Op. Dr. 
Umut Özdemir son kitaplarını; “Bu kitap ve 
özellikle erken boşalma konusunun aktarıldı-
ğı ‘Kontrol Sende Güç Sende’ adlı diğer kitap-

larımızla birlikte bir set olarak düşünüldüğün-
de erkek cinselliği konusu da eksiksiz biçimde 
tamamlanmış olacaktır. ‘Erkek Cinselliğinin 
Perde Arkası’, cinsel sağlık konusunda çalışan 
hekimler ve ruh sağlığı profesyonellerinin 
yanında konuya ilgi duyan ve erkek dünya-
sını anlamak isteyen tüm okurlarımıza ithaf 
olunur. Faydalı olması dileğiyle…” sözleriyle 
ifade ediyorlar.

Cinsel Sağlık Enstitüsü 
Derneği (CİSED) Kurucusu ve 

Genel Başkanı Psikoterapist 
Cem Keçe ve CİSED Antalya 

Şube Başkanı Üroloji Uzmanı 
Op. Dr. Umut Özdemir, yeni 

çıkan “Erkek Cinselliğinin 
Perde Arkası” kitabı ile 
erkek cinsel yeterliliği 
hakkında bilinmeyen 

ve yanlış bilinenlere ışık 
tutuyor... Pusula Yayınevi’nde 

dağıtıma çıkan kitap, tüm 
büyük kitapçılarda ve birçok 

internet sitesinde okuyucuyla 
buluşuyor.

Erkek 
cinselliğine 

ve erkek 
cinsel işlev 

bozukluklarına 
ENTEGRATiF 
BiR BAKIŞ…

Umut Özdemir

Cem Keçe
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DAHA önce Bir Aşçının Dünlü-
ğü ve Kelimelemeler adlı eserleri 
ile gastronomi sektörüne, sektör 
profesyonellerine, gastronomi ve 

aşçılık alanında eğitim gören öğrencilere farklı 
bir bakış açısı ile yaklaşan sektörün deneyimli 
ismi Murat Aslan’ın üçüncü kitabı ‘Şef mi 
Olacaksın Sen?’ İnoksan, Pınar Kısık Ateş ve 
Bonna Porselen’in destekleri ile yayınlandı. 

Mutfak konusunda yatırımcısından 
aşçısına, garsonundan temizlikçisine kadar 
konuyla ilgili herkese bilgi verecek ve yardımcı 
olacak kitapta Murat Aslan, Türk gastronomi 
sektörünü mizansen bir dille okuyucuya su-
nuyor. ‘Şef mi Olacaksın Sen?’de sadece sektör 
çalışanları değil yemekle ilgilenen herkes 
kendinden bir parça bulabilecek.  

Mutfağın tüm yönlerini Mutfağın tüm yönlerini 
yansıtan kitapyansıtan kitap

“ŞEF MI 
OLACAKSIN 

SEN?”
Mutfağın teorik ve pratik 
yönlerini tecrübeleriyle 
harmanlayan Big Chefs 

Mutfak Koordinatörü Murat 
Aslan’ın üçüncü kitabı ‘Şef 
mi Olacaksın Sen?’ Oğlak 

Yayınları’ndan çıktı.
1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1995 

yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra Antalya’da çeşitli 
beş yıldızlı otellerde ve sırasıyla Divan 
Otel ile Four Seasons Otel’de çalıştı. 2001 
yılında İstanbul Doors Restaurant Group’a 
Executive Chef olarak başladı. Yaklaşık 
üç yıl çalıştıktan sonra Antalya’ya bir otel 
zincirine, dört otelin mutfak koordinatörü 
olarak transfer oldu. Antalya’dan sonra üç 
kişilik bir ekiple catering ve danışmanlık 
şirketi kurdu. Çeşitli beş yıldızlı otellere ve 
restoranlara danışmanlık yaptı. 2006 Kasım 
ayında tekrar İstanbul Doors Restaurant 
Group’a bütün restoranların mutfaklarından 
sorumlu Executive Chef olarak başladı. 
2010 Şubat ayında buradan ayrılarak 
İstanbul Gourmet Group’a Kitchen Director 
olarak geçti. Grubun ilk markası olan 
“Bread’s Restaurant”larından İstanbul’da üç 

ay içinde yirmi beş tane açtılar.
Şubat 2011’de Big Chefs Restaurant 

grubuna “Mutfak Koordinatörü” olarak 
başladı. Hali hazırda bütün Big Chefs, 
Numnum ve Buselik markalarının 
mutfaklarını ekibiyle birlikte yönetiyor.

Türkiye’yi temsil ettiği yurtiçi ve yurtdışı 
yarışmalarda ödüller kazandı. Yurt- dışında 
çeşitli otellerde belli dönemlerde eğitim 
aldı. Amerika, Rusya, Malta, İngiltere, İtalya, 
Kıbrıs, Tunus, Dubai, Almanya, İrlanda, 
Hollanda, Azerbaycan, Kazakistan gibi 
ülkelere mesleki eğitim amaçlı gezilerde 
bulundu.

2018 Ocak ayında çıkan Bir Aşçının 
Dünlüğü, 2018 Kasım ayında çıkan 
Kelimelemeler ve 2021 Mayıs ayında 
çıkan Şef Mi Olacaksın Sen? adlı kitapların 
yazarıdır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

MURAT ASLAN KIMDIR?
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İki yıldır pandemi nedeniyle 
sıkıntı yaşayan turizm 

sektörü, QM (Quality 
Managment) Ödül Töreni 
ile moral buldu. Gecede 74 
farklı kategorinin en iyileri 

ödüllendirildi.

Quality Managment 
ÖDÜLLERi 
SAHiPLERiNi BULDU

CITYAKTÜEL
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TÜRK turizminin Oscar’ı olarak kabul 
edilen QM - Quality Managment 
Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) 
Antalya Hotel Su’da gerçekleştiri-

len muhteşem bir gece ile sahiplerini buldu. 
Toplam 10 kategoride 74 kişi ve kuruluş, 
“Turizmin En”leri ödüllerinin sahibi oldu. 
Kalabalık bir turizmci grubunun katıldığı ödül 
töreni, sektörün bir araya gelip bilgi alışverişi 
yapması açısından da büyük yarar sağladı. 
Pandemi döneminden en fazla etkilenen 
sektör olan turizmin bu yılki 
ödülleri “Kalite hiç bu kadar 
önemli olmamıştı” mottosu ile 
dağıtıldı.

TURIZMIN 
GERÇEK KAHRAMANLARI
QM Awards gecesi, kokteyl 

ile başladı. Daha sonra Kültür 
ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 
oluşturulan Grup Patara mini 
bir konser verdi. Konserin 
ardından Laser Show ve 
Rainbow Dans Grubu’nun 
gösterisi ile hareketlenen gece; 
GM Medya Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Meral’in açılış 
konuşması ile devam etti. Pan-

demi krizinin yarattığı etkilerden kurtulmak 
açısından QM’in büyük önem taşıdığını vur-
gulayan Selçuk, “Bu zorlu dönemde kaliteden 
ödün vermeyip ödül kazananlar, turizmin 
gerçek kahramanlarıdır” dedi.

ÖDÜL TÖRENINDE RENKLI SAHNELER
Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan 

AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler Birliği) 
Başkanı Dr. Erkan Yağcı, sektörün zorlu 
bir dönem geçirdiğini belirterek, “Böyle bir 

dönemde kalite ödülleri da-
ğıtılması, sektörün kaliteden 
ödün vermemesi anlamına 
gelir” dedi.

Daha sonra İlker Kutlu Ak-
taş’ın sunuculuğunu üstlen-
diği ödül törenine geçildi. Art 
Event şirketine bağlı show 
grubunun da renk kattığı 
ödül töreninde; 10 farklı kate-
goride 74 kişi ve kuruluş QM 
Awards’ın sahibi oldu. Ödül 
alanlar, kürsüde kısa teşekkür 
konuşması yaptılar.

CEYLAN ÖZEL ÖDÜLÜ 
ESKIŞEHIR’E

QM- Quality Management 

Awards’ta bu yıl ilk defa koronavirüs nedeniy-
le hayatını kaybeden sevilen turizmci Ersoy 
Ceylan adına da bir ödül verildi. Pandemiden 
etkilenen tüm turizm emekçilerini temsilen 
Ceylan’ın anısına verilen bu özel ödülün 
sahibi Eskişehir Turizm Birliği oldu. Pandemi 
döneminde turizm çalışanlarına maddi-ma-
nevi büyük destek veren birlik, tüm turizm 
camiasından büyük takdir toplamıştı. Ödülü-
nü alan Eskişehir Turizm Birliği Başkanı Deniz 
Demir, bu zorlu dönemde yardımlaşmanın 
önemine değindi. Demir, “Umarım bir daha 
böyle kitlesel problemler, yıkımlar yaşamayız” 
diye konuştu.

ANKETTE 101 BIN KIŞI OY KULLANDI
GM Turizm & Yönetim Dergisi tarafından 

her yıl geleneksel olarak düzenlenen QM (Qu-
ality Managment) Awards’da ödül kazanan 
kişi ve kuruluşlar dev bir anket ile belirleniyor. 
Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen QM Awards; 
11. yıl anısına 11 farklı ülkede 4 farklı dilde 
oylama ile belirlendi. QM Awards Anketi web 
siteleri üzerinden 101 bin  ziyaretçiye ulaştı. 
Ankete katılan kişiler, 2020 turizminin ‘en’le-
rini belirledi. Yaklaşık 1 ay süren oylamada; 
yurt içi ve yurt dışından turizm yöneticileri, 
turizm yatırımcıları ve turizm çalışanları oy 
kullandı.

Selçuk 
Meral
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Gecede Gecede 
ödül ödül alanlaralanlar

m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Otel 
Eğlence Yönetimi: Steps Production
m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Otel Show 
Yönetimi: Seans Organizasyon
m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Otel Müzik 
Ve Eğlence Yönetimi: Rainbow Entertainment
m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Etkinlik 
& Konser Yönetimi: Ballerini Entertainment 
Company
m Türkiye’nin En İyi Qm Party & Festival 
Yönetimi: Icon Event

m Türkiye’nin En İyi Qm Turizm Sağlik 
Hizmetleri: Anadolu Hastanesi
m Türkiye’nin En İyi Qm Turizm Güzellik 
Merkezi Hizmetleri: Ni Beauty Lab.
m Türkiye’nin En İyi Qm Turizm Kozmetik 
Destek Ürünleri: B2cmd – Doğuş Sp

m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Spa & 
Wellness Hizmetleri: Ocean Club Fitness & Spa
m Türkiye’nin En İyi Qm Outsource Security 
Hizmetleri: Securitas

m Türkiye’nin En İyi Qm Otel Yönetim Yazılımı 
(Yerli): Elektra Web
m Türkiye’nin En İyi Qm Acente Yönetim 
Yazılımı: Sedna
m Türkiye’nin En İyi Qm Dijital Seyahat 
Acentesi: Tatilsepeti.Com 
m Türkiye’ Nin En İyi Qm Online Satiş & 
Pazarlama Destek Firmasi: Paximum
m Türkiye’nin En İyi Qm Online Satiş Yönetim 
Yazılımı: Hotel Runner
m Türkiye’nin En İyi Qm Küresel Satin Alma & 
Dağitim Teknolojileri: Hotelbeds
m Türkiye’nin En İyi Qm Turizm Çağri Merkezi 
Teknolojileri: Güven Telekom

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
KONAKLAMA SEKTÖRÜ EĞLENCE 
HIZMETLERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
TURIZM HIZMET ÜRÜNLERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
OUTSOURCE KONAKLAMA 
SEKTÖRÜ HIZMETLERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
SEYAHAT TEKNOLOJILERI

Burhan 
Sili

Salih
Başaran

Erdoğan
Turan

Ethem
Okudur

Selçuk 
Meral

Selçuk 
Meral

Selçuk 
Meral

Vural 
Karasu

Selçuk 
Meral

Tolga
KilitEnis 

Özsinan
Kaan 

Kavaloğlu

Deniz 
Üstertuna

Şenol 
Yorgancı
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85

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
BÖLGESEL ŞEHIR OTELLERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI 
YÖNETILEN OTELLERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
AILE OTELLERI

QM AWARDS ÖZEL ÖDÜLLERI

QM 2020 YILI SPONSORLARI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
TUR OPERATÖRÜ VE ACENTELERI

TÜRKIYE’NIN EN IYI YÖNETILEN 
RESORT OTELLERI

m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli /  Akdeniz 
Bölgesi: Akra Hotel
m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli / Ege 
Bölgesi: Swissotel İzmir
m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli / İç 
Anadolu Bölgesi: Alegria Business Otel
m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli / 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Divan 
Gaziantep
m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli / 
Karadeniz Bölgesi: Dedeman Park Trabzon
m Türkiye’nin En İyi Qm Şehir Oteli / Marmara 
Bölgesi: Bosphors Four Season Hotel

m Türkiye’nin Küçük Butik Suit Ve Villa 
Otelleri: Kempinski The Dome Antalya
m Türkiye’nin En İyi Qm Muhafazakar Oteli: 
Selge Beach Resort & Spa Otel Antalya
m Türkiye’nin En İyi Qm Mice Oteli: Granada 
Luxury Belek
m Türkiye’nin En İyi Qm Mice Luxury Oteli: 
Susesi Luxury Resort
m Türkiye’nin En İyi Qm Dört Mevsim Oteli: 
Maxx Royal Belek Golf Resort
m Türkiye’nin En İyi Qm Spa & Wellnes Oteli: 
Calista Luxury Resort Belek
m Türkiye’nin En İyi Qm Thermal Oteli: Ng 
Afyon Wellness Convention
m Türkiye’nin En İyi Golf Oteli: Gloria Golf 
Resort – Belek
m Türkiye’nin En İyi Qm Çevre Dostu Oteli: 
Aquaworld Belek Hotel
m Türkiye’nin En İyi Qm Etkinlik Ve Eğlence 
Oteli: Rixos Sungate Hotel
m Türkiye’nin En İyi Qm Çocuk Etkinlik Ve 
Macera Oteli /Akdeniz Bölgesi: Granada 
Luxury Belek
m Türkiye’nin En İyi Qm Çocuk Etkinlik Ve 
Macera Oteli / Ege Bölgesi: Club Marvy

m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Kemer – 
Tekirova: Mirage Park Resort Kemer
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Kundu – 
Belek: Selectum Luxury Resort
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Side – 
Manavgat: Aydin Bey Kings Palace & Spa
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Alanya: 
Orange County Resort Hotel Alanya
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Bodrum: 
Titanic Deluxe Bodrum
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Marmaris: 
Emre Hotels
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli / Kuşadasi: 
Fantasia Deluxe  Kuşadasi
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Oteli /  Fethiye: 
Hillside Beach Club
m Türkiye’nin En İyi Qm Luxury Aile Oteli / 
Akdeniz Bölgesi: Regnum Carya
m Türkiye’nin En İyi Qm Luxury Aile Oteli / 
Ege Bölgesi: D Maris Bay Marmaris
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Etkinlik Ve 
Eğlence Merkezi  / Akdeniz Bölgesi: The 
Land Of Legends Theme Park
m Türkiye’nin En İyi Qm Aile Etkinlik Ve 
Eğlence Merkezi  /Ege Bölgesi: Aqua Fantasy 
Aquapark Selçuk

m Kalite Yönetimi Profesyonel Özel Ödülü: 
Gülin Kocakaya-Pegas Kontrat Yöneticisi
m Kalite Yönetimi Yatırımcı Özel Ödülü: 
Süleyman Kilit-Kilit Grup Yönetim Kurulu 
Başkani
m Kalite Yönetimi Özel Ödülü: Sherwood 
Hotels
m Warrior Özel Ödülü: Mete Vardar-Jolly 
Yönetim Kurulu Başkani
m Liderlik Özel Ödülü: Fettah Tamince-Rixos 
Hotels Yönetim Kurulu Başkani
m İstihdam Özel Ödülü: Barut Hotels
m İnovasyon Özel Ödülü: Hellootel
m Marka Özel Ödülü – Acente: Tui Rusya
m Marka Özel Ödülü – Otel: Gloria Hotels
m Ceylan Özel Ödülü: Eskişehir Turizm Birliği 
Başkani Deniz Demir

m Kurumsal Destek: Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği (Poyd)
m Basin Sponsoru: Hürriyet Gazetesi
m Gümüş Sponsorlar: Ejder 3200 Erzurum 
Bb., Ni Beautylab.
m Özel Sponsorlar: Emir Kargo, Miray Sebze 
& Meyve, Savalan Aspi Winery, Vagheggi
m Hizmet Sponsorlari: Art Event Group, 
Global Event Company, Grass Company, 
Hotech, Sushi Hanga & Noodle

m Türkiye’nin En İyi Qm İç Pazar Tur 
Operatörü: Ets Tur
m Türkiye’nin En İyi Qm Bdt Pazari Tur 
Operatörü: Anex Tour
m Türkiye’nin En İyi Qm Bdt Pazari Luxury Tur 
Operatörü: Cip Service
m Türkiye’nin En İyi Qm Turistik Charter 
Havayolu Şirketi Bdt Pazarı: Azur Air
m Türkiye’nin En İyi Qm Balkan & Baltik Tur 
Operatörü: Akay Travel Service
m Türkiye’nin En İyi Qm Bati Avrupa Pazari 
Tur Operatörü: Fti/ Meeting Point
m Türkiye’nin En İyi Qm Turistik Charter Hava-
yolu Şirketi Avrupa Pazarı: Corendon Airlines
m Türkiye’nin En İyi Qm Golf Turizm Acentesi: 
Bilyana Golf Holidays
m Türkiye’nin En İyi Qm Futbol Kamp Turizmi 
Acentesi: Enda Tour - Dilahan Turizm
m Türkiye’nin En İyi Qm Incoming Acentesi: 
Akay Travel Service

m Türkiye’nin En İyi Qm Resort Oteli / 
Akdeniz Bölgesi: Ela Quality Resort Hotel
m Türkiye’nin En İyi Qm Luxury Oteli / 
Akdeniz Bölgesi: Maxx Royal Kemer Resort
m Türkiye’nin En İyi Qm Resort Oteli / Ege 
Bölgesi: Hilton Dalaman Sarigerme Resort & 
Spa
m Türkiye’nin En İyi Qm Luxury Oteli / Ege 
Bölgesi: Lujo Hotel Bodrum
m Türkiye’nin En İyi Qm Zincir Resort Otel 
Markası: Limak Hotels
m Türkiye’nin En İyi Qm Zincir Luxury Otel 
Markası: Rixos Hotels
m Türkiye’nin En İyi Çikiş Yakalayan Qm Zincir 
Otel Markası: Armas Hotels

Selçuk 
Meral

Gülin
Kocakaya

Murat 
Ermiş

Deniz 
Demir
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Cumhuriyeti’nin 

30’uncu kuruluş 
yıldönümüne 
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Slovenya Cumhuriyeti’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü 
resepsiyonunda Antalya’daki birçok sivil toplum örgütü bir 
araya geldi. Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo, “Antalya’daki 
fahri konsolosumuz Sedat Peker’le beraber Antalya ile 
Slovenya arasında ikili ilişkilerin özellikle ticari, turizm ve 
kültür alanında daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Primoz 
Seligo

Sedat 
Peker



81

CITYAKTÜEL

85

SLOVENYA Cumhuriyeti’nin 
30’uncu kuruluş yıldönümü dola-
yısıyla Akra Otel’de bir resepsiyon 
düzenlendi. Resepsiyona, Sloven-

ya Büyükelçisi Primoz Seligo, Slovenya 
Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Sedat 
Peker, ATSO Başkanı Davut Çetin, AKTOB 
Başkanı Erkan Yağcı, ANSİAD Başkanı 
Akın Akıncı, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, 
ANTGİAD Başkanı Osman Sert, BAKSİFED 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Romanya Antalya 
Fahri Konsolosu Semih Beken, Muratpaşa 
Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, çok 
sayıda STK temsilcisi ve Antalya’da yaşayan 
Slovenyalılar katıldı. Resepsiyonda konuşan 
Büyükelçi Seligo, “Bu resepsiyonla beraber 
iki önemli olayı belirtmek istiyorum. İlki 
Slovenya’nın 25 Hazi-
ran’da biz Slovenlerin 
ülkemizi 1991’de 
Yugoslavya’dan ba-
ğımsız ilan etmesinin 
aldığımız devlet 
unvanıyla Slovenya 
Devleti’nin bağım-
sızlığının 30’uncu 
yıldönümü, ikincisi 
ise 1 Temmuz’da 
üstlendiğimiz 6 aylık 
Avrupa Birliği başkan-
lığımızın başlangıcı. 
Umarım 2008’deki 
ilk başkanlığımız gibi 
ikinci başkanlığımız 
da başarılı bir şekilde 
geçer. Antalya’daki fahri 
konsolosumuz Sedat 
Peker’le beraber Antalya 
ile Slovenya arasında 
ikili ilişkilerin özellikle 
ticari, turizm ve kültür 
alanında daha da artaca-
ğına inanıyorum” dedi.

Akın 
Akıncı

Figen 
Sayın

Erkan 
Yağcı

Semih 
Beken

Davut
Çetin

Sedat 
Peker

Esra-Sedat 
Peker

Serap 
Kocaoglu

Ilona
Koschny

Ergin
Civan
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GEÇTIĞIMIZ günlerde yapılan TU-
YED Olağan Genel Kurulu sonrasın-
da Tourism Today Genel Yayın Yö-
netmeni A. Haluk Özsevim, TUYED 

Başkanlığını devralarak güçlü bir yönetim ile 
turizm basınını temsil etmeye başladı. Yak-
laşık 20 yıllık geçmişi ile turizm sektöründe 
iyi bir okuyucu kitlesine sahip olan Tourism 
Today Dergisi ve Tourismtoday.net ile turizm 
basını içinde yer alan A. Haluk Özsevim, aile 
şirketleri olan Yedi İletişim ile de ulusal ve 
uluslararası projelere imza atmaya devam 
ediyor. TUYED öncesinde Akdeniz Reklamcı-
lar Derneği’nin (ARD) bir dönem başkanlığını 
yürüten A. Haluk Özsevim, TUYED ile yöne-
tim olarak turizm sektörüne önemli projelere 
imza atmak istediklerini söyledi. 

“TURIZM SEKTÖRÜNE DE 
KATKI SUNMAK ISTIYORUZ”

Turizm basınının en önemli çatı örgütü 
olan TUYED’i daha da güçlendirmek istedikle-
rini söyleyen Özsevim; “Yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızla TUYED’i Türkiye genelinde 
hatta dünya genelinde daha etkin hale getir-
mek istiyoruz. Ülke turizmi ve mesleğimiz 
için daha güzel işlere imza atacağız. Pasif bir 

dernek olmaktansa elini taşın altına sokan bir 
yapıda olmak istiyoruz. Burada ‘turizme nasıl 
katkı sağlarız’ düşüncesi var. Yönetim olarak 
turizm basınındaki arkadaşlarımıza mesleki 
anlamda katkı sunmak istiyoruz. Ayrıca sade-
ce kendimize değil turizm sektörüne de katkı 
sunmak istiyoruz” dedi. 

“TURIZMI TEK BAŞINA DÜŞÜNMEMELIYIZ”
Turizmin ülke ekonomisine katkısını da 

değerlendiren Özsevim, “Turizme siyaset üstü 
bakmamız gerekiyor” dedi. Turizmin Türkiye 
ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri 
olduğunu hatırlatan Özsevim, “Turizm, sağla-
dığı döviz girdisi ve istihdam ile ciddiye alın-
ması gereken en önemli sektörlerden biridir. 
Bu sektörün önündeki engelleri ne kadar azal-
tırsak Türkiye ekonomisine o kadar çok katkı 
sağlarız. Turizm Türkiye’nin petrolüdür. Bunu 
iyi değerlendirmeli ve turizmden daha fazla 
verim sağlamalıyız. Böyle kıymetli bir sektörü 
siyasete alet etmeden el birliği ile daha da 
yukarıya taşıyabiliriz. Tek amacımız turizm 
olmalı. Çünkü turizme yönelik yapılacak en 
küçük bir çalışma bile Türkiye’nin yararınadır. 
Bakın Turizm 60 yan sektöre katkı sunuyor. 
Sadece turizme hizmet veren sektörlerimiz 

mevcut. Turizmi tek başına düşünmemeliyiz” 
şeklinde konuştu. 

HIJYEN ÇOK ÖNEMLI BIR KONUMA GELDI
A. Haluk Özsevim, pandeminin turizme 

ve ekonomiye verdiği zararı da değerlendirdi: 
“Turizm sektörü birçok sorun yaşamasına 
rağmen son 10 yılda Türkiye’nin en önemli 
sektörlerinden biri haline geldi. Pandemi tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de 
ciddi şekilde etkiledi. Turizm ise en büyük 
yarayı alan sektördü. Çünkü insanlar sağlıksız 
bir ortamda ve kısıtlamalar çerçevesinde se-
yahat ve tatil imkanı bulamadı. Pandemi sona 
erdiği zaman turizm sektörü kaldığı yerden 
ekonomimize destek olmaya devam edecek ve 
Türkiye turizmi rekor üstüne rekor kıracaktır. 
Ancak pandeminin bize verdiği dersleri de bir 
kenara bırakmamalıyız. Hijyen çok önemli 
bir unsur haline geldi. Pandemi dönemindeki 
bazı önlemlerin pandemi sonrasında da deva-
mını sağlamalıyız” diye konuştu.

SEKTÖR DEĞIŞTIREN 
TURIZM ÇALIŞANLARI GERI DÖNMEYECEK

Türkiye turizminin önündeki en büyük 
tehditlerden birinin çevre ve nitelikli eleman 

“HEM MESLEKTAŞLARIMIZA 
HEM DE TURiZM SEKTÖRÜNE 

KATKI SAĞLAMAK iSTiYORUZ”

TUYED BAŞKANI A. HALUK ÖZSEVIM:

Turizm sektörü son 10 yılda 
Türkiye ekonomisine büyük 

katkı sağlamaya devam 
ederken turizm basını da 

turizm sektörü ile aynı 
paralelde büyümeye devam 

etti. Türkiye turizmine 
önemli bir destek veren ve 

sektörün lobi çalışmalarına 
zemin hazırlayan turizm 

basını, Turizm Yazarları ve 
Gazetecileri Derneği’nin 

(TUYED) çatısı altında bir 
araya gelmeye devam ediyor.
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olduğunu belirten Özsevim, bu konularda 
ivedilikle önlem alınması gerektiğini söyledi. 
Pandemi nedeniyle işsiz kalan turizm 
çalışanlarının farklı sektörlere yöneldiğini 
hatırlatan Özsevim, “Pandemi döneminde 
işsiz kalan turizm çalışanları farklı 
sektörlere yöneldi. Zaten 12 ay iş imkanı 
da bulamadıkları için bundan sonra turizm 
sektörüne dönmeleri de çok zor görünüyor. 
Bu noktada devletimiz ve turizm sektörünün 
el ele vererek bu konu üzerine eğilmeleri 
gerekli. Çünkü insana insanla hizmet 
verdiğimiz bir sektörden bahsediyoruz. 
İnsan olgusunu bir kenara bırakamayız. 
Bunu sağlarsak turistlerin büyük beğenisini 
toplayan misafirperverliğimizi daha iyi 
yansıtabiliriz” dedi. 

ÇEVREYI KORUMAK IÇIN 
KATI KURALLAR GETIRILMELI

Çevre ve doğaya da dikkat çeken Haluk 
Özsevim, “Çevre ve doğamız turizm sektörü-
nün en önemli unsurlarıdır. İnsanlar temiz 
denizimize, güzel doğamıza bakıyorlar. Büyük 
kitlelerin seyahat ettiği bu sektörde çevremizi 
de korumamız elzem bir konudur. Bu bilinç 
sağlanmalı katı kurallar getirilmelidir. Eğer 
çevremizi temiz tutmaz ve doğamıza saygı 
göstermezsek turizmden bahsedemeyiz” diye 
konuştu.

ILETIŞIM STRATEJISI YAPMALIYIZ!
Türkiye turizminin tanıtım anlamında 

orta ve uzun vadeli bir iletişim stratejisine 

ihtiyacı olduğunu da kaydeden A. Haluk Özse-
vim, insana dokunan ve yeni trendlere uygun 
organizasyonların önemine dikkat çekti. Öz-
sevim: “Ülkemizdeki uluslararası organizas-
yon sayısının arttırılması gerekiyor. Mevcut 
nitelikli etkinliklerin de desteklenmesi ve 
bunların uluslararası arenada iyi tanıtılması 
elzemdir. Nitelikli kültür, sanat, gastronomi 
ve spor etkinlikleri iletişiminin tek çatı altın-
da toplanarak bir program dahilinde hareket 
edilmesi gerekiyor. Bu konu ile ilgili Bakanlık 
tarafından kurulan TGA’nın öncü çalışmalar 
yaptığını da biliyoruz. Pandemi sonrasında 
daha da sağlıklı hale geleceğini ümit ediyoruz. 
Dijital dünyanın da iyi bir şekilde kullanılıp 
değerlendirilmesi çok önemli” diyerek sözleri-
ni noktaladı. 
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ÖZEL eğitim gören çocukların 
annelerine ve dezavantajlı 
kadınların istihdamına katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 

proje kapsamında; toprak ev ve fırın yapım 
ustası olan oba ruhu kurucusu Bio-Mimar 
Merve Tekin’in yol göstericiliğinde ve Proje 
Koordinatörü Ayşe Bilsev Arsel ile 20 gönüllü 
arkadaş, 10 günlük çalışma sonucunda ZİÇEV 

Kadın emeğinin 
farkındalığının arttırılması 
ve bireysel varlığının 
güçlendirilmesi çabası ile 
Antalya Rotary Kulübü ile 
Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
(ZİÇEV) geçtiğimiz günlerde 
ortak bir proje gerçekleştirdi.

EKMEĞiNi EKMEĞiNi 
TAŞTAN 

ÇIKARAN 
KADINLAR

CITYAKTÜEL
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bahçesinde bir taş fırın inşa etti.
Emeğin gücünden yana süreklilik arz eden 

projelere her daim destek olduklarını ve taş 
fırının, verilecek eğitimlerle ‘Toprak Ana’ ile 
özdeşleşen ‘Kadınlar Ekmeğini Taştan Çıkarır’ 
tanımlamasına uygun, sürdürülebilir bir örnek 
model oluşturduğunu belirten Antalya Rotary 
Kulübü Dönem Başkanı Berrin Karakuy, taş 
fırının açılışını ZİÇEV Antalya Şube Başkanı 
Aylin Ayaz Yılmaz, Ayşe Bilsev Arsel ve gönül-
lüler ile gerçekleştirdi.

ZİÇEV Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz da bu 
güzel projenin hayata geçmesinde emeğini 
ortaya koyan; Duygu Yakasız, Bahriye Uymaz, 
Pınar Alsan, Ferdi Erdem, Öykü Ömür, Özgü 
Ömür, Duygu Doğu, Handan Özkan, Salim 
Ünal, Safiye Kargılı, Yasemin Erdoğan, Arzu 
Tuncer, Cem Çiftçi, İdris Taşçı, Merve Tekin ve 
Mahmut Yılmaz’a ve bu süreçte her daim des-
tek olan Cozzy Coffee Lara ile Dam Otel Lara 
işletmelerine de gösterdikleri özenli çabaların-
dan ötürü tek tek teşekkürlerini sundu.
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GENÇ GENÇ 
OSD OSD YENYENii 
BAŞKANINI BAŞKANINI 
SEÇTi Antalya OSB’deki ikinci kuşak sanayiciler 

tarafından kurulan Genç Organize Sanayi 
Derneği, üçüncü olağan genel kurulunu 

gerçekleştirdi. Başkan Elçin Ekici Öztürk, görevi 
Ali Başar Ayan’a devretti.

CITYAKTÜEL
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi’n-
de faaliyet gösteren firmaların 2’nci 
ve 3’üncü kuşak temsilcileri tarafın-
dan kurulan Genç Organize Sanayi 

Derneği (Genç OSD), üçüncü olağan genel 
kurulunu gerçekleştirdi. Antalya Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Bina-
sı’nda gerçekleşen genel kurula, Antalya OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya 
Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı 
Erdal Kılıç, Bölge Müdürü İlhan Metin, der-
nek üyeleri ve Bölge sanayicileri katıldı. 

OY BIRLIĞI ILE SEÇILDI
Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan 

genel kurulda, Genç OSD Kurucu Başkanı 
Canan Gürkan Divan Başkanlığı, Dernek Üye-
leri Beyhan Bacanak ile Çayan Poçin ise divan 
katip üyeliği görevlerini üstlendi. Yönetim Ku-
rulunun 2 yıllık döneme ait faaliyet raporu ile 
bilanço gelir-gider tablosunun sunulmasının 
ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu 
ve Disiplin Kurulunun üye seçimine geçildi. 
Mevcut Başkan Elçin Ekici Öztürk’ün tekrar 

Ali Başar 
Ayan

Elçin 
Ekici Öztürk
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aday olmadığı seçimde, önceki dönem Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Başar Ayan 
adaylığını açıklayan tek isim oldu. Dernek 
üyeleri, açık oylama usulü yapılan seçimde 
Ali Başar Ayan, Nazlı Can Delibaş, Simay 
Şahinyılmaz, Ebubekir Tulpar, Gülçin Yazıcı, 
Mehmet Çağlayan ve Anıl Talat Akbağ’ı oy 
birliğiyle yeni yönetim kurulu olarak belirledi. 

SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ
Genel kurulun hemen ardından ger-

çekleşen başkanlık devir teslim töreninin 
açılış konuşmasını yapan Genç OSD Önceki 
Dönem Başkanı Elçin Ekici Öztürk, “Bugün 
her birimiz işletmelerimizde birer genç kuşak 
olabiliriz. Lakin büyüklerimizden yavaş yavaş, 
sağlam adımlarla görevleri devralmayı öğ-
renmek ve ileride firmalarımızı büyütüp yeni 
kuşaklara geçişini sağlamak konusundaki so-

rumluluklarımızın farkındayız. Antalya OSB, 
genç bir sanayi bölgesidir. İleride kuşaklar 
arası geçişler sağlandıkça köklü firmaların yer 
aldığı bir bölge haline geleceğine inancımız 
tamdır” dedi. 

ÖZEL TEŞEKKÜR
Görev süresi boyunca kendisine destek 

olan kişilere ve yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür eden Öztürk, en özel teşekkürü sona 
sakladığını belirterek “2016 yılında Başka-
nımız Sayın Ali Bahar biz gençleri ilk kez bir 
araya getirdiğinde hepimiz heyecanlandık. 
Lakin bende bir başka anlamı daha vardı 
bu buluşmanın. Aynı masada buluşan aile 
şirketlerinin genç kuşaklarıydık biz. Henüz 
yönetimi devralmamış, Antalya sanayisinde 
kendi işinden başkasını tanımayan, sanayi 
vizyonu gelişmemiş bireylerdik. Ama bugün 

geldiğimiz noktada her birimiz sorumluluk-
larımızın farkında ve görevlerimizin bilincin-
deyiz. Bende yaşatmış olduğu aydınlanma 
için de Ali Başkan’ımıza buradan sonsuz 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hani bazı 
insanların kariyerlerinde kilit kişiler vardır ya, 
kendisi benim için tam da öyledir” ifadelerini 
kullandı. Öztürk, konuşmasının ardından 
başkanlık rozetini yeni Başkan Ali Başar 
Ayan’a devir etti. 

GÜCÜN KAYNAĞI ÜRETMEK
Genç OSD’nin yeni Başkanı Ali Başar 

Ayan ise üyelerini geleceğe hazırlamak için 
çalışacaklarını belirtip “Bizler Genç OSD 
olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti 
değerlerini benimsiyor ve önemsiyoruz. Bir 
ülkenin bağımsızlığının temel şartı kuşkusuz 
ekonomik gücü ve bu güce sahip olmanın 
anahtarı ise üretmektir. Bizlerde üyelerimizin 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak onları 
geleceğe hazırlamak, Antalya OSB’de yer alan 
firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak, 
bölge sanayimizin gücünün ve üretim potan-
siyelinin artmasına katkı koymayı hedefliyo-
ruz. Biz her geçen gün büyüyen derneğimizde 
işletmelerimizin geleceğin üretim vizyonuna 
pencere açan birermerkez olmasını istiyoruz. 
Bunun içinde var gücümüzle çalışmaya ve 
üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ANTALYA OSB’YI SIZ YÜCELTECEKSINIZ”
Antalya OSB’deki genç sanayicileri bir ara-

ya getiren projenin mimarı olan Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar, hayatının en mutlu ve en 
gururlu günlerinden birini yaşadığını belirtti. 
Genç OSD’nin kısa zamanda eşi benzeri ol-
mayan bir başarı ortaya koyduğunu, gençlerin 
kendilerinden çok daha iyi bir şekilde Antalya 
OSB’yi yönetip temsil edeceklerini kanıtladık-
larını söyleyen Bahar, “O kadar harikasınız ki, 
muadiliniz yok. Nasıl fabrikalarınızı yücelti-
yorsanız, Antalya OSB’yi de yücelteceksiniz, 
buna adımız kadar eminiz” diye konuştu. 

Ali Basar Ayan ve
yeni yonetim kurulu

Ali Başar
Ayan

Elçin 
Ekici Öztürk Ali

Bahar
Canan 
Gürkan
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ISTANBUL Sanayi Odası’nın (İSO), 
sanayi kuruluşlarının 2020 yılı verileri 
üzerinden yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 

sonuçları açıklandı. Ekiciler Süt Gıda Tarım 
Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. ile CW Enerji 
Mühendislik Tic. ve San. AŞ, Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
Antalya’yı temsil eden iki Antalya OSB firması 
oldu.

TOPLAM 5 FIRMA
Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak 

üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesin-
deki tesislerinde sürdüren Öztiryakiler Made-
ni Eşya Sanayi ve Tic. AŞ, Özgörkey Otomotiv 
Turizm Gıda San. ve Tic. AŞ ile Türk Ytong 

San. A.Ş. Antalya OSB’nin İSO İkinci 500 
listesindeki diğer firmaları oldu. İSO 2’nci 500 
listesinin açıklanması ile birlikte Antalya OS-
B’nin Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 büyük 
sanayi kuruluşu listesindeki toplam firma sa-
yısı 11’e yükselmiş oldu. Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu listesine girme başarısını gösteren Bölge 
firmalarını tek tek ziyaret ederek sanayicileri 
ve çalışanları elde ettikleri başarıdan dolayı 
kutlayıp plaket takdim etti. 

İlk ziyaretini CW Enerji’ye gerçekleştiren 
Başkan Bahar’a, Antalya OSB Denetleme 
Kurulu, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet 
Kasapoğlu ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik 
etti. Öztiryakiler, Özgörkey, Ekici ve Ytong 
firmalarınıda ziyaret ederek sanayicileri tebrik 

eden Bahar, “Türkiye’nin en büyük bin sanayi 
kuruluşu içerisinde yer alan, birbirinden 
değerli 11 markanın Bölgemizde üretim yap-
ması, Antalya’mız için katma değer üretmesi 
kent ekonomisi açısından büyük bir kazanım-
dır. Sanayicilerimizin ve firmalarımızın elde 
ettiği her başarı Antalya’mız için büyük bir 
gurur vesiledir. Amacımız ve gayretimiz bu 
başarı hikayelerinin artması ve Antalya’nın 
daha fazla katma değer üretmesidir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de sanayicilerimize 
eğitim, ihracat, Ar-Ge ve inovasyon gibi birçok 
alanda gerekli desteği sağlamayı kendimize 
görev edindik. Sanayicilerimizi ve çalışan-
larımızı bir kez daha kutluyor, bu gururu 
bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Başkan Bahar’dan, Türkiye’nin 
EN BÜYÜKLERiNE TEŞEKKÜR

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 
Bölge firmaları ziyaret ederek, 
sanayicileri ve çalışanları elde 

ettikleri başarıdan dolayı kutladı. 
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USTA oyuncu, “Bugün benim doğum 
günüm ve kendime bu seneki hedi-
yem; bu günü hem burada sizlerle 
sohbet ederek geçirmek, hem de ak-

şamki oyunum için seyirci karşısına çıkmak” 
diyerek söyleşiyi açtı.

“YARINI TASARLAMAK, 
BIR HAYAL GÜCÜ EYLEMIDIR.”

Poyrazoğlu, “Yarını tasarlamak” konulu 
söyleşide şunları dile getirdi: “Sürekli geleceği 
tasarlayarak hareket etmeye çalıştım. Tiyatro 
dışında başka yeteneklerim de var. Kitap çevi-
riyorum, kitap ve oyun yazabiliyorum, başka 
dillerde ve başka ülkelerde oynayabiliyorum; 
ama hep ileriyi düşünerek ve kendime sürekli 
bir yol haritası çizerek ilerlemeye çalıştım. 
Bence, ne iş yaparsanız yapın, hangi konumda 
olursanız olun, mutlaka geleceği tasarlamak, 
bir yol haritası çizmek ve o haritaya göre 
aydınlanarak ve hayal gücünüzü de devreye 
sokarak ilerlemelisiniz. Yarını tasarlamak, 
bir hayal gücü eylemidir. Hayal gücü bilgiden 
daha etkilidir. Çünkü bilgiyi motive eden 
hayal gücüdür.”

ÖDÜNÇ YAŞAMLAR HAKKINDA…
Söyleşide “Hepimiz ödünç yaşamlar yaşıyo-

ruz, toplumun bize giydirdiği hırkaları, rolleri 
sırtımızda ömür boyu taşıyoruz. O rollerden 
ve hırkalardan sıkılıyoruz. Herkesin bir 
ödünç yaşam bunalımında olduğunu bildiğim 
için onun üstüne düşünmeye karar verdim. 
Düşündüğümde; hepimizin hızlı bir tüketim 
toplumu bireyi olmaya yöneldiğimizi, bu şekil-
de daha mutlu olacağımızı düşündüğümüzü, 
böyle yaparak da mutluluğu ıskaladığımızı 
fark ettiğim anda, zaten metnin taslağı ortaya 
çıkmıştı.” diyen sanatçı, pandeminin getirdiği 
zorluklar ile ilgili soruyu ise; “Hayatta çok zor-
luklar yaşadım. Askeri sıkıyönetim gördüm, 
sokakta terör, anarşi gördüm, hava felaketleri 
gördüm; değil sinemaya gitmek, insanlar 
sokağa bile çıkamıyorlardı. Ben ateşin içinden 
geçerek bugünlere geldim. 800 kişilik salonda 
bir kişiye oynamak zorunda kaldığımız günle-
ri hatırlıyorum. Ben ve meslektaşlarım büyük 
özverilerde bulunduk. O yüzden pandemi 
bize vız gelir. Bireysel sıkıntılardan çok, bir 
araya gelmiş, örgütlenmiş; sesini çıkarıp, 
hakkını talep edenlerden olmayı yeğliyorum. 

Tiyatronun bir tane gerçek destekçisi vardır, 
o da seyircidir. Tiyatrolarımın 50 yılı ve beni 
bugünlere seyirci taşıdı.” şeklinde yanıtladı.

Akra talks 
ALALi i POPOYRAZOĞLU’NU 

AĞIRLADI

Uzun bir aradan sonra 50.’si 
düzenlenen Akra Talks, bu 
kez usta sinema ve tiyatro 

sanatçısı Ali Poyrazoğlu’nu 
ağırladı. Sosyal mesafe 

kuralları çerçevesinde, sınırlı 
kapasite ile gerçekleştirilen 

etkinlikte, Ali Poyrazoğlu 
keyifli sohbeti ile konuklara 

güzel dakikalar yaşattı.
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“ Poyrazoğlu, “En zor okuma insanın kendini 
okumasıdır. Her şeyi okuyabilirsin ama iş kendi-

ni okumaya geldiği zaman çaresizlik içinde 
kalırsın, içinden çıkamazsın. O yüzden herkes 

yazmalı, düşüncelerini kayıt altına almalı. 
Kimseyle paylaşmak istemiyorsa bile kendisiyle 

paylaşmalı.” diyerek söyleşiyi sonlandırdı. An-
talyalı sanatseverlerle birlikte, otelde konakla-

yan misafirlerin de ilgiyle katıldığı söyleşi, Ali 
Poyrazoğlu’na hazırlanan sürpriz doğum günü 

pastalı kutlama ile sona erdi.

Kitap okumanın, yazı 
yazmanın çok heyecan 

verici yanı olduğunu 
kabul etmek lazım.”
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ANTALYA Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 108 gün 
süren Covid 19 tedavisinin ardın-
dan sağlığına kavuşmasında büyük 

rolü olan Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret 
etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan’ın makamında gerçekleşen 
ziyarette Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. 
Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker de bu-
lundu. Başkan Böcek, tedavi olup bugünlere 
gelmesine vesile olan Özkan ve tüm doktorla-
rına teşekkür etti. 

IYI KI VARSINIZ
“Akdeniz Üniversitesi benim yaşamama 

vesile oldu” diyen Başkan Böcek, “Sizin 
nezdinizde tüm doktorlara teşekkür 
ederim. Bugünlere gelmeme vesile oldunuz. 
‘Hastaneden çıkıp hizmetlerime devam 
edebilir miyim?’ diye hayal kurmuştum. 
Bu hayalim gerçeğe dönüştürdünüz. Bu 
yüzden protokol gereği ilk ziyaretimi Vali 
beye yapmıştım. Bu haftaya da ilk sizi ziyaret 
ederek başlamak istedim. Tedavim süresinde 
emeği geçen bütün doktorlarıma, sağlık 
çalışanlarıma, hizmetli arkadaşlarıma ve 
başta size çok teşekkür ediyorum. İnşallah 

bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey 
için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız” diye 
konuştu.

GURURLANDIK
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Özlenen Özkan da, hem eski bir hastasını 
hem de Büyükşehir Belediye Başkanı’nı 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu 
söyledi. Özkan, “Sizi her anlamda sağlıklı, 

sıhhatli görmekten çok mutluyuz. Görevi 
devir alır almaz ilk sizin tedavinizi yapmak 
durumunda kaldık. İlk görevimiz başarıyla 
sonuçlandı. İnşallah bu Covid belasından 
hemen kurtuluruz. Sizi böyle sağlıklı görmek 
bizi çok gururlandırdı” dedi.

Başkan Muhittin Böcek’ten 
A.Ü Rektörü Özlenen Özkan’a
TEŞEKKÜR ZiYARETi

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 

Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen 

Özkan’ı ziyaret etti. Hastalığı 
ve tedavisi döneminde 

kendisine verdiği destek 
için teşekkür eden Böcek, 

“Akdeniz Üniversitesi benim 
yaşamama vesile oldu” dedi.
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MANAVGAT Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen’in, kent tarihi ve 
kültürünü yaşatmak amacıyla 
büyük emeklerle hayata geçirdiği 

Manavgat Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birli-
ği’nce ödüle layık görüldü. İstanbul Pendik’te 
yapılan Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis 
Olağan 1. Toplantısı’nda Müze Özendirme 
Yarışması’nda ödül töreni gerçekleştirildi. 
Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez’in sunumuyla 
yapılan törende Manavgat Belediyesi “Kent 
Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü. 
Ödülü Manavgat halkı ve Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen adına Belediye Başkan Yardım-
cıları Hakime Yılmaz, Halis Akkaya ve Etüd 
Proje Müdürü Gülbahar Budak teslim aldı. 

“INTERAKTIF HOLOGRAM MÜZELERIYLE DE 
GÜNDEMDE OLACAĞIZ”

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakime Yılmaz, “Manavgat Belediyesi çok 
sayıda ödül aldı. Bu ödülü de kent merkezinde 
ırmak kenarına yaptığımız Kent Müzesi için 
aldık. Manavgat halkına ve belediye başkanı-
mıza hayırlı uğurlu olsun. Manavgat Bele-
diyesi kültürel çalışmalarına devam ediyor, 
projelerimiz hala aktif durumda. İlerleyen 
zaman içerisinde çok daha büyük interaktif 
hologram müzeleriyle de gündemde olacağız.” 
diye konuştu.

“MANAVGAT’IMIZ IÇIN 
ÇOK ÖNEMLI VE DEĞERLI BIR MIRAS”
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Ha-

lis Akkaya, “Manavgat’ımız için çok önemli ve 
değerli bir miras. Çünkü geçmişten günümüze 
kültürümüzü yaşatarak gelecek kuşaklara 

aktarılabilecek bir proje. Pandemi sürecinde 
müzelerin kapalı olduğu dönemlerde müzele-
rimizi olabildiğince açık tutmaya çalıştık. Ben 
bu tür müzelerin her kentte olması gerektiği-
ne inanıyorum. Çünkü bu müzeler geçmişle 
gelecek arasında bir bağ oluşturuyor. Bizim 
için de çok kıymetli projeydi. Ödül alarak da 
bunu taçlandırdık. Buraya gelerek belediye 
başkanımız adına ödülü aldık. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, alınan her ödülün 
hizmet aşklarını artırdığını dile getirerek 
Manavgat halkının güzel olan her şeye 
layık olduğunu söyledi. Sözen, “Ödülümüzü 
Manavgat halkımız adına belediye başkan 
yardımcılarımız teslim aldı. Ödülümüzü ken-
timize getiriyor olmaktan gurur duyuyorum. 
Aldığımız her ödül bizi çok heyecanlandırıyor 
ve hizmet aşkımızı artırıyor. Ödülümüzün 
gerçek sahibi Manavgat halkıdır” dedi.

Manavgat Belediyesi’ne 

KENT MÜZESi ÖDÜLÜ 
Manavgat Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği Manavgat 
Kent Müzesi, Tarihi Kentler 
Birliği’nin Müze Özendirme 
Yarışması’nda Kent Müzeleri 
kategorisinde ödüle layık 
görüldü.
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TÜRKIYE Çevre Eğitim Vakfı’nın 
(TÜRÇEV) her yıl Mavi Bayrak prog-
ramı kapsamında gerçekleştirdiği ‘En 
İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülle-

ri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 
2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde 
sahiplerine verildi. Ayvalık Paşa Limanı Pla-
jı’nda düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töre-
ni’ne; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Mavi 
Bayrak ulusal jüri üyeleri, TÜRÇEV Başkanı 
Rıza Tevfik Epikmen ve TÜRÇEV yöneticileri 
katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ödülünü Başkan Danışmanı Lokman Atasoy 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’tan aldı. 

ÇEVRE BILINCINE SAHIP KENT KÜLTÜRÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan 

Danışmanı Lokman Atasoy ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, “Bu ödül bizim için 
hakikaten çok önemli ve anlamlı. ‘Çevre ve 
Doğa Dostu Antalya’ hedefimizle gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalarımızda çevre eğitimi ve 
bilinçlendirme faaliyetlerimize büyük önem 
veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluştur-
duğumuz Çevre Eğitim Birimimizle, çevre 
bilincine sahip kent kültürünü oluşturmaya 
gayret gösteriyoruz. Çevre değerlerine sahip 
çıkan toplumlar oluşması halinde kentleri-
mizi, dünyamızı yaşanabilir kılabileceğimize 
inanıyoruz. Bu anlamda aldığımız ödülü çalış-

malarımızda doğru istikamette olduğumuzun 
ve bunu başarabildiğimizin sembolü olarak 
görüyoruz” diye konuştu.

BAŞARI TESADÜF DEĞIL
TÜRÇEV tarafından 2 yıl üst üste ödüle 

layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
söyleyen Başkan Muhittin Böcek ise Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiği başarı-
nın bir tesadüf olmadığını vurguladı. Başkan 
Böcek, 2020 yılında Mavi Bayraklı 206 

plaja sahip olan Antalya’nın, bu sayıyı 2021 
yılında 213 plaja çıkardığına dikkat çekerek 
Antalya’nın Mavi Bayrak’ta birinciliği bu yıl 
da kimseye kaptırmadığını belirtti. Başkan 
Böcek, “TÜRÇEV’den iki yıl üst üste aldığımız 
çevre ödülleri bize güç ve moral veriyor. Buna 
vesile olan TÜRÇEV’e ve değerli jüri üyelerine 
çok teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin temi-
natı gençlerimiz ve çocuklarımıza daha temiz 
ve yaşanabilir bir Antalya bırakmak için azim 
ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Doğa ve çevre dostu çalışmalar
Büyükşehir Belediyesi’ne 

BAŞARI GETiRDi
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı 

koordinasyonunda 
oluşturulan jüri tarafından 

bu yıl da “Türkiye’nin En 
İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri 

Ödülü’nü almaya hak 
kazandı. Ayvalık’ta 

düzenlenen 2021 Ulusal 
Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ödülünü 

Başkan Danışmanı Lokman 
Atasoy aldı. 
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ANADOLU Efes çalışanlarından 
oluşan Anadolu Efes Gönüllüleri 
COVID-19 salgınında getirilen 
kısıtlamaların kaldırılmasıyla 

hareketlenen sahillerde ve açık alanlarda çöp 
miktarı artışının yaşandığını gözlemleyerek 
harekete geçti.

Anadolu Efes gönüllüleri, Muratpaşa 
Belediyesi iş birliği ile Falez Park’ta çöp 
toplama etkinliği gerçekleştirdi. Daha önce de 
İstanbul’da Caddebostan’da ve Eskişehir’de çöp 
toplama etkinlikleri gerçekleştiren Anadolu 
Efes Gönüllüleri, bu faaliyetlerini farklı 
şehirlerde sürdürerek toplumsal farkındalık 
yaratmayı hedefliyor.

Anadolu Efes Gönüllüleri’nden 

ANTALYA’DA ÇEVREYE +1
Dayanışma kültürünü 

yaygınlaştırmayı ve 
toplumsal konulara dikkat 

çekmeyi hedefleyen Anadolu 
Efes Gönüllüleri, sahillerde 

ve açık alanlarda çöp 
miktarının artması üzerine 

harekete geçti. Anadolu 
Efes Gönüllüleri Antalya’da 

Muratpaşa Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü iş birliği ile 
Falez Park’ta çevre temizliği 

etkinliği gerçekleştirdi.
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2011 yılından itibaren TÜRKONFED 
çatısı altında faaliyetlerini sürdüren, 
sanayi ve iş dünyasının temsilcisi 
Antalya, Burdur ve Isparta’nın sesi 

olan Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu (BAKSİFED) üyelerinin de 
katılım sağladığı TÜRKONFED 14. Genel 
Kurulu sonrası TÜRKONFED Geçen Dönem 
Başkan Yardımcısı ve ANSİAD Yüksek 
Danışma Kurulu Başkanı Ali Eroğlu yeniden 
yönetimde yer aldı. BAKSİFED Başkan 
Yardımcısı ve YÖRSİAD Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı Semih Beken TÜRKONFED 
yeni yönetimine seçilirken, BAKSİFED 

Başkanı Abdullah Erdoğan yönetim kurulu 1. 
yedeği olarak listede yer aldı. 

TÜRKONFED 14. Genel Kurulu’na 
BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, 
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali 
Eroğlu, BAKSİFED Yönetim Kurulu Üyeleri; 
YÖRSİAD Geçen Dönem Başkanı ve Yüksek 
Danışma Kurulu Başkanı Semih Beken, 
ANTGİAD Geçen Dönem Başkanı Mustafa 
Cengiz, AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın 
Yıldıran, ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak 
ve BAKSİFED delegesi ve ANTGİAD Üyesi 
Anıl Talat Akbağ BAKSİFED’i temsilen katılım 
sağladı.

TÜRKONFED YÖNETIMINE 
Antalya’dan 
3 isim

Türkiye’nin gönüllülük 
esasıyla bir araya gelmiş en 
büyük bağımsız iş dünyası 

örgütü Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED), 14. Olağan 

Genel Kurul Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. TÜRKONFED 

Yönetim Kurulu, Yüksek 
Danışma Kurulu, 

Denetleme Kurulu ve 
Haysiyet Divanı üyelerinin 

seçiminin gerçekleştirildiği 
TÜRKONFED Genel 

Kurulu’nda BAKSİFED 
delegesi 3 isim yönetimde 

yer aldı. 
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Kepez Belediyesi ve ANTGIAD’tan

GENÇLERE ARMAĞAN
Kepez Belediyesi ve Antalya 

Genç İş İnsanları Derneği 
işbirliğiyle, 5 Temmuz 

Antalya’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
100. yılında gençlere Cem 

Karaca Gençlik Kütüphanesi 
armağan edildi.  

ANTALYA’nın en büyük meydanı 
Kepez Kent Meydanı’na, Kepez Be-
lediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları 
(ANTGİAD) işbirliğiyle Cem Karaca 

Gençlik Kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışına 
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Ke-
pez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, ANTGİAD Başkanı 
Osman Sert, AK Parti Antalya İl Başkanı İbra-
him Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı 
Bahattin Bayraktar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, 
kütüphane açılışının yapıldığı 5 Temmuz 
tarihinin Antalya’nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılı olduğunu söyledi. 

Osman
Sert
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Bu anlamlı günde düşman esaretini kabul 
etmeyecek, tam bağımsızlık ruhuyla yetişecek 
nesillere ışık tutacak kütüphanenin açılışıyla 
gurur duyduğunu belirten Sert, “İlim ve aklın 
kazanamayacağı zafer yoktur. Bu düşünceyle 
yola çıkarak bu kütüphaneyi hep birlikte Kepez 
Belediye’mizin de destekleriyle inşa ettik. Cem 
Karaca Gençlik Kütüphanesi özgür, eşit ve 
kardeşçe yaşanabilecek bir toplum yaratmak 
için inşa ettiğimiz önemli eserlerden birisi 

oldu. Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak 
biz de 32. yılımıza girerken Cem Karaca Genç-
lik Kütüphanesi ile yapmış olduğumuz katkıyı 
bir kez daha manevi huzurla yaşıyoruz.”diye 
konuştu. 

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİ-
AD) Başkanı Osman Sert, konuşmasını Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir gün benim 
düşüncem bilimle ters düşerse, bilimi tercih 
edin.” sözleriyle tamamladı. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 
de, Cem Karaca’nın ‘Merhaba gençler her 
zaman genç kalanlar’ sözlerine değinerek, 
“Eserler zincirimize yeni bir halka eklediğimiz 
bu anın mutluluğunu sizlerle paylaşmaktan 
büyük onur duyuyorum” dedi. Tütüncü, “ 
İşgal kuvveti İtalyanlar, 5 Temmuz’da bu güzel 
şehre geldikleri gibi bu güzel şehri terk ettiler. 
Bu işgalin sembolü olan şehidimiz Mustafa 
Haşmet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını 
saygıyla hürmetle ve rahmetle anıyorum. Bu 
anlamlı eserin açılışını bu tarihte seçmemiz 
asla bir rastlantı değildir. Gençlere armağan 
ettiğimiz bir kütüphanenin açılışını yapıyoruz. 
Ama biz bu kütüphaneyi Mustafa Haşmet ve 
milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarına 
ithaf ediyoruz. Bu kütüphane binasını biz 
yaptık. Bu kütüphane binasının içini ANT-
GİAD ile birlikte beraberce düzenledik. Kitap 
koleksiyonunu da bize ANTGİAD hediye etti. 
Birlikte beraberce güzel bir eseri gençlerimize 
armağan etmenin mutluluğu içerisindeyiz. 
Hayırlı olsun” dedi.

Eserler zincirine 
bir yenisi daha

Osman
Sert

Hakan 
Tütüncü

Mustafa
Köse
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ANTALYASPORLULAR 
GÜNÜ

7 Temmuz Antalyasporlular Günü Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu ve işbirliği ile 

Boğaçayı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalyasporluları 
bir araya getiren gecede her yaştan taraftar, fly board, havai 

fişek gösterisi ve DJ performansı ile eğlendi.

coşkuyla  kutlandı
CITYAKTÜEL
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coşkuyla  kutlandı
ANTALYASPOR’un kuruluşunun 

55. yılı ve Antalyasporlular Günü, 
“Antalyaspor için bir meşale de sen 
yak” etkinliğinde coşkuyla kutlandı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik 
Taraftar Grubu işbirliği ile organize edilen 
etkinlikte bir araya gelen yüzlerce taraftar 
meşaleler yakarak Antalyaspor sevdasını bir 
kez daha gösterdi.

MEŞALELER ILE DESTEK VERILDI
Antalya’nın Süper Lig’deki temsilcisi kırmızı 

beyazlı ekip için Boğaçayı’nda düzenlenen 
etkinlik DJ performansı ile başladı. Çalınan 
şarkılara eşlik eden taraftarlar ışıklı fly board 
gösterisini ilgiyle izledi. Saatler 22.00’yi 
gösterdiğinde ise etkinlik alanını dolduran 
binlerce taraftar ellerindeki meşaleleri yaka-
rak görsel bir şölen oluşturdu. Kırmızı beyaz 
renklere gönül veren Antalyaspor taraftarları 

takımlarına olan sevgisini ve desteğini herke-
se gösterdi.  

BAŞKAN BÖCEK’TEN KUTLAMA 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Muhittin Böcek de kutlamalara bağlanarak, 
“Kırmızı-beyaz rengimiz, ortak sevdamız 
Antalyaspor’umuza gönül veren tüm hemşe-
rilerimin Antalyasporlular Günü kutlu olsun” 
dedi.
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doğadan ilham alan 
yeni bebeğini 

Bodrum’da tanıttı! 
Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile 

çocuklara ilham olan ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ ailesine 
Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk 

kadın botanikçi Asuman Baytop, 14 Temmuz Çarşamba günü 
Bodrum ZAI’de gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı. 

YVES ROCHER VAKFI DESTEĞI ILE BÜYÜYEN 
‘PUDUHEPA VE KIZ KARDEŞLERI’ PROJESI

CITYAKTÜEL

Puduhepa ve 
Kız Kardesleri

Renan Tan 
Tavukcuoğlu

Renan Tan Tavukçuoğlu, 
Puduhepa ve Kız 

Kardesleri Kurucusu, 
Sosyal Girisimci ve Elif 

Berker, Yves Rocher 
Turkiye Romanya CEO



101

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

BODRUM’daki keyifli davet, ‘Puduhe-
pa ve Kız Kardeşleri’ proje kurucu-
su Renan Tan Tavukçuoğlu, Yves 
Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif 

Berker, TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Eda Çetin 
önderliğinde gerçekleşirken Aslı Cüreklibatır, 
Ece Vahapoğlu, Armağan Portakal, Şebnem 
Burcuoğlu, Elif Çürüksulu, Sibil Çetinkaya ve 
Pelin Atay gibi isimler de davete katıldı. 

Puduhepa ve Kız Kardeşleri ailesine yeni 
katılan bebek, Türk kadın botanikçi, bitki 
toplayıcısı ve eczacı olarak görev yapmış, Türk 
florasına katkıları ile tanınan, Türk bilim ta-
rihinin önemli ismi Asuman Baytop, Tuvana 
Büyükçınar’ın tasarımı ile hayat buluyor. Asu-
man Baytop bebeğin, daha parlak bir gelecek 
hayali ile aydınlatmaya çalışılan tüm çocuklar 
için ilham olması amaçlanıyor. 

Projenin geliri TOÇEV aracılığıyla kızların 
eğitimine destek olarak geri dönüyor. Bez 
bebekleri biçen, diken, dolduran, işleyen ka-
dınlara, evlerinde istihdam sağlayan projenin 
büyümesi, herkesin ekonomiye katkıda bu-
lunmasına aracı olurken, Yves Rocher Vakfı, 

Renan Tan Tavukçuoğlu’nun 
değerli projesini desteklemek-

ten mutluluk duyuyor.
Kurulduğu günden bu 

yana doğaya ve insana 
saygı ile yaklaşan ve 

kadınların çevre için mücadelelerine ışık 
tutmaya devam eden Yves Rocher Vakfı aynı 
zamanda 2001’den beri düzenlediği Toprağın 
Kadınları Ödülü’nün 2022 Türkiye başvuru-
larının da başladığını duyuruyor. Yves Rocher 
Vakfı tarafından, bu ödül kapsamında bugüne 
kadar 50’den fazla ülkede, 450’den fazla kadı-
nı ödüllendirildi ve toplamda 2 Milyon Euro 
bağış yapıldı. 

Derev Clara
Kösedağ

Armagan
Portakal

Şebnem 
Burcuoğlu

Ece 
Vahapoğlu

Elif
Cürüksulu

Aslı 
Cureklibatur

Berivan
Yıldız

Demet
Kılıc

Eda 
Çetin

Pelin 
Atay Kuran

Sibil
Çetinkaya

Renan Tan 
Tavukcuoglu
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Ağustos yazın son ayı ama Antalya’da yaz öyle kolay kolay 
bitmez! Dolayısıyla, hala yazlık alışverişlerimize devam 

ediyoruz. Kim bilir, belki de indirimler başlamışken gelecek 
yaz için de hazırlık yapıyor olabiliriz. O zaman gelsin sizler için 

derlediğimiz önerilerimiz…

Yaz alışverişleri 
devam ediyor!

Ariş Mineli 
KayraKolye

677 TL Ariş semboller 
mineli bileklik

2.970TL

Ariş Semboller 
mineli kolye

3.564TL

Ariş Semboller 
mineli 4 element 

bileklik
1.789TL

Armani Exchange 
2.740TLVersace 

7.420 TL
Versace 
9.570 TL

Tekzen bambu 
anak sandalye 

829 TL

Tekzen kingcamp 
katlanir kamp 

sandalyesi 
306,85 TL

Tekzen Belde fantasy 
yatarlı salıncak 

3.399,00 TL

Tekzen 
dekoratif 

hasır sepet 
29,99 TL

Tekzen 
hasır sepet 
büyük boy 
37,90 TL

Tekzen hasır renkli 
örgü kilim 120x120cm 

420,90 TL

Tekzen
bambu 

çamaşır sepeti 
89,99 TL

Maurice Lacroix
7.960 TL

Michael Kors
3.800TL

Emporio Armani
3.510 TL

Salomon XA SHORT W 
599,99 TL

Ariş semboller 
mineli

 4 element 
kolye 

1.433TL
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Wrangler deniz şortu
269,99 TL Wrangler deniz şortu

289,99 TL

Quiksilver 
Monkey Abyss 

229,99 TL

Quiksilver 
Molo Hold Down 

229,99 TL

NINE WEST
229 TL

NINE WEST
229 TL

NINE WEST
282 TL

NINE WEST
229 TL

NINE WEST 
263 TL

NINE WEST 
279 TL

NINE WEST 
279 TL

NINE WEST 
359 TL

NINE WEST 
359 TL

Bioderma Photoderm 
After Sun 200 ml

109,50 TLSiveno Vucut 
Koruyucu 

Sprey Krem 
32.50TL  

Salomon Reelax Slide 5.0 
629 TL

Besleyici 
yatiştırıcı 

vücut balsamı 
200ml 
159 TL

Çok amaclı 
besleyici 
kuru yağ 

100ml 
164 TL

Nemlendirici 
canlandirici 

vücut losyonu 
169 TL

Nemlendirici 
koruycu vücut 
balsami 125ml

169 TL

Divine Cream 8 ml  
175 TL

Shea Butter 10 ml
95 TL

Shea Hand Cream 10 ml 
30 TL

Overnight 
Reset Serum 5 ml

110 TL
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BROOKS Brothers’ın yaz parçaları 
yine rengarenk… Klasik renklerden 
vazgeçemeyenler için siyah beyaz, 
lacivert ve bej gibi renklerin yanı sıra 

yaz sezonu için görünümleriyle iç açan canlı 
renkler de yer alıyor. Sarı, turuncu, pembe, 
mavi ve yeşil gibi capcanlı renklerle cıvıl cıvıl 
bir yaz geçirmek isteyenleri şıklıkla buluştu-
ruyor. 

ERKEK KOLEKSIYONU YINE ÇOK IDDIALI
Moda dünyasında erkek giyim stilinin 

de öncüsü olan Brooks Brothers’ın konforlu 
ve rahat parçalardan oluşan SS’21 Erkek 
Koleksiyonu şıklığından ödün vermeyen 
beylere rafine bir görünüm kazandırıyor. 
Centilmen beylerin favori parçaları arasında 
yer alan ürünler renkleri ve ince dokularıyla 
gönülleri kazanıyor. Baştan sona renkli bir 
yaz geçirmek isteyen beyler aradıkları şıklığa 
bu yaz Brooks Brothers ile ulaşıyor. 

Dolaplara 
renk katma 
ZAMANI

Kendine özgün stiliyle moda dünyasında akımlar 
yaratan Brooks Brothers; rengarenk tişörtleri, incecik 

mevsimlik gömlekleri, keten şortları ve yazlık trikolarıyla 
bu yaz da rafine şıklığa giden yolları aralıyor.

Modanın öncüsü 
Brooks Brothers, 
sahil esintileri ve 
yaz akşamları için 
de farklı desen 
seçenekleriyle 
göz dolduran ince 
dokulu trikolarını 
öne çıkarıyor. Çok sa-
yıda renk seçeneğiyle 
trikolar Brooks Brot-
hers sevenleri yaz-kış 
aradıkları şık görünüm 
ile buluşturuyor.

Yazın tatlı Yazın tatlı 
esintisi için esintisi için 
incecik trikolarincecik trikolar

CITYMODA



105

CITYMODA

85

MARKANIN kreatif direk-
törü Veronica Etro’nun 
70’lerin özgürlükçü ruhunu 
referans alarak tasarladığı 

Etro Pre Fall 2021 koleksiyonunda, 
Jimi Hendrix’in büyüleyici Psychedeli-
a’sı hippi tasarımların ilham kaynağını 
oluşturuyor. Kürk yelekler çiçek baskılı 
mini elbiselerle ya da İspanyol paça 
kotlarla kombinlenirken, dış giyim-
lerde ise uniseks pançolar, geometrik 
desenli pelerinler ve patchwork oversize 

kabanlar öne çıkıyor. İkonik şal desenli 
parti elbiselerinden geniş kesim kadife 

pantolonlara, goblen kaftanlardan de-
senli kimonolara ve jakarlı yün hırkalara 
uzanan çok yönlü tasarımlar yer aldığı 
kolekisyonun aksesuar grubunda ise; 
maksi seyahat çantaları, renkli tote 
bagler, şal desen eşarplar ve işlemeli 
kemerler dikkat çekiyor.  

ETRO 2021 Pre Fall Koleksiyo-
nu; ETRO İstinye Park mağa-
zasında, BEYMEN’lerde 
ve www.beymen.com 
adresinde sizleri 
bekliyor.

Bohem bir sonbaharBohem bir sonbahar
ETRO PRE FALL 2021 ETRO PRE FALL 2021 

Özgür ruhlu, yaratıcı ve romantik 
tasarımlardan oluşan Etro Pre Fall 2021 

koleksiyonu, markanın haute-bohem 
havasını sezona taşıyor. 

http://www.beymen.com
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ANTALYA Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek yaptığı 
yazılı açıklamada, festival kapsa-
mında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel 

ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı 
sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun 
Metraj Film Yarışması’nın düzenleneceğini ve 
toplam 1.400.000 TL tutarında ödül dağıtıla-
cağını belirtti.

Festivalin internet sitesinden yapı-
lacak başvurular için son başvuru tarihi 
09.08.2021, Pazartesi, saat 18.00 olarak 

belirlendi.
Festivalde, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen 

açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. 
Festival aynı zamanda kapalı salonlarda da 
Covid 19 kapsamında gerekli tüm önlemler 
alınarak izleyicilerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari 
direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmen-
liğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat 
yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

Altın Portakal’a 
BAŞVURULAR BAŞLADI!

58. Antalya 
Altın Portakal 
Film Festivali, 

2-9 Ekim 
tarihleri 

arasında T.C. 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın 
katkılarıyla 

Antalya 
Büyükşehir 

Belediyesi ev 
sahipliğinde 

düzenlenecek. 
Ulusal Uzun Metraj, 

Belgesel ve Kısa 
Film dallarında 
yarışmalar için 

başvurular, 
festivalin 

internet sitesi 
üzerinden 

başladı.

ULUSAL UZUN METRAJ FILM YARIŞMASI
m En İyi Film 300.000 TL
m Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme 
verilir) 100.000 TL
m Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL
m En İyi Yönetmen50.000 TL
m Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL
m En İyi Senaryo 30.000 TL
m En İyi Görüntü Yönetmeni20.000 TL
m En İyi Müzik 20.000 TL
m En İyi Kurgu 20.000 TL
m En İyi Sanat Yönetmeni20.000 TL
m En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL
m En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL
m En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL
m En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL

m Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü
m Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

ULUSAL KISA METRAJ FILM YARIŞMASI
m En İyi Film 20.000 TL
m Jüri Özel Ödülü 10.000 TL

ULUSAL BELGESEL FILM YARIŞMASI
m En İyi Film 40.000 TL
m Jüri Özel Ödülü 20.000 TL

ULUSLARARASI YARIŞMA
m En İyi Film 100.000 TL
m En İyi Yönetmen 50.000 TL
m En İyi Erkek Oyuncu
m En İyi Kadın Oyuncu

58. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVAL ÖDÜLLERI
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