aylık yaşam dergisi
sayı: 148 Eylül 2020 15 TL

Ayşen Ovalı Binbir

editörden...
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Merhabalar,
Maalesef Covit-19 pandemisi konusunda
vaka sayıları ve can kayıplarımız artmaya
devam ediyor. Bizlerin inisiyatifine bırakılan
“Maske – Mesafe – Hijyen” önlemleri galiba
yeterli olmadı. Ya da biz bu konuda sınıfta
kaldık, kalıyoruz. Pandeminin başından beri
her ay dikkat çektiğimiz bu vazgeçilmez
üçlü önlemden, sonunda “maske” kısmı
yasal olarak zorunlu hale getirildi, cezası
var. Umarım sağlığını düşünmeyenler,
cebini düşünerek de olsa bu önlemi almaya
başlarlar…

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

Aslına bakarsanız uzun süredir birçok kişi, diğer birçok kişinin bu önlemleri neden

Görsel Yönetmen

ciddiye almadığını düşünüyor… Yersiz özgüven mi, cehalet mi, rahatlık mı, inat mı?

Ecem Ekinci Kılıç

Nedir hakikaten? Acaba biz hayatımız söz konusu olan bir meselede bile görev ve
sorumluluklarımızı illa bize birilerinin zorlaması, yaptırım getirmesi, hatta cezayla

Katkıda Bulunanlar

korkutması ile mi yerine getirmeye alışkınız? Anlamak için bu “reddedici” gurubun

Aylin Ayaz Yılmaz

çocukluğuna mı inmek gerek? E, tabi bu uzmanların işi. Bu durumda işi uzmanlarına

Aziz Topdemir

bırakıyor biz kendimize dönüp, kendimizden sorumlu olmaya devam ediyoruz. Herkes

Begüm Nilüfer Binbir

tercihlerini yaşıyor en nihayetinde ama ucu bizlerin de sağlığına dokunmasa daha iyi olacak

Deniz Arıkan Öcal

elbette… Ne diyelim; önce biz kendimizi koruyalım, sonra gerisini Allah’a havale edelim,

Deniz Gözükızıl

başka çıkar yol yok gibi görünüyor.

Ebru Nalan Sülün

Ve bu çok önemli mevzua, yani korona virüse rağmen hayat bir şekilde devam ediyor tabi,
edecek ve etmeli de. Her birimiz işlerimizin başındayız ve baş döndüren gündemle birlikte
geldik Eylül ayına… Biz de işimizi yaptık; sizler için yine dopdolu ve ilginizi çekecek bir
dergiyle karşınıza geldik. Bu zor günlerde size biraz nefes aldırmak için çabaladık. Bu ay bir
de ekimiz var. Fenix Yapı Dekorasyon Bülteni de sizler için farklı konuları evlerinize taşıyor.

Dergimizin içeriğine gelince…
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” sayfalarımız biraz buruk… Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Antalya’nın
çok önemli bir değeri; Prof. Dr. İhsan Karadoğan’ın anısına; kendisiyle Güldal Siğinç’in
geçen yıl gerçekleştirmiş olduğu söyleşiyi tekrar yayımlıyoruz. Bu vesileyle de, ailesine,
yakınlarına, hastalarına, kısaca sevenlerine ve tüm Memorial ailesine tekrar taziyelerimizi

Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Neval Aras
Özel Oytun Türkoğlu
Selin Günsev
Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
V. Salih Çene
Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak

iletiyoruz…
Dergimizin yazarlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Kaya köşesinde; bu
ay yakın gözlüklerinden kurtulmak için uygulanan ve günümüzde bu sorunun üstesinden
gelebilen bir yöntem olan ‘Akıllı Lens’ teknolojisini anlattı.
Dr. Tolga Temel ise bu ay; obeziteye karşı kilo kaybı için yapılabilecekler, bölgesel incelme

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mh. Eski Lara Yolu
1539 Sk. Batuhan Apt. No: 4/2

için uygulanan yöntemler hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Muratpaşa/ANTALYA

Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, kendisine ait “Bir Şehrin

Dağıtım

Sanat Anatomisi” bölümünde; Antalya’da sanat üretimine ve kültür endüstrisine katkı
sağlayan kurum, kişi, yerel yönetim yetkilileri, galeri sahipleri ve sanatçılarla Antalya sanat
ortamını tartışmaya açacak yeni bir bölüme başlayarak bu ay, 1980’li yıllardan bugüne
Antalya kültür-sanat ortamına sunduğu katkılar ile Antalya yakın dönem tarihine tanıklık
etmiş ve büyük değerler sunmuş olan Himmet Öcal ve Hasan Tırmaş ile birer görüşme
gerçekleştirdi. Ayrıntıları sayfalarında göreceksiniz.

Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mh. Emrah Cd. Kutlu Avcı

Bunların dışında her zaman olduğu gibi; Ressam Gül Yasa sanata dair paylaşımları,

Plaza No: 17 ANTALYA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, kalp ve kalp sağlığı ile ilgili

T:0242 346 85 85

tavsiyeleri, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz film, dizi ve kitaba dair
değerlendirmeleri, Yeşim Özkoç gezi yazısı, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül
Devrim Batı eğitime dair tecrübeleri, Profesyonel Koç ve Eğitmen Selin Günsev hayata ve

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak

işe dair önerileri, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak özel ve sağlıklı beslenme önerileri, B.

yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve

Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz Gözükızıl teknoloji haberleri ve Şef

yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide

Tuncay Gülcü yine çok özel ve leziz bir tarifi ile sayfalarımıza renk kattı…

yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon,

Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri gündem, iş hayatı, dekorasyon, moda, müzik,

ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak

sinema, estetik, alışveriş, röportaj, genç yetenekler, spor, sosyal, aktüel gibi daha birçok
konu başlığının altını dolduran ve Sonbaharı coşkuyla karşılayan Eylül sayımızla baş başa
bırakıyoruz…

Hoş kalın…
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gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: 10 Eylül 2020
Türü: Yerel Süreli Yayın
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ÇOCUKLAR İÇİN
OYUNLARLA
MATEMATİK
ATÖLYESİ
ANTALYA’DA
Çocuklara matematiği
sevdirmeyi amaçlayan
“Çocuklar İçin Oyunlarla
Matematik Atölyesi” yeni dönem
kayıtları devam ediyor.
Eğitimci Can Gürses’in kurucusu
olduğu Çocuklar İçin Oyunlarla
Matematik Atölyesi, 10 il 17
şubede (İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir,
Samsun, Trabzon, Kocaeli)
kayıtlarına devam ediyor. Bu yıl
ilk kez online olarak da eğitim
yapılacak olan atölyelerde,
yüz yüze eğitimler için sosyal
mesafeye uygun olacak şekilde
kontenjan sayısı azaltıldı.
Tüm şehirlerde atölyelere büyük bir ilgi
olduğunun altını çizen eğitimci Can Gürses,
“Matematik için erken yaşta geliştirilen
olumlu bakış açısı bireylerin ileriki yaşamları
içinde çok önemli bir faktör. Bu bakış
açısını kazandırmak amacıyla 2. sınıftan 8.
sınıfa kadar yaş gruplarındaki çocuklara
atölyelerimizde eğitimler veriyoruz. Bunu
da matematiğin günlük hayatta 'ne işe
yaradığını' göstererek eğlenceli aktivitelerle
gerçekleştiriyoruz. Atölyelerimize olan ilgiden
oldukça mutluyuz diyebilirim. Türkiye’nin
dört bir tarafından sayısız aile, çocuklarına
bilimsel bir eğitim aldırmak, matematiğin
günlük hayatla olan bağlantısını göstermek,
mevcut eğitim programının ötesine geçmek
istiyor. Bu bizi mutlu etmenin yanı sıra
gelecek nesiller için katma değer sağlamanın
gururunu da yaşatıyor.” dedi.
Atölyeler Bir Okul Dönemi Boyunca
Devam Ediyor.
Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi
programının işleyişinden de bahseden Can
Gürses, “Atölye programı bir okul dönemi
boyunca devam ediyor, 16 haftalık bir
program. Çocuklar hafta sonlarında 1 gün
geliyorlar. Her hafta çok yüksek ihtimalle
hayatlarında daha önce duymadıkları ve
okul programında da sınavda sorulmayacak
diye gösterilmeyen ama birbirinden ilginç
ve önemli matematik konularını görüyorlar.
Bu konular okul formatındaki ders gibi
işlenmiyor. Grup kontenjanları sınırlı olduğu
için birebir iletişimi sağlamak çok daha
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Eğitimci
Can GÜRSES

rahat oluyor ve çocuklar
merak ettikleri tüm soruları
sorup cevabını alabiliyorlar.
Eğitmenin anlattıklarını
istedikleri gibi dinlemek de
serbest.” dedi.
Çocuklar İçin Oyunlarla
Matematik Atölyesi’nde
deneyimli ve akademik kökenli
eğitimciler tarafından felsefe,
satranç, drama eğitimleri de
veriliyor.
Ayrıntılı Bilgi:www.
cocuklaricinmatematik.com

THELIFECO
WELLBEING AKRA
ANTALYA’DA
SAĞLIKLI YAŞAM
YOLCULUĞUNUZ
BAŞLASIN

Bedensel, zihinsel ve ruhsal
olarak yenilenmeye ve
dinlenmeye hazır mısınız? O
halde Akdeniz’in muhteşem
atmosferinde, falezler
üzerine kurulmuş, muhteşem
deniz manzarasına sahip
TheLifeCo Wellbeing Akra
Antalya’da kişisel bir
dönüşüm yolculuğu sizi
bekliyor.

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve enzim desteğini
sağlayarak bağışıklığınızı güçlendiren, sağlıklı bir şekilde kilo vererek
forma girmenizi sağlayan TheLifeCo Wellbeing Akra Antalya’nın
ödüllü detoks programları ile içten dışa; bedensel, zihinsel ve ruhsal
olarak yenilenebilir, enerji seviyenizi ve vücut direncinizi en üst
seviyeye çıkarabilirsiniz.
15 yılı aşkın tecrübe ile hazırlanan TheLifeCo programları sayesinde
hayat kalitenizi düşüren, sağlığınız için risk teşkil eden kronik
hastalıklardan (yüksek tansiyon, kolesterol, tip 2 diyabet gibi)
korunma ve iyileşme sağlayabilirsiniz.
Sınırlı süre için geçerli yılın en iyi fiyatlarından
faydalanın…
Limitli sayıda oda ve sınırlı süre için geçerli kampanya kapsamında
TheLifeCo Wellbeing Akra Antalya’nın wellbeing programlarından
konaklama dahil %20 indirimle, bölgesel incelme ve yaşlanma
karşıtı etkili güzellik ve bakım terapilerinden %40 indirimle
faydalanabilirsiniz. Esnek rezervasyon imkânı sayesinde yerinizi
şimdiden ayırtarak tarihlerinize kendinizi hazır hissettiğinizde karar
verebilirsiniz.
TheLifeCo Hediye Çeki’ni uygun fiyatlar ile şimdi satın al,
dilediğin zaman kullanın
Sınırlı süreliğine avantajlı fiyatlar ile sunulan ve 2021 sonuna
kadar dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz TheLifeCo Hediye Çeki

ile kendinize ve sevdiklerinize sağlığa değer katan bir armağan
verebilirsiniz. Sevdiklerinizin doğru seçimler yaparak onların
uzun yıllar daha sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar kaliteli bir yaşam
sürmesi için TheLifeCo Hediye Çekini şimdi satın alabilir, dilediğiniz
zaman dilediğiniz TheLifeCo Wellbeing Bodrum ve Akra Antalya
merkezlerinde tüm hizmetlerde kullanabilirsiniz.
Güvenli turizm sertfikası ile ev konforunda ve
güvenliğinde…
TheLifeCo Wellbeing Akra Antalya, hijyen ve sağlık güvenliği
prosedürleri paralelinde tüm denetimlerden geçerek aldığı “Güvenli
Turizm Sertifikası” ile gönül rahatlığı ile katılabileceğiniz hizmetler
ve seçebileceğiniz konaklama opsiyonları sunuyor. Gerekli
eğitimlerden geçmiş bilinçli ekibi, prosedürlere uygun şekilde nano
teknoloji ürünü dezenfektanlar ve ultraviyole ışın çubukları ile özel
olarak sterilize edilen odalar ve ortak alanlar, el değmeden ozonla
temizlenen besinlerle hazırlanan sağlıklı öğünler ve beslenme
programları, temassız şekilde QR kod ile kullanabileceğiniz menüler
ve daha bir çok uygulama misafirlere güvenli ve sağlıklı bir deneyim
yaşama imkânı sunuyor.
Ev konforunda ve güvenliğinde, dış dünya etkenlerine maruz
kalmadan kendinize ve sağlığınıza zaman ayıracağınız TheLifeCo
Wellbeing Akra Antalya programları kısa süreliğine çok özel fiyatlarla
sunuluyor.
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CİNSEL TERAPİNİN EL
KİTABI YAZILDI!
“KONTROL SENDE, GÜÇ
SENDE”
Dergimizin yazarlarından CİSED (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)
Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe ve CİSED Antalya
Şube Başkanı Dr. Niyazi Umut Özdemir’in birlikte kaleme aldıkları
“Kontrol Sende Güç Sende” adlı kitap pusula yayınevinden satışa
sunuldu.
CİSED genel başkanı Dr. Cem Keçe ve Antalya Şube Başkanı Dr. Niyazi
Umut Özdemir Erkeklerde en yaygın görülen cinsel işlev sorunu olan
erken boşalmanın tanı ve tedavisine yönelik hazırlanan bu kitap, bu
alanda çalışan profesyonel uzmanlar için rehber olma niteliğinde.
Sorunun biyolojik, psikolojik, fonksiyonel ve ilişkisel boyutlarını
bütüncül biçimde ele alması ile konusunda yazılmış en detaylı
eser olma özelliğindeki bu kitabı seçkin kitapevlerinden ve dernek
şubesinden edinebilirsiniz.

Dr. Cem Keçe Kimdir?
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Azerbaycan Devlet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda “Psikiyatri İhtisası”
yaptı. ABD’deki en önemli, dünya çapında en nüfuzlu psikiyatrların üye
olduğu Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association; APA)’ne
üye oldu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler
Bölümü’nde “Aile Danışmanlığı” eğitimi aldı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” üzerine Yüksek
Lisans yaptı.
Prof. Dr. Vamık VOLKAN’dan Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ’ten psikanalitik
psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu aldı. PSİKOTERAPİ VE
PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER) ve Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ’ten 2000
Saatlik Psikoterapi Eğitim Uygulama ve Psikoterapist Yeterlilik Sertifikası aldı.
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED - www.cised.org.tr)’ni kurdu ve
halen genel başkanlığını yürütüyor. Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği
(PSİKODER - www.psikoder.org.tr)’nin halen başkan yardımcısı olarak
çalışıyor.
Samsun Bafra’lı olan Cem KEÇE, Resim, Heykel ve Seramik Sanatçısı ve
Dişhekimi Merih KEÇE ile evlidir, Doğa ve Nisan adında iki kızı vardır.
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Dr. Niyazi Umut Özdemir Kimdir?
Op. Dr. Niyazi Umut ÖZDEMİR, 1977 yılında doğdu.
Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2000 yılında
tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. İhtisasını yine
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı ve 2005 yılında
Üroloji Uzmanı oldu.
Uzmanlık eğitimi sonrasında Özel Dünya Tıp Hastanesi,
Özel Veni Vidi Hastanesi ve Özel Medstar Antalya
Hastanesi, Özel Akdeniz Şifa Antalya Hastanesi
ve Konyaaltı Tıp Merkezi gibi birçok kurumda
görev yapmış olan Op. Dr. Niyazi Umut ÖZDEMİR,
mesleki çalışmalarına 2017 Kasım Ayından beri Özel
Muayenehanesi’nde devam etmektedir. Ayrıca kendisi
evli ve 2 çocuk babasıdır.
Op Dr. Niyazi Umt ÖZDEMİR Cinsel Sağlık Enstitüsü
Derneği CİSED Antalya şube başkanlığını yürütmektedir.

KATARLI
KADINLAR TÜRK
DOKTORUNU
MERCEK
ALTINA ALDI
PROF. DR.
ÖMER R.
ÖZERDEM
Estetik Cerrah Prof. Dr.
Ömer R. Özerdem, eğitimi
ve tecrübesiyle ünü
ülkemizi aşmış bir hekim.
Yaptığı başarılı estetik
operasyonlarla Katarlıların
gönlünde de taht
kuran Prof. Özerdem’e,
profesyonel sosyal iş ağı
Linked-In aracılığıyla da
yurtdışındaki kliniklerden
çalışma teklifleri geliyor.
Özerdem bir süredir,
Katar ve Antalya’daki
kliniklerde hastalarına
hizmet veriyor.

Tıp ve uzmanlık eğitimlerini Ege ve Çukurova üniversitelerinde 12 yılda tamamlayan Estetik Cerrah
Prof. Dr. Ömer R. Özerdem, üst ihtisaslarını kafa-yüz-boyun ve estetik alanlarında 4 yıl boyunca
ABD’deki Pittsburgh, Miami ve Alabama at Birmingham üniversitelerinde tamamlamış. Alabama,
Başkent ve Üsküdar üniversitelerinde de şu ana kadar toplam 6,5 yılı aşkın çalışmalarda bulunmuş.
Akademik ortamlarda çalışma, araştırma, öğrenme ve bilgi-deneyimi paylaşma isteğinin ve her kliniğin
daha da uzmanlaştığı bir veya birkaç konunun olduğunu düşündüğü için uzun süre yurtdışında
çalışmalarını sürdürmeyi tercih ettiğini söyleyen Prof. Özerdem; “Burun ve yüz operasyonunun
inceliklerini Miami’de Prof. Dr. Wolfe’ün yanında öğrendim. Estetik üst ihtisası için Alabama’da
bulunduğum sırada ise burun ve diğer yüz cerrahisi konusundaki dersleri veriyordum. Ama
Alabama’da da yüz germe ve vücut estetiğinin inceliklerini öğrenme fırsatını buldum. Asistanlığımda
ileri zayıflama sonrası kombine vücut germe operasyonu hiç görmedim, çünkü mide küçültme
operasyonları ülkemizde ve dünyada son 15 yıldır popüler olmuş durumdadır. Alabama’ya gittiğimde
kombine vücut germe operasyonlarını ilk kez görme, öğrenme ve bunları ülkeme getirme fırsatım oldu.
Şu anda da öğrendiklerimi tecrübe ile harmanlayıp geliştirerek yoluma devam ediyorum.” sözleriyle bu
tercihine açıklık getiriyor…
Avrupa’da onlarca klinik ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr.
Özerdem Antalya seçimini ise; “Miami’de çalışırken Antalya’ya
tatil için geldiğimde, burada yaşamaya karar verdim.” sözleriyle
anlatıyor…
Dubai ve Katar’ın neredeyse yarısının yabancı olmasına dikkat
çeken Özerdem, farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde mesleğini
icra ederek, dünyanın dört bir yanından meslektaşıyla bir
araya gelip çalıştığını, bu sırada farklı şeyler öğrenme fırsatı
bulduğunu, yine dünyanın dört bir yanından gelen hastalar
gördüğünü söylüyor. Bu durumun kendisini geliştirdiğini
ifade ederken, dünyanın değişik yerlerinde bulunup bilgisini
geliştirmenin kendisini son derece mutlu ettiğini belirtiyor.
Dubai ve Katar’da çok önemli kliniklerden davetler alan
Özerdem, buralarda BOARD (Uzmanlık Sonrası Yeterlilik
Sertifikası) sahibi, en az 10 yıllık tecrübesi olan ve bir batı
ülkesinde (Avustralya ve Japonya dahil) eğitim görmüş
doktorlarla çalışmak istediklerine dikkat çekiyor.
İstanbul’un, Dubai ve Katar vatandaşları için adeta bir mabet olduğunu, neredeyse her birinin
hayatında en az bir kez İstanbul’u gezip dolaştığını söyleyen Prof. Dr. Ömer R. Özerdem; “Son yıllarda
Antalya da önem kazanmaya başladı. Diğer yandan Dubai ve Katar’da estetik müdahaleler adeta
patlama yaptı. Buna bağlı olarak Dubai ve Katar’da tam zamanlı kaldığım dönemlerde hasta sayım
sürekli arttı. Ben de hastalarımı ülkemde ameliyat yapmak için çağırmaya başladım. Ayrıca bu
ülkelerde dünya mutfağı çok hakim, insanlar da tam gurme. Sonuç olarak şişmanlık ve sonrasında
mide küçültme operasyonları da son yıllarda çok artmış durumda. Bu hastaların operasyon sonrası
izlemleri uzun süreli olduğu ve özellik arz ettiği için zayıflama sonrası germe operasyonlarının
ülkemizde yapılması büyük avantaj oluyor.” diyor.
Prof. Özerdem’e göre; zayıflama sonrası meme, karın, sırt, kol-bacak germe ve anne estetiği
operasyonlarında çok belirgin artış var. Son yıllarda bunlara yüz gençleştirme operasyonları da
eklenmiş. Eskiden beri popüler olan müdahalelerin arasında ise saç ekimi ve burun estetiği geliyor.
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Kobo Nia kitap
tutkunlarını bekliyor
Konforlu bir okuma deneyimi arayan
kullanıcılar için geliştirilen e-kitap okuyucu
Kobo Nia, D&R’da kitap tutkunlarıyla buluştu.
Birinci sınıf okuma deneyimi yaşatan Kobo
Nia, D&R mağazaları ve dr.com.tr’de kitap
tutkunlarını bekliyor.
6.000 kitap kapasiteli yeni Kobo Nia, tek bir şarjla
haftalarca süren pil ömrü ile okuma keyfini
doruğa çıkarıyor. Kompakt, uygun fiyatlı Kobo
Nia, Kobo e-kitap okuyucunun pek çok özelliğini
barındırırken kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.
Daha iyi gece okuması için Comfort Light, 6 inç
Carta E Ink parlamayan ekran ve 8 GB depolama
alanı ile birlikte Kobo Nia, okuma zevkini sonuna
kadar yaşatıyor. Kobo Nia, klasik siyah rengin
yanı sıra, koruyucu kılıf için siyah, türkuaz
ve limon olmak üzere üç farklı renk seçeneği
sunuyor.

Bebeklerin yeni gözdesi
Evinize
modern
bir dokunuş

Yataş Grup’un özgün
tasarımlarıyla mobilya,
dekorasyon ve uyku dünyasında
yeni bir tarzı temsil eden
markası Divanev, Talin Serisi
ile zamansız ve göz alıcı bir stili
yaşam alanlarına taşıyor.

“İyi ve kaliteli bir ev yaşamı herkesin hakkı” fikrinden yola çıkan
Divanev, modern bir tasarıma sahip Talin Serisi ile yeni bir yaşam
konsepti sunuyor. Fark yaratan tasarımıyla zamansız bir görünüm
sunan Talin Koltuk Takımı, zarafetiyle göz alan kumaş kombinleriyle
uyumlu sırt ve kol kısımlarında uygulanan biye detayları, ceviz renk
bazalı ayak formu ve özenli işçiliğiyle dikkat çekiyor. Şıklığıyla sizi
hayallerinizdeki evle buluşturan Talin Koltuk Takımı’nın 3’lü ve 2,5’lu
ve berjer seçeneklerinin yanı sıra 2 farklı kumaş ve 8 renk alternatifi
bulunuyor.
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Yaratıcılık ve inovasyonlarıyla 90 yılı geride bırakan Fisher –
Price, birbiriyle etkileşime geçen yeni serisi Linkimals ile farklı bir
deneyim yaşatıyor.

Çocukların oyunla gelişimini her zaman destekleyen Fisher -Price,
eğlenceyi ve öğrenmeyi bir arada sunan Linkimals serisini piyasaya
sürdü. Fisher – Price’in köklü geçmişi ve uzmanlığıyla hazırladığı
serideki oyuncaklar, teknolojileri sayesinde birbiriyle etkileşime
giriyor. Linkimals serisindeki oyuncaklardan biri sayı saymaya
başladığında diğerleri devam ettirebiliyor, şarkı söylediğinde ise
diğerleri ona katılabiliyor.
Yeniliklerin ve ilklerin öncüsü Fisher- Price’in, çocukların tek bir
oyuncak yerine aynı anda birden çok oyuncakla oynamayı tercih
ettiğini ortaya koyan araştırmalardan ilham alarak çıkardığı seri;
‘Neşeli Tembel Hayvan’, ‘Müziksever Geyik’ ve ‘Gezgin Kirpi’ ‘den
oluşuyor. Linkimals serisi sayesinde çok daha interaktif bir oyun
oluşuyor ve çocukların gelişimine katkısı artıyor.

Uykuya
renk katan
pikeler
Ev tekstilinde renklerin
markası Bella Maison,
birbirinden renkli ve
farklı desenlerdeki pike
modelleriyle uykudan
alınan keyfi artırıyor.
Bella Maison, rengarenk pike modelleriyle uyku kalitesini artırıyor. %100 pamuktan üretilen pikeler,
yumuşak dokuları ve hava geçirgenliği yüksek ranforce özellikleriyle serin sonbahar akşamlarının gözdesi
olmaya aday.
Bella Maison’un pikeleri hem gündelik kullanıma uygun hem de misafir ağırlamalarına yaraşır zengin
seçenekleriyle yatak odalarını renklendiriyor. Yüksek kalite standartlarında özgün tasarımlara sahip
ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla buluşturan Bella Maison’un maviden somona, yeşilden beje uzanan
renklerdeki eşsiz pike modelleri her zevke uygun alternatifler sunuyor.

Yüzerken performansınızı
akıllı saatinizle artırın

“Soframızda umut var”
Karaca tarafından Türk
Eğitim Vakfı (TEV)’nı
desteklemek
üzere hayata geçirilen
“Soframızda Umut
Var” sosyal sorumluluk
projesi kapsamında
tasarlanan sofra
ürünleri Karaca
mağazalarındaki
yerini aldı. Bu
ürünlerin satışından
elde edilen gelir
sayesinde üniversite
öğrencilerine fon
sağlanacak.

Yüzerken kalp atışı takibi, harcanan kalori takibi, mesafe takibi
gibi gelişmiş özellikler sunan akıllı bir asistanla performansınızı
artırmanız mümkün. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı
HONOR Magic Watch 2, gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle
yüzme antrenmanlarınızı bir adım ileri taşıyor.
İster sağlam bir yüzücü olun ister yüzmeyi yeni öğrenen biri… Bu yaz
denizde ve havuzda performansınızı artırmak istiyorsanız, yüzme
verilerinizi takip edecek ve kalp atışı takibi, harcanan kalori takibi,
mesafe takibi gibi gelişmiş özellikleriyle sizi dinleyip daha iyisi için
yönlendirecek bir asistana ihtiyaç duyabilirsiniz. 50 metre derinliğe
kadar suya dayanıklı akıllı saat Honor MagicWatch2 ile yüzme
antrenmanlarınızı rahatça ölçümleyip, kulaçlarınızı daha iyi bir
performans için atabilirsiniz.

Türkiye’de sofra ve mutfak kategorilerinde ilk akla gelen ve öncü bir
tasarım markası olan Karaca’dan ülkemizin en köklü vakıflarından
biri olan TEV’e destek geldi. Karaca üniversite öğrencilerine
eğitimleri için kaynak yaratacak bir projeye imza attı.
Soframızda Umut Var Projesi, üniversitede okuyan öğrencilerin
eğitim hayatına ışık tutacak. Karaca, TEV’e katkı sağlayabilmek
için tasarlanan ve bir birleriyle uyum içerisinde olan ürünler tekli
olarak kullanılabileceği gibi tercihe göre kişi kendi takımını da
oluşturabilecek. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, ünivers
ite öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla “TEV / Karaca
Eğitim Fonu”na aktarılacak.
Karaca’nın TEV’e fayda sağlamak amacıyla tasarladığı bu ürünlere
Karaca mağazaları ile karaca.com’dan ulaşmak mümkün.

\\ CITYGÜNDEM

ATSO Başkanı Davut
Çetin’den Sanayicilere
İkinci 500 Tebriği

Avni Tolunay’ın tapu
hasreti bitiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı
ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı
Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından açıklanan
“2019 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında
Antalya’dan 2, Isparta’dan 2, Burdur Bucak’tan 1 firmanın yer
aldığını bildirerek listede yer alan firmaları tebrik etti.

İlçesinde çözülemez denilen birçok mülkiyet sorununu çözerek,
binlerce vatandaşın yüzünü güldüren Başkan Hakan Tütüncü, Avni
Tolunay Mahallesi’nde, Hazine arazilerinde uzun yıllardır yaşanan
mülkiyet problemini vatandaşın lehine çözmek için düğmeye
bastı.

Başkan Çetin açıklamasında; “İstanbul Sanayi Odası (ISO)’nun
geleneksel olarak her yıl yayımladığı 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2019 Yılı Raporu' açıklandı. Bu çalışma sonuçlarına
göre 2’si Odamız üyesi Antalya firmaları olmak üzere bölgemizden
beş firmanın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldığını
görüyoruz. Antalya, ilk 500 raporunda da 5 firma ile yer alma
başarısını göstermişti.
Genel sıralamada Antalya’dan 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık
San. ve Tic. A.Ş.' firması 2018 yılında 224. sırada iken 2019 yılında 91.
sıraya yükselmiştir. 'CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.' de bu
listede 358. sırada yer almıştır.
İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan iki Antalya
firmasının 2019 yılındaki üretimden satışlar toplamı 653,4 milyon
TL olup, Ekiciler Süt 393,8 milyon TL, CW 259,6 milyon TL üretimden
satış elde etmiştir.
Ayrıca Batı Akdeniz Bölgemizde Isparta’dan ORMA Orman Mahsulleri
Entegre Sanayi ve Ticaret AŞ 25., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi
ve Ticaret A.Ş. 242., Bucak’tan AS Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise
114. sırada “İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşları” listesinde yer
alma başarısını göstermişlerdir.” sözlerini kaydetti.
Sanayi sektöründe üretimin zorluklarından ve ihtiyaçlardan
bahseden Çetin sözlerine; “Tüm zorluklarla mücadele ederek
ürettikleri katma değer ve yarattıkları istihdamla bizleri
gururlandıran bölgemizin ve Antalya’mızın değerli firmalarını
kutluyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla şirketimizin bu listede yer
almasını diliyorum.” cümleleriyle son verdi.
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Mahallede, vatandaşların uzun yıllardır kullandıkları Hazine
parsellerinde, Milli Emlak ile Tapu ve Kadastro arasında geçmiş
yıllardaki anlaşmazlıktan dolayı mülkiyet sorunu yaşanıyordu.
Vatandaşlar, uzun yıllar kullandıkları ve üzerinde evleri, seraları
bulunan Hazine parsellerinin, 2\B kapsamına alınarak kendilerini
satılmasını talep ediyordu.
Başkan Hakan Tütüncü de, bu talebinin karşılanması için sorunun
muhataplarını düzenlediği bir toplantıyla bir araya getirdi.
Tütüncü’nün ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleştirilen
toplantıya Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Ak Parti İl
Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin
Bayraktar, Milli Emlak ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü bürokratları,
Avni Tolunay Mahalle Muhtarı Rüstem Çelik ve mülkiyet sorununu
yaşayan vatandaşların temsilcileri katıldı.
Toplantının verimli geçtiğini belirten Başkan Tütüncü, şunları
söyledi: “Avni Tolunay Mahallesi’nde Hazine parsellerindeki
mülkiyet sorununu vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak
şekilde çözmek arzusundayız. Biz en çok vatandaşımızın tapu
özlemini giderdiğimizde mutlu oluyoruz. Avni Tolunay Mahallesi
sakinlerimizin de tapu beklentilerini de karşılayacağız.” açıklamasını
yaptı.
Avni Tolunay Mahallesi’ndeki Hazine parselleri sorunu, 2\B formülü
ile çözülecek. Mahkeme kararları ile 2\B kapsamına alınacak olan
parseller, kadastro tarafından kullanıcı tespiti yapıldıktan sonra
uygun bir fiyata ya da ister peşin, istenirse de taksitli olarak ilgili
kişiye satılacak.

7 ayda 5
milyon
liraya yakın
kamu zararı
önlendi

Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin
Yapı Malzemeleri
Laboratuvarı’nda
yapılan denetim ve
kontroller sonucu
yaklaşık 4 milyon
986 bin liralık kamu
zararının önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından
kurulan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden ALDAŞ tarafından işletilmeye başlanan Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı, kamu zararlarının önüne geçiyor. 7
aylık sürede yapılan deneylerde yatırımlarda kullanılacak bazı içme
suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının kalite standartlarını
karşılamadığı tespit edildi. Standartları sağlamayan kalitesiz içme
suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının üretici firmaya
iadeleri yapılarak kullanılması engellendi. Bu sayede yaklaşık 4
milyon 986 bin liralık kamu zararının önüne geçildi.
Laboratuvar beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemeler
olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. 4 milyon 500 bin TL’ye
mal olan tesis 845 metrekare kapalı, 200 metrekare yarı açık
olmak üzere toplamda 1045 metrekarelik deney alanına sahip.
Laboratuvar deney kapasitesiyle bölgenin en büyük ve en kapsamlı
laboratuvarı olma özelliği taşıyor.
Yapı Malzemesi Laboratuvarında, ASAT’ın uzman personeli görev
yapıyor. Tesiste, alt yapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu vb.)
ve üst yapı (hafif raylı sistem, arıtma tesisleri, köprülü kavşaklar
vb) yatırımlarda kullanılan beton, çelik, parke, bordür, rögar
kapağı, hdpe boru, koruge boru ve beton boru gibi malzemelerin
uluslararası standartların kabul kriterlerine göre deneyleri
gerçekleştiriliyor.

Corendon Airlines
CAPİTAL 500 TÜRKİYE
Listesinde yine yükseldi!
CorendonAirlines, “Capital 500 Türkiye’nin En Büyük
Özel Şirketleri” listesinde geçen seneki 273. sıradaki
yerini 207. sıraya yükseltirken, ulaştırma sektörü
sıralamasında 6., merkezinin yer aldığı Antalya şehrinin
en büyük şirketleri arasında ise 3. sıraya yerleşti.

Ekonomi ve iş dünyasının prestijli yayınlarından Capital Dergisi’nin
hazırladığı 500 Büyük Özel Şirket araştırmasının sonuçları açıklandı.
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında geçtiğimiz yıl 273. sırada
yer alan Corendon Airlines, bu sene 207. sıraya yükselerek başarısını
bir kez daha ispatladı. Şirketlerin 2019 cirolarının değerlendirildiği
listede Corendon Airlines, 2.223.915.957 TL net satış ile ulaştırma
sektörü sıralamasında 6., merkezinin yer aldığı Antalya şehrinin en
büyük şirketleri arasında ise 3. sıraya yerleşti.
Corendon Airlines Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Olcay Türker, Capital 500 listesindeki yükselişleri ile ilgili olarak
açıklamada bulundu: “Capital 500 Türkiye’nin En Büyük Özel
Şirketleri listesine ilk girdiğimiz sene olan 2011’de 431. sırada
yer almıştık. Geçtiğimiz 9 sene içerisinde gerçekleşen Corendon
Airlines’ın büyüme trendi, Capital 500 listesine de yansıdı ve
listede yıllar içerisinde 224 sıra yükselerek 207. sıraya yerleştik.
2019 listesine göre ise yerimizi 66 sıra daha yükselttik. Bu
yükselişin sebebi hem 2019 yılında hedeflediğimiz yolcu sayısına

ulaşmamız, birim gelirlerde bir önceki yıla göre artış sağlanması
ve döviz kurlarındaki yükseliş oldu. Şirketimizin büyüme stratejisi
doğrultusunda 2020 turizm sezonunda da filo ve hat sayımızı
arttırarak ciromuzu yükseltmek hedefindeydik ama en fazla turizm
ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen pandemi sebebiyle
kısa vadeli hedeflerimizde değişiklik yapmak durumunda kaldık.
Avrupa’dan Türkiye’deki turistik destinasyonlara olan kısıtlamalar
dolayısıyla talebin azalması sebebiyle bu sezon, etnik popülasyona
hitap eden ve Avrupa’dan Anadolu şehirlerine düzenlenen karşılıklı
seferlere ağırlık veriyoruz. Bir yandan da 2020-2021 kış ve 2021 yaz
hatlarımızın hazırlığı içerisindeyiz. Umudumuz, 2021 sezonunda
turistik talebin artması ile birlikte büyüme stratejimize kaldığımız
yerden devam etmek.”
Corendon Airlines geçtiğimiz ay açıklanan “Fortune 500 Türkiye’nin
En Büyük Şirketleri” sıralamasında da bir önceki seneye göre 40 sıra
yükselerek 158. sırada yer almıştı.
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İtfaiye Kaleiçi’nde yangın
söndürme dolaplarını
yeniledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tarihi
Kaleiçi sokaklarında olası yangın durumlarında ilk müdahalenin
yapılması için kullanılan yangın söndürme dolaplarını yeniledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın en önemli turizm ve
yerleşim yeri olan tarihi Kaleiçi sokaklarında çıkabilecek yangını
söndürmek için kullanılan dolapları yenileyerek kontrollerini
gerçekleştirdi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri,
Kaleiçi’nde meydana gelebilecek bir yangında ilk müdahaleyi
vatandaşların ve işletme sahiplerinin yapabilmesi için 20 metre
hortum uzunluğuna sahip yangın söndürme dolaplarının deforme
olanlarının değişimini gerçekleştirerek çalışma performanslarını
kontrol etti.
Kaleiçi’nin Kılınçaslan Mahallesi, Tuzcular Mahallesi ve Selçuk
Mahallesi’nde bulunan 54 adet yangın söndürme dolabı yenilendi.
Yangın sırasında ilk müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çeken
itfaiye yetkilileri, yangın dolaplarının amacına uygun kullanılması
gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşların yangın dışında söndürme
dolaplarını kullanmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca
vatandaşlardan, Kaleiçi sokaklarının dar olması sebebiyle yangın
söndürme dolapları ve hidrantların (yangın musluğu) önüne araç
park edilmemesi ve işletmeler tarafından engelleyici bir unsur
bulunmaması konusunda da hassasiyet gösterilmesi istendi.

Konyaaltı kendi üretiyor,
kendi onarıyor
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, görüntü kirliliği
oluşturan çöp konteynerlerini kaldırarak yerine kendi
ürettikleri konteynerler ile sistemi yer altına aldıklarını,
eskiyen konteynerleri ise yine kendi atölyelerinde
onardıklarını söyledi.
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Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünü
yerin altına aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretimi
yapılan yeraltı konteynerleri, yer üstünde yaygın kullanılanlardan
dört kat daha fazla çöp alıyor. Böylece kent sakinleri çöp kokusundan
ve görsel kirlilikten de kurtuluyor. Bununla birlikte eskiyen ve
kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri de yine bu atölyelerde
bakıma alınıyor, onarılıp yenileniyor.
“Belediyemizin atölyeleri sanayi gibi çalışıyor” diye konuşan
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eskiyen çöp konteynerlerini
kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi. Bu yıl içinde binin üzerinde
çöp konteynerini onarıp tamamen yenilediklerini dile getiren Başkan
Esen, bunun da kendilerine önemli ölçüde tasarruf sağladığını
kaydetti.

Kepez’den
girişimci
kadınlara
büyük
destek
‘Bende girişimci olmak
istiyorum’ diyen kadınlara
yönelik başlattığı
bilgilendirme çalışmalarını
tamamlayan Kepez
Belediyesi, şimdi 5 ana
başlıkta topladığı Kadın
Kooperatifleri Destek
Paketi’nin Girişimci Eğitim
Programlarını hayata
geçirecek.

Kepez Belediyesi, girişimcilik yapmak isteyen kadınlara
yönelik başlattığı bilgilendirme çalışmalarını tamamladı.
Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nde 6-13-20 Ağustos
tarihlerinde girişimcilik yapmak isteyen kadınları
ağırlayan Kepez Belediyesi’nin bilgilendirme çalışmaları
ile kadınlara hayallerinin peşinden nasıl koşabilecekleri
anlatıldı. Girişimci kadınlara, emeklerini ekonomik
değere nasıl dönüştürebilecekleri ve Kepez Belediyesi’nin
kendilerine sağlayacağı imkanlar aktarıldı.
Girişimcilik yapmak isteyen çok sayıda kadının katıldığı
bilgilendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından,
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün müjdelediği
5 ana başlıkta toplanan Kadın Kooperatifleri Destek
Paketi hayata geçirilecek. Kadın Kooperatifleri Destek
Paketi’nin ilk ayağı olan Girişimci Eğitim Programları’na
başlanılacak. Kadınlar uzman eğitimciler tarafından
girişimcilik ve kooperatifçilikle ilgili her konu da
eğitilecekler. Ardından Kooperatif Kuruluşlarına Destek,
Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek
ve Alım Garantisi Verme Programları ile kadınların
girişimlerini bilinçli ve eğitimli bir şekilde yapmaları
sağlanacak.

Kadın Kooperatifleri Destek Paketi
Girişimci Eğitim Programları; Üreterek, ekonomiye, özellikle de aile
ekonomisine katkı vermek isteyen girişimcilere yönelik kooperatifçiliğin
faydaları, örgütlü bir güç olmanın önemi, mevzuata göre devletin
kooperatiflere sunduğu fırsatları ve imkanları anlatan eğitim programları
sunulacak. Eğitim Programları Ağustos 2020’den itibaren başlayacak.
Kooperatif Kuruluşlarına Destek; Kooperatif kurarak, güç birliği
oluşturmayı hedefleyen kadınlara, kuruluş aşamasında ihtiyaç duydukları her
türlü desteği içeren yardımlar sunulacak. Akıllara takılan soruları cevaplama,
yönlendirme, hukuki destek ve kuruluş için yer tahsisi gibi başlıklarda destek
sağlanacak.
Üretim Süreçlerine destek; Girişimcinin üretim aşamasında ihtiyaç
duyduğu her türlü destek sunulacak. Kaliteli üretim nasıl yapılır, nasıl marka
olunur, hangi mekanlarda uygun üretim yapılır.
Pazarlama süreçlerine destek; Kooperatiflere, ürünlerini pazara
sunacakları cazip mekanlar sunulacak. Antalya Köy Pazarı, Sosyete Pazarı ve
yeni benzerleri gibi Gıda Marketleri kurulacak. E-ticaret kullanarak pazarlama
yapmak isteyenlere teknik destek sağlanacak. Ürünlerini pazarlamak amacıyla
katılmak istedikleri Fuar ve Festivallere ulaşım destekleri, girişimcilerin
ürünlerini pazarlama konusunda önemli fırsatlar olacak.
Alım Garantisi Verme (Üretin, satın, getirin, alalım); Kepez Belediyesi
satın alma kalemlerinden olan ürünleri üreten kooperatiflere ürünlerini satın
alma garantisi verecek. Bu da kooperatiflerin pazar ihtiyaçlarına önemli bir
destek sunacak.
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Konyaaltı Belediyesi
‘kardelenler’ için
tahsis etti
Konyaaltı Belediyesi, EXPO Park içindeki 188
metrekarelik bir mekanı, üniversitede eğitim
gören öğrencilerin yararına kullanması amacıyla
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Antalya Şubesi’ne protokolle tahsis etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meclis kararı ile EXPO Park içerisindeki bir
bölümü, Kardelen Projesi’ne destek olması amacıyla ÇYDD Antalya Şubesi’ne tahsis
etti. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, tahsis edilen alanda gerekli çalışmayı yaparak,
dernek yönetimine teslim etti. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke
Bostan ile ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi arasında EXPO Park içindeki 188
metrekare alanın 5 yıllık kullanımına ilişkin protokol imzaları atıldı.
Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, bu
alanın kardelenler için kullanılacağını söyledi. ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe
Neyişçi ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkürlerini ileterek, eğitimi ve
öğrencilere çok yararlı olacak bir tahsise imza attığını kaydetti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim alanında yapılan her türlü çalışmaya
destek verdiklerini söyledi. ÇYDD’nin Türkiye genelinde özellikle kız çocuklarına
faydalı projeler ürettiğini belirten Esen, “EXPO Park içerisindeki alanımız, çok güzel
bir amaç için kullanılacak. Alanın Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olması öğrenciler
için çok avantajlı oldu. Öğrencilerimiz burada ders çalışma imkanı bulacak.
Alanında uzman kişiler ile öğrenciler burada eğitim faaliyetlerinde bulanabilecek.
Öğrencilerimiz adına hayırlı olsun” dedi.

Destek eğitim kurs
merkezleri açılıyor
Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için
ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren destek eğitim
kurs merkezleri, covid-19 pandemisi nedeniyle bu eğitim yılında
sadece 8’inci sınıfları kabul edecek. Merkezlerde yüz yüze eğitim
21 Eylül’de başlayacak.
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin
sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyerek eğitimde fırsat eşitliği
sağlamak için attığı en önemli adımlardan biri olan destek eğitim
kurs merkezlerinde yeni dönem başlıyor.
Memurevleri, Ermenek ve Kızılarık Mahallelerinde bulunan
merkezlere, bu eğitim yılında, covid-19 pandemisi dolayısıyla sadece,
LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıflar kabul edilecek. Sınıflarda sosyal
mesafeyi sağlamak için kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülen
merkezlere bu yıl 110 öğrenci kabul edilecek. Kurs merkezlerinde
24 kişilik sınıflar 14 öğrenci kapasiteli olarak yeniden düzenlendi.
Merkezlere başvurular 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül’e
kadar devam edecek. Bizzat merkezlere yapılacak başvuru sırasında
2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesinin teslim edilmesi
gerekiyor. Destek eğitim kurs merkezlerinde yüz yüze eğitimler Milli
Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime bağlı olarak 21 Eylül Pazartesi
başlayacak.
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Antalya OSB
Teknopark
yükselmeye
başlıyor
Antalya OSB Teknopark’ın
idari hizmet binası ihalesi
gerçekleştirildi. İhale ile
Antalya’nın katma değer üretimini
artıracak, önemli projelerinden
birinin inşaat süreci başlamış oldu.

Antalya’nın katma değer üretimini artıracak, kentin en önemli
projelerinden biri olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ın
idari hizmet binası inşaat ihalesi gerçekleştirildi. Ulusal boyutta
yapılan ihalede 12 firma dosya satın aldı, 7 firmanın katıldığı ihalede
Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Bahar ile kurucu ortaklardan Başkan Vekili Antalya Bilim
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Başkan Vekili Ergin
Civan, Genç OSD Başkanı Elçin Ekici Öztürk ve Teknopark yönetimi
hazır bulundu. Kapalı teklif açık eksiltme usulü ile yapılan ihalede
11 kez fiyat eksiltmesi yapıldı. Antalya firması olan Yöntem Yapı
A.Ş. firması en düşük teklifi vererek Antalya OSB Teknopark hizmet
binası ve yerleşkesini inşa edecek yüklenici firma oldu. Ağustos ayı
içerisinde yer teslimi yapılan projenin 1 yılda tamamlanması, Antalya
OSB Teknopark’ın 2022 yılı içerisinde tam kapasite hizmete geçmesi
planlanıyor.

52 dönüm alanın 15 dönümüne planlanan hizmet binasının inşaat
sürecinin başladığı belirten Başkan Bahar, Teknoloji Geliştirme
Bölgesi içerisinde olmak ve bu ekosistem içeresinde yer almak
isteyen ancak ofis ve atölye ile yetinmeyip kendi binalarını kurmak
isteyen firmalara da minimum bin metrekarelik alanları, 35 yıllığına
kiralama suretiyle tahsis yapmaya, talep eden firmaların proje
başvurularını almaya başladıklarını söyledi. Bu konuda bir duyuruya
çıkılmadığı halde, taleplerin gelmeye başladığını ve bundan büyük
mutluluk duyduklarını belirten Başkan Bahar, teknoparkın havzada
bütünleşik bir teknolojik cazibe merkezi olması için çalıştıklarını, tüm
paydaşlarla işbirliği içerisinde olmanın öncelikleri arasında olduğunu
belirtti.

Büyükşehir ‘Rulo Çim
Üretim Tesisi’ kurdu
Antalya
Büyükşehir
Belediyesi, Rulo
Çim Üretim Tesisi
kurdu. Büyükşehir
Belediyesi 30
bin metrekare
alan üzerine
kurulan Rulo Çim
Üretim Tesisi’nde
yeşil alanlarda
kullandığı rulo
çimleri kendisi
üretiyor. Tesiste,
su tüketimi daha
az ve kuraklığa
dayanıklı rulo
çimler üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Rulo Çim Üretim
Tesisi’nde yetiştirdiği çim ile hem kendi çim
ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye
bütçesine katkı sağlayacak. Büyükşehir
Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi
Başkanlığı tarafından oluşturulan 30 bin

metrekare alan üzerine oluşturulan Rulo Çim Üretim Tesisi’nde su
tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı Zoysia ve St. Augustine çimi
üretiliyor. Üretimi yapılan çimler belediyenin yeşil alan, orta refüj ve
sabit parklarda uygulanan projelerde kullanılacak.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait üretim tesisinde rulo çim
üretimi için anaçlık çelik üretimleri, rulo çim haline getirilerek,
uygulama alanlarına aktarılıyor. 2021 yılı hedefleri kapsamında
üretilen rulo çimlerinin üretim kapasitesi arttırılarak Antalya’da
uygulanan tüm yeşil alan projelerinde kullanılacak.
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Kemer’de Vektörel
mücadele aralıksız
sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer İlçesinde Cumhuriyet Meydanı ve
Liman Caddesinde yeşil alanların bakım onarım ve çim biçme çalışmalarını
gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, ayrıca İlçede vektörel mücadeleye de
aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kemer İlçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Liman
Caddesi’nde bulunan yeşil alanların çim biçimi, budama ve yabani otların
temizliği yaptı. Bakım Onarım Şube müdürlüğünü bağlı ekipler, Liman
Caddesi’nde zarar gören zemin ve kolon kaplamalarının tamirat ve değişimini
gerçekleştirdi. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilaçlama
ekipleri kent merkezinde bulunan rögarları, çöp kovalarını cadde üzerinde yer
alan sinek üreme alanlarını ilaçlayarak Kemer İlçesinde vektörel mücadeleye
aralıksız devam ediyor.

Bu proje
Türkiye’de bir ilk
Kepez Belediyesi, kompost üretim
makinesiyle günde 5 ton sera bitki
atığını işleyerek, 1,5 ton organik gübreye
dönüştürüyor. Başkan Tütüncü, “Türkiye’de
bir belediye ilk defa sera atıklarından sıfır
atık projesi kapsamında gübre üretiyor ve
bunu da çiftçisine ücretsiz olarak veriyor.”
dedi.

Kepez Belediyesi, ilçede çevre kirliliği oluşturan sera bitki atıkları
sorununu, kompost üretimi yapan makineyle ortadan kaldırıyor.
Yeşil seferberliği kapsamında başlatılan katı atık toplama projesi
için geliştirilen bu makine ile 12 ay boyunca sebze, meyve ve kesme
çiçek üretiminin yapıldığı ilçede, günlük 5 ton bitki atığı komposto
dönüştürülüyor. Üretilen organik gübre de ücretsiz olarak Kepezli
çiftçilere veriliyor.
Bitki atıklarını organik gübreye dönüştüren makinenin tanıtımı,
sera üretimin yoğun olarak yapıldığı Gaziler Mahallesi’nde yapıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde yapılan
tanıtıma, muhtarlar, çiftçiler ve belediye bürokratları katıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki sera bitki
atıklarından toprak düzenleyici kompost gübre üretimiyle ilgili
önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.
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ASAT Personeline trafik
eğitimi verildi
Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu
kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı,
çeşitli kurum ve kuruluş çalışanlarının trafik kültürüne yönelik
bilinçlendirilmesini artırmak amacıyla ASAT Kanalizasyon
Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde
görevli çalışanlarına Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından
Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlerle
örtüşen trafik eğitimi verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitmeni tarafından; kazaların
önlenmesi, can kaybı ya da yaralanmaların en aza indirilmesi
amacıyla, yapılan canlandırmalarla yolculuk esnasında sürücü ve
yolcuların emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde
araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki
olumsuz etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği
konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Saha personelinin yol üzerindeki bakım ve onarım işlemlerinin öncesi
ve sonrasında; uyarı amacıyla trafiğin geliş istikameti yönünde trafiği
tehlikeye düşürmeyecek ve araç sürücüleri tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde yolun her iki tarafına karşılıklı olarak ‘Yolda
Çalışma Levhası’ yerleştirilmesini, çalışma levhasının ilk konulduğu
yer ile bakım-onarım işlemlerinin yapıldığı yer arasındaki mesafede

Hayvancılığa
bir destek daha

karayolunun azami hızı, yol, gün, hava ve trafik durumunun dikkate
alınması, işaret ve gereçlerinin (Koni-dominit veya opilektör lamba
vb.) trafik akımının geldiği yönde ve bakım-onarım noktasına doğru
yerleştirilmesi, iş bitiminde bu malzemelerin tersi yönde, personelin
yüzü ve cephesi akan trafiğe dönük olacak şekilde toplanması, yağışlı,
kapalı ve sisli havalarda ve geceleri mutlaka dominit veya opilektör
lambalar kullanılarak yol kullanıcılarının bakım-onarım alanına
gelmeden önce uyarılmalarının sağlanması gerektiği, yol, gün, hava
ve trafik durumuna göre intikal ve fren mesafesinden oluşan “Durma
Mesafesi” uzunluğu göz önüne alınarak, işaretçi personel tarafından
önce yavaşlatma sonra da dur işareti verilmesi gerektiği anlatılmış
olup, trafik kültürünü benimsemiş saygın yol kullanıcıları olunması
gerektiğine değinildi.

Göreve geldiği günden bu yana hayvan üreticilerine desteğini sürdüren Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede 200 hayvan yetiştiricisinin toplam 22 bin
küçükbaş hayvanını, ücretsiz parazit ilaçlama çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Konyaaltı Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara
aşı hibesi ile başlayan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz
günlerde hayvan üreticilerine 2 adet parazit ilaçlama makinesi
ve 50 adet de otomatik yemlik hibe eden Konyaaltı Belediyesi,
şimdide 22 bin küçükbaş hayvanın ilaçlaması için start verdi.
Bu kapsamda ilk olarak Gökçam Mahallesi’nde küçükbaş
hayvan üretimi yapan Mustafa Durmaz’a ait ağılda 200
hayvanın parazit ilaçlaması yapıldı.
“Hayvan yetiştiriciliğinin bu kadar yoğun olduğu ilçemizde
Konyaaltı Belediyesi olarak çeşitli projelerle üreticileri
destekliyoruz” diye konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı
Semih Esen, şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz aylarda hayvan
üretimi yapan yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde
hayvan üreticilerimize parazit ilaçlama makinesi ve yemlik
hibe ettik. Şimdide bölgemizdeki küçükbaş hayvanların
dış parazit ilaçlamasını yapıyoruz. 20 gün gibi kısa süre
içinde tamamlamayı planladığımız bu çalışma ile hayvan
üreticilerimize ekonomik anlamda destek oluyoruz. Bunun
yanı sıra bölgemizde hayvanlardan bulaşabilecek hastalık
yayılımını da önlemiş oluyoruz. Yöre hayvancılığına olan
desteğimizin ilerleyen günlerde de devam edecek.”
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PROF. DR. İHSAN KARADOĞAN ANISINA…
Geçtiğimiz ay Antalya çok önemli bir değerini; Kıymetli Prof. Dr.
İhsan Karadoğan’ı kaybetti. Geçen yıl dergimizin “Güldal’la 5 Çayı”
bölümünde konuk ettiğimiz İhsan Hocamızın anısına, birlikte olduğumuz
sayfalarımızı tekrar yayınlıyor; ailesine, yakınlarına, hastalarına, kısaca
sevenlerine ve tüm Memorial ailesine tekrar taziyelerimizi iletiyoruz…
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Prof. Dr. İhsan Karadoğan
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Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik iliği nakli ünitesi başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan,
Antalya’da hematoloji ve onkoloji hastalarının tedavi de ihtiyacı olan tüm branşların bir araya gelmesinde
büyük emeği olan bir Antalyalı ve bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün konuğu... Eğitimi için bir süre şehir
dışına çıkan Prof. Dr Karadoğan tıp eğitimini ve hematoloji ihtisasını Antalya’da tamamlamış, kendisi gibi
değerli bir doktorla evli ve iki çocuğu var.

Fotoğraf : Murat Yılmaz

Bize hematolojiyi kısaca anlatır
mısınız? Bu bölüm sadece kan
kanserleri tedavisi mi yapıyor?
Hematoloji kan ile ilgili kanser veya
kanser dışı tüm hastalıklarla ilgilenen bir
bölümdür. Kan kanserleri hastalarımızın
önemli bir bölümünü oluşturmakla
birlikte, kanser grubuna girmeyen;
kansızlıklar, kanamalı hastalıklar,
bağışıklık sistemi hastalıkları gibi
birçok iyi huylu hastalığı olan kişiler
de bölümümüzde takip ve tedavi
edilmektedir.
Ne zaman hematoloğa gitmeliyiz?
Zor bir soru… Kan hastalıkları, özellikle
de kan kanserlerinin neredeyse taklit
edemeyeceği hiçbir hastalık yoktur.
Kan hastalıklarının klinik bulguları
enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, mide,
barsak, kalp, akciğer, cilt hastalıkları,
nörolojik hastalıklar, alerjik hastalıklar
gibi birçok hastalık ile benzer olabilir.
Bu nedenle hastalar genellikle çeşitli
yakınmaları ile farklı doktorlara
başvururlar ve hekimler yaptıkları
değerlendirme sonrasında bir kan
hastalığı düşünüyorsa hematoloğa
yönlendirirler.
Medstar Kanser Merkezi’nden
bahseder misiniz? Modern tedaviler
ve büyük bir ekip olduğunu
biliyoruz. Ekip kanser tedavisinde
neden önemli?
Medstar Kanser Merkezi’ni hematoloji
ve onkoloji hastalarının tedavisi için
birçok farklı disiplini bir araya getirmeyi
hedefleyerek kurduk. Kan kanserleri ve
solid organ kanserlerinin tedavi planları
farklılıklar göstermekle birlikte, tanı
yöntemleri ve tedavilerinin uygulama
şekilleri benzerdir. Her hafta yapılan
konseyde, alanında uzman hekimler tek bir merkezde farklı hasta
grupları için bir araya gelerek, o hasta için en uygun tedaviye karar
veriyoruz. Dünyada deneyimli ve iyi merkezler tarafınca kabul
edilmiş olan bu sistemi, ülkemizde de uyguluyoruz. Hastaların sadece
tedavi ihtiyaçları değil, sosyal ihtiyaçlarını da düşünerek, ‘Kemoterapi
ve Sanat Merkezi’mizde; resim, origami, taş boyama, mandala gibi
aktivitelerin yayında her hafta müzik dinletileri de gerçekleştiriyoruz.
Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kansızlık bir
hastalık mı yoksa bir belirti midir? Özelikle kadınlarda
karşılaştığımız bu sorunu nasıl çözmeliyiz?
Kansızlık (anemi) bir hastalık değil çeşitli hastalıkların sonucu
olarak ortaya çıkabilen klinik bir tablodur. Kana rengini veren ve
kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılan alyuvarların azalması ile

kendini gösterir. Kansızlık önemli bir sağlık sorunudur ve insanların
performans ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Birçok nedenle
ortaya çıkabilir. Örneğin; kadınlarda en sık görülen kansızlık nedeni,
demir eksikliğine bağlı anemidir. Bunun dışında; folik asit eksikliği, B
12 vitamini eksikliği gibi besin yetersizlikleri de, sık izlenen kansızlık
nedenleri arasında yer alır. Çeşitli romatizmal hastalıklar, mide
bağırsak sistemi ile ilgili iltihabi hastalıklar, kronik olarak seyreden
enfeksiyon hastalıkları, bazı kanser türleri, kalp, böbrek ve endokrin
yetmezlikleri, hipotroidi gibi hastalıklar da kansızlığa neden olabilir
ve genel olarak kronik hastalık anemileri olarak adlandırılırlar.
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Kemik iliği naklinden bahseder misiniz?
Kök hücre nakli ya da halk arasında bilinen adıyla “kemik iliği
nakli”, yeni gelişen teknolojiler sayesinde kök hücrelerin kemik iliği,
dolaşımdaki kan veya göbek kordonundan elde edilerek, kan veya
diğer organ kanserleri ile çeşitli kanser dışı hastalıkların tedavisinde
kullanılmasıdır.
Kök hücre naklinin ağırlıklı olarak yapıldığı hastalık grubunu
lösemiler, lenfomalar, multiplmyelom gibi kan kanserlerinin sık
görülen tipleri oluşturmaktadır. Ayrıca; kemik iliği yetmezliğine
neden olan hastalıklar, bazı organ kanserleri ve özellikle ülkemizde
çok sık görülen talesemi gibi kalıtsal hastalıklar, bazı bağışıklık
sistemi hastalıkları da önemli kullanım alanlarıdır. Nakil amaçlı
kök hücreler kişinin kendisinden (otolog) ya da başka bir kişiden
(allogeneik) alınabilir. Her ikisinde de amaç; hastaya çok yüksek
dozda kemoterapi ve radyoterapi verilmesini sağlayabilmektir.
Otolog kök hücre nakli nasıl yapılır?
Çok yüksek dozda verilen kemoradyoterapi ile kanser hücreleri
daha etkili bir şekilde yok edilebilmektedir, ancak bu doz, aynı
zamanda sağlıklı hücrelere de zarar vermekte ve bir yan etki olarak
hastanın kemik iliği yok olmaktadır. Bu nedenle tedaviye başlamadan
önce hastanın kan yapıcı kök hücreleri özel yöntemlerle toplanıp
dondurularak saklanmaktadır. Ardından tümörü yok etmek için
yüksek doz tedavi uygulanmakta ve tedavi bitiminde daha önce
saklanan kök hücreler tekrar hastaya nakledilmektedir. Bu hücreler
kemik iliğine yerleşerek 2-3 hafta kadar sonra yeterli kan üretimi
yapmaya başlamaktadır. Yani, bu yöntemle hastanın kök hücreleri
yüksek doz tedavinin etkilerinden korunmuş olmaktadır.

Demir eksikliği anemisi birçok fonksiyonu etkileyerek; halsizlik,
yorgunluk, depresif durum, isteksizlik, performans düşüklüğü, uyku
hali, göz kararması, çarpıntı, saç dökülmesi, iştahsızlık, kilo kaybı ve
tırnak kırılmaları gibi rahatsız edici sağlık sorunlarına neden olabilir.
Demir eksikliği kadınlarda özellikle adet kanamalarının fazla ve
sık olması nedeni ile karşımıza çıkar. Demirin en çok kaybedildiği
dönemlerden biri de gebeliktir. Her bir doğum sırasında bebek,
annenin neredeyse bir yıllık deposunu tüketir. Bu nedenle gebelik
döneminde belirli aralıklarla kan değerlerinin kontrol edilmesi çok
önemlidir. Ayrıca mide ve barsak sistemi hastalıkları da hem kadında
hem erkekte önemli bir demir eksikliği nedenidir. Demir eksikliğinin
tedavisi ise; eğer doğru tanı konulur ve doğru yönlendirilirse,
oldukça basit ve yüz güldürücüdür. Ağızdan alınan ilaçlarla ya da
gerektiğinde iğne tedavileri ile hastanın durumunun iyileştirilmesi
mümkündür.
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Allogeneik kök hücre nakli nasıl yapılır?
Otolog nakilde olduğu gibi hastaya yüksek doz tedavi verilmekte
ve ardından vericinin kök hücreleri nakledilmektedir. Allojenik
nakillerde verici kaynaklı yeni bir bağışıklık sisteminin de hastaya
aynı zamanda nakledilmesi sayesinde immün sistem aracılı tümörün
yok edilmesini sağlayan ek bir etki daha elde edilmiş olur. Allojenik
nakillerde alıcı ile verici arasında doku uyumu olması gerekir.
Mümkünse hedef, % 100 doku uyumunu yakalamaktır. Bu nedenle
öncelikle hastanın kardeşi aday olarak değerlendirilir, tam doku
uyumu olasılığı % 25’tir. Bu sağlanamazsa kemik iliği bankalarından
uygun verici aranır. Tam uyumun sağlanamadığı özel durumlarda
yarı uyumlu nakiller de yapılabilir.
Yurt içi ve yurt dışından birçok hasta alıyorsunuz, kemik
iliği naklinde Antalya nerede?
Antalya bu konuda oldukça şanslı. Sadece kemik iliği değil diğer
organ nakilleri için de oldukça iyi bilinen, başarılı, marka değeri olan
bir şehir. Örneğin bizim ünitemizde yılda yüz yirminin üzerinde
her türlü kök hücre nakli yapılıyor. Ülkemizdeki önemli ve büyük
nakil merkezlerinden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Yurt dışından
da çok sayıda hasta alarak bölgemizdeki komşu ülkelere de hizmet
sunmaktayız.
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PASTEL RENKLERİ

EVDE KULLANMA SANATI
Yenilikçi dekorasyon fikirleriyle
tüketicilerin tüm beklentilerini
karşılamaya devam eden Bi’Boya
uzmanları, dekorasyon dünyasının
son zamanlardaki en önemli
tonlarından olan ve neredeyse
modası hiç geçmeyen pastel
renklerin kullanım tavsiyelerini
paylaştı. Pastel dekorasyon
önerileri sayesinde duvarlarınızı
renklendirebilir, mutfağınızı elegan
bir görünüme kavuşturabilir, yatak
odanıza dinginleştirici bir hava
katabilirsiniz.

Çeşitli dekorasyon stilleriyle bir arada kullanılabilen pastel tonlar, ferahlatıcı ve tazeleyici etkisinin
yarattığı pozitif enerjiyle, yaşam alanlarına yepyeni bir soluk getiriyor. Çocuk odasından salona,
mutfaktan yatak odasına her odada kullanabileceğiniz en güzel pastel tonlarını ise www.biboya.
com.tr adresinde deneyimleyebilir, dilerseniz de ücretsiz gönderilen renk kartlarını talep ederek,
duvarlarınıza en çok yakışacağını düşündüğünüz rengi birebir görebilirsiniz.
Pastel renklerle dekorasyon
Dekorasyon dünyasının son zamanlardaki en önemli tonlarından olan pastel tonların
dinginleştirici bir etkisi bulunuyor. Bu dinginleştiricilik sayesinde stresli geçen bir günün ardından
evinizde ferah bir nefes alabilirsiniz. Özellikle evinde klasik dokunuşlar seven biriyseniz, pastel
dekorasyon önerileri sayesinde çok güzel işler çıkarabilirsiniz.
Bi’Boya’nın rehberliğine göre; Nil yeşili, şampanya, gonca, yaz, akay gibi tatlı renklerle mükemmel
kontrastlar yakalayabilir, pastel renkler sayesinde odalarınızda ve salonunuzda yumuşak tonlar
yakalayabilirsiniz.

Sade olabildiği kadar sıcak olabilen bu renkleri mobilyalarınızda,
duvara asacağınız bir tabloda ve hatta beyaz eşya seçimlerinde de
tercih edebilirsiniz. Pastel dokunuşların dar alanları daha geniş
gösteren bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle dar alanlarda
pastel tonlar kullanarak, bu etkisi sayesinde nispeten daha dar olan
alanlara ferah bir hava katabilirsiniz.
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Pastel renkler ev dekorasyonunda nasıl
kullanılmalıdır?
Öncelikle pastel renkleri iç mekanda ve
kullanırken, daha soluk tonları tercih etmenizde
fayda bulunmaktadır. Bunun temel sebebi
ise evde nostaljik bir hava yaratabilmeniz
ve diğer eşyalarla kolay bir şekilde uyum
sağlayabilmenizdir. Bu nedenle duvar
boyalarınızda eşyalarla uyum sağlayabilmek
için de pastel renkler kullanılması önerilir. Bu
sayede eşya seçimlerinde daha cesur renkler
kullanabilirsiniz.
Eğer varsa yemek odanızda veya yemek takımında bej, beyaz, krem gibi tonları
kullanmanız da daha şık ve uyumlu bir görünüm sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Pastel renkler sayesinde yaşam alanınıza çok küçük ama renk veren dokunuşlar
da katabilirsiniz. Örneğin; Nil yeşili bir abajur, pembemsi tonlara sahip sehpa ile
bembeyaz salonunuza güzel bir dokunuş sağlayabilirsiniz. Yine pastel tonlarla
vintage eşyalarınız için daha göz alıcı kontrastlar yakalamanız da mümkün.
Evinizde pastel tonlara sahip şık görünen duvar kağıtlarıyla ise klasik bir hava
yaratabilirsiniz.
Yatak Odası
Yatak odası gibi dinlenme alanlarında ise genelde dingin bir hava ararız. Yatak
odası; güven içinde uyuyacağınız, kişisel alanınızın en yoğun olduğu, kendinizle
baş başa kalabileceğiniz belki de tek yer. Sizi yormayan ve dinlendirici tonlar
ile pastel renkler yatak odanızda güzel bir ambiyans yaratarak kaliteli bir uyku
çekmenize yardımcı olacaktır. Yatak odası için duvar boyası olarak bulut beyazı
ile eşyalarınızda şeker pembesini kombinleyerek güne huzurlu bir başlangıç
sağlayabilirsiniz.
Bir diğer seçenek ise yatak odası duvar renkleri arasında kullanımı en yaygın
olan mavidir. Duvar boyası seçimin sayesinde, odanıza gökyüzü ve denizin derin
maviliğini yansıtabilirsiniz. Mavinin pastel tonları, size son derece rahatlatıcı ve
güven verici bir ortam sunar. Atlas ve Mine tonlarındaki mavinin açık tonları,
dingin ve ferah bir yatak odası için muhteşem bir seçimdir.
Dilerseniz de yatak odasında duvar dekorasyon
aşamasında coşkulu, fıkır fıkır bir turuncu tonu ile
duvarları boyamayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu,
zaman içinde gözlerinizi yorabileceği gibi yorgun
günlerin sonunda sizi psikolojik olarak da zorlayabilir.
Yatak odası için en güzel turuncu tonu ise balkabağı,
tarçın ve Hindistan cevizi renklerinin bir karışımı olan,
turuncunun ağırlıkta olduğu baharat renkleri olacaktır.
Dekorasyonu kum, kahverengi ve bej tonları ile süsler
ve duvar dekorasyon alternatifi olarak da turuncunun
bu tonlara yakın bir tonunu seçerseniz bu odada sizden
huzurlusu olmaz.
Küçük metrekareli ve dar alanlar ne renk olmalı?
Pek çok kişinin evinde mutfak ve banyo istediğimizden
daha küçüktür. Pastel tonların ferahlatıcı ve derinlik
katıcı etkisi sayesinde gerçekten daha geniş görünen
alanlar yaratabilirsiniz. Bu duruma ek olarak
mutfağınızda veya banyonuzda pastel dokunuşlarla elit
bir his veren tatlı bir dokunuş yakalayabilirsiniz.
Uzun ve dar koridorları ise pastel tonlarda, uçuk mavi ya
da yeşil renkleriyle boyadığınızda bu alanlar olduğundan
daha geniş algılanacaktır ve böylelikle ferah bir hava
yakalamanız mümkün olacaktır. Koridor renkleri için
ayrıca alçak tavanlı evlerde mavi ve yeşil tonlarını
kullanmak da tavanın daha yüksek algılanmasını
sağlayacaktır.

Şayet geniş bir koridora sahipseniz ve samimi bir ortam oluşturmak
isterseniz de sıcak renkleri kullanabilirsiniz. Bunun için acıbadem ve
hanımeli renklerini değerlendirebilirsiniz. Yeşil bitkiler veya köşelere
yerleştireceğiniz vazoları dekorasyonda kullanabilirsiniz. Bununla
birlikte, özellikle açık tonlu renkleri tercih ediyorsanız da, koridor
ortak kullanım alanı olduğu için temizlik işini kolay silinebilir boyaları
tercih ederek kolaylaştırabilirsiniz.
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Yaşamınıza

değer katmaya

hazır mısınız?
Antalya’nın en büyük
projelerinden biri olan Vali
Konakları 2’nin bitimine kısa
bir süre kaldı. Vali Konakları
2 Konut Yapı Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Mücahit Şahin
projenin gidişatı ile ilgili
bilgiler verdi…

Muhteşem bir projeyi yakından incelemeye ya da içerisinde yer
almaya ne dersiniz? Sizlere Vali Konakları 2’den bahsediyoruz.
Döşemealtı’nda bulunan proje 125 dönümlük arazi üzerine kurulu
olup 420 adet konuttan oluşmakta. Bunun yanı sıra farklı modelde
konut tipleri ve sosyal tesis alan imkanı ile hayalinizi gerçeğe
dönüştürüyor. Antalya’nın parlayan yıldızı olarak gösterilen bölgede
yer alan proje hem konum hem de hava şartları bakımından
önemli bir yerde. Antalya Bilim Üniversitesi ve Organize Sanayi
Bölgesi’ne olan yakınlığı ile de tercihlerin ilk sırasında yer alıyor.
Özellikle pandemi dönemiyle birlikte konut arayış ve tercihlerinin
değişmesiyle, Vali Konakları 2’nin sunduğu kalite, konfor ve doğayla
barışık konsept daha da önem kazanıyor. Vali Konakları 2 Konut Yapı
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mücahit Şahin projenin
bütün detaylarını anlattı.
Bize biraz Vali Konaklı 2’den bahseder misiniz?
Vali Konakları 2’nin yaşam alanı olarak tercih edilmesindeki en
önemli etkenlerin başında bulunduğu konumun temiz hava ve insan
sağlığı için uygun nem oranı sunması. Bunun yanında muhteşem
Beydağları manzarası, tüm Antalya havzasının suyunu karşılayan
Kırkgöz gölü yakınında olma avantajının yarattığı su bolluğu,
Antalya Sahili’ne olan 15 km’lik yakınlığı da var elbette. Denize
yakın mesafede olması ve 300 metre rakımına rağmen sıcaklıktaki
5 ve nemdeki 10 derecelik müspet farkın ve bölgedeki mevcut hava
akımları sayesinde sunduğu tertemiz hava da bir diğer artı… Tüm
bunlar yapıdaki kalite ve konforla birleşince, çok rahat bir yaşam
tarzı sunuyor elbette. Bizler, Antalya’nın fiziki şartlar nedeni ile
gelişme istikametinde olan, çokça tercih edilen ve bugün yükselen
bir yıldız olarak kabul edilen Döşemealtı’nın bu özelliklerinden yola
çıkarak, özel bir yaşam alanı yaratmak istedik. Bu istekle çıktığımız
yolda, 125 dönümlük arazi üzerinde, 420 adet konut ile ikinci bir
villa kent kurarak, gerek ev çeşitliliği gerek özgün yapı tasarımları ve
gerekse de sosyal donatı alanları ile Antalya’ya önemli yaşam alanları
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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Süreç nasıl ilerliyor?
Vali Konakları 2 adı ile kooperatif olarak yola çıkılmış kar amacı
güdülmeden üyelerimize konut üretilmektedir. Tüm binaların
bitirilmesi ve yerleşime verilmesi mevcut şartlarda 2021 yılı
sonbaharı gibi planlanmaktadır. Kuruluş aşamasında öngörülen
bitiş süresi; ekonomik durgunluk ve yönetsel hatalardan dolayı
maalesef tutturulamadı. Ancak inşaat, finansman, işletme ve
yönetme konusunda her birinin uzman olduğu yeni bir yönetim
ekibiyle süratle olumsuzlukları giderdik, finansman maliyetini
düşürdük, üye kaydını hızlandırdık, gelir gider dengesini sağladık ve
% 40 seviyesinde teslim aldığımız inşaatları süratle tamamlamaya
başladık. Haziran 2020 tarihi itibarı ile % 70 civarında tamamlanmış
olan inşaatımızın sosyal tesisleri kısa sürede tamamlanacaktır.

Uzun bir zamandır pandemi ile iç içeyiz. Bu dönemde
insanların konut anlayışı değişti mi? İnsanlar neden Vali
Konakları 2’yi tercih etmeliler?
Özellikle bu günlerde; tüm dünyanın yaşam alışkanlıklarını
değiştiren “Pandemi” felaketinden sonra, kendi kendine yeten bu
tür yaşam alanlarının ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya
çıkmıştır. Biz pandemi süreci başladığında konut satışları düşer diye
korktuk ama çok ilginç bir şekilde konut satışları arttı. Bunda elbette
pandeminin etkisi ancak ikincil olarak da devletin getirdiği faiz
kampanyaları etkili oldu.
Pandemi dönemiyle birlikte Döşemealtı’na son birkaç yıldır var olan
talep daha da büyüyerek adeta bir akıma dönüştü. Son dönemde
Döşemealtı’nda son 3 yılın toplamı kadar arsa ve konut değişimi
oldu. İnsanlar artık şehir içinden çıkıp doğaya yakın yerlerde, az
katlı yapılarda yaşamak istiyorlar. Biz de tam bu anlamda çok güzel
bir proje sunduk. Bu projeyi inceledikleri zaman ne kadar doğru bir
yatırım yaptıklarını anlayacaklar.
Burada yaşayanlar hiç dışarı çıkmadan yaşam alanları
içerisinde tüm ihtiyaçlarını görebilirler mi?
Burası 125 bin metre kare. Bu alanda 420 konut var. Yollar ve
bahçeler çok geniş tutuldu. Yeşil alanlar aynı şekilde çok geniş. Sosyal
tesis olarak da 6 bin metre kare alan projelendirildi. Tesisin içerisinde
market, restoran, kapalı - açık yüzme havuzu, fitness salonu, spa ve
spor alanları, bir tane basketbol sahası, iki tane tenis kortu ve çocuk
kreşi olacak. Dolayısıyla insanların 125 dönümlük bu alandan dışarı
çıkmadan her türlü ihtiyaçlarını görebileceği bir alan yaratıyoruz.
Komşularımız burada yaşamını rahatlıkla sürdürebilir hale gelecek.
Döşemealtı’nın tam ortasında çok güzel bir konuma sahip bu proje,
pandemiyi unutup doğayla iç içe yaşamayı sağlayacak. İnsanlar
konut seçerken alsınlar ya da almasınlar burada sunduğumuz yaşam
kalitesini bir görsünler. Sadece konut almak isteyenleri değil, fikir
edinmek isteyenleri, yeni tarzı görmek isteyenleri de bekliyoruz.
Pandemi döneminde düşen faiz oranları sonrasında artan
konut fiyatları sizde nasıl yansıdı?
Geçtiğimiz yıl kısa bir süreliğine kampanya yapmış bununla ilgili
tanıtımlar gerçekleştirmiştik. O dönemde çok güzel geri dönüşler
aldık. Kampanya bitimi ile satışlarımız devam ederken araya
pandemi girdi. Faizler düşünce birçok konut yatırımında fiyatlar
arttı. Ancak biz projemizde fiyat artışı yapmadık. Bu dönemindeki
fiyatlarımız ile satışa devam ettik.

Vali konakları ilk çıktığında çok büyük bir ilgi vardı.
Sonra bu ilgi biraz durdu. Son dönemde yeni bir anlayışla
yeniden düzenlendi. Şu anda Vali Konakları 2’de neler
değişti?
Vali Konakları 1’den gelen güven çok kötü kullanıldı. Biz yönetimi
devraldıktan sonra, doktor üyemiz de çok oluğu için, genel kurulda
şöyle bir konuşma yaptım. Biz önce buranın röntgenini çektik,
sonra ultrason yaptık, sonra MR’ını çektik ve bir yolsuzluk olduğunu
anladık. Daha sonra her türlü hukuki işlemlerini başlattık. Verilen
zararların tahsili için bütün davaları açtık ve onların hepsinin
olumlu sonuçlanacağını çok iyi biliyorum. Biz buraya geldiğimizde
oturduk, kooperatifi herkese eşit halde düzenledik. Yani burada
hiçbir üye “Bana farklı fiyatta satıldı, ona ayrıcalık yapıldı” diyemez.
Biz yönetimi ele aldıktan sonra Türkiye’nin en şeffaf kooperatifine
dönüştük. Mesela şeffaflık anlamında, whatsapp grubunda bugün
ne çalışması var, kaç işçi ne konuda çalışma yapıyor, bunları her an
paylaşıyoruz ve bütün üyelerimiz görüyor. Bu sayede buradaki her
çalışmayı yurtdışından bir üyemiz bile biz kadar iyi biliyor. Yani bu
şeffaflık bize güven getirdi. Tüm üyelerimiz projenin içerisinde ve
işleyişini yakinen takip edebilir bir hale geldi.

\\ CITYADVERTORIAL
Geçmiş dönem ile ilgili sıkıntılar da çok konuşulmuştu.
Şimdi bembeyaz bir sayfa ile mi çıktınız?
Burada o yolsuzlukla anılan kişilerin tasfiyesi de tam oldu. Kökünden
kazıdık. Buraya gelen insan örnek daireyi görünce bu iş oluyor,
zaten sona yaklaşılmış diyor. İnşaat işinde en önemlisi durağanlıktır.
Durağan oldu mu insanlar burada bir sıkıntı var derler. Biz bu
düşünceyi yıktık. Şu anda burada 200 işçi çalışıyor. Geçmişte burada
30 işçiden fazla çalışmamıştır. 10-11 aylık işimiz kaldı. Biz Haziran
ayında bitirmeyi planlıyoruz. Türkiye’de çok yanlış yapılan bir şey
var: Önce tarih verilir o tarihe uyulmaya çalışılır ve teknik yanlışlar
yapılır. Biz tekniğe uygun bitirme zamanı veriyoruz ve bunu
önemsiyoruz.
Geçmişiniz çok büyük projelerle dolu. Bu bir avantaj
sağlıyor mu?
Evet, bu çok doğru. Saha tecrübem çok yüksek olduğumdan dolayı
her hangi bir sorunu anında çözüme ulaştırabiliyorum. Bu da
gelenlerin dikkatini çekiyor. Mesela ben bütün üyelerimize mesaj
atıyorum ve mesajda teknik ayrıntılara giriyorum. Fotoğrafları
atıyorum. Her gün çalışmanın videosu gidiyor. Başka kooperatifte
bu olmaz. İhaleleri de mesajla bildiriyoruz bütün üyelere. Fiyatları
gönderiyoruz. Bütün üyeler ihaleyi görüyor bu sayede. Biz burada
üyelerin görüşünü alıyoruz. Ondan sonra yönetim kurulu olarak
karar veriyoruz. Topluma her şeyi sunacaksınız. Sonucu topluma
onaylatacaksınız. Bu işin aslı budur.

Konut projeleri bazında 6400 m2 sosyal tesis alanıyla
örnek bir proje
Konut Tipleri
1. 36 Adet 2+1 orta boy daire
2. 114 Adet 2+1 büyük boy daire
3. 114 Adet 3+1 daire
4. 122 Adet ikiz villa
5. 12 Adet müstakil havuzsuz dubleks villa
6. 11 Adet müstakil tek katlı havuzsuz villa
7. 6 Adet müstakil dubleks havuzlu villa
8. 5 Adet müstakil tek katlı havuzlu villa

Gökhan Üçgün (Satış Müdürü)-Mehmet Mücahit Şahin (Başkan)-Ercan Özçelik (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Mücahit Şahin Kimdir?
29.07.1957 tarihinde doğdu.1978 İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi mezunu.Aynı üniversitede zemin mekaniği
mastırı yaptı.Karayolları Genel Müdürlüğünde çeşitli şantiye Müh.
Şantiye şefliği, kontrol mühendisliği, Baş mühendislik, Kıbrıs
Karayollarının planlanması ve yapılmasında 5 yıl koordinatörlük
yaptı.Erzurum, Konya, İzmir Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı
Yüksek Fen Kurulu üyeliği görevlerinden sonra, devletten ayrılıp
inşaat şirketinde Genel Müdürlük yaptı.Yol, Baraj, Villa inşaatı, iş
merkezlerinin yapımını takip etti.
2002 yılında devlete tekrar dönerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığında
Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Karayollarının 15000 km
Bölünmüş yol yapımında koordinatörlük görevini yürüttü.Türkiye
dışında Türkmenistan Karayolu Master Planı’nın hazırlanmasında
bulundu.2006 yılı sonunda emekli oldu.Özel sektörde 3 ayrı inşaat
şirketinde koordinatörlük, Genel Müdürlük ve Genel Koordinatörlük
görevlerini yürüttü.
Birçok projede Karayolları, Devlet Su işleri, Avrupa Birliği Hibe
Kredi Karayolu, Otel ve Alışveriş Merkezi projelerini proje müdürü,
Genel Müdür Bit takip etti.Özel sektör döneminde Kazakistan,
Libya, Fildişi Sahilleri ülkelerinde yol yapımı işlerini koordinatör
olarak takip etti.2015 yılında aktif mühendislikten Antalya’da zeytin
yetiştiriciliğine amatör bir ruhla başladı.
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\\ CITYKÖŞE

EYLÜL’E
YARAŞIR BİR
KİTAP ve BİR
FİLM…

Sinema-TV mezunu kızımın önerisiyle izlediğim filmi;
“Never Rarely Sometimes Always”i yazmak istiyorum
bu ay. Film kadın bedeni, kadınların kalp kırıklıkları,
politikalar üzerine ince ince işlenmiş ve çok yoğun
duygular yaşatan bir hikaye.
Filme geçmeden önce elimde Filiz Aygündüz ve
Dr. Alper Hasanoğlu’nun yazdığı “Gel Hayattan
Konuşalım” kitabı var. Kitapta şöyle diyor: “Her şeyini
kaybedebilirsin ama kendi varoluşunu kaybedemezsin.
Doğarız ve dünyaya atılırız. Bu ‘olma’ halidir. Var olma
hali ise bizim yapıp ettiklerimizle ilgili bir şeydir. Özgür
irademiz yüzde yüz var olmasa bile herhangi bir anda
ne olursa olsun yaptığımız küçücük bir seçimle nasıl
bir varoluşa evrileceğimize, nasıl bir insan olacağımıza
karar verebiliriz. Kısacık bir anda aldığımız bir karar
nasıl bir hayat yaşayacağımızı belirliyor. Her şeyi
kaybedebilirsin ama kendi varoluşunu kaybedemezsin.
Aynı şey iki insan arasında sahip olmaya dayanmayan
bir ilişki olduğunda da geçerli. Oraya sistem müdahale
edemiyor. Sistem senin nasıl bir hayat yaşayacağına
karar veriyor. Gerçi karar verseler de kime aşık
olacağına müdahale edemiyorlar. Beynimizin içine
henüz giremiyorlar. Aşk en büyük isyan hala”... Şimdi,
kitap böyle diyor ama ben yakında kime aşık olmamız
gerektiğini de programlayacakları ütopik bir dünya
yaratırlar diyorum. Burada felsefe devreye giriyor,
determinizm. Ne kadar kontrol sahibiyiz? Bir güç
tarafından yönetiliyor muyuz? Elon Mask büyük filtreyi
geçmeliyiz diyor. İnsanlık birbirini yok edebilir mi?
Tamam tamam, bu kadar giriş bölümünden sonra
filme geliyorum. Eliza Hittman’ın Sundance ve
Berlin’den önemli ödüllerle dönen filminin konusu
şöyle: “17 yaşındaki Autumn okula ek olarak bir yanda
da süpermarkette kasiyerlik yapan bir öğrencidir.
Kürtaj yaptırmak istiyor ama yaşadığı Pennsylvania
şehri muhafazakâr bir yer ve ailesinin onayı olmadan
kürtaj yaptırması mümkün değil. Dolayısıyla Autumn,
bu istemediği durumdan kurtulmak adına başka bir
çaresi olmadığını hissedip hem kuzeni hem de en yakın
arkadaşı olan Skylar’la birlikte kürtaj yaptırabileceği
New York’a gidiyor. İlk bakışta memleketine kıyasla
daha 'modern' görünen New York’ta da işler, durumlar
pek farklı gelişmiyor. Filmin başında, Autumun’un
sahnedeyken, muhtemelen sadece erkek arkadaşı olarak
gördüğü kişi ile seks yaptığı için hakarete uğramasıyla,
New York’a giderken otobüste tanıştıkları onları
'savunmasız' gördüğü için, kibar bir görünümün altında
musallat olan genç adamın tavırlarının temeli arasında
pek bir fark yok aslında. Keza memleketlerindeki iyi
niyetli görünümlü muhafazakâr klinikteki dayatmalar
ile New York’takinde Autumn’un durumunu
anlamak adına yapılan anketin etkisi arasında da…
Pennsylvania’da yapılan ultrason esnasında başını
ekrandan diğer yana çevirerek (burada enfes kamera
hareketine bir parantez açalım) bu tutucu yapıdan
uzakta bir çare aramak zorunda olduğunu fark eden
Autumn, daha liberal yapıya sahip bir tesiste ona
sorulan sorular karşısında eşelenen yarası sebebiyle göz
yaşlarını tutamıyor bu kez. Anneliğin ne kadar mucizevi
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AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Eylül ayların en güzeli bence...
Çünkü benim, kıztoşumun ve kız
kardeşimin doğduğu ay. Eşimle
tanıştığım ay. Bir de kitap okuma
gruplarımın, sinema sezonunun
benim için başladığı ay. Antalya’da
rahat nefes alabildiğimiz sonbahar
değil de mantıklı bir yaz ayı gibi
Eylül. Bu ay sizlere çantamdan
şahane bir film çıkaracağım. Bol
okumalarla filmi destekleyeceğim…

bir şey olduğunun açıkça dayatılmasıyla, bir kadının yaşadıklarının sadece
bir anket formundaki kelimelerin arasına sıkıştırılması toplum normlarının
kadın üzerindeki dominasyonunun sadece farklı formları zaten”. Filmi krite
eden Güven Atsüren böyle yazmış.
Filmin kadın bedeni üzerinden yapılan politikalarının bize yansıtılışına
bayıldım. Yazımın başında dediğim gibi her şeyini kaybedebilirsin ama
kendi varoluşunu kaybedemezsin söylemini sevdim. Nihan Kaya’nın “İyi
Aile Yoktur” tezini bir kez daha filmde karşımıza çıkmasını beğendim.
Ekonomik koşullar ne olursa olsun kadın isterse yapar ve bu dünyayı
kadınlar kurtarır mesajına bayıldım. Lütfen yanlış anlaşılmasın, tabii ki
de kürtajı doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmasına karşıyım. Ama
benim bedenimde olan değişikliklerle ilgili kararlar ve bir bebeği doğurup
doğurmamak seçimi sadece benim olmalı. Bunları benim karşıma korku
politikaları ile dayatmalarına karşıyım. Bu dayatmalarla insanlığın birbirini
yok edeceğini düşünüyorum. Atsüren’in dediği gibi güya yapılan anketlerle
yanımızdaymış gibi davranan ve özel hayatımızı hiçe sayan “mış mışçıları”
da istemiyoruz ve sevmiyoruz. Bizler ebeveyn olarak kendi ile barışık,
kadın-erkek insana saygılı nesiller yetiştirmek zorundayız.
Gelecek ay görüşmek üzere…

\\ CITYİLİŞKİ

Pandemiyle
hayatımıza
giren yeni
kavram:

“Karantina
Flörtü”

Covid-19, hayatımıza yeni alışkanlıkla
birlikte yeni bir ilişki biçimi de kattı.
OkCupid pazarlama müdürü ve ilişki
uzmanı Melissa Hobley pandemiyle
birlikte ortaya çıkan “Karantina Flörtü”
(iso-mate) kavramını anlatıyor.

Sosyal mesafe kuralının tüm dünyada uygulanmaya başlamasıyla
flörtün ekseni hızlı bir şekilde dijital dünyaya kaydı. Arkadaşlık
uygulaması OkCupid yeni ilişki alışkanlıklarını yakından incelemeye
başladı. Karantina döneminde size eşlik ve arkadaşlık etmesi için
sanal yollardan bulduğunuz partnere iso-mate yani karantina flörtü
adını verdiler.
OkCupid’in Avustralya’daki üyeleri arasında yaptığı araştırmalar,
ülkede Covid-19 önlemlerinin hafiflemesine rağmen insanların
hala fiziksel olarak görüşmek yerine arkadaşlık uygulamalarından
görüşebilecekleri arkadaşlar aradığını gösteriyor. Nitekim OkCupid
kullanıcılarının yüzde 92’si hala sanal yollardan görüştüklerini
söylüyorlar. Yüzde 52’si mesajlaşmayı tercih ederken yüzde 25’i de
görüntülü olarak, yüzde 15’i de telefondan konuşuyor.
Anketler insanların şimdilerde hiç olmadığı kadar çok anlaşabildiği,
gerçek kişiler aradığını gösteriyor. Buradan da 2020’nin yeni ilişki
trendi karantina flörtlüğünün de tek gecelik ilişkilerin önüne geçeceği
anlaşılıyor.
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Tam Olarak Nedir Karantina Flörtü?
Pandemi ile birlikte OkCupid kullanıcılarının arasında gerçek
arkadaşlık aradığını söyleyenlerin oranı yüzde 10 arttı. Avustralyalı
kullanıcıların yüzde 82’si fiziksel olarak yakınlık hissetmeden önce
duygusal olarak yakınlık hissetmek istediklerini söylüyorlar.
Karantinayla birlikte kullanıcıların pek çoğu gündelik ilişkilerden
çok pandemi süresini birlikte geçirebileceği, onu anlayan ve aynı
zamanda arkadaş da olabildiği daha derin ilişkiler istediklerini
söylüyorlar. Bu durum Covid-19 hayatımızda olduğu sürece de kolay
kolay değişeceğe benzemiyor.
Karantina Flörtünü Nasıl Bulursun?
Pandemi süreciyle birlikte yeni insanlarla tanışmak zorlaştı.
Birileriyle sosyal ortamda görüşmek ve samimi olmak konusunda
hala endişelerimiz var. Özellikle yeni tanışacağımız kişilere karşı
daha gergin olabiliyoruz. OkCupid gibi arkadaşlık uygulamaları
insanlara buluşmadan önce gerekli güven ortamını sağlayabiliyor.
İçiniz rahatlayana kadar karşınızdakine sorular sormaktan
çekinmeyin.

Eğer siz de sadece takılmak yerine bu süreçte arkadaşlık
da edebileceğiniz bir karantina flörtü arıyorsanız şu
maddeleri uygulayabilirsiniz:
1- Herhangi bir konu hakkında konuşmaktan çekinmeyin.
Covid-19 şu sıralar iyi bir sohbet başlatma konusu. Karantina
flörtünüzü bulmanın en iyi yolu kendinizi olduğunuz gibi aktarmanız
ve karşınızdakinin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı gibi
konularla ilgilenmeniz. Karşınızdakiyle derinlemesine bir sohbet
gerçekleştirmek duygusal bir bağ kurmanın en önemli adımıdır.
2- İletişim kanallarını geliştirin. İlle de Zoom ya da Facetime
kullanmak zorunda değilsiniz. Konferans gibi konuşmaktan
sıkıldıysanız telefonda konuşmaya, mesajlaşmaya hatta emojilerle
konuşmaya devam edebilirsiniz. Eğer her ikiniz de yazmayı seven
insanlarsanız birbirinize aşk mektupları bile yazabilirsiniz.
3- Profilinizi güncel tutun. Arkadaşlık uygulamasındaki
profilinizi sürekli aktif tutmak sizinle uyuşan birileriyle eşleşmenizi
kolaylaştırır. Nerede olduğunuzu güncellemeyi unutmayın. Karantina
döneminde yeni bir hobi edindiyseniz mutlaka profilinize ekleyin.
Geliştirdiğiniz ilgi alanlarınızı, yeni kestirdiğiniz saçınızı, kendinizle
ilgili keşfettiğiniz yeni detayları mutlaka paylaşın.

4- Birbirinizi aktivitelerle tanıyın. Bir aktivite yapmak için
ille de fiziken yan yana olmanıza gerek yok. Birbirinizi oyunlar ve
dijital etkinliklerle de tanıyabilirsiniz. Online film izleme, bulmaca,
tabu, bilgi içerikli iki kişi oynanan oyunlarla hem eğlenip hem de
birbirinizi daha yakından tanıyabilirsiniz.
5- Olmadı diye kalbiniz kırılmasın. Bazen en güzel şeyler hiç
beklemediğiniz anda karşınıza çıkarlar. Belki şu anda bulamadınız
ya da belki tam mükemmel ilişkiyi bulduğunuzu sandınız ama
yanılmışsınız. Önemli değil. Hislerinize güvenin. Umudunuzu
kaybetmezseniz şu stresli günlerde hayatınızı renklendirecek o kişiyi
bulacaksınız.
Özellikle içinde bulunduğumuz şu anki pandemi hali her şeyi
daha zor hale getirmiş, aşkı çok uzaklarda bir yerlere götürmüş
gibi görünüyor olabilir. Ancak gerçek aşkı bulmaktan her zaman
sadece dakikalarca uzaktanız. Belki sizin de karantina flörtünüz sizi
bekliyordur. Belki de bugün uzak görünen mesafeler ve ihtimaller
büyük bir karantina aşkının tohumlarını ekiyordur. Kim bilir?

\\ CITYRÖPORTAJ

NURGÜL
ŞAHBALLI’dan
sevilen türkülere
yepyeni yorum;
"BİR DE
NURGÜL’DEN
DİNLEYİN!"
Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Halk Ozanı
Hilmi Şahballı’nın kızı Nurgül Şahballı’nın, 16
eserden oluşan, “Bir de Nurgül’den Dinleyin”
adlı albümü, tüm dijital platformlarda yerini
aldı. Dillere pelesenk olan ve bir birbirinden
güzel türkülerin yer aldığı türkü albümü,
türkü severlerden tam not alıyor. Başarılı
sanatçı dergimize, albümü gelecek dönem
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu…

Müzik yaşamına 7 albüm, onlarca televizyon
programı ve sayısız konser sığdıran Nurgül
Şahballı; 7’nci albümünü tüm dijital
platformlarda türkü severlerin beğenisine
sundu. Hilmi Şahballı, Aşık Maksut Feryadi,
Aşık Yetimi gibi birbirinden ünlü halk
ozanlarının eserlerine sesiyle hayat veren
Nurgül Şahballı, türkü severlerden tam not
aldı.
“İlk önce babamdan veto yedim”
1992 yılında çıkardığı “Volkan Gibiyim”
adlı albümüyle müzik dünyasına adım
atan Nurgül Şahballı, meslek hayatının
ilk yıllarında babası Halk Ozanı Hilmi
Şahballı’dan veto yediğini, o dönemde
eğitim aldığı Boğaziçi Musiki Sanat Vakfı
Kurucusu Merhum Sözer Yaşmut’un
devreye girmesiyle, ünlü Halk Ozanı
Hilmi Şahballı’nın ikna olduğunu söyledi.
“Babam, Türkiye’nin yakından tanıdığı, bine
yakın şiir ve bestesi olan Halk Ozanı Hilmi
Şahballı’dır. Çok küçük yaştan itibaren
babamın konserlerine gider, en ön saflarda
konserlerini izlerdim. Doğru tabir etmek
gerekir ise, ben sahnelerde büyüdüm.
Babam sayesinde yüzlerce halk ozanı,
sanatçı tanıdım. Onların soluduğu havayı
soludum. Âşık Reyhanî, Yusuf Polatoğlu,
Murat Çobanoğlu, Ali Kızıltuğ, Barış Manço,
gibi birçok farklı kulvarda zirvede olan
isimlerle çalışma fırsatını yakaladım. Müziği
her zaman çok sevdim. Bu işi meslek olarak
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seçmek istediğimde kendimi babama kabul
ettirmem kolay olmadı. İlk başta bu mesleği
yapmamı istemedi. Bir kadının müzisyen
olarak hayat etmesi için pek çok zorluklara
göğüs germesi gerekiyor. Babamın bu mesleği
yapmamamı istemesinin sebebi aslında
beni korumaktı. Meslekte kötü ve art niyetli
kişilere karşı kendince koruma kalkanı
oluşturmuştu. Ben pes etmedim. Aslında
haksız sayılmaz. Çünkü günümüzde kadın
sanatçılara karşı her zaman bir önyargı
var. Annemin de desteği ile babamdan gizli
bir şekilde Boğaziçi Musiki Sanat Vakfı’na
kaydoldum. Türk Sanat Musikisi’nde çok
önemli bir isimdir Sözer Yaşmut. Türkiye’nin
tanınmış pek çok sanat müziği solistine
hocalık yapmıştır. Benim hem sesime
hem de mesleki başarıma oldukça katkıda
bulunan Hocam Sözer Yaşmut bir gün konser
düzenledi ve o konsere babamı da çağırdı.
Babam konserde beni izledikten sonra herkes
babamı tebrik edince babam bu mesleği
devam ettirmeme ikna oldu. Kendi plak
şirketinden bana albümler yaptı” dedi.
“Tüm albümler artık dijital
platformlarda”
Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı,
1992 yılından bugüne kadar çıkardığı tüm
albümleri dijital platforma taşıdıklarını
söyledi. Müzik sektörünün bugün tamamen
dijitale taşındığını, eski alışkanlıkların
ortadan kalktığını söyleyen Şahballı,

“Artık dijital bir dönemde yaşıyoruz.“
Akıllı telefonlar, IPad, taşınabilir dizüstü
bilgisayarlar bile miadını doldurmak üzere.
Dünyada teknoloji o kadar çok ilerliyor ki,
hızına yetişebilmemiz mümkün değil. Bugün
binlerce müzisyen, dijital platformlardan
hayatını kazanıyor. Geçmişte TV ve Gazete
reklamları ile şöhret yakalanırken, bugün
tek ihtiyacınız olan şey internet. Dijital
platformlarda çok dinlenen isimler TV’lere
çağrılıyor ve gazetelere haberleri yapılıyor.
Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez
unsuru. Özellikle pandemi sürecinde
işinden olan müzisyenler, dijital platformlar
sayesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Eve
kapandığımız dönemde müziğin ve sanatın
ne kadar önemli ne kadar vazgeçilmez bir
unsur olduğu ortaya çıktı” dedi.
“Eylül’de farklı bir albüm geliyor“
Albüm çalışmalarına bir dönem zorunlu
nedenlerden dolayı ara vermek zorunda
kaldığını aktaran Şahballı, çok farklı bir
tarzda çalışmalara yeniden başladıklarının
müjdesini verdi. Şarkı seçiminde ve
teknik alt yapı çalışmalarında oldukça titiz
davrandıklarının altını çizen Şahballı; “Son
albümümün hazırlıklarına yaklaşık 3 yıl
önce başlamıştık. Ne yazık ki, o dönem gerek
ülkemizin yaşadığı sorunlar, gerek bir takım
nedenler, çalışmalarımızı tamamlamamıza
engel oldu. O dönemler televizyon
programlarım da vardı, albümümüze

yeteri kadar zaman ayıracak vaktimiz maalesef yoktu. Son
albümümün yönetmenliğini sevgili babam Hilmi Şahballı,
prodüktörlüğünü eşim Eyüp Koçak yaptı. Yeni çalışmamız
türkü formatının dışında bir çalışma olacak. Arabesk Pop
tarzı bir çalışma diyebiliriz. 4 eserlik albümde Antalya’nın
başarılı aranjörü Erkan Atilla Demirdöğen’in 3 eseri ve
Babam Hilmi Şahballı’nın sosyal medyada fenomen olan
“Vıttırı Vızzık Adamlar” şarkısı var. Albümü Eylül ayı başında
dijital platformlara yüklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.
“Sırada Türk sanat müziği albümü var!”
Nurgül Şahballı, bir sonraki hedefinin, Türk Sanat Müziği
albümü çıkarmak olduğunu da söyledi. Aslında kendisinin
Türk Sanat Müziği eğitimi aldığını, babasından dolayı türkü
albümleri yaptığını dile getiren Şahballı; “Ben, Boğaziçi Musiki
Vakfı mezunuyum. Rahmetli Hocam Sözer Yaşmut, tanınan
tüm Türk Sanat Müziği sanatçılarının hocasıdır. Babam
Hilmi Şahballı’dan sonra benim en büyük şansım Sözer
Hoca’dır. Çok iyi bir müzisyenin yanında Türk Sanat Müziği
eğitimi aldım. Sözer Hocam, türkü albümlerinden ziyade,
Türk Sanat Müziği albümü yapmamı çok isterdi. Pek çok kez
teklifte bulundu ancak o dönemlerdeki konserlerim ve yoğun
çalışmalarım nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremedik. Türk
Sanat Müziği albümü için çalışmalara başlamak istiyorum.
Bu albümlerde özellikle Atatürk’ün sevdiği şarkılar olmasına
özen göstereceğim. Yeni yetişen müzisyen genç arkadaşlar
ne yazık ki, Türk Sanat Müziği’nden bir haber. Bugüne
kadar binlerce bestekâr bu ülkeden göçtü gitti. Hiç kimse bu
insanların kim olduğunu bilmiyor. Bizi biz yapan o değerli
şarkıların nesli tükenmek üzere. O bizi bizden alan besteleri
yapan bestekârların yeniden yetişmesi lazım. Toplum olarak
kültürümüzü, değerlerimizi artırırsak, ne kadın cinayetleri
de ne toplumumuzda yozlaşma olur. Genelleme yapmıyorum
ama yeni nesil gençlerin büyük bir kısmı türkü ve Türk
sanat müziğine haksızlık yapıyor. İlgileri çok az, itibar etmek
bir kenara dursun, bu müzikleri dinleyen nesildaşlarını
aşağılıyorlar. Televizyon dizilerinin arka planlarında çalan
müziklere bakın, hepsi popüler kültürün bize ve gençlerimize
dayattığı şarkılar. Dişlerinin arasından şarkıları cımbızla
aldığımız şarkıcılar türedi. Şarkılar ve türküler, serseri,
sarhoş ağızla söyleniyor. Bunları gördükçe gerçekten
çok üzülüyorum. Keşke bu kötüye gidiş düzelse, bizlere
hayat veren bestekârlarımız ve halk ozanlarımız bu ülke
topraklarında eskisi gibi çoğalsa” ifadelerini kullandı.
“Pandemi sanatın ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha ortaya koydu.”
Nurgül Şahballı, son olarak tüm dünyayı etkisi altına
alan Korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Özellikle
vatandaşlardan maskesiz sokağa çıkmamalarını isteyen
Nurgül Şahballı, “Tüm dünya şuan çok ciddi bir sorunla karşı
karşıya. COVİD-19 adı verilen bu belayı ciddiye almalıyız.
Gerekmedikçe dışarı çıkmamalı, dışarı çıkma zorunluluğu
olduğunda sosyal mesafe ve sağlık bilgisi kurallarına
uymalıyız. Sokağa çıkma yasağı, pek çok müzisyen
arkadaşımızı zor durumda bıraktı. Evde kaldığımız süreçte
amatör bir televizyon yayıncılığı hâkim oldu. Sanatçılar
internetten canlı yayınlar yaparak kazanç elde etmeye
çalıştı. Çevrimi içi olarak bilgisayar ve tablet başında
konserler verildi. Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Bu
durum toplumumuzu yorsa da sanatla müzikle bir an olsun
sıkıntılarımızı ortadan kaldırdık. Çok şaşırtıcı bir iletişim
devrini yaşıyor olsak da, Koronavirüs sürecinde toplum
kendisini sanatla, müzikle ayakta tutmaya çalıştı. Bu nedenle
sanatın her dalını toplumumuzun geniş katmanlarına
yaymalıyız” ifadelerini kullandı.
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Corona insanlığın karşılaştığı ne ilk ne de son
virüs
Veba, çiçek, tifüs, tifo, kolera, influenza, sıtma, AIDS, SARS
gibi bulaşıcı hastalıkların insan toplulukları arasında hızla
yayılarak salgın haline gelmesi, tarih boyunca insanların
kitleler halinde ölümlerine ve bireysel, toplumsal, kültürel
ve ekonomik alanlarına köklü değişikliklere neden
olmuştur. COVID-19 adı verilen bu yeni virüs de insanlığın
karşılaştığı ne ilk ne de son virüs olacak. Örneğin grip
virüsünün ilk olarak 1580 yılında Asya’da başladığı
ve sonrasında zamanla küresel bir salgına dönüştüğü
biliniyor. Salgın hastalıların çoğu için tedavi yolları ve
aşılar geliştirilmesine rağmen çeşitli yollarla mutasyona
uğrayan mikroorganizmalar insanlık için tehdit olmaya
devam ediyor.

CEM KEÇE

CİSED ve PSİKODER Kurucu Başkanı
Psikoterapist ve Yazar

kişinin 350’si
hastalığı hissetmemişlerdi. Bunun nedeni bu kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması ve
virüsle savaşta galip gelmesiydi… Yani bu hastalıkta en önemli şey “bağışıklık sistemin güçlü
olması”dır. Virüsün insandan insana geçtiğinde zayıfladığı ve mutasyona uğradığı, yani insan
üzerinde varlığını sürdürebilmek için evrim geçirdiği belirtiliyor. Bu sırada da virüsü yenmek
için gereken antikorlara sahip insanların artmasıyla virüse karşı bağışıklık kazanma süreci,
yani “doğal aşılama süreci” başlıyor.
Corona’ya karşı kendinizi savunun!
Corona virüs de hızla mutasyon geçirerek virüs bulaştığı kişiyi öldüremeyecek duruma
gelecek. Bu nedenle şu an yapılması gereken en önemli şey, “corona virüsüyle olabildiğince geç
karşılaşmak”… Bunun için de öncelikle “evden çıkmamak” ve “hijyene dikkat etmek”, sonra da
“bağışıklık sistemimizi güçlendirmek” ve güçlü tutmak için gerekli şekilde “sağlıklı beslenmek”,
“düzenli egzersiz yapmak ve hareket etmek” hayati önem taşıyor. Tüm bunların yanı sıra,
bağışıklık sisteminin sağlamlığı için psikolojik dayanıklılığın da arttırılması, gereksiz stres,
korku, kaygı ve panik yapılmaması gerekiyor. Unutmayın, bilgisizlik sizde daha fazla korku ve
kaygı yaratır. Bunun için “nefes ve gevşeme egzersizleri”, “yoga ve meditasyon” yapın, “kitap
okuyun”, “müzik dinleyin”, “sevdiklerinizle sohbet edin ve onları sevdiğinizi yine, yeni, yeniden
söyleyin”… Lütfen asılsız haberlere inanmayın, gereksiz kaygıya sürüklenmeyin, önlem alın
ama panik olmayın. Hayatınızı felce uğratan corona virüs değil gereksiz panik ve bilgisizlik
olacaktır. Bir süre normal günlük hayatınızı yaşamaya devam edemezsiniz ama hem rehavete
düşmeden hem de paniğe kapılmadan sağlığınız için gerekenleri yapabilirsiniz.
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Teknolojinin şu anda insan aklının
ulaşabildiği son noktaya geldiği
çağımızda da “Corona Virüs
Salgını”, “Coronayak Ruh Hali”
ve “Coronafobi” tüm dünyada
büyük bir hızla yayılmaya devam
ediyor. Peki, corona virüs insanlığın
sonunu mu getirecek yoksa onunla
yaşamaya adapte olacak mıyız?

Designed by Freepik

Corona virüs ile mücadele bağışıklığın önemi…
Öyle görünüyor ki bu corona virüsün er geç bizleri ya da
yakınlarımızı etkileme ihtimali giderek artıyor. Artık virüse
hiç yakalanmamayı değil, “olabildiğince geç yakalanmayı
düşünmek” zorunda kaldık. Tıpkı geçmişteki salgın yaratan
virüslerde olduğu
gibi gelecek yıllarda
bu virüsle yaşamayı
öğreneceğiz. Hatta
bugüne kadar pek
çok kişi bu hastalığa
yakalanmış ama
fark etmeden
atlatmış bile olabilir.
Örneğin, Japonya’da
corono virüs salgını
nedeniyle 4 Şubat’tan
bu yana Tokyo
yakınlarındaki
Yokohama limanında
karantinada tutulan
“Diamond Princess”
adlı turistik yolcu
gemisindeki 3700
kişinin 700’ünde
test pozitif çıkmıştı.
Ancak bu 700

CORONA İLE
YAŞAMAK
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Dergide kaleme aldığım ilk yazı olan Haziran sayısında
bu köşede şu ifadeleri kullanmıştım: “Peki; ben bu köşede
kimleri ağırlamak, şehre olan aidiyetlerini, gerçekleşen
etkinliklerini, sanatsal vizyonlarını analiz edip, tanıtmak
istiyorum? Bu şehre dokunan sanatsal markalar, bireyler,
sanat dünyasının paydaları denildiğinde akıllara kimler
gelmekte? Orkun Ozan Sanat Galerisi, T Galeri, Koç
Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kültür Sanat,
Alpek Mimarlık-Sanat, Are Project, Plus Gallery, Şebnem
Bahar Galeri, Belediye Kültür-Sanat Servisleri, Belediye
Başkanları ve Kültür-Sanat Politikaları, Koleksiyoncular,
Müze ve Sanat Kurumu Yöneticileri, Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi, Ansan Yönetimi, çok değerli sanatçılar
ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
akademisyenleri ve öğrencileri…”

Dr. Öğr. Üyesi
EBRU NALAN SÜLÜN

Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni
(AICA-TR)
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Bu sayıdan itibaren Antalya’da sanat üretimine ve kültür endüstrisine
katkı sağlayan kurum, kişi, yerel yönetim yetkilileri, galeri
sahipleri ve sanatçılarla Antalya sanat ortamını tartışmaya açmayı
hedefliyorum. Bu bağlamda; bu yazının devamının ve sürekliliğinin
gelecek sayılarda süreceğini belirtmek isterim.
Müzeler, sanat kurumları, sanat galerileri genellikle bulundukları
şehrin, semtin ruhunu değiştirirler. Adeta bir metamorfoz etkisi
yaratırlar. Tıpkı festivaller, bienaller gibi. Bu metamorfoz Antalya’da
gerçekleşebildi mi? Geçmişten bugüne Antalya’da var olan sanat
galerilerinin yaşadıkları sorunlar, problemler hangi faktörlere bağlı?
Şehirde bir dönüşüme yol açtılar mı? Bu dosyada konumuz bu aidiyet
meselesi ve şehrin sanatsal organiği olacak.
Öncelikle; Antalya özelini tartışmadan, kısaca Türkiye’deki sanat
galericiliğinin gelişiminden söz etmek istiyorum. Cumhuriyetin
kuruluşunun ardından devlet-sanat ilişkisi dikkat çekmektedir.
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BİR ŞEHRİN
SANAT
ANATOMİSİ
“Antalya’da
GalerilerKurumlarKolektifler 1”
Merhaba…
Bu sayıdan itibaren Antalya’da
sanat üretimine ve kültür
endüstrisine katkı sağlayan kurum,
kişi, yerel yönetim yetkilileri, galeri
sahipleri ve sanatçılarla Antalya
sanat ortamını tartışmaya açmayı
hedefliyorum. Bu bağlamda; bu
yazının devamının ve sürekliliğinin
gelecek sayılarda süreceğini
belirtmek isterim.

izahat

Sergiler, devlet kurumlarında gerçekleşmiştir. Bu anlamda;
Ankara’da gerçekleşen sergi etkinlikleri ve Halkevi çalışmaları
dikkat çekmektedir. 1931’de Halkevi’ne dönüşen Türk Ocakları’nın
sergi, konser, tiyatro, sinema, konferans, araştırma şubelerindeki
faaliyetler, devlet tarafından düzenlenen İnkılap Sergileri (19331937), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması (1937), CHP’nin
düzenlediği Yurt Gezileri ve Sergileri (1938-1943), Yarım Asırlık Türk
Sergisi (1936), I. ve II. Birleşik Sergiler (1937-1938), Devlet Resim
ve Heykel Sergileri (1939-), Millet Mektepleri (1927-1929) ve Köy
Enstitüleri’nin faaliyetleri (1939-1948) ve Sergi Evi’nin inşası başkent
Ankara’nın kültür imarında ve devlet koleksiyonunun gelişiminde
önemli girişimler arasında yer almaktadır.
Ankara paralelinde İstanbul’da küçük boyutlu da olsa sanat
ortamında sanatsal girişimler dikkat çekmektedir. İstanbul’da tek
partili dönemde Türkiye’deki ilk sanat galerisi, 1939’da Taksim’de
açılan Daimi Resim-Heykel Satış Galerisi olmuştur. İsmail Hakkı

Oygar’ın 1945 yılında, Beyoğlu’nda, Karlman Pasajı’nın karşısında
yer alan atölyesini bir galeri mekânına dönüştürmesi, Türkiye’deki
özel galericiliğin tarihi açısından önemlidir fakat; galeri bir piyasa
oluşturmaktan ziyade “d Grubu” sanatçılarının ve özellikle Akademi
sanatçılarının sergilerinin düzenlendiği bir mekâna dönüşmüştür.
Galeride; d Grubu’ndan, Zeki Kocamemi’nin, Zeki Faik İzer’in, Cemal
Tollu’nun, Zahide Özar’ın, Yeniler Grubu’nun, Hamit Görele’nin,
Hakkı Anlı’nın sergilerinin ve İsmail Hakkı Oygar’ın iç mimariye,
tasarıma yönelik sergilerinin açıldığı bilinir. Yeterli ilgiye ulaşamadığı
için kısa sürede kapanan galeri hakkında Ahmet Hamdi Tanpınar
Cemal Tollu’nun şu yorumundan alıntı yapmıştır: “Resimlerimin bir
kısmını olsun bir arada toplanmış görmek bana hem kuvveti hem
de sanatım üzerinde yeni baştan düşünmek fırsatı verdi” (Tanpınar,
1946: 57). Bu ifade; sanatçıların üretimlerinin sergilerle sunumunun
ne denli önemli bir üslupsal gelişime sebep olduğunun ve sanat
galerilerine duyulan ihtiyacın göstergesidir.
1950’li yıllardan itibaren devletin desteğinden giderek daha da
yoksun kalan sanatçılar, kendi sanat ortamlarında kendi piyasalarını
oluşturmaya çalışmışlardır. İstanbul’da sanat ortamının en önemli
değerleri arasında olan Maya Sanat Galerisi de bu dönemde
açılmıştır. 1950 yılında Beyoğlu Kallavi Sokak 20/1 adresinde Adalet
Cimcoz tarafından kurulan Maya Sanat Galerisi, açıldığı dönem
içerisinde sanatsal-kültürel ortama dinamik katması nedeniyle
önemli bir girişimdir. Şiir, fotoğraf ve karikatür sergilerinin de
gerçekleştirildiği sanat galerisinde, dört yılın sonunda satışların
yetersiz olması nedeniyle ekonomik sorunlar gelişmiş ve galeri
1955 yılında kapanmıştır. 1950’li yıllardan sonra sayıları artmaya
başlayan banka faaliyetleri, özel galeriler ve belediye galerileri
sanat yapıtlarının satış unsurlarını öne çıkarmaya başladıkları için
önemlidirler.

1973 yılında bir özel sermaye desteği ile kurulan İstanbul Kültür
Sanat Vakfı bir özel kuruluşun kültür- sanata sunduğu sponsorluk ve
bu konudaki girişimciliğinin en önemli temsili niteliğindedir. 1970’li
yıllar özel galeri sayısının arttığı bir on yıldır. Türkiye siyasi gündemi
6 Kasım 1983 tarihinde başlayan Turgut Özal hükümeti ile farklı
bir çehreye kavuşmuştur. Türkiye’nin hem siyasi hem ekonomik
boyutlu yaşadığı dönüşüm sonucunda devletçi ekonominin yerini
pazar ekonomisine bırakmasının sonucunda fiyat kısıtlamalarının
kaldırılıp yerine rekabetçi ekonomi politikaları getirilmiştir. 1980’ler
siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimlerin ardından neoliberal
politikaların yaygınlaşmaya başladığı, sosyal dengelerin değiştiği,
sanat piyasasının özel şirketlere tasfiye edildiği bir dönemi de ifade
eder. 1987 yılında ilki düzenlenen İstanbul Bienali, hızla açılışları
gerçekleşen özel sanat galerileri, temalı sergiler, 1991 yılında açılan
ilk sanat fuarı TÜYAP Sanat Fuarı’nın ardından Türkiye sanat
ortamında üsluplar, sergi tasarımları, kavramlar, özellikle 2000’li
yıllarla birlikte özel müzeler ile sanat dünyası kabuk değiştirmeye

başlamıştır. Bu gelişmelerin tümü, sanat üretimlerinin çoğalmasına,
daha fazla izleyen tarafından izlenmesine, koleksiyonculuğun
yaygınlaşmasına, özel müzeler aracılığı ile dünya sanatçılarının sanat
izleyenleri ile buluşmasına neden olmuştur.
Antalya sanat ortamı izlendiğinde ise; Cumhuriyet’in kuruluşunun
ardından Antalya Halkevi’nde sergi etkinlikleri gerçekleşmiştir.
Eğer bu dönemi okumak isterseniz 2015 yılında gerçekleştirdiğim
araştırmanın sonucu olan “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Antalya’da
Halkevi ve Kültür-Sanat Ortamı (1923-1950) kitabımı incelemenizi
öneririm. Kitap, Antalya Büyükşehir Belediyesi- Antalya Kent
Müzesi tarafından yayınlanmıştı. Bu yıllarda Antalya Halkevi’nde
aktif sergi faaliyetleri ve kültür çalışmaları gerçekleşmiş. Çok partili
dönemde ise; Antalya’da ilk dikkat çeken etkinlik,1964 yılından bu
yana şehrimizde düzenlenen, Türkiye’nin en önemli ve prestijli film
festivalleri arasında olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir.
Sanat galerisi ve sanatçı oluşumları incelendiğinde ise Antalya’da
bazı sanatçı isimlerinin şehirde önemli bir dinamo etkisi yarattığı
izlenir. Bu isimlerden ikisi; Safai Özer ve Hatice Boztepe. Safai
Özer; bir mimar. İlk olarak 70’li yıllarda ‘Grup A” isimli bir sanatçı
grubunu oluşturuyorlar. Yaşar Gürler, Hatice Boztepe, Erhan
Bayramoğlu, Safai Özer ve Ali İhsan Görmez’den oluşan bu sanatçı
grubu 1985 yılında Tufan Dağıstanlı, Akın Savaşeri, Himmet Öcal’ın
da gruba katılımı ile ANFAD’ın da kuruluşunu sağlıyorlar. Safai Özer;
1980 yılında Antalya’da yaşamaya başlıyor. Antalya’da mimarlık
ve mobilya tasarımcılığı yapıyor. 1990 yılında Antalya Kaleiçi’nde
“Kaleiçi Sanatevi”ni kuruyorlar. 27 aylık sürede 257 etkinlik ile
Kaleiçi’nde ve dolayısıyla Antalya’da önemli bir dinamik elde
ediyorlar. Türkiye’nin çok önemli sanatçıları ile periyodik sergiler ve
etkinlikler düzenliyorlar. Kaleiçi Sanatevi’nin trajik bir yangında yok
oluşu, merkezin kuruluş öyküsü ve açık olduğu süreçte gerçekleşen
etkinliklere dair gelecek ay sizlere bilgiler aktarmaya devam etmeyi
arzuluyorum. Kaleiçi Sanatevi’nin yöneticilerinden Hatice Boztepe
ile 2015 yılında gerçekleştirdiğim söyleşiden de alıntılar ile sizlere bu
hikâyeyi daha detaylı aktarmak için konumuza Ekim ayında devam
edeceğiz…
Bu ay ve önümüzdeki iki ay süresince sizlere kuruluş sürecindeki
kronolojik önceliklerine göre; Antalya’daki sanat galerisi kurucuları,
yöneticilerine sorular yönelttim. Bu ay, 1980’li yıllardan bugüne
Antalya kültür-sanat ortamına sunduğu katkılar ile Antalya yakın
dönem tarihine tanıklık etmiş ve büyük katkılar sunmuş olan Himmet
Öcalve Hasan Tırmaşile görüşme gerçekleştirdim.
Bu ay ve önümüzdeki iki ay süresince sizlere kuruluş
sürecindeki kronolojik önceliklerine göre; Antalya’daki
sanat galerisi kurucuları, yöneticilerine sorular
yönelttim. Bu ay, 1980’li yıllardan bugüne Antalya
kültür-sanat ortamına sunduğu katkılar ile Antalya
yakın dönem tarihine tanıklık etmiş ve büyük katkılar
sunmuş olan Himmet Öcal ve Hasan Tırmaş ile görüşme
gerçekleştirdim.
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HİMMET ÖCAL
Orkun Ozan Sanat Galerisi
ve Orkun Ozan Medya
Hizmetleri A.Ş. Yöneticisi

SITKI OLÇAR- ORKUN OZAN SANAT GALERİSİ
SERGİ AÇILIŞI-2006

Himmet Öcal, 1993 yılında sergi etkinliklerine başlayan ve Antalya’nın
uzun soluklu ilk sanat galerisi girişimi olan Orkun Ozan Sanat Galerisi’nin
kurucusu. Kendisiyle, bu misyona sahip bir sanat galerisi yöneticisi
olarak Antalya sanat ortamına dair 1990’lı yıllardan bugüne uzanan
düşüncelerini içeren bir sohbet gerçekleştirdik…
SITKI OLÇAR- ORKUN OZAN SANAT GALERİSİ

Kurucusu olduğunuz sanat galerisinin kuruluş öyküsünden söz

SERGİ AÇILIŞI-SERGİ İZLENİMLERİ-2006

eder misiniz? Tarihsel süreç, galerinin açıldığı dönemde şehir

ile kurduğu ilişki, o dönemdeki aidiyeti vb. bilgi verir misiniz?
Antalya’da ilk grafik tasarım, serigrafi ve ofset üretim işine başladığım
1979 yılından 1989 yılına kadar geçen 10 yıllık sürede, iş yaptığım
mekânın yaptığımız çalışmalara yakışır bir fiziki yapıya sahip, modern
bir bina olması hayallerimdeydi. Binanın projesi yapılırken projede
özellikle sanat galerisi için planlanmış bir mekân vardı. 1992 yılında
binaya taşındıktan sonra 1993 yılında programlı sergilere başlandı. Neden
özel bir galeri veya sanat evi? Antalya’nın vizyonunda turizmin bugünkü
günlere geleceği o günlerde sinyal veriyordu. Ayrıca; şehrimizde bulunan
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi henüz kurulmamıştı. Hem
Antalya’nın kültür ve sanat etkinliklerine öncülük etmek hem de fakülte
açıldıktan sonra burada eğitim gören öğrencileri okul dışında da görsel
olarak eğitebilmek için sanat eserlerini şehirle buluşturmak gerekiyordu.
Bu amaçla açılmış Antalya’nın uzun soluklu ilk sanat galerisidir Orkun
Ozan Sanat Galerisi... Gerçek sanatçı kimliğine erişmiş hocalar ve
sanatçıların eserleri sergilenmiştir.
Galerinin kuruluşundan bugüne, edindiği vizyon ve

gerçekleşen sergilerden örnekler verebilir misiniz? Örneğin;
sizin için galeri tarihindeki en etkili üç sergiyi sorsam
cevabınız ne olurdu?

Galerinin vizyonu; öncelikle “Sanatçı kimdir, sanat eseri nedir?” gibi
sorulara örnekler sunmaya odaklıdır. Galerimiz, bugüne dek açılan
sergilerle yüz yirmi sanatçıyı Antalyalılarla buluşturmuştur. Açtığımız
sergilerden eğitsel anlamda Burhan Doğançay’ın “Kurdeleler Sergisi”
serigrafi baskı tekniğinin yirmi dokuz kere elden geçişini anlatan eğitici
bir sergidir. Heykeltıraş Ali Teoman Germaner (Aloş Hoca) heykel sergisi,
Sadi Diren hocanın “Seramik Sergisi”, Süleyman Saim Tekcan’in “Gravür
Sergisi”, Filiz - Fikret Otyam sergisi, Antalya’daki dostum ve galerimizin
ilk sergisini yapan Tufan Dağıstanlı’nın “Amforalar Sergisi” ve Sıtkı Olçar
(Usta) gibi sayabileceğimiz daha pek çok sanatçımız ve sergileri etkileyici
olmuştur.
Antalya’da sanat galerisi yöneticisi ve kurucusu olarak

karşılaştığınız en önemli problemler açıldığı süreçten 2000’li
yıllara dek nelerdi?

Bu soruya çok kısa cevap vereceğim. İzleyicinin çok az olması, iş
dünyasını galeriye çekemememiz, koleksiyonerlerin oluşmaması… Şöyle
bir espri yaparız kendi aramızda; bir açılış kokteyli, 2 gün sonra da tekrar
kapanış kokteyli yaparak sergilerimizi kapatmak çok daha doğru olacak
aslında...
2000’li yıllardan sonra sanat piyasası ve kurumların Türkiye

sanat ortamında önemi daha da arttı, özel sermayenin sanata
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katkısı ve koleksiyonculuk daha da yaygınlaştı. Antalya’nın
ben bu dinamikler içerisinde yeterince gelişemediğini,

koleksiyoncu yetiştiremediğini ve sanata destek olan sermaye

sahiplerinin yazık ki neredeyse olmadığını düşünüyorum. Sizin
düşünceleriniz nelerdir?

Turizmde çok mesafe kat eden Antalya’da, turizm yatırımcıları o görkemli
büyük otellerinde ne yazık ki orijinal eser bulundurma veya orijinal
esere yatırım yapma gibi bir alışkanlık edinmedikleri için Antalya’da bir
sanat pazarı oluşmadı, koleksiyoner olmadı. Galerinin açıldığı ilk yıllarda,
davetiye gönderdiğimizde sadece orada kullandığımız esere bakarak bana
direkt ulaşıp; “Bu sergiden bize bir eser seçer misin?” diyen 50’ye yakın
bir alıcı kitlesi oluşmuştu. Ama 2012’den sonra ülkede yaşanan krizler
nedeniyle bu alıcılar da sanat eserlerine yatırım yapamaz duruma geldi.
Bu nedenle bizden sonra açılan birçok özel galerinin yaşam süresi çok
kısa oldu ne yazık ki. Bizim asli işimiz kreatif reklam ve baskı üretimi
olmasaydı, bizim de sadece galeri işletmecisi olarak devam etmemiz söz
konusu olamazdı.
Covid 19 sürecinde galerinin çalışma prensiplerine dair ne

söylemek istersiniz? Covid 19 süreci ve sonrasındaki projeler
stratejik olarak nasıl sürdürülüyor ve sürdürülecek? Şu anki
süreç ve gelecekteki projelere dair bilgi verir misiniz?

Covid döneminde tek bir sanatçıya ait sergi takvimi yapmadık. Bunun
iki nedeni var: Biri, Antalya dışından gelecek sanatçılarımızın belli bir
yaşta olanlarının seyahat iznine tabii olması. İkincisi, “Sağlıkla ilgili
problem yapar mıyız?” korkusu. Yaptığımız takvimi ne yazık ki yerine
getiremiyoruz. Galerimizin koleksiyonundan oluşan ustalar sergisi
galeride devam etmektedir. Bu da galeri gezme alışkanlığı olan insanlara
“Galerimiz boş” demek yerine, “Elbette gezebilirsiniz” demek için, bir nevi
bir görev yerine getirmek amacındandır.
Ve son söz….
Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Sanat eserine yatırım yapmak,
duvara bir arsa asmak gibidir. Astığınız bu arsa hem ruhunuza hem
de mekânınıza güzellik ve huzur getirir. 41 yıllık Antalya’daki çalışma
hayatımda, çalışırken içimden geçirdiğim gibi; Akra Otel mekânında (yani
bir otelde) 150x300 cm boyutunda bir eserimi koyulmuş olmasının, bunca
yılın ümitsiz düşüncelerine bir ışık tuttuğunu ve tutacağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Himmet Bey. Bu girişim gerçekten umut
verici. Ben de özellikle turizm sektör yöneticilerine buradan bir çağrı
yaparak, bu eser alımlarının ve sanat yatırımlarının hem ekonomik
hem vizyon politikaları adına çok önemli ve değerli olduğunu,
sürekliliğinin olması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

HASAN TIRMAŞ

Galeri T Kurucusu ve Yöneticisi

GALERİ T- SERGİ AÇILIŞI-İZLENİM

GALERİ T- GENEL GÖRÜNÜM

Hasan Tırmaş da; Himmet Öcal gibi Antalya yakın dönem sanat tarihinin

adresi bir heykele, bir müzeye göre tarif etmek isterim. Dünya kenti

1970’li yıllardan bugüne en yakın takipçilerinden. Tırmaş; bu süreçte

olarak lanse edilen Antalya’da resim-heykel müzesi olmamasının nedeni

kültür ve sanat dinamiklerini harekete geçiren sanat etkinliklerinde

yerel yönetimlerin kültür düzeyi ile ilgilidir. Heykel dendiğinde başını

öncü olmuş, şehrin yetiştirdiği en önemli sanat entelektüellerinden

çevirenlerden, galeri dendiğinde otomobil galerisini anlayanlardan

birisi. 2000’li yıllarda Antalya sanat ortamına ‘Galeri T’ de gerçekleşen

ne bekleyebiliriz. Günümüz sanat piyasasının gittikçe daha da

etkinliklerle katkı sunmayı sürdüren Tırmaş ile sanat galerisi

ticarileşmesinden şikayetçiyiz. Yüz yıllardır insanlığa sahip çıkan sanatın

yöneticiliğinin yanında sanat olgusu ve tarihini de içeren bir sohbet

önemli isimlerinden Rembrandt, açlık sınırında yaşayan Vincent Van

gerçekleştirdik.

Gogh Hollanda’sının zenginlerinden birinin adını bilenimiz var mı?
“Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır” diyen

Kurucusu olduğunuz sanat galerisinin kuruluş öyküsünden söz
eder misiniz? Tarihsel süreç, galerinin açıldığı dönemde şehir

Schopenhauer ve “Sanat bir şeye aşkla bakabilmektir, sanat bu bakıştan
doğar” diyen Mevlâna gibi düşünürsek, sanatın parayla ilgisi olmadığını

ile kurduğu ilişki, o dönemdeki aidiyeti vb. bilgi verir misiniz?

söyleyebiliriz. Sanat her şartta üretilebilir, üretildi de. Önemli olan ona

Sanat boşlukları doldurmak, doğru taleplere cevap vermektir. Halkın

gereken değeri verecek bir izleyen kitlesi oluşturmaktır.

görsel kültür düzeyini yükseltmek galerimizin amacıdır.
Galerinin kuruluşundan bugüne, edindiği vizyon ve

gerçekleşen sergilerden örnekler verebilir misiniz? Örneğin;
sizin için galeri tarihindeki en etkili üç sergiyi sorsam
cevabınız ne olurdu?

Covid 19 sürecinde galerinin çalışma prensiplerine dair ne

söylemek istersiniz? Covid 19 süreci ve sonrasındaki projeler
stratejik olarak nasıl sürdürülüyor ve sürdürülecek? Şu anki
süreç ve gelecekteki projelere dair bilgi verir misiniz?

Covid 19 döneminde tinsel dünyamıza dönmemizi kazanç sayıyorum.

Bir galerinin kimlerle çalıştığı, piyasadaki konumu ve lokasyonu

Galeriyi randevu ile açıyorum, belirsiz bir süreçte olduğumuzu

önemlidir. Galerimizin açılış sergisinde Joan Miro Lithograph’si ve Paris

söylemeliyim.

Ekolü Türk ressamlarına yer verdik. Açılış konuşmasını Zafer Gençaydın
yaptı. Karma sergilerde Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş, Fahrelnisa

Ve son söz….

Zeid gibi isimlere yer verdik. Kişisel sergilerden Cuma Ocaklı, Zerrin

Nasılki birbirimize benzemiyor isek, yaptığımız çalışmalar da birbirine

Kehnamuyi, Zafer Gençaydın sergileri önemliydi. Galeri sahibinin sanat

benzemeyecektir. Sanat tekildir, öz ve biçimi aynı olan ikinci bir eser

tarihi ve resim sanatı hakkındaki bilgisi önemlidir.

yoktur. Bunun bilincinde olarak bilinçsizce çalışmak gerekir.
“Her kim iyi ve kötüde yaratıcı olmak isterse; en önce bir yok edici

Antalya’da sanat galerisi yöneticisi/kurucusu ve bir sanat
entelektüeli olarak karşılaştığınız en önemli problemler
nelerdir?

olmalıdır, değerleri parçalamalıdır. En yüksek kötülük böylece en yüksek
iyiliğe girer. Bunun adına da yaratıcılık denir” (Nietzsche, Ece Homo, sayfa
101)

Toplumsal kültür varlığımız olan kentlerin yüzü insanların yüzüdür.
İnsanı, yetiştiği yörenin kültürü, sanatı ve coğrafyası biçimlendirir.

Sanatın en önemli amaçlarından biri de “İnsan ruhunda meydana

Böylece birey toplum yaşamına sahip olabilmenin keyfini yaşar. Estetik

getirdiği değişimdir”.

düzeni ve altyapısı bozuk kentler, bireyin kültürel gelişimini olumsuz

Bu değişim olmadan dünyaya farklı bakamayız….

etkilemiştir. Tarihsel yapılar, müzeler, kültür kurumlarının kent insanı
yaratmada etkisi önemlidir. Antalya’da bana adres sorulduğunda o
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Yurt dışında

iş bulmanın

püf noktaları
Geçmiş zamanlarda yurt dışında iş aramak
ve bulmak, özellikle iletişim ve teknoloji
koşullarının yeterli olmaması nedeniyle
sınırlıydı ve zordu. Fakat artık küresel
bir dijital ve mobil çağ içindeyiz ve bu
sayede artık yurt dışında yaşamak ve
çalışmak bir hayal olmaktan çıktı. Yurt
dışında iş ararken bazı noktalara dikkat
etmek ise her daim şansı artıran bir faktör
oluyor. Uluslararası para transferi şirketi
TransferGo, iş hayatına yurt dışında devam
etmek isteyenler için bazı kritik ve faydalı
bilgileri paylaştı.
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TransferGo Türkiye Büyümeden
Sorumlu Ülke Müdürü
Senem ERGÜVENOĞLU

TransferGo Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem
Ergüvenoğlu, yurt dışına yerleşmedeki en önemli sebeplerden bir
tanesinin de iş bulma ya da değiştirme yönünde olduğunu söyledi.
Ergüvenoğlu, “Bir para transferi şirketi olduğumuz için doğal
olarak işimiz uluslararası boyutta ve yurtdışında bir yakını olan
veya yurtdışına gitmeyi isteyen birçok müşterimizle de iletişim
halindeyiz. Yurt dışında iş yaşamını çekici kılan faktörlerin çeşitli
olduğunu görüyoruz. Bu kimisi için değişiklik ve macera, kimisi
için gelir arttırma, kimisi için ise kariyer yolunda atılmış stratejik
bir adım oluyor. Motivasyonun kaynağından bağımsız olarak,
biz de TransferGo olarak yurt dışında iş arayışı kolaylaştırmak
adına, insanlara yardımcı olacağını düşündüğümüz bir takım püf
noktalarını derledik.”

Yurt dışında iş bulmaya dair bazı püf noktalar şöyle:
Hayal kurmaktan korkmayın
Amacınız yeni denizlere ve ufuklara doğru yol almaksa, yelkeninizin
vizyonunuz olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden vizyonu hep
geniş tutmakta fayda var. Hayal kurmaktan korkmayın. Yurt dışında,
özellikle Avrupa ülkelerinde, geçmişte yaptığınız işin tanımından
çok, konuyla ilgili sahip olduğunuz yetenek ve motivasyonunuzu
göstermeniz çok önemli. Bu sebeple iş başvurusuna başlamadan önce,
kendinize birtakım “Hayattan beklentim nedir? Şu an çalıştığım işi
severek yapıyor muyum? İşimin sevdiğim bileşenleri neler? Tekrar
seçme şansım olsa hangi bölümü okurdum?” gibi kritik ve temel
sorular yönlendirmeniz gerekiyor. Bu sorular size geleceğe dair
seçimlerinizi yapmanızda yardımcı olacaktır. Bu konuda kariyer
danışmanlarından da yardım alabilirsiniz.
Yabancı dil önemli, ama tek kriter değil
Çalıştığınız ülkenin dilini konuşuyor olmanız tabii ki sizin için
büyük bir avantaj olacaktır; fakat bu dili konuşmuyor olmanız ülke
değiştirmenize engel değil. İş arayışınızın odak noktasını dil kriteri
olarak belirleyip, konuştuğunuz dilleri şart koşan iş ilanlarına
yönelebilirsiniz.
Gitmeyi planladığınız ülkeye dair saha araştırması yapın
İş başvurusuna başlamadan önce, planladığınız ülke konusunda bir
saha araştırması yapın. Gitmek istediğiniz ülkede, hangi sektör ve
bölgelerde personel eksikliği yaşandığına dair bilgi toplayın. Örneğin,
günümüzde birçok ülkede faaliyet gösteren teknoloji firmaları
bilgisayar yazılımcısı arayışı içerisinde. Ciddi ve yoğunlaştırılmış
bir sertifika programıyla kısa bir sürede bu alanda kendinizi
geliştirebilir, hatta dil problemi yaşamadan yurt dışında iş hayalinizi
gerçekleştirebilirsiniz.
Öz geçmişiniz geçmişte kalmasın
Nasıl ilerlemek istediğinize karar verdiniz ve hatta uygun da bir
iş ilanı gördünüz. Harika! Şimdi yapmanız gereken ilk iş, başvuru
belgelerinizi yenilemek. Biz size herşeyi sıfırdan yazmanızı
tavsiye ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu konuda da
araştırma yapmanız çok önemli. Başvuracağınız ülkede kullanılan
formatlara bakın. Bu formatlara uyarak, öz geçmişinizi başvurmak
istediğiniz işle bağlantılı olacak şekilde şekillendirin. Geçmişteki iş
tecrübelerinizden, hedef işle alakalı olan bileşenlerini kullanarak
hikayeleştirin ve motivasyonunuzu dile getirin. Tanıdıklarınızın
fikrini alın ve başvurunuzu onların geri bildirimlerini de göz önünde
bulundurarak iyileştirin.

Önce referans, sonra reverans
Çalışmış olduğunuz firmalardaki iş arkadaşlarınızdan ve
yöneticilerinizden size referans mektubu yazmalarını rica edin.
Mektupların başvurduğunuz ülkenin dilinde ya da en azından
İngilizce olmasına özen gösterin. İş yoğunluklarını göz önünde
bulundurarak, onlara bir taslak metin hazırlayabileceğinizi belirtin.
Bu teklifinizden memnuniyet duyacaklarına emin olabilirsiniz.
Taslağınızda abartılı ifadelerden kaçının, performansınıza pozitif ve
dürüst ifadelerle yer verin.
Sosyal medyada sosyalleşin
LinkedIn veya gitmek istediğiniz ülkelerin önde gelen kariyer
sitelerinde (Ör: Almanya’da Xing) yerinizi alın. Bu ağlarda profil
oluşturun; profilinizde güvenilir, dürüst ve profesyonel bir imaj
sergilemeye özen gösterin. Yeni öz geçmişinizi, yabancı dilde,
orijinaliyle tutarlı bir şekilde detaylı ve anahtar kelimeler kullanarak
dijital formatta oluşturun. Her iki platformu da arama motoru
olarak kullanarak iş bulmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu
platformları kullanarak, görünürlüğünüzü arttırabilir, headhunter
olarak adlandırılan kariyer avcılarının dijital ortamda sizi bulmasını
kolaylaştırabilirsiniz.
Tanıdıklarınızla iletişime geçin
Yurt dışında çalışmakta olan tanıdık ve iş arkadaşlarınızla iletişime
geçin ve onlara yurt dışında çalışmakla ilgili olan niyetinizi belirtin.
Burada önemli olan, ısrarcı ve talepkar bir davranış sergilememeye
özen göstermeniz. Size yardımı dokunabileceğinizi düşündüğünüz
kişiye ulaşarak, onlarla tecrübe ve tavsiyeleri hakkında fikir alışverişi
yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Böylelikle yurt dışında iş hayatı
hakkında daha fazla fikir sahibi olabilir ve hatta sosyal çevrenizin de
yardımıyla iş bulma şansı yakalayabilirsiniz.
Çalıştığınız firmanın yurt dışı ayağını da hep takip edin
Eğer uluslararası bir firmada çalışıyorsanız, firmanızın yurt dışında
açık pozisyonlarının olup olmadığına bakın. Böylelikle işe alım
sürecinde birçok bürokratik engeli aşabilir ve daha kolay bir şekilde
hedefinize ilerleyebilirsiniz.
‘Headhunter’lara güvenin
İş bulma sürecinizi kolaylaştırabilecek bir başka strateji de ajans veya
headhunter’larla (yetenek avcılarıyla) çalışmak olacaktır. Hem yurt
içi hem yurt dışında güvenilir hizmet veren kişi ya da firmaları bulup,
arama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Birçok ajans, hizmet bedelini,
çalışan bulduğu şirket ve kuruluşlardan temin ettiğinden ötürü, bu
tür hizmetlerden ekstra bir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.
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Yıllardır aynı slogan ile Türkiye’yi geziyorum; “Türkiye’den
Dünya Markaları Çıkar!” diyorum. Dile kolay 66 şehirde
350’den fazla konuşmam var, 100.000’den fazla insana
markalaşmanın ne olduğunu, yararlarını ve neden dünya
markaları yaratmalıyız konularını anlatıyorum. Biraz daha
niş bir alan olarak kabul ettiğim girişimcilik konusunda çok
önemli olan markalaşmayı anlatmanın çok daha gerekli
olduğunu düşünüyorum. Girişimciler bir iş kurmaya çalışırken
markalaşma onlar için en zorlu alanlardan biri. Kısıtlı bir bütçe
ile marka yaratmak kolay iş değil. Elinizdeki kısıtlı bütçeyi işe
mi harcayacaksınız, ürüne mi, yoksa markalaşmaya mı? Bu
nedenle de markalaşma sonlarda kalıyor. Eğer hep birlikte yeni
kurulacak işlere destek verir ve yatırım yaparsak Türkiye’den
dünya markaları çıkarma konusunda geleceğe dönük bir adım
atmış olacağız. Girişimcilere marka yaratma, markalaşma ve
sürdürme konusunda verilecek tüm destekleri anaokulu veya
kreşlerdeki çocuklarımıza verdiğim bilgiler gibi düşünebiliriz.
İleriki hayatlarında onlara çok faydalı olacaktır.

İlk önce yeni
girişimler
markalaşmalı!

ÖZEL OYTUN TÜRKOĞLU

https://www.ozelturkoglu.com
Twitter: @ozelturkoglu
Instagram: @ozelturkoglu

Markalaşma neden bu kadar önemli?
Bazı sorularla bu konuyu birlikte düşünelim istiyorum.
• Belirli bir markaya ait bir ürünü neden aldığınızı bir
düşünün?
• Benzerleri arasından onu farklı kılan ne?
• Ona daha fazla ödemeyi kabul edebilir misiniz?
• Aynı tişört a marka ile 20 TL iken çok benzeri bir marka ile
neden 200 TL?
• Aradaki 180 TL fark ne?
• Bu farkı ne yaratıyor ya da sağlıyor?
• Üzerinde o markayı gördüğünüz ürün size güven
veriyor mu?
• Sürekli aldığınız ya da tercih ettiğiniz markalar var
mı?

Pandemi sürecinde yüz yüze
etkinliklerin sona ermesi ile hepimiz
online etkinliklere evrildik. Pandemi
olmasaydı 2020-2021 sezonu için
başka konuşma konuları hazırlarken,
Mart ayından itibaren tüm
konuşmalarımı online ortamlarda
olacak şekilde revize ettim. Tüm
mecralarda hep markalaşma üzerine
konuşuyorum, biraz pazarlama
ve dijital dünya da sos olarak
yanına katılıyor. Bu yılın konusu
da iki başlık halinde girişimcilikte
markalaşma ve girişimcilikte
pazarlama oldu. Neden?

Marka Bir Gelecek Meselesidir!
Araba konusunda Alman arabalarının dünya
genelinde önemli bir imajı var. Alman arabalarının daha iyi
yapıldığına, daha efektif olduğuna veya daha sağlam olduğuna
ait bir inanışımız var. Alman arabaları bunu yıllarca süren
bir çaba ile sağladı ve hepimizin aklına bu yerleşti. Şimdi
yeni bir Alman araba markası çıksa ilk aklımıza gelecek olan
tüm Alman araba markalarından edindiğimiz deneyimle
onun da iyi olacağıdır. Sadece bir markadan bahsetmiyorum,
genel olarak bir ülkeye ait olan markalardan bahsediyorum.
2018’de Almanya yaklaşık 5 milyon adet araba üretti. Bir dalda
uzmanlaşıp bunu ülke geneline yaymak ve o dalda dünyaca
bilinen markalar yaratmak ülkemizi nasıl kalkındırır bir
düşünmenizi rica ediyorum. Sadece bir sektörden bahsediyoruz,
diğer sektörleri de işin içine katarsak ne kadar büyük bir etki
yaratırız! Burada yatırım yapılması gereken konu ülke markası,
yani “Made in Türkiye” dendiğinde yukarıda bahsettiğimize

\\ 46

Designed by rawpixel.com / Freepik

Bu soruların cevaplarının hepsi bir marka için çok
değerli. Milattan önceden başlamak üzere, üzerinde
insanların (tüketicilerin) güvendikleri, bildikleri
marka işaretleri olan ürünleri tercih etmişler.
Yağlarıyla meşhur Knidos’ta testilerin üzerinde
Knidos’u anlatan işaretler var. Diğer yağlardan
ayrılmak için bu yapılmış ve insanlar özellikle o
yağlardan istemişler. Bu hiç değişmedi. İçine çok
sayıda değişiklik eklendi, kapsamı genişledi ama
mantığı ve duygusu hiç değişmedi. Sürekli aynı
şeyden bahsediyoruz, fındığı biz üretiyoruz ama
başka bir ülke satıyor. Bu durumda olan çok sayıda
ürünümüz var.

benzer bir algıyı yaratırsak iş bambaşka bir noktaya gelir. Marka
konusunun ulusal olduğu, tüm bireyleri içine aldığı ve bir gelecek
meselesi olduğunu tüm yurttaşlarımıza da anlatmamız gerekiyor.
Bu nedenle de ana hedeflerimden bir tanesi girişimciler oldu. Yeni
iş fikirlerini hayata geçirmeye çalışırken bu bilinçle çalışmalarını
sürdürürlerse ilerleyen yıllarda Türkiye’den çıkan çok sayıda dünya
markası görmemiz işten bile değil. Bu konuda son zamanda güzel
örnekler gördük. PeakGames’i dünya devi satın aldı, daha öncesinde
yemek sepeti aynı şekilde bir başarıya imza attı. Her ikisini de
dünya çapında çok büyük oyuncular satın aldı. Bu da girişimcilik
ekosistemimiz için büyük bir moral ve katkı oldu. Dünyaya açılan
markalar çıkarmamız şart! Hep birlikte, el ele vererek ve çok
çalışarak. Çünkü Türkiye’den dünya markaları çıkarsa hepimiz
kazanırız, unutmayalım.
Güzel bir Eylül ayı olsun…

\\ CITYSEKTÖR HABER

Antalya Fenix Center İle
Podyuma ÇIkacak
Fenix Yapı tarafından Antalya’nın Konyaaltı
Liman bölgesinde inşa edilecek Fenix Center,
şehrin ilk karma projesi olacak. “Suit otel
konseptiyle Türk turizmine katma değer
sağlayacak projenin içerisinde yer alacak
Fashion Mall sayesinde Antalya, moda alanında
Milano, New York ve Paris gibi metropollere
rakip olacak. Fenix Center bizim ustalık
eserimiz ve Antalya’nın mihenk taşı olacak”
açıklamasını yapan Fenix Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Mavi sözlerine “Bugün turizmin
Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli
olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu projeyi
hayata geçirirken, bugüne kadar hep ‘her şey
dahil otel’ konseptiyle özdeşleşen Antalya’ya
yeni bir vizyon kazandırmayı hedefledik.
Antalya’nın reel anlamda ilk karma projesi
olacak Fenix Center, sadece Antalya’nın değil,
Türkiye’nin simge yapılarından biri olacak.”
şeklinde devam etti.
Bugüne kadar Akdeniz bölgesinde imza
attığı ilklerle adından söz ettiren Fenix Yapı,
Antalya’nın ilk karma projesi için kolları sıvadı.
Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi,
25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek
Fenix Center’ın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Bünyesinde barındırdığı ilklerle dikkat çeken
projenin temel atma çalışmalarının 1 Eylül’de
başlaması planlanırken, 2023 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
USTALIK ESERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ
Bugüne kadar Antalya’da çok sayıda özel projeye
imza attıklarının fakat Fenix Center projenin
kendileri için ‘ustalık eseri’ olduğunu ifade
eden Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Mavi, söz konusu projenin Türk gayrimenkul
sektörüne de yeni bir soluk getireceğini; bununla
birlikte bünyesinde barındırdığı unsurlarla Türk
turizmi ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı
sunacağını ifade etti.
TÜRKİYE’NİN SİMGE YAPILARINDAN
OLACAK
Bugün dünyada şehirlerarası rekabetin öne
çıktığını, bu rekabette olabilmek için de özel
sektöre büyük görev ve sorumluluk düştüğünü
söyleyen Mavi, sözlerine şöyle devam etti: “Biz
de bu güzide şehrin öncü yatırımcılarından biri
olarak bu zorlu dönemde elimizi taşın altına
koyuyoruz. Bugün turizmin Türkiye ekonomisi
için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek
yok. Turizm denince de Antalya’yı görmezden
gelmek mümkün değil. Biz de bu projeyi hayata
geçirirken hep Antalya’nın bu potansiyelini
ortaya çıkarmayı; bugüne kadar ‘her şey dahil
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otel’ konseptiyle özdeşleşen Antalya’ya yeni bir
vizyon kazandırmayı hedefledik. Geldiğimiz
noktadan da çok mutlu ve gururluyuz. Antalya’nın
reel anlamda ilk karma projesi olacak Fenix
Center, sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin
simge yapılarından biri olacak. Fenix Center
bulunduğu bölgeye ismini verecek olan bir proje.
Antalyalılar çok kısa bir zaman sonra projenin
bulunduğu bölgeyi eminim ki, “Fenix Center”
diyerek tarif edecekler. Antalya’ya yeni bir marka
ve yeni bir mihenk taşı kazandırmış olacağız. Fenix
Center’a gelenlere Bey Dağları’nın ihtişamından
Akdeniz’in muhteşem mavi koyunu boylu boyunca
izleyebilecekleri bir vizyon sunuyoruz. Böylece
Antalya’ya simge bir yapı kazandırarak hedefimizi
Fenix Center’la gerçekleştirmiş olacağız. Daha
duyurusunu bile yapmadan bu etkiyi de hissetmeye
başlamıştık zaten.”
ANTALYA’YA ‘FASHION MALL’
Projenin detaylarını paylaşan Eyüp Mavi şunları
kaydetti: “Fenix Center’ın içerisinde dünyaca ünlü
Michelin yıldızlı bir aşçının imzasıyla; Akdeniz
ve Ege mutfağına sahip çok özel bir restoranımız
olacak. Bunun yanında süit otel konseptiyle turizm
anlayışına farklı bir boyut kazandıracağız. Ayrıca
Türkiye’de ilk defa Fashion Mall konseptiyle
özel markaları meraklılarına ulaştıracak; dünya
ölçeğinde defilelerle Antalya’yı moda merkezi haline
getireceğiz. Bu sayede Antalya’nın, orta ve uzun
vadede moda alanında Milano, New York ve Paris
gibi metropollere rakip olmasını hedefliyoruz.”

25 MİLYON $ YATIRIM, 1.000 KİŞİLİK İSTİHDAM
Pandemi dönemi nedeniyle çok sayıda firmanın dünyada ve ülkemizde frene
bastığını ifade eden Mavi, “Antalya’ya, ülkemize katkı sağlamayı ilke edinmiş bir
şirket olarak bizim hiçbir zaman yatırımlarımızı ertelemek, frene basmak gibi
bir düşüncemiz olmadı. Yatırım iştahımız belki de hiç bu kadar fazla olmamıştı.
İnanıyoruz ki bu proje aynı zamanda Türk yatırımcısına da bir moral olacak; ayrı
bir motivasyon sağlayacak. Projenin inşa sürecinde ortalama 1.000 kişiye istihdam
sağlayacağız. Ayrıca proje bitiminden sonra da daimi 500 kişiye proje kapsamında
istihdam sağlanacak. Proje için yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapacağız” dedi.
‘YENİ NORMAL’E GÖRE TASARLADIK
Pandemi sürecinin tüm dünyada gayrimenkul ve turizm trendlerini değiştirdiğini;
inşa edilecek tüm yapıların da artık ‘yeni normal’in kurallarına göre tasarlanması
gerektiğini sözlerine ekleyen Mavi, “Fenix Center da bu konuştuğumuz yeni
normalin simgelerinden biri olacak. Kat bahçeleri ve doğal cephe peyzajı ile dünya
standartlarında bir tasarıma imza atıyoruz. Ayrıca Fenix Center, çevre korumasına
önem veren projeler arasında da Türkiye’de öncü olacak” ifadelerini kullandı.

\\ CITYESTETİK

Uzm. Dr. HÜRAY HÜĞÜL
Dermatoloji ve Verenoloji Uzmanı
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Merhabalar Sevgili Okurlar;
Corona Virüs (Covid-19) hükmünü sürdürmeye
devam ediyor. Bu salgın, sanki dokunmadığı
bir nokta kalmasından korkarcasına, dünyanın
her köşesine yayıldı. Bu savaşta virüse
karşı çeşitli avantajlarımız var. Bizler bilgi
paylaşabiliyor, iletişim kurabiliyor ve strateji
oluşturabiliyoruz. Ne şans ki virüs bunu
yapamıyor. İki virüsün birbirine taktik verme
şansı yok ama biz insanların birbirimizle
iletişim kurarak, strateji oluşturarak, hijyen
kurallarına ve hastalığın yayılmasını önlemek
için alınan kararlara sıkı sıkıya uyarak bu
savaşı kazanmaya gücümüz var!

Uzman Doktor Kliniğimizde steril bir ortam oluşturarak
almış olduğumuz önlemler sayesinde;
- Güvenli aralıklarla hasta randevuları oluşturmaktayız
- En üst seviye hijyen kuralları göz önünde tutularak
- Son teknoloji sterilizasyon yöntemleriyle
- Colloidal Gümüş İyonları sayesinde
- UVC Lamba
- Hidrojen Peroksid
- Ateş Ölçümü yaparak
- Maske ve Koruyucu Giysiler giyerek
- Sosyal Mesafe ve Tıbbi Mesafe prensiplerimiz ile sizlere hizmet
vermekten gurur duyuyoruz.
Bu anlamda;
Ağzımızdan maske, ellerimizden dezenfektan ve kalplerimizden
SEVGİ eksik olmasın.

Designed by Racool_studio / Freepik

SONSUZLUK ASKILARI DA FRANSIZ ASKILARDIR!
Sonsuzluk askısı kalıcı, modern, ameliyatsız bir yüz germe tekniğidir.
Bu askı ve ipler silikon bazlı, insan sağlığını tehdit etmeden
yüzümüzde gerilme ve gençleşme sağlayan oldukça dayanıklı ve
konforlu askılardır. Bu ayki makalemizde Sonsuzluk Askılarıyla ilgili
tüm merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağız.
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SONSUZLUK ASKISI NEDİR?
Sonsuzluk askısı kalıcı ve dışarıdan belli olmayan, zamana dayanıklı
malzemelerin, lokal anestezi altında bir saatten az bir sürede,
skar (iz) riski olmadan yapılan, hastanın yaşam tarzına kolayca
uyarlanabilen bir yöntemdir. Sonsuzluk askısı diğer askıların
alternatifi değil, gerçek yüz germe ameliyatlarının alternatifi olarak
kabul edilmektedir. İfade bozukluğu oluşturmadan gerçekleştirilir.
Ameliyatsız yüz germe yöntemlerinin en yenilerindendir. Yüz
felci nedeniyle yüz asimetrisi olan hastalar için de uygulanan askı
yönteminin kalıcılığı diğer ipler ile kıyasladığında çok daha uzun
ömürlüdür. Bu yöntemle kullanılan yüksek kaliteli, dokuya sıkıca
tutunan askılar, uzun süren bir etkiye sahip olup mimiklerde
bozulma yaratmaz ve kopma riski yoktur. Doğru araçlar, doğru
teknik ve uzmanlık gerektiren bu yöntemle yıllara meydan okuyan,
ünlülerde dahil olmak üzere birçok kişi mevcuttur.

Designed by Racool_studio / Freepik

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
Sonsuzluk askısı (Thread Lifting) ile yüz germe özellikle
ağır (tombul) yüzler ve zor vakalar için tasarlanmıştır. 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.
KİMLERE UYGULANABİLİR?
- Yüz şeklinde veya hatlarında değişiklik isteyenlerde
- Estetik ameliyatı tercih etmeyen kişilerde
- Kaş germe veya kaldırma
- Yanak görünümünün şekillendirilmesinde
- Jawline – Çene Hattı germe
- Gıdık germe
- Boyun germe
- Yüz ovalitesi toparlama
- Yanak sarkmaları
- Cilt sıkılaşması  
- Cildinde sarkmalar görülen kadın ve erkeklerde germe
(lifting) için kullanılır.
NASIL YAPILIR?
Sonsuzluk askı (Thread Lifting) uygulaması lokal anestezi
altında ve kısa sürede (yaklaşık 35-45 dakika) gerçekleştirilir.
Kalıcı ancak oldukça ince silikon 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 yapılmamalıdır.
İşlemi takip eden 3 hafta boyunca yüz üstü yatılmamalı, yüz
ovuşturulmamalıdır. Kontrolü ertesi gün olur. Hemen etki
göstermektedir.
AVANTAJLARI
Yapılan çalışmalar sonucunda 10 yıl ve üzeri kalıcılığı olduğu
belirtilmiştir (yaş, cilt yapısı, hormonal durumlar bu süreyi
etkiler.) Gerçek yüz germe ameliyatlarının da yaklaşık 4-6
yıl içinde yavaşça etkisinin azalması göz önüne alınırsa
kalıcı Fransız askılarının en az 3-5 yıllık max germe süreleri
neredeyse gerçek ameliyatlarla eş değerdir. Hatta daha uzun
sürebilir.
- İpler dayanıklıdır, kopmaz, erimez.
- Doku tarafından kolayca kabul edilir.
- Güvenilirdir.
- Kısa sürede kolajen ve elastin simülasyonu sağlayan bir
işlemdir.
- Ameliyat değildir.
- Yaklaşık 35-45 dakikada uygulanır.
- Rahat ve konforlu bir uygulamadır.
- Sadece lokal anestezi yeterlidir.
- Özel kanülleri sayesinde dokuya hasar verme riski yoktur.
- Skar (iz) oluşma olasılığı yoktur.
- Genellikle dışarıdan bakıldığında işlem yapıldığı
anlaşılamaz.

YAN ETKİLERİ
Sonsuzluk askısı (Therad Lifting) uygulaması çok güvenilir
bir yöntem olmakla birlikte yapacak uzmanın deneyimi
büyük önem taşır.
Özellikle Sonsuzluk askısının size uygun olduğunu
düşünüyorsanız mutlaka dermatologunuza 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
Tel: 0242 324 00 03 Gsm: 0545 404 72 22
drhurayhugul
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Projelere Özel Ahşap Ürün ve Mobilya Üretim Danışmanlığı
Tasarımda mükemmeliyetçi, üretimde hassas, malzemede seçici
tavrı ile mobilya sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmayı
hedefleyen Ananas Woodworking, Ananas Deco adı altında
mimari ve iç mimari projelere tasarım odaklı mobilya üretim
desteği sunuyor. Leone Pastanesi, Six Senses Kaplankaya ve

Almanya’da konumlanan ZEUS Gyros & Grill, tasarımcıların,
teknikerlerin ve teknik el becerisi yüksek marangozların aynı
çatı altında buluştuğu Ananas Woodworking’in üretim sürecini
yürüttüğü mekanlardan sadece birkaçı…

2015 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımcıları Çağdaş
Cantürk ve Altuğ Toprak tarafından İzmir Karabağlar
Mobilya Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve ardından
2018 yılında üretim parkurlarını genişlettikleri yeni
atölyelerinde çalışmalarına ivme kazandıran Ananas
Woodworking, yurt içinde ve yurt dışındaki önde giden
mimari ve iç mimari projelere ahşap ürün ve mobilya
imalatlarında tasarım odaklı mobilya üretim desteği
sunuyor. İmalat desteği verdikleri projeleri yüksek
kalitede işçilik, adil fiyatlandırma ve estetik uygunluk
kriterlerini göz önünde bulundurarak gerçeğe
dönüştürüyorlar.
Yaşama ve çalışma alanları için mutfak ve banyolar;
restoranlar, mağazalar, kafeler ve bahçeler için sabit
veya modüler mobilyalar ile kamusal alanlar için
çevresel etmenlere dayanıklı kent mobilyaları ve
ekipmanlarının üreten dinamik ekip, son dönemde
İzmir’deki Leone Pastanesi/Hilltown, Didim’deki Six
Senses Kaplankaya ve Lüneburg’daki ZEUS Gyros &
Grill gibi sosyal yaşamın önde giden mekanlarına
ahşap ürün ve mobilya tasarım ve üretim danışmanlığı
hizmeti verdi.
Leone Pastanesi’nin Urla ve Alsancak şubelerinin
ardından İzmir Hilltown AVM’de bulunan keyifli
ve dinamik mekanı için üretim yapan Ananas
Woodworking ekibi, Mimar Serdar Deniz tarafından
tasarlanan mekanın mobilyalarında dişbudak ağacı,
doğal dişbudak kaplama ve beyaz lake cila yüzeyler
kullanmış. Şaraplık, barista barı, pasta dolabı, sandviç
dolabı, kasa mobilyası, kapılar, servantlar ve kruvasan
tezgahını içeren mekanda, keyifli oturma alanları için
tasarlanan iç ve dış mekan sedirler de üretime dahil
edilmiş.
Six Senses Kaplankaya için ise proje sahibi mimarlar
Gloria ve İzgi Yazıcı tarafından tasarlanan, doğal freze
meşe kaplamanın ve meşe ağacının kullanıldığı sıra
dışı ölçülere ve özelliklere sahip bir vestiyer, seperatör,
kütüphane, dresuar ve konsol üretilmiş. Aydınlatmalı
vestiyer kapakları ürün-kullanıcı etkileşimini
arttırırken benzer özellikteki kütüphane ise giriş ve
yemek alanını sepere ediyor, yarı açık ve aydınlatmalı
raf sistemi sanatsever kullanıcının objelerini sergilediği
bir vitrin halini alıyor.
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Altuğ TOPRAK

Çağdaş CANTÜRK

Almanya’nın Lüneburg şehrinde bulunan ZEUS Gyros & Grill’de iç mimarlar
Fatih Uçar ve Anıl Nayır tarafından tasarlanan doğal freze meşe kaplamanın
kullanıldığı duvar çıtalarının, doğal meşe ağacından yapılmış masa tablalarının
ve pirinç kaplama ile detaylandırılmış tamamı mat lake cilalı barın üretimini
üstlenen Ananas Woodworking, ölçüleri verilen mekanın bar kısmında kusursuz
bir imalat için Ananas Atölye’de demo kolonlar kullanarak sonuç ürünlere
ulaşmış. Üretilen her bir ürün modül haline getirilerek ve detaylandırması
yapılarak paketlenmiş ve Almanya’ya ulaştırılmış.

Ananas Woodworking Hakkında:
Ananas Woodworking, 2015 yılında endüstriyel tasarımcılar Çağdaş Cantürk
ve Altuğ Toprak tarafından kurulmuş, mobilya sektörüne yeni bir pencereden
bakmayı ilke edinen, tasarımda mükemmeliyetçi, üretimde hassas, malzemede
seçici, tasarım ve üretim becerisi yüksek bir ahşap atölyesidir. Tecrübesi
bünyesinde bulundurduğu yüksek eğitimli tasarımcıların, teknikerlerin ve
teknik el becerisi yüksek marangozların katkılarıyla artmaya devam etmekte
olan Ananas Woodworking, 2018 yılı itibariyle gelişen üretim parkuru ile
birlikte yeni atölyesinde ivmesini arttırmayı hedeflemektedir.
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Varis gelişiminde temel
mekanizma olan venöz yetmezlik,
bacaktan kirli kanı taşıyan
toplardamarların içerisinde
bulunan ve tek yönlü yalnızca
kalbe doğru kan akımını sağlayan
kapakçıkların kanı geriye doğru
kaçırmasıdır.
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Kapakçıklardaki bu kaçak; genetik, yaşam tarzı, gebelik, obesite gibi nedenlere
bağlı olarak gelişebilmektedir. Genetik ve hormonal nedenlere bağlı kapak
dokusunda yapısal bozukluk gelişirken, obesiteye bağlı karın içi basınç artışı ve
damarların etrafındaki kasların zayıflığı söz konusudur.
Ayrıca uzun süre ayakta durmayı gerektiren meslek grubundaki kimselerde
bacakta kan göllenir, toplardamarlar genişler ve kapakçıklar kanı geri kaçırır. Bu
kaçak toplardamarı daha fazla genişletir ve kaçak daha da artış gösterir. Buna
bağlı olarak ilerleyen süreçte varis, ödem ve cilt değişiklikleri gelişir.
Varisler, görünüm bozukluğunun yanı sıra, ağrı, şişlik, kramp, damar içi
pıhtılaşmalar gibi problemlere de neden olmaktadır. Varislere bağlı kişilerin
yaşam kaliteleri de oldukça düşmektedir. Özellikle ayakta durma esnasında
bacakta kan göllenmesine bağlı tahammülsüzlük gelişmektedir.

Designed by Racool_studio / Freepik

Yaşam kalitemiz ve sağlığımız açısından venöz yetmezlik ve varislerimiz mutlaka
tedavi edilmelidir. Ancak tedavi esnasında başarı oranını artıran uyulması
gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uymaksızın yapılan varis
tedavilerinin önemli bir bölümü faydadan çok zarar verebilmektedir.
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VARİS TEDAVİSİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR;

1. Tedavi öncesinde varise neden olan kaçaklar ortaya konulmalıdır.
Varis, ağrı ve ödem gibi venöz yetmezlik şikayetleri ile müracaat eden hastaların bacak
toplardamarları tedavi öncesinde mutlaka Doppler ultrasonografi ile olarak değerlendirilmelidir.
Toplardamarların tıkalı olup olmadığı, kapakçıklardaki kaçaklar ve derecesi saptanmalıdır.
Bu değerlendirme işlemi öncelikle tedaviyi yapacak olan hekim tarafından yapılmalı, eğer
herhangi bir girişim planlanıyorsa, venöz Doppler değerlendirme konusunda tecrübeli bir
radyolog tarafından da Doppler incelemesi yaptırılmalıdır. Bazen Doppler ultrasonun yetersiz
kaldığı komplike olgularda tomografi veya MR anjiografi ile daha ileri tetkikler yapılmalıdır.
2. Çocuk veya gençlerde tedaviye karar verirken Doppler incelemenin yanı sıra karın içi bölgeye
yönelik ileri tetkikler yapılmalıdır.
3. Uygulanacak tedavi yöntemi doktorun becerileri ile sınırlı kalmamalıdır.
Varislere yönelik olarak yaklaşık yüz yıldır uygulanan cerrahi tedaviler ile kaçak bulunan damar
bölümü çıkarılmaktadır. Ancak bu yönteme bağlı olarak çok sayıda komplikasyon gelişebildiği
için, daha az invaziv yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin başında damar içi lazer,
radyofrekans ve yapıştırıcı uygulamaları gelmektedir. Günümüzde bütün dünyada damar içi
lazer ve yapıştırıcı uygulamaları artık cerrahi tedavilerin yerini almaya başlamıştır.
4. Hasta çok kısa sürede normal yaşamına dönebilmelidir.
Son yıllarda lokal anestezi ile uygulanan endovenöz tedaviler ile (Lazer, yapıştırıcı) hastalar
daha kısa sürede günlük normal yaşamına dönebilmektedir. Tedavi sonrası çok daha az
komplikasyon gelişmekte ve uzun dönem başarı oranı ise oldukça yüksektir.
5. Kaçak ortadan kaldırıldıktan sonra varisler mikrocerrahi veya köpük tedavisi ile ortadan
kaldırılmalıdır
Bu varislerin nedeni olan kaçağı ortadan kaldırmaya yönelik işlemlerden sonra bacaktaki küçük
varisler basınç düşmesine bağlı 6 -12 ay arasında kaybolabilmektedir. Ancak varislerin %30’u
değişmeksizin kalabilmektedir. Bundan dolayı kapaklardaki kaçağa yönelik olarak yapılan
lazer tedavisini takiben aynı seansta mikro cerrahi girişimler ile varisler çıkartılmalıdır. Bu
teknikle 1mm’lik kesiler ile varisler çıkartılmakta olup işlem sonrası herhangi bir iz kalması
söz konusu değildir. Bu uygulama ile hastada çok kısa sürede venöz yetmezlik ve varis tedavisi
sağlanmalıdır.
6. Çok büyük varisler şikayete neden olmasa dahi tedavi edilmelidir
Büyük varislerin genel olarak nedeni ciddi kapakçık yetersizliğidir. Buna bağlı olarak kan
bacakta göllenecek ve pıhtılaşmaya neden olacaktır. Bu hastalarda, seyahatler, operasyonlar
veya hareketsiz kalmasını gerektiren işlemleri takiben toplardamarında pıhtı ve buna bağlı
ölümcül komplikasyon olan akciğer embolisi gelişebilir.
7 .Bacaktaki varislere genital bölge varisleri de eşlik ediyorsa, kaçağın kaynağınına yönelik
karın içerisinde de araştırma yapılmalıdır.
Sıklıkla özellikle doğumlara bağlı bacaklarda varis gelişen hastalarda genital bölgedeki varisler
de eşlik etmektedir. Bu hastalarda sadece bacak toplardamarlarındaki kaçaklara bakarak tedavi
yapmamız doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bunlarda mutlaka karın içerisinde MR anjiografi
gibi ileri tetkikler yapılarak, karın içerisindeki kaçaklar ve varisler saptanmalıdır.
8. Etkili yaklaşım için tedavi yöntemleri kombine edilmelidir.
Yüzeyel kılcal varisleri bulunan bir hastada, kaçağa lazer yapmaksızın köpük tedavisi
uyguladığımız taktirde varisler kısa sürede nüksedeceklerdir. Yani hastanın öncelikle kaçağı
ortadan kaldırılacak, aynı seansta mikro cerrahi ile büyük varisleri çıkarılacak ve yaklaşık 1,5 - 2
ay sonrasında da küçük veya kılcal varislerine köpük tedavisi uygulanacaktır.
9. Venöz ülserin eşlik ettiği varisli hastalarda kaçaklar ortadan kaldırıldıktan sonra yaralar
tamamen kayboluncaya kadar varis çorabını giymelidirler.
10. Tedavi sonrası nükleri azaltmak için mutlaka yeni venöz yetmezlik için yaşam tarzında
düzenlemeler yapılmalıdır. Bunların başında spor ve beslenme alışkanlığı gelmektedir.

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

Prof. Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

Çağimizin En
yaygin Sağlik
Sorunu:
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Şişmanlık ya da tıbbi deyişle
Obezite olarak ifade edilen
durum; Dünya Sağlık Örgütünün
tanımı ile vücutta sağlığı bozacak
ölçüde aşırı yağ birikmesidir.
ABD Ulusal Kalp Akciğer ve Kan
Enstitüsünün tanımına göre ise
obezite, karmaşık çok nedenli
ve süreğen olan kalıtım ile çevre
şartlarının etkileşiminden oluşan
bir hastalıktır. Her iki tanımda
da obeziteden bir hastalık olarak
bahsedilmektedir.

Yine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obeziteyi; ‘Vücut ağırlığının olması
gerekenden daha fazla olmasıdır’ şeklinde tanılar. Bu durumda yağ dokusunun
oranı diğer dokulara göre artmıştır. Dünyada son 10 yılda obezite oranı % 33
artmıştır. 20 yıl içinde dünyadaki en önemli sağlık sorunu olması beklenen
obezite, birçok hastalığa neden olmakta ya da zemin hazırlamaktadır. Bu
hastalıkların başında Metabolik Sendrom, Diyabet, Kalp damar hastalıkları,
Polikistik Over Sendromu vb... gibi hastalıklar gelmektedir.
Şişmanlık, klinik muayeneler, boy ve ağırlık ölçüleri alınıp bununla ilgili
standartlarla kıyaslanması, deri kalınlığının ölçülmesi gibi yöntemlerle
saptanır.
Bir kişinin vücut ağırlığı beden kitle indeksi ile ilgili standart değerler
kullanılarak hesaplanır.
Beden Kitle İndeksi (BKİ) = Vücut Ağırlığı (kg) / Boy (m²)
BKİ (kg/ m²) <19.9 Zayıf
20.0-24.9 Normal
25.0-29.9 Hafif şişman
>30.0 Şişman
Artık günümüzde şişmanlık bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Çünkü
şişmanlık çeşitli yönlerden bireyin sağlığını etkilemektedir.
Bu nedenle bu endekslerdeki sınırların üzerindeki bireylerin fazla kilolarını
vermeleri gerekir.
Neden kilo alırız ve vücudun bazı bölgeleri daha fazla yağlanır?
Şişmanlık uzun süren bir enerji dengesizliği sonucudur.
Bunun belli başlı nedenleri:
1. Fazla yeme,
2. Fiziksel hareketlerin azlığı,
3. Psikolojik bozukluklar,
4. Metabolik ve hormonal bozukluklardır.

\\ 56

Designed by jcomp / Freepik
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Bunlar içerisinde en sık, en yaygın olanı fazla ve dengesiz
beslenmedir. Genetik etkenler ve fiziksel hareketsizlik hem
şişmanlıkta hem de bölgesel yağlanmada önemli faktördür.
Araştırmalarda normal anne babanın çocukları arasında şişmanlık
% 8-9 iken, anne-babadan birinin şişman oluşunda çocuklardaki
şişmanlık sıklığının % 40’a, her ikisinin de şişman oluşunda % 80’e
çıktığı belirtilmiştir. Yalnız, bu durumun kalıtımsal bir değişkenlikten
çok, ailenin beslenme alışkanlığından ileri geldiği sanılmaktadır.
Genellikle evde pişirilen yemeklerin enerji değerinin yüksek oluşu,
ailenin bütün bireylerinin fazla enerji tüketmesine yol açmaktadır.
Genellikle hareketsiz kimseler, hareketli olanlar kadar yemektedirler.
Bu durumda, hareketsiz olanların enerji dengesi bozulmaktadır.
Ağır işte çalışanlar arasında şişman kimselere çok az rastlanmasına
karşılık, oturarak iş gören memurlar ve ev kadınlarında şişmanlığın
sık görülmesi, fiziksel hareketlerin, vücut ağırlığı üzerine etkisini açık
olarak göstermektedir.

Designed by Freepik

Obezite; tüm bu faktörler ve genetik özelliklerinde etkisi ile vücutta
yaygın bir yağlanma ve bazı vücut bölgelerinde aşırı birikimler
olarak kendini gösterebilmektedir.

Bölgesel zayıflama ne demektir?
Bölgesel zayıflama vücudun göbek, bel, basen gibi belli bölgelerinde
birikmiş yağların azaltılması için kullanılan yöntemlerdir. Daha önce
belirttiğim gibi bireylerin genetik yapısına, beslenme alışkanlıklarına
ve hareket etme rejimlerine bağlı olarak yağlanma tüm vücuda eşit
oranda dağılmaz ve belli bölgelerde birikebilir.
Yağ hücrelerini çevreleyen dirençli zar ve hücreler arası güçlü
bağlardan dolayı bu tip yağ birikmiş bölgeler diyet ve sporla ancak
belli bir noktaya kadar inceltilebilir.
Bölgesel incelme yöntemleri ile yağ hücrelerinin kırılarak ve
küçültülerek yağın katı halden sıvı hale geçirilmesi amaçlanmaktadır.
İhtiyaç olan bölgede yapılan bölgesel zayıflama uygulaması
neticesinde sıvılaşan yağlar vücut dolaşım sistemine katılır ve vücut
tarafından yakılabilir hale gelir. Başarılı bir uygulama sonucunda
işlem yapılan bölgenin inceldiği ve vücut çevresinin azaldığı gözlenir.
Sıvılaşarak dolaşım sistemine katılmış yağlar diyet ve egzersiz
yöntemleri ile rahatlıkla enerjiye dönüştürülebilir.
Doğum sonrası, karın bölgesindeki yağlanma, bel
bölgesinde yağlanma için ne yapılabilir? Ne tür program
uyguluyorsunuz?
Doğum sonrası birçok kişi fazla kilolarını verse bile karın ve bel
bölgesindeki kiloları veremediğini belirterek bize başvurmaktadır.
Hem doğum sonrası hem de başka nedenlerle biriken
yağlanmalarda biz kombine bir metot uyguluyoruz.
Hem soğuk hem de sıcak yağ parçalama yöntemlerini
uyguluyoruz. Bu sayede daha etkin ve hızlı bir sonuç
alma imkanımız oluyor. Ayrıca gerektiğinde bu
yöntemleri vakum drenaj, pressoterapi gibi ek
yöntemlerle destekliyoruz. Bu programlar her
birey için yapısına ve ihtiyacına göre belirleniyor.
Bu tedavinin ilk ve bence en önemli kısmı. Bu
konuda yeterli tecrübesi olan bir hekim tercih
edilmeli mutlaka. Çünkü sorunu ve çözümü doğru
belirlemezseniz sonuç almak imkansız olur. İkinci
aşama uygulamalar için seçilecek cihazlar. Tabi
ki bunlar için cihazlarınızın uygun ve yeterli
olması gerekiyor. Maalesef piyasada çok fazla
ve etkinliği kanıtlanmamış cihaz var. O nedenle
başvuracağınız merkezdeki cihazlar hakkında
mutlaka bilgi edinin.
Sonuç olarak; kilo kaybının, sağlıklı bir yaşam için
ilk adım olduğunu unutmayınız.
Özellikle karın ve bel bölgelerindeki yağlanmanın
azaltılması;
Şişmanlıkla ilişkili hastalıkların riskini,
Kan basıncını,
Kan şekerini,
Kan yağlarını (kolesterol ve trigliseridleri),
Erken ölüm riskini azaltır.
Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
Mutlu ve Sağlıklı günler dilerim.

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

AYASOFYA:
Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

Ayasofya, dünya mimarlık
tarihinin günümüze kadar
ayakta kalan en önemli
eserlerinden ve en çok
ziyaret edilen yapılarından.
Görkemi, mimarisi, tarihsel ve
kültürel değeri ile Ayasofya
4. yüzyıldan günümüze dek
İstanbul’daki en ilgi çekici yapı
olmaya devam etmektedir.
Bir zamanlar Kilise olarak
inşa edilen ardından camiye
çevrilen ve sonunda da müze
olarak düzenlenen yapı,
şimdilerde yeniden cami
statüsüne çevrildi. Statüsü
için yaşanan karmaşalar ve
çekişmeler kıyısında, Ayasofya
varlığı için yüzyıllardır statik
problemlerle boğuşurken diğer
yandan da simgesel önemini
korumaktadır.

Dünya harikalarından biri olarak kabul edilen ve “Hagia Sophia”
olarak da bilinen yapı ilk inşa edildiğinde, Büyük Kilise (Megale
Ekklesia) olarak adlandırılmıştı. Ancak Kilise V. yüzyıldan itibaren
Sophia olarak anılmaya başlanmıştı.1453’teki fetihten sonra,
kilisenin adı, günümüzde de kullanıldığı hali olan “Ayasofya” olarak
değiştirildi. Hıristiyanlıkta kutsal mekânlar genellikle isimlerini
azizlerden almaktayken Ayasofya ismini Ortodoks mezhebine
göre tanrının üç niteliğinden biri kabul edilen “Kutsal Bilgelik ”ten
almaktadır. Sofya sözcüğü eski Yunancada “Sophos” sözcüğünden
türemiş olup Aya-Sofya sözcüğü “Kutsal Bilgelik” anlamını
taşımaktadır.
I. Konstantinos tarafından Hıristiyanlık kabul edildikten sonra,
imparatorluğun farklı alanlarında büyük kiliselerin yapımına
başlandı. Ayasofya, 4. yüzyılda ahşap yapılı bir bazilika şeklinde
yapıldı. Genellikle bu ilk yapı, I. Konstantinos’a atfedilse de kilise, oğlu
Konstantios zamanında bitirilmiş15 Şubat 360’ta halka açılmıştır.
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Bu ilk bina fazla uzun ömürlü olamadı. 20 Haziran 404’te meydana
gelen ayaklanmada çıkan yangında kilise yandı. II. Theodosius yapıyı
beş nefli olarak tekrar inşa ettirdi ve kilise 10 Ekim 415’te tekrar
açıldı.
İkinci kilise, 532’de çıkan ayaklanmada tekrar yandı. Bu kez
imparator kiliseyi, önceki haline uygun olarak restore etmek
yerine büyük bir projeye çevirerek, inşası için Trallesli Anthemios
ve Miletoslu İsidoros’u görevlendirdi. İmparator İustinianus’un
yapımla bizzat ilgilendiği ve günümüze ulaşan işte bu yapıdır.
İmparator, kilisenin yeniden inşası için imparatorluğun her yerinden
malzemeler istetti ve eski yapıların işlenmiş malzemelerini de
toplattı. Bunun üzerine Mısır’da Heliopolis’ten sekiz büyük kırmızı
porfir sütun, Batı Anadolu Ephesos’ta Artemis Tapınağı’ndan, Kyzikos
ve Suriye’de Ba‘lebek’ten sütunlar getirildi. Ve Ayasofya 27 Aralık
537’de büyük bir törenle açıldı.

Fakat yapıldıktan çok kısa bir süre sonra 553 Gölcük ve 557 İstanbul
depremlerinde yapı hasar aldı. 7 Mayıs 558 depreminde ise ana
kubbe tümüyle çöktü. İmparatorun emriyle depreme karşı daha
hafif malzemeler kullanılan kubbe bu kez eski halinden 6.25
metre daha yükseğe yapıldı. 562 yılında yenileme çalışmaları bitti.
Ayasofya ilerleyen yıllarda hasar almaya devam etti. 859 yangınında
küçük yaralar aldı. 869 depreminde bir yarım kubbesi düştü ve 989
depreminde ana kubbede hasar meydana geldi. İmparator II. Basil,
989 depreminden sonra kubbeyi Ermeni mimar Trdat’ın onarmasını
istedi. 6 yıl süren çalışmalardan sonra Ayasofya, 994 yılında tekrar
halka açıldı.
Tarihçi Nikitas Honiatis’in belgelerinden Dördüncü Haçlı Seferi’nde
İstanbul’u ele geçiren haçlıların Ayasofya’yı yağmaladıklarını
öğreniyoruz. Bu istilada Ayasofya, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlandı.
Bununla birlikte Latin imparatoru I. Baudouin, 1204 yılında
imparatorluk tacını Ayasofya’da giydi.
Bizanslılar, 1261 yılında yıkılmak üzere olan Ayasofya’nın
kontrolünü geri almayı başardı. İmparator II. Andronikos, 1317
yılında binayı desteklemek üzere 4 tane istinat duvarı yaptırdı ancak
1344 depreminde ve 1346 yılında yapının farklı yerlerinde çökme
yaşandı. Kilise 1354 yılına kadar kapalı kaldı ve aynı yıl restorasyon
çalışmaları yapılmaya başlandı.
Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethetmesinden sonra camiye dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet,
Ayasofya’nın yenilenmesini ve camiye dönüştürülmesini emretti.
Caminin ilk minaresi bu dönemde tuğla kullanılarak yapıldı. Diğer
bir minareyi ise II. Bayezid yaptırdı. Kanuni Sultan Süleyman ise
Macaristan’dan hala mihrabın iki yanında duran iki dev kandil
getirdi. II. Selim döneminde Mimar Sinan, camiye dış payandaları
ekledi ve sağlamlaştırdı. Ayrıca, kubbeyi sağlam bir hale getirdi ve
hünkar mahfili ile birlikte binanın batı kısmına iki geniş minare yaptı
ve 1577 yılında ise II. Selim’in türbesini ekledi. Ayasofya’ya Osmanlı
döneminde müezzin mahfili, mermerden minber, vaaz kürsüsü ve
hünkar mahfiline açılan bir galeri eklendi. I. Mahmud’un emriyle
1739’da yapılan restorasyonda bir kütüphane, binanın bahçesine bir
imarethane, bir medrese ve bir şadırvan eklendi. Sultan Abdülmecit,
Ayasofya’yı 1847 ile 1849 yılları arasında Fossati kardeşlere restore
ettirdi. Sütunlar, kubbe ve tonoz sağlamlaştırıldı, iç ve dış dekorasyon
yenilendi. Kazasker Mustafa İzzed Efendi’nin eseri hat sanatı,
yuvarlak panolar yenilenip sütunlara asıldı. Ayasofya Camii 13
Temmuz 1849’da bir kez daha halka açıldı.
Atatürk’ün emriyle Ayasofya, 1930’da halka kapatıldı ve yenileme
çalışmaları yapılarak 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun
kararıyla müzeye dönüştürüldü. Müze 1 Şubat 1935 yılında ise
ziyarete açıldı. Son olarak ise Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın
camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli
Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve tekrar cami statüsüne
dönüştürüldü.
17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi, yaklaşık 400 yıl önce, 15 asırdır
ayakta kalan Ayasofya’nın gizemlerini, efsanelerden, gördüklerinden,
duyduklarından ve okuduklarından yola çıkarak Seyahatnamesi’nde
kaleme aldı. Bu tarihin sessiz şahidinin kah dillerde dolaşan kah
yazıya dökülen en bilindik gizemli halleri ise şöyle:
Tılsımlı kapılar
Efsaneye göre Ayasofya’nın toplam 361 kapısı var fakat bu kapılardan
101’i büyük ve tılsımlı. Çünkü ne zaman bu kapılar sayılsa fazladan
bir kapı daha ortaya çıkıyormuş.
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Hz. İsa’nın kutsal emanetleri
Rivayete göre Hz. İsa’nın 40 bin yıl sonra dünyada Ayasofya’ya
ineceğine inanan İmparatorun, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği
haç ve kullanılan çivileri Kudüs’ten getirtip Ayasofya’nın gizli
bölümlerinden birinde saklatmış.
Hz. Meryem’in gözyaşlarıyla delinen sütun
Ayasofya’nın içindeki Ağlayan Sütun, Meryem Ana’nın evindeki bir
sütunmuş. Hz. Meryem, Hz. İsa’nın işkence görmesine dayanamamış
ve gözyaşlarına boğulmuş, gözyaşı damlalarından biri yaslandığı
bu sütunu kezzap gibi eritmiş. Ayasofya yapılırken de kilisenin
kutsanması için imparator bu sütunu Meryem Ana’nın evinden
getirerek Ayasofya’ya diktirmiş. Günümüzde dileği olanlar bu
sütundaki deliğe parmaklarını sokup çeviriyor ve dilek diliyor.
Kıyamet tarihi
Binanın güney yönündeki kapıdan girince, üçüncü sırada bulunan
sütunun üzerine Hz. Hızır’ın kıyametin kopacağı tarihi yazdığı
söyleniyor. Sütunda “On sekizinde yevm-i Pazar, sene 1038” yazılı.
Kutsal kase ile kaybolan papaz
İstanbul fethedildiği sırada Ayasofya’ya vaaz vermekte olan papaz
Kutsal Kase ile bir kapıdan geçip gitmiş. Papazın ardından da
kapı kaybolmuş. Efsaneye göre papaz hâlâ Kutsal Kase ile birlikte
beklermiş orada. Bir gün İstanbul geri alındığında kapı açılacak ve
papaz çıkıp vaaza devam edecekmiş.
Ayasofya’nın kıbleye çevrilmesi
Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra ilk
Cuma namazını Ayasofya’da kıldığı gün, “Hz. Hızır Terler Direğ’e
parmağını sokarak Ayasofya’yı kıbleye çevirmiş.

Deisis mozaiğindeki sır
Mozaikleri ile göz dolduran Ayasofya’ya, 1264 yılında bir Deisis
Mozaiği yapılıyor. Bu mozaikte yer alan Hz. İsa figürünün ise
gerçekten İsa olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi ise mozaikte
yer alan İsa figürünün sağ kaşı üzerinde yer alan yara izi. Yara
izi 11 sayısını işaret ediyor ve bu izin aslında Pisagorcu Tarikat
Üyesi Apollon’a ait olduğu biliniyor. Yani zorla Hıristiyanlaştırılan
Paganlar, mozaiğe İsa figürü yapıyor görünseler de aslında Apollon’u
resmetmişler.
Tabuta dokunulursa Ayasofya yıkılacak
Ayasofya’nın orta kıble kapısı üzerinde bir içinde Kraliçe Sofya’nın
bulunduğu bir tabut var. Ve kubbenin dört tarafında duran
meleklerin tabutun koruyuculuğunu üstlendiği eğer tabuta el
sürülecek olursa binanın yıkılacağı rivayet ediliyor.
Ayasofya tarihi boyunca hem kilise, hem cami hem de müze oldu.
Birçok farklı ırka ve iki ayrı dine ev sahipliği yaptı. İsyanlara,
depremlere, yangınlara, düşüşlere, fetihlere şahit oldu. Böylece
günümüze kadar muhafaza ettiği değerlerle Ayasofya Unesco Dünya
Mirası listesine dahil oldu. Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen tarihi
yapısı olarak milyonlarca ziyaretçisine tarihin gizemli koridorlarını
araladı, zihinlerde merak uyandırdı.
Tarihi boyunca hep tartışmaların odağında kalan bu kutsal mekan
yine de zarafet ve sükunetle varlığını sürdürerek insanlık ve
medeniyetler tarihine şahitlik etmeyi sürdürüyor. Sanırım bizlere
düşen görev de onun bu çetrefilli tarihi yolculuğunun önemini
kavrayıp gereken özen ve korumayı göstermek. Ayasofya’nın bir
insanlık mirası olduğunu sonraki nesillere de aktarmak.
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Sanat ve teknolojİyİ buluşturan genç yetenek:

VOLKAN BOLAT
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu
Volkan Bolat, 26 yaşında genç bir
yetenek… Mezun olduktan sonra,
fotoğraf sanatının yanında, modern
sanat ile geçmiş dönem sanat
akımlarını harmanlayarak resim
sanatına farklı bir bakış açısı getirmeyi
amaçlayan çalışmalar yapıyor ve bu
çalışmaları ile sergilere katılıyor. Aldığı
eğitimlerden özel olarak ürettiği her
işin taslağına kadar, motivasyonunu
“Bizler yeni geleceğiz” mottosuyla
beslediğini söylüyor.

Bu motivasyon kapsamında bulunduğu
konumdan daima bir adım öteyi hayal ettiğini
ve bu hayallerle ürettiğini söyleyen Volkan
Bolat, teknoloji ve dijital yöntemleri de bu yönde
kullandığını belirtiyor.
Genç yetenek Volkan Bolat sanat ve teknoloji
konusundaki düşüncelerini; “Geleceğin estetik
değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda,
teknoloji sayesinde sınırların ötesini
keşfedebilmek ve sonsuz seçenekler arasında
gezinebilmek sanatımı besliyor. Çünkü, “Bir
gelecek olacak fakat bunun neresinde olacağız?
Daha ne kadar ileri gidebilirim? Hangi faydaları
sağlayabilirim?” sorularına cevap arayan
araştırmalar yapıyorum. Teknolojinin hızını
tam anlamıyla yakalayamayacağız belki ama
bu program bunun imkansız olmadığının bir
kanıtı… Teknolojinin bize sağladığı
özgürlük ile ona estetiği geri
kazandırıyoruz. Hızlı tüketen
bir dünyaya daha hızlı ve daha
geniş kitleye ulaşabiliyoruz.
Bu hızlı kalabalığın içinde en
küçük kimse bile geleceğin
seyrini değiştirebilir.” sözleriyle
özetliyor…

www.volkanbolat.com

volkanothing
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Designed by pikisuperstar / Freepik

Zaman mı sizi yönetiyor
siz mi zamanı?

SELİN GÜNSEV

Profesyonel Koç ve Eğitmen

Gün içinde neler yapacağınızı planlamak bu sarmalın dışına doğru atacağınız
ilk adım olacak.
Planlama deyince aklımıza gelen bir yapılacak listesi çıkarmak oluyor. Belki
de daha önce defalarca denediğiniz, yazdıkça aklınıza yeni bir madde gelen
yapılacaklar listesi!
Danışanlarımla yaptığım çalışmalarda fark ettim ki; bu listeler planlamaya
destek olmaktansa çoğu zaman stresi arttırıyor. Ertesi gün yapacağı onlarca
şeye bakınca uykusu kaçıp akşamdan stresi başlayan örneklere şahit oldum.
Değişen ihtiyaçlarımız ve yaşam şeklimiz, en önemlisi de bizdeki onca
değişiklik düşünülünce zamanı planlama yöntemlerimizin değişmesi gerektiği
çok açık.
Zamanı yönetmek için ilk adım, gözlerimizi kapatıp yarını bugünden
yaşamaya başlamak, sadece 10 dakika için. Yapmamız gerekenleri ve yapmak
istediklerimizi yaparken, zorunlulukları ve keyif anlarını bir arada hayal edin.
Olumlu ve olumsuz olasılıkları göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Gün içinde kimlikten kimliğe bürünüp
oradan oraya koşuşturup yine de bitirmeniz
gereken işleri tam olarak bitiremediğiniz
oluyor mu? İş için yapmanız gerekenler,
ebeveynlik görevleriniz, arkadaşlarınıza
verdiğiniz sözler, evlat olarak
sorumluluklarınız, tabi bir de kendiniz için
yapmak istedikleriniz var. Zamanın nasıl
geçtiğini anlamadan günleri, haftaları hatta
ayları geride bıraktığınıza siz de şaşırıyor
musunuz? Tüm bunlar için evet cevabınızı
veriyorsanız siz zamanı değil zaman sizi
yönetiyor diyebiliriz.

Bir de elinizin altında liste olsun isterseniz bu
liste alt alta zorunlu ve sıkıcı maddelerle dolu
olmasın.
Listenize;
• Yarın yapılacak en önemli 5 şey ile başlayın.
Olmazsa olmazlarınızı belirlemiş olursunuz.
• Yapmayı dört gözle beklediğim 3 şey ile devam
edin. Keyif alacağınız anları da planlamak sizi
rahatlatır.
• Karşılaşabileceğiniz 1 zorluk da listenizde
olsun. Gün tozpembe olmayabilir, hazırlık iyidir.
• Zorluk ile baş etmek için bir yöntem bulun.
Bunu düşünmekle çözümü için çalışmaya da
başlamış olursunuz ve rahatlarsınız.
• Farkındalık ile yapmak istediğiniz 3 şeyi
unutmayın. Çocuklarınızla ya da annenizle vakit
geçirirken tam anlamıyla yanında olmak size de
kendinizi iyi hissettirecektir.
• Uzak duracağınız 3 düşünceyi yazın. Aklınıza
geldiğinde bu düşünceye kapılıp gitmek yerine
bu olumsuz fikirden daha çabuk kurtulmanıza
yardımcı olur.
• Tadını çıkaracaklarınız listenin en önemli
parçası. Gününüze eğlence katmayı unutmayın.
• Bugün yapıp yarını kolaylaştıracağınız 3 şey ise
yarın için motivasyonunuzun artması adına güzel
olur.
Siz değiştiniz, gününüz, beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız
da değişti. Kendiniz için en uygun planlama şeklini yine
en iyi siz bulabilirsiniz. Ben kendim için ve danışanlarım
için kullandığım bir örneği sizinle paylaşmak istedim.
Koşuşturarak değil, koklayarak, gülümseyerek, fark
ederek, öğrenerek ve gelişerek geçireceğiniz sağlıklı
günler dilerim.
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ONLINE İŞ GÖRÜŞMELERİNDE

DİKKAT
EDİLMESİ

GEREKEN 5 ÖNEMLİ NOKTA
Uzmanlar, online iş görüşmelerinde tıpkı birebir iş
görüşmelerindeki gibi özenli ve dikkatli olunması gerektiğini
belirtiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi birçok
alanda dijitalleşmeye geçilmesine ön ayak oldu. Salgının etkisiyle,
çeşitli sektörlerde yüz yüze yapılan iş görüşmeleri, yerini online
platformlarda birebir yapılan görüşmelere bıraktı. Beyaz yaka
çalışanlarda önceki dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem,
COVID-19 ile birlikte mavi yaka çalışanlar tarafından da kullanılmaya
başlandı.
Özellikle daha çok tanıdıklar vasıtasıyla, birebir görüşerek iş
bulunabilen inşaat sektörü de dijitalleşmeden payını aldı. İŞKUR’un
resmi istihdam merkezi konumunda olan, yapı-inşaat sektörüne
özel kariyer platformu Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş,
yeni dönemde projelere insan kaynağı sağlama konusunda dijital
platformların kullanılmasının daha da artacağına değinerek,
“Dijitalleşmenin kullanılmaya başlandığı her alanda, koronavirüs
etkisiyle bu süreç daha da hızlandı. Pandemiden önce işimizin
online kariyer sitesi olmasından kaynaklı iş görüşmelerini online
olarak yapıyorduk. Pandemi sırası ve sonrasında bu görüşmeler
çok daha fazla artış gösterdi. Birçok sektörde kariyer anlamında da
gerek şirketler gerekse de çalışanlar yine online platformlardan iş
başvuruları ve görüşmeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.”
dedi.

Workindo.com CEO'su
Erhan KOCABAŞ

Mavi yakalıların ağılıkta olduğu inşaat sektöründe online
iş görüşmesi yaparken birtakım kriterlere dikkat edilmesi
gerektiğinin altını çizen Erhan Kocabaş, 5 önemli maddeyi
şöyle sıraladı:
1. Konforlu ve sakin bir ortam seçmelisiniz
İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu anlardır ve
kişi kendisini her anlamda rahat hissetmelidir. Bu yüzden
de bulunulan ortam sizi rahat ettirecek bir yer olmalı. Her
iki tarafında birbirinin sesini rahatça duyabileceği sessiz ve
tek başınıza olabileceğiniz bir ortam verimli bir görüşme
gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.
2. İnternet bağlantısına dikkat!
En öncelikli konuların başında kesintisiz bir internet
bağlantınızın olması geliyor. Görüşme esnasında kopan
internet, hem işe başvuru yapanın hem de görüşmeyi
yapanın dikkatinin dağılmasına yol açar ve kişileri strese
sokabilir. Bu durum tarafların kendisini ifade edememesini
de sağlayacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden
online görüşme yapmadan önce internet bağlantısını
garantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı bir B
planı oluşturulmalıdır.
3. Sade bir arka plan ve omuz hizası kamera açısı
tercih edilmeli
Görüşme esnasında arka planınızın sade ve dikkati
dağıtmayan bir lokasyon olmasına dikkat etmelisiniz.
Görüşme yapan kişiler tamamen birbirine odaklanmalı
ve görüntü kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın
konumunu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi bir görüntü
yakalamanız gerekir. Bunun için de omuz planda bir
kamera açısı tercih edilmelidir.
4. Giyiminize özen göstermelisiniz
İş görüşmelerinin en önemli konularından birisi de
karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görüntünüzdür.
Online görüşmelerde de prezentabl bir görünüme sahip
olmak size avantaj sağlayacaktır. Koyu tonlarda ve ciddi
bir giyim ile bunu sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli
görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz önemin de
göstergesidir.
5. İş odaklı ve net olmalısınız
İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve vurgulu bir
şekilde kullanarak kendinizi net ifade etmelisiniz. Önceden
ayna karşısında bir prova yapmanız faydalı olacaktır.
Konunun tamamen iş olduğunu unutmadan, alakasız
konulara ve özel hayatınıza dair detaylara girmeden
deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok
soğuk ve sert bir imaj çizin.
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Op. Dr. HALİL İBRAHİM KAYA
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Designed by creativeart / Freepik

Akıllı lens uygulaması
ile sadece uzak değil
yakın görme sorununu
da çözebiliyoruz.

Her şey normal giderken bir gün yakını görme sorununuzla
yüzleşiyorsunuz. Uzak görmeniz tam olsa dahi 40 yaş sonrası yakın
görme sorunu yaşıyorsunuz. Önce kabul etmeye sonrasında idare
etmeye çalışıyorsunuz. Giderek durum zorlaşıyor ye yakın görme
sorununuz sizi göz doktoruna götürüyor.
Günlük hastalarımızın %50’si yakını göremiyorum şikayetiyle bize
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başvuruyor. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet kullanımı hem iş hem
sonrası saatlerde kişilerin yakın mesafeye bakma süresini olumsuz
yönde arttırdı. Farkında değiliz ama zamanımızın çoğunu yakın
mesafeye bakarak geçiriyoruz.
Günümüzde bu sorunun üstesinden gelebilen bir yöntem olan Akıllı
Lens teknolojisi dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Designed by rawpixel.com / Freepik

Uzak ve orta mesafe görme bozukluğunun yanı sıra yakın
görme bozukluğunu Akıllı Lens uygulaması ile gideriyor,
üstelik numaranız ömür boyu değişmiyor.

Designed by Freepik

45 yaşında bir hanımefendi 65 yaşındaki annesini
ameliyata getiriyor, kontrole geldiklerinde sitem ediyor
“annem yakını benden daha iyi görüyor” şeklinde.
Bu çok keyifli bir durum. 70 yaşında18 yaşında gibi
görebiliyorsunuz.

Akıllı lenslerin avantajları
- Akıllı lens uygulamaları sonrasında göz
numaranız ömür boyu değişmez.
- Katarakt riskiniz olmaz. (Akıllı lens
uygulaması ile ileriki yıllarda karatarakt
gelişmesi gibi bir olasılığı tamamen ortadan
kaldırmış bulunuyoruz.)
- Katarakt hastaları, akıllı lens uygulaması ile
uzak, orta ve yakın görme sonlarını çözerek
gözlüksüz olarak hayatlarını sürdürebilirler.
- Ameliyat süreniz 10 – 15 dakika sürüyor.
- Ameliyatınızın ertesi günü gözlüksüz
görebiliyorsunuz.
- Tüm dünyada kullanılan son teknoloji FDA
onaylı trifocal mercekleri kullanıyoruz.

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad.
No: 70/1 MURATPAŞA/ANTALYA
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YÜRÜMENİN
DAYANILMAZ
HAFİFLİĞİ
GÜL YASA ASLIHAN
gulyasa20@gmail.com

Bugüne dek empoze edilmiş
tüm fikir, gelenek, yanılsama
ve görünüş dayatmalarından
sıyrılmak adına; yürümek,
yürümek ve yürümek… Aylardır
kapalı mekanlarda kaldığımızdan
mı bilemiyorum ama çok sık
karşıma çıkıyor yürümek ile
ilgili yazılar. Bir popülerliğinin
olduğunu varsayarak, ben de bu
ay sizlerle biraz kendimden, biraz
da yürümek adına okuduğum
yazılardan hareketle yürümenin
sanatçıya yaratım sürecinde
nasıl etki edebileceğini anlatmak
istiyorum.
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Öncelikle; yürümenin, ‘tek başına’ yapıldığı zamanlarda‘ilham veren’ bir şey olduğunu vurgulamak
isterim. İki ya da daha fazla kişiyle yapılan yürüyüşlerden söz etmiyorum. Özellikle de doğa içinde
tek başına uzun uzun yapılan yürüyüşlerden söz ediyorum…
İçe dönmek için, o ‘iç’te yeni bir ‘ben’ ile karşılaşmak için, belki de bugüne kadar hiç tanışamadığım
içimdeki o ilkel ‘ben’ ile tanışmak için…
Çünkü ona ihtiyacım var, onun saflığına, dinginliğine, onun bana söyleyeceklerine…
Yaklaşık altı aydır dört duvar arasında, dört duvarın uyuşturan ‘güvenliği’ içinde TV’den veya sosyal
medyadan bize sunulanlar kadarıyla dünyamıza ve çağımıza beslediğimiz olumlu ya da olumsuz tüm
duygulardan arınmak için belki de…
Yürümek… Yürümek… Dışarıda, ama hep içe doğru…
Otobüslerde şoför bağırır çoğu zaman ‘arkaya doğru yürüyelim lütfen’ hep takılmışımdır bu cümleye.
Gerçekten de arkaya doğru yürüyoruz diye düşünüyorum toplum olarak, dünya olarak…
Şimdilerde sosyal olarak değil ama felsefe olarak daha çok ilgimi çeker oldu bu cümle… ‘arkaya
doğru’ yürümek, yani gerilere, daha derinlere, o derinlerdeki ‘ben’e ulaşmaya… Neden olmasın?
Her ne olursa olsun, yürümek istiyoruz. Toplumca, insanca ve de çocukça…
Kırlarda, ormanlarda, deniz kenarlarında sıçrarcasına, koşarcasına, coşarcasına…

Arzularımız kibarlıktan uzaklaşsın, dürtülerimizse ilham bulsun
diye…
Yürümek, uzaklaşmaktır belki de bugüne dek olduğumuz
‘kendi’mizden…
‘Biri’ olmak ya da olmaya çalışmak boynumuza ağır ve aptalca bir
kurgu zincirleyen, bizleri ‘ben’lik tasvirimize sadık kalmaya zorlayan
toplumsal bir zorunluluktur aslında…
Yalnız başına doğada yürürken ‘biri olmama’özgürlüğüne de sahip
olur insan diyor yazar F. Gros kitabında. Yürüyen bedenin tarihi
yoktur diyor ve devam ediyor; “O sadece hareket halindeki kadim
yaşamdır”…
Bu özgür, bu tek başına yapılan yürüyüş, çürümüş, yozlaşmış,
bencil ve kirlenmiş bu içler acısı çağı bir ölçü de olsa reddedebilme
özgürlüğünün hala mümkün olduğu gerçeğini de bize hatırlatabilir
kimi zaman…

Dünya, her şeyi tüketmemek ve tüketimin esiri olmamak adına
çalışmayı reddeden sırt çantalı gezginlerle doludur…
Her şeyi reddeden bir gezgin mesela, isimsiz ‘ben’liği ile dünyanın
her yerde atan kalbi arasındaki ahengi yakalama fırsatını bulabilir
bu uzun seyyah yürüyüşlerinde, kim bilir…
Bir vazgeçiş olarak yürümek; bilge gibi, içinde uyandırılmayı
bekleyen şeyle, maskeleri, kimlikleri, mevkileri ve işlevleri aşmak ve
ebedi benlikle karşılaşmak için, ‘hatırlamak için’ yürümek…
“Önceki gün uzun yürüyüşlerim sırasında çok ağladım, ama öyle içli
gözyaşları değil, salına salına, şarkılar söyleyerek sevinç gözyaşları
döktüm… Ve bugünün insanları karşısında ayrıcalığımı gösteren yeni
bir bakış açısı kazandım” diyor Nietzsche 1881’deki bir yazısında…
“Sadece kitaplar arasında düşünebileceklerden, aklını kitapların
dürtüklemesini bekleyenlerden değiliz biz” diyor…
Bizim ethosumuz; açık havada, ıssız dağlarda veya deniz kıyılarında
yürüyerek, sekerek, tırmanarak, dans ederek düşünmektir…
Onca insan, kitaplarını sadece başka kitapları okuyarak yazmıştır.
O kitapların pek çoğu havasız kütüphanelerin ağır kokusunu taşır.
Oysaki; özgür bir sanatçı ne ister; nefes alan, ölü bir bilgeliğe bulanıp
ağırlaşmamış, taze, ferah, serin ve zindeleştiren yapıtlar üretmek…
Kendi adıma söylemek gerekirse; bu çağda ve bugünün sanat
ortamında sanatçı ‘Bu Çağın Empoze ve Dayatmaları’na karşı direnen
bağımsız yapıtlar üretmek ister hiç kuşkusuz, her şeye rağmen…
O halde yürümek, kendi adıma söylemek gerekirse; kendimi yeniden
bulmak için değil, kendime yeniden şekil verdiğim bir yürüyüşe
dönüşür…
Bir ‘yok oluş’ ve yeniden saf bir ‘doğuş’ için yapılan bu içe yolculukta
en önemli şey de içinde bulunduğum çağın ritmini yakalayarak
yürüyebilmektir. O zaman dur durak bilmeden kilometrelerce yürür
insan…
Sevgiyle…
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EVLİLİĞİMİZ
ÇOCUKLARIMIZI
NASIL
ETKİLEYEBİLİR?

GÜL DEVRİM BATI
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Designed by Freepik

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

Evlilik kurumu toplumun temelini
oluşturan ailenin başlangıç noktası
olması sebebiyle üzerinde önemle
durulması gereken hassas bir
kavramdır. Özellikle son dönemlerde
evlilik kavramı temel düzeyde aynı
kalsa da değişen ve gelişen dünyada
kendisi de değişimden etkilenmiştir.
Kadın ve erkeğin toplum içindeki rol
ve görev tanımlarının farklılaşması,
bireylerin evlilik kavramına bakış
açılarının değişmesi, kadının iş
hayatında daha etkin var olması
ve daha birçok faktör evliliklerde
kaçınılmaz değişimlere sebep
olmuştur. Elbette ki bu süreçte
yetiştirilen çocuklar da evlilik içindeki
dinamiklerden etkilenmektedir.

Birbirinden bağımsız plan yapan iki farklı insanın ortak
sorumluluklar yoluyla yeni bir yaşama başlamalarının temelinde
yatan en önemli etkenlerden biri de çocuk sahibi olma arzularıdır.
Çiftlerin evlilik uyum düzeyleri olası bir kriz durumuna yaklaşma
biçimlerini, problem çözmeye yönelik girişimlerini, stresle başa
çıkabilmelerini, ifade becerilerini ve birçok değişkeni etkilemekte
ve çocukların yetiştirilme süreçlerinin şekillenmesinde etkin rol
oynamaktadır. Çocukların aile ortamlarında özellikle ebeveynleri ile
olan etkileşimleri neticesinde ilk sosyal temasları deneyimlemeleri,
iletişim kalıplarını öğrenmeleri ve kullanmaları, sorun çözme
yaklaşımları geliştirmeleri, empati becerileri kazanmaları,
kendilerini ifade edebilmeleri gibi kritik adımları sağlanmakta
veya eksik kalmakta; bu durumun sonucunda da çocuklar ilerleyen
yaşamlarında ailelerinden aldıkları temelin üzerine çevresel
etmenleri de ekleyerek toplumsal düzenin devamını sürdüren
yetişkinler olarak geleceği şekillendirmektedirler.
İlk sosyal ortamı aile olan çocuk ilk davranış kalıplarını ebeveynlerini
gözlemleyerek öğrenir. İlerleyen yaşamında karşılaşacağı pek çok
durumun örneğini aile ortamında yaşayarak ilgili durumlarda
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sergileyeceği tutumlar ve kullanacağı iletişim yöntemlerini
de bu şekilde kavrar. Sağlıklı iletişim kurabilen, kendini ifade
etme becerisini kazanmış, olası problem durumunda sağduyulu
yaklaşabilen, karşısındaki kişinin duygularına anlayış gösterebilen,
empati becerisi gelişmiş ebeveynler ile büyüyen çocuk benzer
anlayışa ve davranış şekillerine sahip olacaktır. Ebeveynlerinin
anlaşmazlık durumlarına, çatışma çözme becerilerine veya
kaçınma davranışlarına tanık olan çocuklara ait birçok değişken bu
çeşitlilikten etkilenecektir
Çocuk yetiştirme tutumlarının şekillenmesinde kadın ve
erkeğin evlilik kavramına bakış açıları, evlilikleri ve eşleri ile
ilgili memnuniyet düzeyleri, evliliklerinde eşleri ile yaşadıkları
anlaşmazlıklar, kendilerine dair yalnızlık algıları ve eşlerin
birbirlerine bağlanmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir.
Kimi araştırma sonuçlarına göre çatışmalı ve boşanmış anne
babaların çocuklarının davranış ve uyum problem düzeyleri
çatışmasız anne babaların çocuklarının davranış ve uyum problem
düzeylerinden yüksek çıkmıştır, daha kaygılıdırlar.
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YARIM MİLYON KİŞİ, KARİYER TESTİ İLE
MESLEĞİNİ BULDU
Üsküdar Üniversitesi
tarafından 2015
yılından bu yana
meslek konusunda
kararsızlık
yaşayan adaylar
için uygulanan
Kariyer Testi,
büyük ilgi görüyor.
İnternet üzerinden
uygulanabilen Kariyer
Testi, kişinin ilgi ve
yeteneklerine uygun
mesleği belirlemesine
yardımcı oluyor.
Bugüne kadar kariyer
testini 475 bin aday
çözerek geleceğine
yön verdi.

Uzman Psikolojik Danışman
Ece TÖZENİŞ

Üsküdar Üniversitesi, YKS’nin en önemli aşamalarından biri olan
tercih döneminde adaylara önemli bir hizmet sunuyor. Üniversite
tarafından 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, meslek
seçiminde kararsız olan adaylar için önemli bir yol gösterici oluyor.
Yarım milyon kişi çözdü
Kariyer Testini çözen adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine
uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor. Bugüne kadar
kariyer testini 475 bin aday çözerek kariyerine yön verdi.
Kariyer Testi, başarılı olunabilecek alanları belirliyor
Bu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda
başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili
karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup
olmadığını test etmiş oluyor.

Kariyer Testi nedir?
“Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen
Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği
“hoşlanırım” ya da “hoşlanmam” yanıtı adayların kişilik tipini ortaya
çıkarıyor.“Gerçekçi”, “Araştırıcı”, “Artistik”, “Sosyal”, “Girişimci” ve
“Geleneksel” olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne
çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler
anlatılıyor.
Tercih danışmanları yol gösteriyor
Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri
Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş öncülüğünde
13 kişiden oluşan tercih danışmanları, adaylara bilgi veriyor ve
tercihleri konusunda yardımcı oluyor.14 Ağustos 2020 tarihine kadar
devam edecek Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerinde
adaylara meslek seçimi ve tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.
Kariyer testine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:
https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

\\ CITYKÖŞE/BESLENME
Hepimizin dilinde bağışıklık sistemi! Bırakın hasta olmayı
hapşırmaktan bile korkar hale geldik. Bu sebeple de kendimize
iyi bakmalı ve bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız.
Peki; bunun için ne yapalım, nasıl yapalım ?
Tam bu soruların 7 anahtar cevabını vermeden önce, kısaca
bağışıklıktan da bahsetmek isterim. Şaşırtıcı derecede
ilginç ve mükemmel olan bu sistem; enfeksiyona yol açan
bakteri, virüs ya da parazit gibi vücudumuza girmeye çalışan
mikroorganizmalarla dinamik bir iletişim ağı sayesinde
savaşır. Savaşamadığı yerde de zaten hasta oluruz.

EYLÜL
MESELESİ

Gelelim 7 maddeye;

2. FİZİKSEL AKTİVİTE
Açık havada düzenli yürüyüş yapmak, hem kilo kontrolümüzü
hem de bağışıklığımızı destekler. Haftada yaklaşık 180 dakika
yapılan spor, bu konuda en önerilendir.
Ben genelde bir şey yapamasam da her gün 4-5 bin adim
atmaya çalışıyorum.
Bence bunu siz de denemelisiniz…

ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Designed by Freepik

1. DÜZENLİ VE RENKLİ BESLENMEK
- Yumurta, peynir, süt ve ürünleri gibi biyolojik değeri yüksek
hayvansal gıdalar; tahıl ile kurubaklagil grupları hayatımızdan
eksik edilmemeli.
- Tabağımızda yeşil, mor, kırmızı, turuncu ve beyaz renkli sebze
ve meyvelerden en az 3 renk bulunmalı.
- Balık, zeytinyağı, yağlı tohumlar gibi omega-3 kaynaklarına
ağırlık verilmeli.
- Günde 1-2 fincan kahve ve yeşil çay tüketimine özen
gösterilmeli.
- Beyaz şeker ve rafine gıda tüketimi minimumda olmalı.

Bir yaz mevsiminin daha sonuna
geldik…
Sonbahar, biraz hüzünlüdür ama
güzeldir. :) Yazlık evler kapanır,
okullar açılır, herkes ufaktan
silkelenir ve kendi düzenine
dönmeye başlar.
Buna tatilde ipin ucu fazlasıyla
kaçan beslenme de dahildir… :)
Ve şuan büyük bir sorunumuz olan
corona virüs!!
O yüzden artık vakit, toparlanma
vakti!

3. SU
Susuz bir dünya, hayat ve beden düşünülemez. Ortalama
düzeyde kahve-çay tüketen bir insansanız; 30 ml/kg su size
yeterli olacaktır. Örneğin; 60 kg kiloya sahip birey; yaklaşık 1.8
-2 litre su tüketmelidir.
4. STRES
Çağımızın vebası! İyi bir bağışıklık sistemi istiyorsak; bu dünya
içerisinde beynimizi aralıklarla dinlendirmeliyiz. Meditasyon,
ufak açık hava yürüyüşleri, iyi hissettiren etkinlikler, müzik
dinlemek, hobi edinmek, çiçek yetiştirmek ve hatta kek yapmak
bile buna dahil!
Önemli olan uçuşan düşüncelerden ve kaygılardan
uzaklaşabilmek…
5. KALİTELİ UYKU
İyi bir uyku bizi sabaha dinlendirir, sıfırlar ve bu sırada da
vücut kendi işleyişini, onarımlarını yapar. Kaliteli bir uyku
mutlaka karanlık ve biraz serin bir odada (özellikle 00.00-05.00
arası) olmalıdır. Yapılan çalışmalarda, 5 saatten az uykunun
bağışıklık sistemi ve kronik hastalık üzerinde negatif zemin
hazırladığı görülmüştür.
6. GÜNEŞ
Bir taneciğimiz; D vitaminin tek kaynağı! Sensiz olmaz!
Depolanabilir bir vitamin ama yine de haftada 1-2 gün kollar
30-35 dakika direkt güneş ışığına açılmalıdır.
7. SİGARA VE ALKOL
Her ikisi de bağışıklık sistemini ciddi anlamda yoran iki faktör!
Sigara içen kişilerin, mutlaka C vitamini alimini 2 katına
çıkarmaları gerekmektedir! Çok sık olmamak kaydıyla 1-2
kadeh kırmızı şarap tüketmek, WHO tarafından önerilmiştir.
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ANTİOKSİDAN FİT SALATA
Tüm bunlardan bahsettikten sonra,
sağlıklı ve antioksidan bir salata tarifine
ne dersiniz? Yapımı çok kolay…
Malzemeler
1 kase közlenmiş biber
1 küçük domates
1-2 adet salatalık
1 avuç çiğ semizotu
3-4 yk haşlanmış nohut
2-3 yk lor
1 küçük mor soğan
1 diş sarımsak
1 yk zeytinyağı
Sirke ve limon
Baharat ( opsiyonel )
Halka halka kesilmiş soğanları, 1 diş sarımsak ve 1 yk
zeytinyağı ile soteliyoruz.
Sote soğanı, bir kapta diğer malzemelerle
birleştiriyoruz.
Son dokunuşu da; limon ve baharatla yapıyoruz.
Sevgiyle ve afiyetle… :)

REGL

DÖNEMiNDE KADINLAR BUNLARI İSTER!

Peki, regl döneminde kadınlar ne ister? Çevrelerinden ne bekler?Türkiye’nin ilk dijital
kadın asistanı Pepapp, regl dönemi listelerine ve önerilerine bir güncelleme getirdi.
Pepapp, regl döneminde kadınların ruh hallerini ve motivasyonlarını araştırdı ve
kadınların en çok neleri isteyebileceğini kullanıcılarla paylaştı.

Regl döneminde kadınlar çeşitli duygu
değişimleri yaşar. Her zamankinden
daha hassas, daha duygusal, daha
sinirli ve daha değişken olabilirler.
Bazen yorgun, bazen sıkıntılı, bazen
isteksiz, bazen de ne istediğini bilmez
halde hareket edebilirler. Onlara
farklı bir kadına dönüşüyorlarmış gibi
gelse de, aslında bu gayet normal ve
geçici bir süreçtir. Hem hormonların
değişimi hem de birtakım duygusal ve
fiziksel etkenler sebebiyle böyledirler.
Önemli olan bu dönemde yalnız
olmadıklarını bilmeleri, kendilerini
zorlamamaları, sağlıklı beslenerek,
bol su içerek, hafif egzersizler
yaparak ve iyi uyuyarak bu dönemi
rahat atlatmalarıdır. Bu konuda da
çevrelerindeki insanların onlara
destek olması önemlidir.
Peki, regl döneminde kadınlar ne
ister? Çevrelerinden ne bekler?
Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı
Pepapp, regl dönemi listelerine ve
önerilerine bir güncelleme getirdi.
Pepapp, regl döneminde kadınların
ruh hallerini ve motivasyonlarını
araştırdı ve kadınların en çok neleri
isteyebileceğini kullanıcılarla paylaştı.

Pepapp, regl dönemi davranışlarını 6 maddede sizler için sıraladı.
1- Kadınlar regl döneminde dinlenmek ister
Bazen dinlenmek demek hiçbir şey yapmadan uzanmak demektir. Bazen de
sevdikleriyle sakin bir aktivite anlamına gelir.Mesela birlikte film izlemek, yürüyüşe
çıkmak ya da yemek yemek gibi.
2- Kadınlar regl döneminde tatlı yemek ister
Hem tatlı yemek hem de kilo almamak isterler. Neyse ki bunun için hafif tatlılar vardır.
Mesela bir kase meyveli yoğurt, bir porsiyon sütlaç, 4 parça bitter çikolata ya da bir
bardak sıcak çikolata gibi.
3- Kadınlar regl döneminde anlaşılmak ister
Çünkü bu dönemde etraflarında onlara yakın olan insanların anlayış göstermesi
morallerini yerine getirir. Böylece kendilerini daha güçlü, huzurlu ve rahatlamış
hissederler.
4- Kadınlar regl döneminde sevişmek ister
Bu dönemde libidoları yükseldiği için bunu istemeleri normaldir. Yalnız karşılarındaki
kişinin isteklerini dikkate alması ve sınırların belirlenmesini onlara bırakması çok
önemlidir.
5- Kadınlar regl döneminde kendilerine herhangi bir konuda ısrar
edilmemesini ister
Bu dönemde her zamankinden keyifsiz ve halsiz olabilirler. Bu yüzden şakaları,
hareketli ve kalabalık sosyal ortamları ve enerji gerektiren şeyleri kaldıramayabilirler.
6- Kadınlar regl döneminde de hayatlarına devam etmek ister
Aslında kendilerini kapatmayı ya da hayattan kopmayı onlar da istemezler. Bu yüzden
kendilerini yormayarak hayata karışmaya, enerji veren besin takviyeleriyle sevdikleri
şeyleri yapmaya devam ederler.

Designed by diana.grytsku / Freepik
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\\ CITYTUNCAY GÜLCÜ İLE TARİF
Başlayalım tarife… Benim tarif, normalden farklı olarak içerisine
ceviz de koyduğum klasik hibeşin yorumlanmış hali.
Öncelikle kullanacağımız tahinler yerli olacak ve mümkünse
Manavgat tahini olacak. Bir ölçek beyaz tahin, bir ölçek çifte
kavrulmuş kullanıyorum ben tarifimde.
Tahinleri karıştırıyoruz derince bir kapta ve içine limonları sıkıyoruz.
Limonu yiyen tahin kaskatı oluyor kesiliyor üzerine de biraz su
ekleyip kesilen tahini orta kıvamlı bir hale getiriyoruz.
Sıra geliyor tuz ile dövdüğümüz sarımsaklara, baharatlara (kimyon,
kırmızı toz biber ve kırmızı toz acı biber) ve rendelediğimiz
cevizlere... Hepsini güzelce bir harmanlıyoruz...
Masaya götürmek için kaseye koyduğumuz Hibeş’in üzerine varsa
biraz taze nane ve maydanoz kıyıp çok azıcık da zeytinyağı gezdirip
son noktayı koyuyoruz...

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

Antalya’nın en özel mezesi

HİBEŞ

Hibeş Antalya’nın en önemli mezesi olduğu için haliyle benim
için de çok değerli ve bambaşka bir yeri var. Ayrıca yapmasını
babamdan öğrendiğim ilk meze olduğu için sadece damağımda
değil hayatımda da yeri önemli.

İletişim için:
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tuncaygulcu

Not: Baharat olarak kullanmayı sevdiğim için elimde füme tatlı toz biber
ve merken biberi tozu vardı. Eğer bunlar yoksa elinizde tatlı ve acı toz
biber kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun...

CITYDUYURU TAHTASI \\

Altın Portakal Sinema Okulu
Başvuruları Açıldı!
3-10 Ekim tarihleri arasında 57. kez gerçekleşecek Antalya Altın
Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya
bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150
öğrenciyi ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular
açıldı. Bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın
Portakal Sinema Okulu etkinlikleri çevrimiçi yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverlerle
buluşacak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gençlik projesi
Altın Portakal Sinema Okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine
ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor. Altın
Portakal Sinema Okulu’na bu yıl Türkiye’deki üniversitelerde Radyo,
Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan
200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere
özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema
sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.
Festival, Altın Portakal Sinema Okulu’na katılamayan sinemaseverleri
de unutmuyor. Herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak
söyleşi ve röportaj videoları ile Türkiye’nin dört bir yanından
sinemaseverlere ulaşmak amaçlanıyor. Bu videolar, festival sosyal
medya hesaplarından takip edilebilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geçen
yıl belirttiği gibi “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte
yükselecek” sloganıyla yola çıkan Altın Portakal Sinema Okulu için
son başvuru tarihi 11 Eylül Cuma. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilirler.
Başvuru formu için; https://tinyurl.com/yysl25e9

Büyükşehir Belediyesi’nden
ödüllü yarışma
“Sürdürülebilir Kent İçi
Hareketlilik” konusunda proje
fikirleri bekleniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi 11-22 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
kapsamında “Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje
Yarışması” düzenliyor. Yarışma, Antalya Büyükşehir Belediyesi
ulaşım planlamasının ve toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi,
bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araç
kullanımı yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesinin
teşvik edilmesi ve aktif katılımın sağlanabilmesi amacını taşıyor.

16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde belirli bir
tema ekseninde kutlanan Avrupa Haftası’nın bu yılki teması
“Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” olarak
belirlendi. Türkiye’den Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılım
gösteren 14 büyükşehir belediyesinden biri olan Antalya Büyükşehir
Belediyesi de bu kapsamda vatandaşları kent içi çözümlere
dahil edebilmek ve özellikle gençlerle işbirliği geliştirmek için
“Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışması”
düzenliyor.
BAŞVURULAR 7 EYLÜL’DE SONA ERİYOR
Ödüllü yarışmanı başvuruları 7 Eylül 2020 tarihinde sona eriyor.
Yarışmada birinci olana elektrikli scooter, ikinciye bisiklet,
üçüncüye de scooter verilecek. Yarışma, vatandaşlarda ve özellikle
gençlerde sürdürülebilirlik hakkında farkındalık, ekip çalışması,
proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumlu vatandaşlık bilinci
geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya Antalya il
sınırları içerisinde uygulanabilecek sürdürülebilir fikirler ile katılım
sağlanacak. Yaş sınırlamasının olmadığı yarışmaya her katılımcı
bir fikir ile katılabilecek. Katılımcılar yarışma ile ilgili detaylı
bilgiye ve yarışma katılım formuna matchupantalya.org adresinden
ulaşabilecek.
PROJE FİKİRLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Yarışmanın temel amacı sürdürülebilir kent içi hareketlilikte iyi
uygulama örneklerinin Antalya’da uygulanması, bilgi ve deneyim
transferi, teknolojik gelişmelerin ve kamuoyunun yeni ulaşım
biçimlerini benimseme isteğinin geliştirilmesi, geleneksel özel
otomobil sahipliği modelinden yeni toplu taşıma hareketlilik
türlerine geçişin benimsenmesi, sürdürülebilir ulaşım hedefleri
ve hareketlilik için güncel trendlerin takibi olarak belirlendi.
Katılımcılardan dünyadaki ulaşım sorunlarını yakından tanımaları,
kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve
kent içi ulaşımda ne gibi adımlar atılabileceği ile ilgili düşündükleri
amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri bekleniyor.

\\ CITYKÖŞE

Peki, DEHB nasıl oluşur? Bunun cevabı tıpta
birçok hastalığın gelişim sebebinden pek
farklı değildir; % 80-90 genetik faktörler,
geri kalan küçük bir kısmında ise sigara,
alkol, kurşun gibi zehirli maddelere
maruziyet vardır. Sanıldığının aksine
ebeveynlerin hatalı davranışları nedeniyle
ortaya çıkan bir rahatsızlık değildir,
ancak tabi ki ebeveyn tutumlarının
belirtilerin şiddeti üzerinde etkisi olduğu
tartışılmazdır.
DEHB’ye yaklaşımda; “masum, lüks, moda”
bir bozukluk, “önceden böyle bir hastalık
yoktu, şimdi nereden çıktı?” gibi önyargılar
toplumda ve bazen de ruh sağlığı
profesyonellerinde dikkati çekmektedir.
Kişinin hayatına böyle bir ‘moda’ hastalığın
nasıl etkileri var birlikte inceleyelim o
halde.
DEHB kısaca 3 alt başlığa ayrılır; dikkatsiz
tip, aşırı hareketli/dürtüsel tip ve birleşik
tip. Bu rahatsızlığın insan ömrünü kısalttığı
ilk bakışta uzak ihtimal gibi görünse de,
zihinde yürütücü işlevlerin temeli olan
‘olayların sonuçlarını düşünerek hareket
etme’ özelliğinin yeterince çalışmadığı göz
önünde bulundurulduğunda bu ihtimalin
o kadar da uzak olmadığı anlaşılır. DEHB
olan bireylerin daha fazla kaza geçirme,
trafikte sorunlar yaşama, yasalarla
başlarının derde girmesi, alkol ve yasadışı
maddelerin kullanımı, intihar girişimleri
ve genel olarak riskli davranışları kontrol
edememeleri sıktır. Bunlar da doğal olarak
erken yaşta ölümlere sebebiyet verir. Ek
olarak dürtüsellik ve dikkatsizliğin iş ve
okul hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin
olmaması mümkün değildir, bunun yanı
sıra ilişki problemleri de sık karşılaşılan
durumlar içindedir. ‘Saman alevi gibi
parlayan, günü gününü tutmayan,
çabuk sıkılan, sorumlulukları erteleyen
veya yerine getirmeyen kişilerle sağlıklı
ilişkilerin kurulması tahmin edeceğiniz
üzere oldukça güçtür.
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DR. ŞİMA CEREN PAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Designed by yanalya / Freepik

Designed by yanalya / Freepik

DİKKATSİZ VE
HİPERAKTİF
ÇOCUK
BÜYÜYÜNCE
NE OLUR?
Ruh sağlığı camiasında son yılların
en tartışmalı konularından biri olan
dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğundan (DEHB) bahsedelim.
DEHB denildiğinde akla ilk gelen
yerinde duramayan, tabiri caizse
motor takılmış gibi koşan ve devamlı
eşyalarını kaybeden dalgın bir çocuk
görüntüsüdür. Bu rahatsızlığın
zemininde beynin bazı bölgelerinde
meydana gelen yapısal ve metabolik
farklılıklar bulunur, bunların da
kişi 18 yaşına bastığında mucizevi
bir şekilde ortadan kalkması
beklenemez, çocukla birlikte
hastalık da gelişir ve sunumda bazı
farklılıklarla devam eder.

Yukarıda değindiğim karmakarışık bir tablo doğrusu. Konu erişkin olduğunda bu hastalığı
ilk bakışta tanımak kolay değildir ancak bu yolda atılması gereken ilk adım, erişkinlerin
de DEHB’ye sahip olabileceğini göz önünde bulundurmaktır. Yapılan çalışmalarda erişkin
toplumda DEHB sıklığının % 2-4 arasında olduğu gösterilmiştir, bunlar hiç de azımsanacak
rakamlar değil!
Bu hastalıkta erişkinlerde çocuklardan farklı olarak dikkat çeken bazı özellikleri sıralayalım;
yeterince başarılı olamayıp hedeflerine ulaşamadığını düşünme, bir işe başlamakta güçlük
çekme ve sık erteleme, bir anda çok sayıda işle uğraşma ve bunları bitirememe, aklına
gelenleri fazla irdelemeden söyleme, sıkça büyük heyecanlar peşinden koşma, boşluk duygusu
ve sıkıntıya katlanamama, kurallara uymada zorluk çekme, sabırsızlık ve düşük engellenme
eşiği, sık sık mizaç değişiklikleri, ani parlamalar, düşük özgüven, sık sık parmak çıtlatma,
masada tıkırdatma vs, çok iş değiştirme, unutkanlık, zamanı etkili kullanamama, sözel ve
fiziksel saldırganlık, uzun süreden beri devam eden mutsuzluk, işten zevk almada güçlük ve
kendine zarar verici davranışlarda bulunma.
Hemen kendinizde ya da bir yakınınızda bu tanıyı düşünmeden önce bir ebeveyn ya
da yakından çocukluktan itibaren -daha net olmak gerekirse 12 yaşından önce- DEHB
semptomlarının bulunup bulunmadığını öğrenmek gerekir. Yetişkin hayatta birden bire DEHB
gelişmesi mümkün değildir. Böyle bir tablo ile karşılaşıldığında; bipolar bozukluk, borderline
ve antisosyal kişilik bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları ve yalnızca alkol/madde
kullanım bozukluğu gibi durumlardan ayırt etmek gerekir. Ayrıca ailede DEHB olan başka
bireylerin varlığı da tanıyı sağlamlaştırmak için kullanılır. Unutmayın bu tanı yalnızca ayrıntılı
muayene sonrasında bir erişkin ya da çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları tarafından
konulabilir.
Sonraki basamak ise tedavi konusunda yapılacakları düşünmektir. Yürütülen çalışmalarda
DEHB’nin en etkin tedavisinin ilaçla yapılabildiği görülmüştür. Bu hastalığın kökeninde
nörobiyolojik süreçlerin yer aldığı düşünüldüğünde ilaç tedavisinin diğer tedavi
seçeneklerinden daha önce gelmesi doğaldır. Ancak erişkinlerde ilaç tedavisinin yanında
Bilişsel Davranışçı Terapi ile ruhsal eğitim etkin bir biçimde sağlanmakta ve tedavinin başarı
oranı yükselmektedir. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu ise hangi uygulamaların
tedavide yer almadığı; özel diyetler, biyofeedback, birtakım konuşma terapileri ve özel
eğitimler de bunların içindedir.

CITYSOSYAL \\

Doritos, Deniz Berdan ve Ahbap
Derneği’nden Dikkat Çeken

Sosyal Sorumluluk Projesï
Türkiye’nin en sevilen ve en çok tercih edilen cips markası Doritos, ünlü
tasarımcı Deniz Berdan ve Ahbap Derneği ile çok özel bir projeye imza
atıyor. Deniz Berdan’ın Doritos için özel olarak tasarladığı ve yaşadığımız
dönemde herkesin ihtiyacına uygun olarak kullanabileceği boyunluk ve
bandanalar çok yakında Ahbap Market’te satışa sunulacak! Bu satıştan
elde edilen gelir Ahbap Derneği’nin eğitim, doğa, insanlar ve hayvanlar
için değer katan projelerinde kullanılacak.
PepsiCo’nun yiyecek markaları arasında yer alan Doritos,
yeni “Logo Yok” iletişimi ile 3 ay boyunca markasını
ve logosunu tüm iletişimlerinden kaldırdığı cesur bir
kampanyaya imza attı. Bu kampanya kapsamında hedef
kitlesi gençler olan marka, değişen günümüz koşullarına
uygun bir sosyal sorumluluk projesini Ahbap Derneği işbirliği
ile hayata geçiriyor. Doritos, gençlerden aldığı cesaretle
“Logo Yok” kampanyasına uygun olarak ünlü tasarımcı Deniz
Berdan’ın tasarladığı logosuz bandana ve boyunlukların
Ahbap Derneği yararına Ahbap Market’te satışa sunulmasını
sağlayacak.
Deniz Berdan’ın Doritos’un ikonik renklerini ve üçgen şeklini
kullanarak markaya özel olarak tasarladığı bandana ve
boyunluklar, “yeni normal” dediğimiz günlerde herkesin
ihtiyacına uygun olacak şekilde kullanılabilecek. Ayrıca bu
ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı Ahbap’ın
eğitimi ve doğayı destekleyen, insanlar ve hayvanlar için
değer yaratan projelerinde kullanılacak.
Doritos, binlerce bandana ve boyunluğun hem üretimine ön
ayak olmaktan hem de başlangıç olarak büyük bir kısmını
satın alarak bu yardım hareketini başlatmaktan mutluluk
duyuyor.
Güçlü dayanışma örneği
Konuyla ilgili açıklama yapan PepsiCo Türkiye Yiyecek
Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber “Doritos’la
yıllardır farklı şekillerde gençlerin hayatına dokunmayı
hedefliyoruz. İletişimlerimizden logomuzu kaldırdığımız
Logo Yok kampanyamız kapsamında da yine bu amaçla
hareket ettik. Yaptığımız araştırmalarda gençlerin günlük
hayatında bandana ve boyunluk kullanımlarının arttığını
gördük. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına bağış
yapan her 3 gençten birinin Ahbap Derneği’ni tercih ettiğini
gördük. Bu da bize hayata geçirdiğimiz proje için ilham verdi.
Ahbap Derneği ile beraber gösterdiğimiz güçlü dayanışma
örneğiyle topluma fayda sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.
Ahbap Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu
ise “Doritos ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında,
Deniz Berdan’ın tasarımları ile Ahbap’ın iyiliğini ve sevgisini
harmanlayarak özel tasarım boyunluk ve bandanalar
ürettik. Bu ürünler sayesinde bizler doğaya, insana, hayvana
ve eğitime ve hepimiz için sürdürülebilir bir geleceğe
dair yürüttüğümüz projelerimize kaynak sağlarken,
destekçilerimiz de bu çok özel iş birliğimizin bir hatırasını
taşıyacaklar.” şeklinde konuştu.
DB Berdan markasının yaratıcılarından Deniz Berdan da
“Tasarımlarımızı oluştururken Doritos’un ikonik üçgen
şeklinden esinlendik ve çıtır sesini resmetmek için dürtü
işaretini koyduk. Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için
çok mutluyuz.” ifadesini kullandı.

\\ CITYOTOMOTİV

Standartları

YENİ

5

belirleyen
yeniden

BMW

SERİSİ

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin premium otomobil standartlarını belirleyen modeli Yeni
BMW 5 Serisi, en son teknolojik yenilikleri ile Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de yollarla buluştu.
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Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5
Serisi, BMW’nin yeni tasarım diliyle yeniden şekillenirken, en son teknolojileriyle
de geleceğe ışık tutuyor. Sportif şıklığı, lüks dinamizmle bir araya getiren Yeni
BMW 5 Serisi, üst düzey donanımlarıyla BMW tutkunları ile buluştu. Special
Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım
seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6
litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg
güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobil severlerin
beğenisine sunuldu.
Special Edition Paketine Özel Donanımlar
Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi Yeni BMW 5
Serisi’nde standart olarak sunulurken, Special Edition paketiyle de pek çok özellik
beraberinde geliyor. Genişletilmiş Special Edition paketinde Soft-Close Kapılar,
BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak
Harman/Kardon Ses Sistemi de sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

Konfor ve Sportifliğin Mükemmel Uyumu
Daha geniş, uzun ve yekpare BMW Böbrek Izgarası ile gelen Yeni
BMW 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım diline ortak oluyor. Tüm
versiyonlarda standart olarak sunulan, otomatik uzun far asistanı
ve matris teknolojisine sahip adaptif BMW Selective Beam göz
kamaştırmayan tam LED farlar günümüz modern tasarımına
ışık tutuyor. Ayrıca, üç boyutlu özelliğe kavuşan, siyah kenarlı ve
yeni L şeklinde tasarıma sahip stop lambalarıyla tasarım gücünü
vurgulayan modelde, genişletilmiş özelliklere sahip otomatik klima
kontrolü ve 10.25 inçlik ekran standart olarak sunulurken, 12.3 inçlik
bilgi-eğlence ekranı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Geliştirilmiş Sürücü Destek Sistemleri
Yeni BMW 5 Serisi için geliştirilen sürücü destek sistemleri, hem uzun
yolculuklarda sürüş konforunu artırmaya hem de sürücünün net
bir görüşe sahip olmadığı durumlarda güvenliği artırmaya olanak
sağlıyor. Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk
Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve
paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını
sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler
arasında yer alıyor. Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve
daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek
duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabilen
Geri Sürüş Asistanı, Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 1 Serisi’nin
ardından Yeni BMW 5 Serisi’nde de sunuluyor. Gösterge paneli
çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek sistemlerinin
durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel bilgi sağlarken,
gösterge paneli çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek
sistemlerinin durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel
bilgi sağlarken, Akıllı Telefon Entegrasyonu işlevi artık hem Apple
CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu çalışıyor.
Mild-Hybrid Teknolojisiyle Performans ve Verimlilik Bir
Arada
2.0 litrelik Mild-Hybrid benzinli motoruyla Yeni BMW 530i x
Drive, yenilikçi 48 V Mild-Hybrid teknolojisi sayesinde sürücülere
performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Güçlü 48 V marş
jeneratörü ve ek batarya sisteminden oluşan Mild-Hybrid teknolojisi
ile otomobil, sürüş halindeyken fren yapıldığında marş jeneratörü
otomobilin kinetikenerjisini elektriğe çeviriyor ve böylelikle elektrik
enerjisi bataryada depolanabiliyor. Geri kazanılmış enerji yalnızca
elektrik aksamına güç vermek için değil aynı zamanda otomobilin
güç çıkışını artırmak için de kullanılabiliyor. 48 V marş jeneratörü,
hızlanma esnasında11 beygire kadar ekstra güç sağlayarak
otomobilin dinamik performansına katkıda bulunuyor. Mild-Hybrid
sistemi, Yeni BMW 530i xDrive modelinde hem daha dinamik ve
konforlu bir sürüş sunarken hem de daha verimli yakıt kullanımına
olanak sağlıyor.
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Merhaba Sevgili
Okurlar,
B. NİLÜFER BİNBİR

Yazın son günlerinin tadına tat
katacak üç kitap tavsiyem olacak bu
ay sizlere. Umarım sizler de benim
kadar beğenirsiniz.

Charlie

Siddhartha / Hermann Hesse
Nobel ödüllü yazar, kitabında kendini
etrafındaki insanlardan farklı gören
kahramanın kendini ve gerçek bilgiyi arayışını
konu ederken, doğu felsefesini Avrupai
bir dil ile kaleme almış. Hangi dinden,
hangi dünya görüşünden olursanız olun
benimseyeceğiniz bir başyapıt. Kişinin kendi
iç dünyasına yolculuğuna Siddartha karakteri
ile ışık tutuyor. Kitabı okumak için yazın son
günlerinde gidilen sakin bir tatil beldesi çok
uygun olacaktır. Ben dahil pek çok kişinin
başucu kitabı olmuş bu kitaptan minik bir
alıntı bırakıyorum sizlere. ‘Bir kimse arıyorsa,
gözü aradığı şeyden başkasını görmez çokluk,
bir türlü bulmayı beceremez, dışarıdan hiçbir
şeyi alıp kendi içine aktaramaz, çünkü aklı
fikri aradığı şeydedir hep, çünkü bir amacı
vardır, çünkü bu amacın büyüsüne kapılmıştır.
Aramak, bir amacı olmak demektir. Bulmaksa
özgür olmak, dışa açık bulunmak, hiçbir
amacı olmamak… Sen ey saygıdeğer kişi, belki
gerçekten arayan birisin, çünkü amacının
peşinden koştuğundan hemen gözünün
önündeki bazı şeyleri görmüyorsun.’

Cali
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Mahalleden Arkadaşlar / Selçuk
Aydemir
İşler Güçler, Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve daha
pek çok yapımın senaristi Selçuk Aydemir
80’lerin sonu, 90’ların başında geçen kendi
çocukluğunu anlatıyor. O tarihlerde çocuk
olmuş herkesi sarıp sarmalayan kahkaha dolu
bir kitap. Bazı yerlerde gözünüzden gülmekten
yaşlar geliyor, bazı yerlerde ise kendi
çocukluğunuzu hatırlayıp hüzünleniyorsunuz.
Belki de hakkıyla çocuk olunan son yıllara,
bir zaman makinesi ile yolculuk etmiş gibi
hissedeceksiniz. Büyük küçük herkesin
seveceği bu kitabın tadına doyamayanlar
için yazarın lise hayatını anlatan ‘Liseden
Arkadaşlar’ ve iş hayatını anlatan ‘Evrak
Kürek’ de devam kitapları.
İstan

Son Av / Jean-Christophe Grange
Ve en sevdiğim tür olan polisiye-gerilim
türünün, en sevdiğim yazarının son
kitabı. Her zamanki gibi başından sonuna
kadar katil kim ve neden sorularını
merak edilir kılmış. Niemans karakteri
ile yazarın ilk kitabı Kızıl Nehirler’de
tanışmıştık ve uzun bir aradan sonra
kahramanın geri dönüş kitabı olarak
yazılmış cinayet romanı; bir yandan
olayı araştıran polislerin iç dünyalarına
ışık tutarken bir yandan da Nazi
Almanya’sına kadar uzanarak katilin
peşinden koşuyor. Her zaman polisiye
kitapları tanıtırken ağzımdan önemli bir
ipucu kaçırmaktan korktuğum için bu
tavsiyemi kısa kesiyorum ama polisiye
seviyorsanız Grange ile tanışmak için
doğru bir kitap olacaktır.

Okuyucuya Not:
Bu ay sizlere kitaplar hakkında değil de
kitapların yanlarındaki minik dostlarımız ile
ilgili bir hatırlatmam olacak. Canlılar eşya
değildir. Alınıp satılması doğru değildir. Satın
alınmış her hayvan, başka hayvanların zulüm
görmelerine sebep olmaktadır. Anneleri damızlık
olarak kullanılıp erken yaşta ölüme mahkum
olurken, yavruları da aynı insanlarda aile içi
evliliklerde olduğu gibi iç eşleşmeler sebebi ile
pek çok kalıtsal hastalık ile dünyaya gelmektedir.
Sokaklar satın alınıp bir eşya gibi sokağa atılmış
canlarla dolu ve onların kendilerini bu çirkin
dünyadan uzak tutacak seven kalplere ihtiyacı
var. Sevginin ırkı olmadığı gibi cinsi de olmaz.
Ve düşünün nasıl gerçek bir sevgi ticaret ilişkisi
ile başlayabilir? Uzun lafın kısası hayatınıza bir
minik sokmaya hazır iseniz, siz de satın almayın
sahiplenin.
#satınalmasahiplen
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Ati ve Aşk Üçgeni / Çok Gizli

Ati ve Aşk Üçgeni, yeni teklisi “Çok Gizli” ile heyecanlı bekleyişi
sona erdiriyor. 2017 yılında Ati Yıldıztozu, Ozan Çanak ve
Durukan Betses tarafından kurulan ve ilk albümleri “Gecenin
Karanlığında”dan bu yana kendilerini adadıkları “Ruh Pop” akımını
dinleyiciyle buluşturan grup, Sony Music etiketiyle yayınlanan
“Çok Gizli’de de R&B ve Soul ögelerini öne çıkararak şehir
hayatının içinde kapıldığımız “arayış” çabalarını anlamlandırmaya
çalışıyor.

AYŞE ÖZYILMAZEL /
GERİ DÖNÜLMÜYOR
Ayşe Özyılmazel,
hayatın akışının
değiştiği 2020
yazını yeni
şarkısı ‘Geri
Dönülmüyor’ ile
karşıladı!
Sözleri ve müziği
ile adeta yılın ruh
halini taşıyan
‘Geri Dönülmüyor’
Universal Müzik
Türkiye etiketiyle tüm
dijital platformlarda
yayında!
Sözleri ve bestesini
Sezen Aksu ile birlikte
hazırladığı şarkıyı
Ayşe Özyılmazel
şöyle anlatıyor:
“Heyecanlıyım,

Dinleyeni sarıp sarmalayan yumuşak gitarları, koşturmadan tempo
tutan davulları ve iç dünyanızın derinliklerine işleyen şarkı sözleriyle
en saklı duyguların tercümanı olmaya adaylığını koyuyor.
Yaşanılan gerçek olaylardan ve günlük hislerden yola çıkılan şarkı
sözleriyle dinleyiciyi hemen yakalayan Ati ve Aşk Üçgeni, dinleyiciyi
melankoliye sürüklemek yerine dinamik ve canlandırıcı hisler
uyandırıyor. Bu yönüyle de doğrudan bir iletişim kurduğu dinleyiciyi
alıp bir yolculuğa çıkarıyor ve etkisini de üzerinde baki kılıyor.

mutluyum hem de çok mutluyum çünkü Sezen Aksu Studio Lonca’da
yaklaşık bir senedir yazdığımız, söylediğimiz şarkılardan ilkini
sizlerle buluşturuyoruz. Studio Lonca hayatıma ve kendime bakışımı
değiştiren, hiç mezun olmak istemediğim bir okul oldu bana. Orada
geçirdiğim her an çok kıymetli ve önemli. Üretmenin, duygularınla
yüzleşebilmenin, en mükemmel öğretmenle çalışma şansını
yakalayabilmenin, umudun, öğrenciliğin verdiği keşif duygusunun
minnetiyle doluyum. ‘Geri Dönülmüyor’u hepimizin kalbine
imzasını atmış en kıymetlimiz Sezen Aksu ile yazmış olmamızın
hissettirdiklerine ise paha biçmem imkansız” ‘Geri Dönülmüyor’un
düzenlemeleri Okay Barış imzası taşırken, mix ve mastering
işlemlerini Çağatay Kehribar üstlendi. ‘Geri Dönülmüyor’un
kemanlarında Onno Tunç’un kızı Ayda Tunçboyacı’nın leziz
dokunuşları var.

17. Akbank Kısa Film Festivali
başvuruları başladı!
Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle,
Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü
etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart
- 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 17. Kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin
başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 25
Aralık 2020, Cuma olarak açıklandı.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride
gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma
Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin
değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde
“En İyi Kısa Film” 35.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde
“En İyi Uluslararası Film” ise 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek.
17. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan
Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”,
“Perspektif” “Özel Gösterim”, ve “Forum” ile yurt içi ve yurt
dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle
22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında sinemaseverlere
keyifle izleyecekleri bir program sunacak.
17. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını,
Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ve
www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilirsiniz.
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ALTIN PORTAKAL 3-10 EKİM'DE!
ULUSAL BELGESEL VE KISA
YARIŞMA FİLMLERİ BELLİ OLDU!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde
yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve
Türkiye’de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli
oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin TL maddi desteğin
sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim akşamı düzenlenecek
Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi

Tapınak

12 kısa metraj film yarışacak
Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen
ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve
Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa
Metraj Film Yarışması’nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl
festivalde; Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Melik Kuru’nun
“Biz Bir Aileyiz”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Esme
Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Irmak Karasu’nun
“Mamaville”, Ayris Alptekin’in “Ondan Bahsetmiyorum”, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Murat Uğurlu’nun
“Tapınak” adlı kısa filmleri gösterilecek.
Bu filmler, 20.000 TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

Maddenin Halleri

Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi

Yılın en yeni belgeselleri yarışacak
İlk gösterimi Antalya’da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film
Yarışması’na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı. Seçici kurul, Zeynep Dadak’ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin
Candan’ın “Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi”, Stella Sema Yeşiltaç’ın “Eğer Ruh Donarsa…”, Metin Akdemir’in
“Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum’un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu’nun “Mimaroğlu”, Eytan
İpeker’in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç’ın “Tipi” ve Selin
Şenköken’in “Yangın Yerinde Orkideler” adlı belgesel filmlerini seçti.
Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40.000
TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek.
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ULUSAL UZUN METRAJ FİLM
YARIŞMASI FİLMLERİ AÇIKLANDI!
3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler
belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in
başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na
47 film başvurdu.
Festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata ile
sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici
kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 12 film Antalya’da
yarışacak. Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet
Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in
“Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler
İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar
İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve
Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü
Ekmeği” adlı filmleri Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.
Ulusal Yarışma’da Türkiye ve Dünya Prömiyerleri Yılı!
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl getirilen “Türkiye’de
ilk gösterim” koşulu ile, yarışmaya seçilen tüm filmler Türkiye’de
izleyiciyle ilk kez Antalya’da buluşacak. Yarışmadaki dokuz film ise
(“Çatlak”, “Dersaadet Apartmanı”, “Dirlik Düzenlik”, “Flaşbellek”,
“Gelincik”, “İnsanlar İkiye Ayrılır”, “Kar Kırmızı”, “Koku” ve
“Kumbara”) aynı zamanda dünya prömiyerlerini Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde yapacaklar.

Dersaadet Apartmanı

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM
FESTİVALİ
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
FİLMLERİ
Çatlak / Fikret Reyhan
Dersaadet Apartmanı / Tankut Kılınç
Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik
Flaşbellek / Derviş Zaim
Gelincik / Orçun Benli
Gölgeler İçinde / Erdem Tepegöz
Hayaletler / Azra Deniz Okyay
İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin
Kar Kırmızı / Atalay Taşdiken
Koku / Barış Gördağ, Yasin Çetin
Kumbara / Ferit Karol
Ölü Ekmeği / Reis Çelik
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali
3 – 10 Ekim 2020

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden sinemamıza 770 bin
TL destek!
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinema sanatına
desteği geçen yıl olduğu gibi devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj
Film Yarışması’na seçilen filmler, 300 bin TL tutarındaki En İyi Film
Ödülü’nün yanı sıra, her biri 100 bin TL değerindeki Avni Tolunay
Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak
üzere 16 kategoride yarışacaklar. Sinema sektöründeki kadın
emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek için geçen yıl ilk kez verilen
50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü de bu yıl yine yarışmadaki
filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış
bir kadın sinemacıya verilmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde
açıklanacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 770 bin
TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu
gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen
Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En
İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Ödüller 10 Ekim akşamı
düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Dirlik Düzenlik

Flaşbellek

Gölgeler İçinde

İnsanlar İkiye Ayrılır

Kar Kırmızı

antalyaff.com/tr
facebook.com/antalyaff
twitter.com/antalyaff
instagram.com/antalyaff
youtube.com/antalyaff

Koku
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Karada, denizde ve havada
30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI COŞKUSU

Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve
Orkestrası’nın çaldığı marşlar ve şarkılar
eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik
araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve
motorlarında yer aldığı kortej Antalyalılardan
büyük ilgi gördü. Yeni Liman-varyant arasındaki
sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık
gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su
perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise
Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı
coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya
semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle
son buldu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos
Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve
havada yaşattı.
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ATSO Ağustos Ayı
Meclis Toplantısı
Yapıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Ağustos Ayı Olağan
Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı
Süleyman Özer’in başkanlığında
elektronik ortamda gerçekleşti.
Toplantıda bir konuşma
yapan ATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Çetin, Oda
faaliyetlerinin yanı sıra, kent
ve ülke gündemine yönelik
değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Covid-19’la ilgili
uyarılarda bulunan Davut Çetin, “Maalesef
pandemide durum çok ciddi hale gelmiştir. Son
döneme kadar çok az vaka duyuyorduk, ama
artık tanıdık çevrelerde de görmeye başladık.
Ülke olarak durumun ciddiyetini dikkate almalı
ve her düzeyde önlemleri sıkılaştırmalıyız.
Pandemiyle mücadele birinci meselemiz
olmalıdır” dedi.
Ekonomi, turizm ve iş hayatına dair gündemle
ilgili değerlendirmelerde bulunan ve önemli
bilgiler paylaşan ATSO Başkanı Davut Çetin
toplantının sonlarında; “Pandemi nedeniyle
enseyi karartmamalıyız. Birlik ve beraberlik
içinde bu dönemi aşmaya çalışacağız.
Önümüzdeki aylar ve 2021 için daha iyi
hazırlanmalıyız. Günlük sıkıntılara boğularak
geleceği planlamayı, yenilik aramayı ihmal
etmemeliyiz. Çünkü yenilik yapmak, dijitalleşme,
ortaklık kurmak gibi çözümler de gereklidir.
Ben Antalya’nın dijital ve ekolojik dönüşümde
pilot il olarak kabul edilmesi gerektiğini
söylüyorum. Konaklama, inşaat, tarım ve
sanayide dijital-ekolojik dönüşüm için özel bir
destek programı başlatılmalıdır. Antalya’ya diğer
destekler doğrudan verilmezse, en azından böyle
bir destek penceresi açılmalıdır.” dedi.
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Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı
“Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı
devam toplantısı yapıldı. Başkan Vekili Deniz
Filiz’in başkanlık yaptığı toplantıda 39 gündem
maddesi görüşüldü.

Geçen yıl yaşamını yitiren çağdaş Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Yıldız
Kenter’in adı Büyükşehir Kültür Salonu’nda yaşayacak. Büyükşehir
Belediye Meclisi Ağustos Ayı devam toplantısında meclis üyeleri
Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Yıldız Kenter’e büyük bir vefa örneği
sergiledi. Karaalioğlu Parkı içerisinde bulunan ve modernize edilerek
açılacak olan Belediye Kültür Salonu’nun isminin “Yıldız Kenter
Sahnesi” olarak değiştirilmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Hal Kuruluş Komisyonu” kurulmasına ilişkin karar alındı. Söz konusu
komisyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 yılları arası
Stratejik Plan içeriğinde yer alan “Mevcut Hallerin Düzenlenmesi
ve İyileştirilmesi İşi” kapsamında Manavgat İlçesi Demirciler
Mahallesi üzerine “Manavgat Hal Alanı” yapılması çalışmalarında
görev yapacak. 65 milyon TL keşif bedeli olan proje kapsamında
Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hali’ni 22 bin metrekareden 32 bin
800 metrekareye çıkaracak.

Mecliste ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak
Manavgat Hali ile ilgili çalışmalarda görev yapmak üzere “Toptancı

Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyonlardan gelen diğer
maddeler de karara bağlandı.
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Kepezli hanımlar
Türkiye'ye örnek
olacak
Kooperatifleşme yolunda
destek talep eden girişimci
kadınlar için düzenlenen
bilgilendirme toplantısında
konuşan Başkan Hakan
Tütüncü, “Hanımefendiler, bu
toplantıda edindikleri bilgilerle,
belediyemizin kendilerine
sağladığı destekle güzel başarı
hikâyelerine imza atacaklar.
Kepezli hanımlar, Türkiye’ye
örnek kooperatifler kuracaklar.”
dedi.
Kepez Belediyesi, ilçede başarılı
kadın kooperatiflerinin kurulması
için eğitim çalışmalarını
sürdürüyor. Kepezli girişimci
kadınları, kooperatif çatısı
altında bir araya getirmek
amacıyla Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü
ve kadın kooperatifleriyle işbirliği
protokolü imzalanmıştı. Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
işbirliği protokolü imza töreninde
5 başlıktan oluşan ‘Kadın
Kooperatifleri Destek Paketi’ni
açıklamıştı. Bu destek paketinde
yer alan eğitim programlarıyla
kooperatifleşme yolunda
destek talep eden kadınlar
bilgilendiriliyor.
Bu amaçla Kepez Belediyesi ve
Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde
bir toplantı düzenlendi. Belediye
meclis salonunda gerçekleştirilen
toplantıda Ticaret Bakanlığı ile
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
uzmanları, katılımcı 70 kadına
kooperatifleşmeyle ilgili bilgi
verdi.
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Konyaaltı’nda
sanat, tarih ve
doğa buluştu
2020 Patara Yılı kapsamında
Antalya’nın tanıtımına katkı
sunmak amacıyla kurulan
Trio Patara grubunun klibine
Konyaaltı’nın güzellikleri damga
vurdu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda
kültür-sanat faaliyetlerini ve sanata yönelik çalışmalara
desteklerini sürdürüyor. Başkan Semih Esen, 2020
Patara Yılı kapsamında Antalyalı sanatçıların bir araya
gelerek kurduğu ‘Trio Patara’ grubuna verdiği destek
ile Antalya’nın tanıtımına katkı sunuyor. Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı,
sankyoflüt artisti Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları,
Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından
soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
solo arp sanatçısı Aslıhan Güngör bir araya gelerek “Trio
Patara” grubunu kurdu. 2020 Patara yılına dikkat çekmek
amacıyla kurulan grup, konser hazırlıkları ve tanıtım klip
çekimleri için Konyaaltı’nı tercih etti
Tünektepe’te gün doğumu ile başlayan çekimlerde
Gürsu Mahallesi’ndeki tarihi Roma Hamamı, Doyran
Göleti, Neapolis Antik Kenti, Typalia Antik Kenti ve
Sinan Değirmeni mevkiindeki tarihi tahıl ambarları
bölgesinde tamamlandı. Çekimlere Konyaaltı’nın eşsiz
güzellikleri yansıtıldı. Klip çekimlerinde efsanelere
konu olmuş antik dönem sesleri kullanıldı. Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı
Lelya Bayramoğulları, Konyaaltı Belediyesi’nin böyle
bir dönemde sanata ve sanatçıya önemli bir destek
vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Bayramoğulları,
sanat, tarih ve doğanın iç içe olduğu çok keyifli bir
çalışmanın meydana çıktığını belirtti.

\\ CITYAKTÜEL

Karaalioğlu Kent Yaşam
Parkında ilk konser
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği
açık havada müzik keyfi yaşattı. Karaalioğlu
Kent Yaşam Parkı’nda ilk kez düzenlenen
ve pandemi önlemleri kapsamında sosyal
mesafeli, maskeli gerçekleşen Serpil Doğan
konseri ile Antalyalılar muhteşem bir gece
geçirdi.

Pandemi döneminde ara verilen kültür
sanat faaliyetlerini tekrar kontrollü şekilde
canlandıran Büyükşehir Belediyesi, güzel
bir yaz akşamında Antalyalılara açık havada
konser keyfi yaşattı. Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
tarafından düzenlenen ‘Müzik Şehrin
Kalbinde’ etkinliği ile yerel sanatçı Serpil
Doğan Antalyalılarla buluştu. Karaalioğlu
Kent Yaşam Parkı’nda ilk kez düzenlenen
konserle Antalyalılar unutulmaz bir gece
yaşattı.
Konser alanı saatler öncesinden dezenfekte
edildi. Konserde pandemi önlemleri
kapsamında sosyal mesafe ve maske tedbirleri
alındı. Yerel sanatçılara pandemi süresince
destek veren bu desteğini sürdürmeye devam
eden Büyükşehir Belediyesi ‘Müzik Şehrin
Kalbinde’ etkinliği kapsamında Antalya’nın
sevilen seslerini Antalyalılarla buluşturmaya
devam edecek.

\\ 88

CITYKISA KISA \\

Antalya OSB
Yönetimi Rektör
Özkan’ı ziyaret etti
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen
Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar,
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a nezaket
ziyaretinde bulundu. Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
Gizli, Yiğit Budak, Antalya OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve OSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu ile Antalya OSB Bölge
Müdürü İlhan Metin’in de yer aldığı görüşmede, Rektör Özkan ile
başlayan yeni dönemde üniversite-sanayi iş birliğini artıracak yeni
projelerin temeli atıldı.
Akdeniz Üniversitesi’nin, Antalya OSB Teknopark’ın kurucu ortağı
olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, Bölgenin üniversite ile olan
bağının daha da güçlenmesi ve ortaklaşa yapılacak projelerin artması
için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Antalya OSB yönetimine eğitime verdikleri önem ve bu kapsamda
hayata geçirdikleri uygulamalar için teşekkür eden Rektör Özkan,
“Bir eğitim ve bilim kurumu için üretilen bilginin, yapılan araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinin üretime, teknolojiye dönüşmesi son
derece önemlidir. Bizim akademik bilgi birikimimizi ve OSB’nin iş
imkânlarını, ortak bir paydada birleştirerek bölgemize maksimum
katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Side’de
tarihinin içine
özgür adımlar
Manavgat Belediyesi,
binlerce yıllık Antik Side’nin
yayalaştırılması çalışmasını
tamamladı. Belediye Başkanı
Şükrü Sözen’in aldığı radikal
kararlarla da antik yol, araç
giriş çıkışına da kapatılarak,
yerli ve yabancı turistlerin
tarihi izleyerek özgürce yolda
yürüyebilmesi sağlandı.
Yapılan işler, açık hava müzesi
niteliğindeki Side’de “Tarihi
adımlar” olarak nitelendirildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünya turizminin
gözbebeği Side’de, Kentsel Tasarım Projesi’nin 3. Etabı olan, Side
giriş yolunu yayalaştırma çalışmalarını tamamladı. Manavgat
Belediyesi, Antalya Valiliği YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı), Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile
yürütülen projede, Antik Side giriş yolu, doğal diyabez taş, traverten
ve bej mermer taşları ile döşendi. Manavgat Belediyesi, yoldaki
çalışmalarını, aydınlatmalar ve nar ağaçları dikerek tamamladı.
Çalışmalar kapsamında Manavgat Belediyesi’ne ait Zabıta Müdürlüğü
kontrol noktası da, girişteki otopark kısmına alınarak bölgeye yeniden
bir çeki-düzen verilmiş oldu.

Çalışmalarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım
Koordinasyon Merkezi’nin 25.12.2019 tarih ve 2019/12-706 Sayılı
Genel Kurul Kararı ile Side Otogarı ile Antik Yarımada arasında
yeniden trafik düzenlemesi yapıldı. Kararla Antik Side girişi, her
türlü aracın giriş ve çıkışına kapatıldı. Böylece Side Müzesi ve Antik
Tiyatro giriş kısmında yaşanan trafik ve görüntü kirliliğinin de önüne
geçilmiş oldu. Aynı kararda belirtilen 2.5 TL’lik ücret tarifesi ile
Manavgat Belediyesi’nce otogar ile Side Antik yarımadası arasında
taşımacılık yapılmasına karar verildi.
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Denize, güneşe ve sahile
engel yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı
ve Lara’daki Engelsiz Plajları şehir içi ve dışından gelen tatilcilere masmavi
sularda serinleme keyfi sunuyor.

Yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay
yararlanacağı hale getirilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajları bu yaz da yoğun ilgi
görüyor. Konyaaltı ve Lara Sahili’nde hizmet veren plajlarda fiziksel engelli bireylerin
denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel
soyunma kabinleri bulunuyor. Engelsiz Plajlar, Pandemi tedbirleri kapsamında şezlong ve
kabinler dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli
birey ve ailelerinin de beğenisini kazanıyor.

Kepez’in LGS Başarısı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
LGS’de üstün başarı gösteren ve ilk 3’e giren
belediyenin kurs merkezi öğrencilerini aileleri
ile beraber kabul etti. Başkan Tütüncü, başarılı
öğrencileri bilgisayarla ödüllendirdi.
Eğitime önemli katkılar sunan Kepez Belediyesi,
Destek Eğitim Kurs Merkezleri ile de eğitimde fırsat
eşitliğini sağlıyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim
yılında 1187 ortaokul öğrencisine LGS’ye hazırlık
kursu veren Kepez Belediyesi’nin Destek Eğitim Kurs
Merkezleri, bu yılda üstün başarılara imza attı. Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, LGS’de üstün başarı
gösteren ve ilk 3’e giren belediyenin kurs merkezi
öğrencilerini aileleri ile beraber kabul etti. Başkan
Tütüncü, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini kazanan Gülşa
Ebrar Bulut ve Hamza Celal Yaman’ı, Haymeana
Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi Proje Okulu’nu kazan
Müyesser Havutcu’yu tebrik etti. Başkan Tütüncü,
öğrencilere ileride hangi mesleği düşündüklerini
sorarak, “Hedeflerinize ulaşabilmek için yapmanız
gereken bir tek şey var. Oda çalışmak, daha çok
çalışmak. Çok çalıştığınız takdirde hedeflerinize
ulaşacaksınız. “ dedi.
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Türel, Bir Zamanlar
Antalya Kent Müzesi’nde
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
geçtiğimiz dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi
başkanı olan Menderes Türel’i DokumaPark’taki
“Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi”nde misafir
etti. Türel, Altın Portakal Film Festivali’nin
açılışı sırasında smokinine sığmadığı için
kenarlarını kestirdiği ve konuşma metninin yer
aldığı el kartlarını müzede görünce şaşkınlığını
gizleyemedi.

Kepez Belediyesi’nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü Dokuma Park’taki
açılış için gün sayan ‘Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi’ şehrin ileri gelenlerini
ağırlamaya devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz
dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Menderes Türel’i de Dokuma
Park’taki “Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi”nde misafir etti. Başkan Tütüncü,
kuruluş aşamasını yakından takip ettiği ve ince ayrıntısını dahi ekibiyle beraber
gece gündüz çalışarak büyük bir özenle tasarladığı müzenin rehberliğini de kendisi
üstlendi.
Müzedeki, Altın Portakal Film Festivali için ayrılan bölümde geçmiş yılların festival
zarfları arasında yer alan bir detay Menderes Türel’in ilgisini çekti. Belediye
başkanlığı döneminde festivalin açılış konuşması için kullandığı el kartlarını
müzenin vitrininde gören Türel, şaşkınlığını gizleyemedi. Çok büyük bir heyecan
ile festivale hazırlandıkları o gün smokininin cebine sığmadığı için kenarlarını
kestirdiği kartları yıllar sonra Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde görünce, Başkan
Tütüncü’ye “Bunları nereden buldunuz? Gerçekten sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

MURGEM’le kazandılar
Muratpaşa Belediyesi’nin Covid-19 dolayısıyla
dersleri internet üzerinden gerçekleştiren
gençlik eğitim merkezi MURGEM’le sınava
hazırlanan 306 gencin üniversite hayali gerçek
oldu. MURGEM şampiyonu ve sözel puan
Türkiye 1667’ncisi Doğukan Korkmaz, Kadir
Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema
bölümünü burslu kazanırken MURGEM, tıp,
diş hekimliği, hukuk, eczacılık ve mimarlık
fakültelerine öğrenci gönderdi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversite sınavına
hazırlarken onların sosyokültürel gelişimini de desteklemek amacıyla
ücretsiz eğitim çalışmaları yürüten gençlik eğitim merkezi MURGEM,
bu yıl yapılan YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaştı.
Salgın nedeniyle 16 Mart’ta okulların kapanmasının ardından
online eğitime geçen merkezle sınava hazırlanan 703 öğrencinin
yüzde 87.5’i herhangi bir üniversite programını tercih edebilecek
puan alma başarısını gösterdi. 5 öğrencisi Türkiye’nin en başarılı
ilk 10 bini içinde yer alırken en iyi derece sözel puan türünde geldi.
Doğukan Korkmaz, Türkiye 1677’ncisi olurken, açıklanan yerleştirme
sonuçlarına göre, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon ve Sinema bölümünü tam burslu kazandı.

Birer öğrencisini tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine gönderen
MURGEM’in 3 öğrencisi hukuk, 4 öğrencisi psikoloji ve aynı sayıda
öğrenci de psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazandı.
8 öğrencisini Türkiye’nin en iyi mimarlık fakültelerine yollayan
MURGEM, fizik tedavi ve rehabitasyon, hemşirelik, uçak elektrik
ve elektronik, veterinerlik, sosyal hizmetler, mühendislikler gibi
birçok bölüm ve fakülteye öğrenci gönderdi. Yaklaşık 500 öğrencinin
yerleştirme sonucuna ulaşan MURGEM’de ilk belirlemelere göre 306
öğrencisinin üniversite hayali gerçek oldu.
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Xiaomi’denRedmi
etiketli ilk oyuncu
dizüstü modeli

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

Samsung 3 yıl Android
güncellemesi alacak
telefonlarını açıkladı

Uzun süredir adı geçen Redmi G oyuncu dizüstü modeli sonunda
karşımızda. İlk defa Redmi tarafından bir oyuncu dizüstü tanıtan
Xiaomi, bu model ile iddialı görünüyor. Oyuncuların dikkatini
çekecek bir tasarıma sahip olan model, üç farklı versiyona sahip. İlk
versiyonda 10. jenerasyon Intel Core i5-10200H işlemci ve NVIDIA
GeForce GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. İkinci versiyonda 10.
jenerasyon Intel Core i5-10300H işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1650
Ti ekran kartı bizleri karşılıyor. En üst sürümde ise 10. jenerasyon
Intel Core i7-10750H işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ekran
kartı kullanılıyor. Ortak olarak 16,1 inç 1920×1080 LCD ekran ile
gelen dizüstü, sadece orta ve üst versiyonda 144 Hz yenileme hızı
sunuyor. Diğer detayları arasında 16 GB 2.933MHz DDR4 RAM ve 512
GB PCIe 4 NVMe SSD yer alan dizüstü, genel olarak birçok oyunun
altından kalkabilecek bir seçenek ortaya koyuyor.

Apple’ın yeni abonelik
sistemi “Apple One”
SamsungUnpacked 2020’de Galaxy S10 serisi ve daha yeni amiral
gemileri üç yıl boyunca ana Android güncellemelerini alacak
açıklaması yapmıştı. Aynı zamanda bu telefonlara düzenli
olarak güvenlik güncellemeleri vereceğini de aktaran firma, bu
açıklamasıyla kullanıcıları memnun etmişti. Bu açıklamada aynı
zamanda Galaxy A serisinin de adı geçmişti. Burada “donanım
yeterse” şeklinde bir tabir kullanılmış ve donanım yeterli olduğu
süre boyunca yeni Galaxy A modelleri de üç yıl güncelleme alacak
denilmişti. İşte firma bu konuda resmi bir açıklamada bulundu ve
bir liste yayımladı. Buna göre üç yıl ana Android güncellemesi alacak
cihazlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: – Galaxy S serisi: Galaxy S20
Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10,
S10e, S10 Lite ve gelecek Galaxy S serisi cihazlar – GalaxyNote serisi:
GalaxyNote 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+
5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite ve gelecek Note serisi
cihazlar – Katlanabilir Galaxy modelleri: Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2,
Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecek Z serisi cihazlar – Galaxy A
serisi: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ve gelecek Galaxy A
serisi modeller – Tabletler: GalaxyTab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab
S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite ve gelecek Tab S serisi modeller
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Birden fazla abonelik servisi kullanıcılar için her zaman bir sıkıntı
oluyor. Ödeme süreçleri karmaşıklaşıyor, unutulan ödemeler
olabiliyor. İşte Apple en azından kendi servisleri özelinde bunu
ortadan kaldırmak istiyor. Bloomberg’in haberine göre teknoloji
devi, iPhone 12’lerin tanıtılacağı etkinlikte ya da ekim ayında Apple
One abonelik sistemini de duyuracak. Bu abonelik sisteminin birden
fazla “paketi / seviyesi” olacak deniyor. Örneğin bir paketin içinde
sadece “Apple Music ve Apple TV+” yer alacak. Daha üst pakette
ise “Apple Music, Apple TV+ ve Apple Arcade” bir araya gelecek.
Daha da üst pakette ise “Apple Music, Apple News, Apple TV+ ve
Apple Arcade” olacak açıklaması yapılıyor. Ayrıca firmanın iCloud
depolama alanı getiren daha pahalı Apple One paketleri sunacağı da
gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CITYDİGİTAL DÜNYA \\

SEYAHATE ÇIKACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
7 SİBER GÜVENLİK ADIMI
Pandemi süreci ile birlikte tatil için
gerçekleştirilecek seyahatlerde
güvenlik ilk kriter oluyor. Kişisel
sağlık için alınacak tedbirlerin
yanında cihazlar ve veriler içinde
yüksek güvenliklerin alınması
gerektiğini hatırlatan Watch
Guard Türkiye ve Yunanistan Ülke
Müdürü Yusuf Evmez, seyahate
çıkacaklar için kiralık arabalarda
bırakılan dijital izlerden, kullanılan
ağlara kadar birçok noktada
dikkat edilecek siber güvenlik
önerilerini paylaşıyor.

Watch Guard Türkiye ve
Yunanistan Ülke Müdürü
Yusuf EVMEZ

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs pandemisi tatil
planlarındaki güvenlik düzeyini yükseklere çıkarıyor. Virüse karşı
önlemlerini alan tatilcilerin unuttukları ya da gözden kaçırdıkları
nokta ise pandeminin bile durduramadığı hackerler oluyor. Özellikle
belirli noktalarda kurulan yalancı ağ bağlantıları ya da kiralık
arabalarda bırakılacak dijital izlerin yaratacağı tehlikelere karşı
seyahate çıkacakları uyaran Watch Guard Türkiye ve Yunanistan Ülke
Müdürü Yusuf Evmez, seyahatlerde dikkat edilmesi gereken konular
için 7 siber güvenlik önerisinde bulunuyor.
1. Az cihaz, az tehlike oluşturur. Seyahat ederken güvenli
kalmanın en basit hali cihazların fiziksel güvenliğine dikkat
edilmesinden geçiyor. Seyahate çıkarken yanınıza birçok teknolojik
cihazı almanız ve onların fiziksel güvenliğini sağlamanız pek
mümkün olmayabiliyor. Özellikle içerisinde birçok veriyi bulunduran
bu cihazların sayısının minimum düzeye çekilmesi önemli bir adımı
teşkil ediyor.
2. Herkese açık Wi-Fi ağlarına karşı dikkatli olun.
Seyahatleriniz sırasında herhangi bir finansal işlemi, şirketiniz ile
ilgili veri paylaşımını ya da kişisel bir paylaşımınızı herkese açık WiFi ağları üzerinden yapmaktan kaçının. Ayrıca, cihazlarınızın genel
ağlara otomatik olarak bağlanmadığından emin olmalısınız. Özellikle
Evil Twin saldırılarının tatil bölgelerinde sıkça yaşanmasına da dikkat
çeken Yusuf Evmez, bu konuda orijinaline benzeyen ama hackerler
tarafından oluşturulan ağlara dikkat edilmesini de belirtiyor.
3. Dinlenme alanlarında ve benzin istasyonlarında dikkatli
olun. Seyahatlerinizde uzun yola çıkıyorsanız, dinlenmek ya da
aracınızın yakıt ihtiyacını karşılamak için verdiğiniz molalarda
dikkatli olun. Benzin istasyonlarında kredi kartlarınızın boşaltılması
ya da cihazınızı şarj etmek için kullandığınız ünite üzerinden
hacklenmenizin olası bir durum olabileceğini unutmayın.

4. Çok faktörlü kimlik doğrulama çözümünü kullanın.
Telefonlarınız ya da kişisel bilgisayarlarınız üzerinden birçok hesaba
erişim sağlamanız, tatil sırasında dikkat etmediğiniz maillerdeki
linklere tıklamanız kontrolü kaybetmenize neden olabilir. Özellikle
şirket ve kişisel verilerin peşinde olan hackerler kimlik ve kullanıcı
bilgilerinize ulaşmak için her yolu denerken sizlerin de mobil bir
şekilde hesaplarınızı koruyacak bir çözüme sahip olmanız gerektiğini
unutmayın.
5. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirin. Tüm
cihazlarınızdaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol etmeniz
gerekiyor. Akıllı telefonun veya tabletin konumunuzu izlemesine izin
vermek uygun cihazınıza erişim sağlayabilecek hackerler için büyük
bir heyecan yaratabiliyor. Bu yüzden hem cihazlarınız hem de sosyal
hesaplarınızın gizliliğine ve güvenliğine ayrı bir parantez açmanızda
fayda bulunuyor.
6. Cihazlarınızın son güncellemelerini gerçekleştirerek
seyahate çıkın. Özellikle sık sık gerçekleşen siber saldırılar
ve yazılım tarafında güvenlik için gerçekleştirilen güncelleme
çalışmaları sizi siber dünyada daha güvenli bir alana taşıyor.
Seyahatlere çıkmadan önce cihazınızın son güncellemelerini
gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın.
7. Kiralık arabanızda dijital iz bırakmayın. Pandemiyle birlikte
bu yaz kiralık arabalarla seyahat etme fikri daha cazip geliyor.
Arama yapmak ve müzik dinlemek için kiralık araçtaki Bluetooth’u
kullanmak eğlenceli gözükse de teslim etmeden önce tüm bu
bilgilerinizi sildiğinizden emin olmanız gerekiyor. Ayrıca IoT tabanlı
donanımlara sahip araçlarda güvenliğin zayıf olduğu gerçeğini de
hatırlarsak daha temkinli olmakta yarar görülüyor.
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TARZINIZA YÖN VEREN
GÖMLEKLER
Doğanın renklerinden ilham alan Cacharel, stilinize
yön veren özgün desen ve tasarımlar sunuyor.
Koleksiyonunda geniş renk yelpazesine sahip Cacharel
gömlekler, şık kombinlere usta işi bir dokunuş
sağlıyor.
Soft tonlardaki desenler yazın ruhuna uygun bir görünüm
kazandırırken, tarzınızla fark yaratma imkânı sunuyor. Düz
renk gömlek tercih edenler içinse farklı tarzları bir arada
deneyimleyeceğiniz renkli bermuda seçeneklerini bulabilirsiniz.
Cacharel, daha klasik bir tarza sahip olanlar için ofis stiline veya
özel günlere uygun beyaz, siyah ya da mavi tonlarda gömlek
alternatifleri sunarken diğer yandan görsel zenginliği yüksek
parçalarla şehir hayatına uygun, sofistike bir tarz yaratmayı
vadediyor.
Takım elbise kullanımında kurallara bağlı kalmak istemeyen ve
özgün bir yaklaşım arayanlar için Cacharel, göz alıcı ürünleriyle
size özel bir deneyim fırsatı sunuyor.
Cacharel gömleklerini, özellikli ceket ve pantolonlarla
kombinlemeye imkan veren Mix&Match koleksiyonunda
yer alan parçalarla bütünleyebilir ve daha dinamik takımlar
hazırlayabilirsiniz.

HEYECAN VERİCİ,
KULLANIŞLI VE
STİL SAHİBİ…

Dockers® 2020 Sonbahar
sezonunda teknoloji,
sürdürülebilirlik ve farklı
stilleriyle dikkat çekiyor.

2020 Sonbahar sezonunda Dockers® heyecan verici bir döneme giriyor ve yeni sezon için tam
zamanında taze öneriler sunuyor. Smart 360 Flex™ve Supreme Flex™ parçaları inovasyon denince
akla ilk gelen parçalar olurken, marka Smart 360 Tech™ ile yükselişe geçiyor. Dockers® Water<Less®
Teknolojisi’nin 10. Yıldönümünü yeni bir kapsül koleksiyon ile kutlayarak sürdülebilirliği ön plana
çıkarıyor. Bu koleksiyond bulunan parçalar her zamanki gibi çok kullanışlılık vadediyor, yaşam
tarzına öncelik vererek konforlu, stil sahibi ve her ana hazır olmanıza yardımcı oluyor.
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LEVI’S® SONBAHAR/
KIŞ 2020 AKSESUAR
KOLEKSİYONU

Levi’s®,
Sonbahar / Kış
2020 aksesuar
koleksiyonunda
neon renklere,
doğa temasına ve
rahat kumaşlara
kucak açıyor.

Sonbahar/Kış 2020 sezonunda
Levi’s®, size gardırobunuzu
tamamlayacak harika aksesuarlar
sunuyor. Her kombini mükemmel
bir biçimde canlandırma özelliğine
sahip farklı renk ve stillerdeki
şapka, çanta ve kemerlerin tamamı,
minimum kaygı ve maksimum
verimlilikle tasarlandı. Bu sezonun
aksesuarları, nötr tonları, neon ve
doğayla ilintili baskıları içeriyor.
Parlak pembe ve sarılar, lime
yeşilleri, krem tonları ve griler ve
hatta çiçek, kamuflaj ve hayvan
desenleriyle yarışıyor. Çanta
koleksiyonunda yeni siluetler ve
sürdürülebilir materyaller lanse
edilirken kemerler ise sokak stiline
yakışır canlı renk ve desenleriyle
öne çıkıyor. Farklı aksesuar
kategorilerinde, kıyafet modelleriyle
uyumlu şişme naylon gibi rahat ve
kışa yönelik malzemeler kullanılmış.
Biraz ‘Dadleisure’, biraz sokak stili,
biraz da Levi’s®’ın vintage havası…

\\ CITYALIŞVERİŞ

ADIDAS
Heat RDY
Fermuarlı sweatshirt
569 TL

MEVSİMLİK
ALIŞVERİŞ…

Yazı geride bırakıp sonbaharın ferahlatan
havasına kendimizi teslim ederken elbette
ki mevsimin getirisi yeni ihtiyaçlarımız
olacak… Güneşten yıpranan cildimiz
için bakım ürünlerinin yanında gelecek
dönemde giyilecek yeni kreasyonlar,
çocuklar için ihtiyaçlar, ev ihtiyaçları
derken, alışveriş zamanının tam da
içindeyiz. O halde, önerilerimize bir göz
atmaya ne dersiniz?

ADIDAS
Heat RDY
Erkek antrenman şortu
499 TL

ADIDAS
Heat RDY
Kadın antrenman tişört
599 TL

ADIDAS
Heat RDY
Antrenman şortu
679 TL

ARİS
Yakut yüzük
4.725 TL
ARİS
Yakut yüzük
4.500 TL

ARİS
Yakut yüzük
1.575 TL

IN STREET
Nike kadın ayakkabı
479,99 TL

DIESEL
Saat
4.030 TL

ARİS
Safir kolye
3.675 TL

IN STREET
Nike çocuk ayakkabı
329,99 TL
IN STREET
Adidas sırt çantası
111,99 TL
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DONE BY DEER
Şifonyer-alt değiştirme tepsisi
4.744 TL

KNITSS
Triko kazak
500 TL

DONE BY DEER
Saklama sepeti-gri
310 TL

DONE BY DEER
Bebek yuvası Balloon-pudra
795 TL

KNITSS
Triko ekoseli yelek
1.450 TL

KNITSS
Renkli triko elbise
500 TL

KNITSS
Triko ekoseli etek
1.250 TL
DONE BY DEER
Aktivite matı
799 TL

DONE BY DEER
Activity gym-koyu gri
790 TL

NARS
ORGASM X
Lip oil
225 TL

NARS
ORGASM X
Quad eyeshadow
350 TL

DONE BY DEER
Tabak Happy Dots-ahududu
109 TL
DONE BY DEER
Oyuncak bebek yatak-pudra
699 TL

NARS
ORGASM X
Cheek palette
450 TL

NARS
ORGASM X
Mini eye palette
360 TL

SWAROVSKI
Küpe
419 TL

SWAROVSKI
Küpe
469 TL

SWAROVSKI
Küpe
419 TL

SWAROVSKI
Yüzük
469 TL

SWAROVSKI
Yüzük
419 TL
SWAROVSKI
Kolye
529 TL
SWAROVSKI
Bileklik
429 TL

BIODERMA
SEBIUM
Cilt temizleme jeli 500ml
89,50 TL

SWAROVSKI
Bileklik
469 TL
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MEŞHER’İN “ALEXİS GRİTCHENKO – İSTANBUL YILLARI” SERGİSİ,
1 EYLÜL İTİBARİYLE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
(1 Eylül-1 Kasım 2020)
COVID-19 salgını sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatılan
Meşher, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, 1 Eylül itibariyle
kapılarını yeniden açıyor. Meşher, ikinci sergisi “Alexis Gritchenko
– İstanbul Yılları” ile, Ukraynalı sanatçının 1919-1921 yılları
arasında yaşadığı İstanbul’u konu alan eserlerini izleyici ile 1
Eylül’de yeniden buluşturuyor. Sergi ile paralel olarak tasarlanan
konuşmalar ise çevrimiçi olarak devam ediyor.

Sergi, sanatçının çoğu suluboya olmak üzere, guaş, karakalem,
yağlıboya eserlerinden oluşuyor. Gritchenko’nun, İstanbul’u
ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den
fazla eseri günlüğünün ışığında, ilk kez bu sergi için bir araya
getirildi.
Meşher, “Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” sergisi ile, izleyicinin
İstanbul’un detaylarında gizli renk ve biçimleri fark ederek şehri
yeniden keşfetmesini hedefliyor. Güncel sergi, 1 Kasım 2020’ye kadar
izlenebilir.
Gritchenko’nun perspektifinden İstanbul Gritchenko’nun, 1919-1921
yılları arasında yaşadığı İstanbul’da şehri konu aldığı eserlerinden
bir seçki İstiklal Caddesi’ndeki Meşher’de bir araya getirildi.
İstanbul’da Gritchenko’yu en çok etkileyen Ayasofya’dan İstanbul
surlarına, Üsküdar’dan Galata’ya ve hatta Büyükada’ya uzanan
eserlerinde kendine özgü üslûbu ve renk paletiyle, İstanbul, onun
perspektifinden betimleniyor.
“Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” sergisinin küratörlüğünü
Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin üstlenirken, sergi kapsamını ise
danışmanlar Vita Susak ve Ayşenur Güler’in araştırmaları belirledi.
İstiklal Caddesi’nde yer alanMeşher’de, ziyaret, etkinlik ve sergi
turları ücretsiz gerçekleştiriliyor. Pazartesi hariç haftanın altı günü
ziyaret edilebilir. www.mesher.org | Instagram
Meşher’de uygulanan sağlık tedbirleri ve yeni ziyaret saatleri
www.mesher.org ‘ta ziyaretçilerin bilgisine sunulmuştur.

İş Bankası
Müzesi’nden
Sanal Sergi
“Evinizin Kasası
İş Bankası
Kumbarası”
Türkiye İş Bankası Müzesi koleksiyonunda
bulunan İş Bankası kumbarası ile ilgili fotoğraf,
afiş, belge ve objeler bir araya getirilerek
“Evinizin Kasası İş Bankası Kumbarası”
başlıklı sanal bir sergi oluşturuldu. Özel bir
altyapı kullanılarak hazırlanan sergi, dijital
ortamda Türkiye İş Bankası Müzesi içerisinde
modellenerek tasarlandı. Nesilden nesile para
biriktirme alışkanlığını kazandıran kumbaranın
serüveni www.issanat.com.tr adresinden çevrim
içi gezilebiliyor.
Ülkemizde ilk kez Türkiye İş Bankası tarafından 1928 yılında dağıtılmaya
başlanan kumbaranın hikâyesinin anlatıldığı sanal sergide izleyiciler teknolojinin
desteğiyle nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Tetrazon Yapı İşleri ve Prodüksiyon
tarafındantasarlanan sanal kumbara sergisi; İş Bankası Kumbaraları, Tasarrufu
Teşvik İkramiyeleri, Kumbara Reklamları, Dış Mekân Reklamları, Kumbara ve Çocuk,
Sergilerde Kumbara ve Dijital Kumbara başlıklarını taşıyan 7 bölümden oluşuyor.
360 derece sanal tur özelliği ile gezilebilen sergi mekânlarında metinleri dinlemek,
videoları izlemek, dergi okuyabilmek ve yapboz gibi oyunlar oynayabilmek mümkün.
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