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Amacımız; hastane ortamından
daha samimi ve steril bir ortamda 
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SONBAHAR sizde de bir hüzün 
duygusu yaratıyor mu? Sararıp düşen 
yapraklardan mı, değişken, serin 
havasından mı, geride kalan yazın 

cıvıltısının kaybolmasından mı; bilinmez. 
Ama hüzünlü olarak yaftalanmış bu mevsim, 
kızıl-kahve rengiyle göz alıcı manzaraların da 
ev sahibi… Güzel, çok güzel aslında sonbahar; 
nereden ve nasıl baktığınıza bağlı. Başındaki 
‘son’a takılmayın, ömür müsaade ettikçe, her 
yıl yeniden geliyor… 

Ve yine bu güzel mevsimin başındayız; 
eylülde… Sıcak değil, soğuk hiç değil. İnsanın 
içini bir serinlik kaplıyor. Sanki tüm kızgın-
lığı, yaşanan onca saçmalıktan kaynaklanan 
öfkeyi, aceleyi, sabırsızlığı, tahammülsüzlüğü 
soğutuyor. Eylül hayata nefes aldırıyor… Ya da 
bize öyle geliyor.

Hal böyle olunca da istiyoruz ki; sayfa-
larımızla eylül nefesine eşlik edelim…

Bu ay da eylüle dair bilgi, öneri, söyleşi ve 
haberlerle dolu sayfalarımızla, derin bir soluk 
alabilmeniz, keyifle sonbaharı içinize çekebil-
meniz için çabaladık…

Ve işte sizler için hazırladıklarımız…
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde 

konuklarımız; Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Op. Dr. Mine Yılmaz ve yine Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan 

Yılmaz oldu. 6 ay önce Antalya Kadın Doğum 
Kliniği’ni kurarak kendi merkezlerinde hizmet 
vermeye başlayan Yılmaz çifti, sizler için 
SMA hastalığının önceden belirlenmesinden, 
menapoz döneminde yapılacaklara kadar çok 
önemli bilgiler paylaştılar. 

“Püf Noktası” bölümümüzde; online 
pazaryerlerinde başarılı olmanın yolları 
herkes tarafından merak edilirken, geliştir-
diği analitik yazılım araçlarıyla e-perakende 
alanında faaliyet gösteren satıcılara hizmet 
veren NeSatilir.com’un Kurucusu Yiğit Tuna, 
sektöre adım atacaklara yol gösterecek püf 
noktalarını aktardı. 

“Çocuk” bölümümüzde İstanbul Okan Üni-
versitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. 
Müge Leblebicioğlu Arslan, dünya genelinde 
ve ülkemizde ne yazık ki her yıl çok sayıda 
çocuk ve ergen bireyin, doğal afetlere maruz 
kalması ve bu afetlerden psikolojik, fiziksel ve 
sosyal olarak farklı şekillerde etkilenmesi ko-
nusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

“Faydalar” bölümümüzde; Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde 
tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsi-
yon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, 
incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere 
dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden 
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla; 
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; 
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, ZİÇEV Antalya 
Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Ge-
lişim Danışmanı ve Kurumsal Eğitmen Selin 
Günsev, Gezi Yazarı Yeşim Özkoç, A&D Kids 
Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı, 
Kitap Yorumcusu ve Hayvan Dostu B. Nilüfer 
Binbir, Teknoloji Yazarı Deniz Gözükızıl 
birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle 
sayfalarımızdaki yerlerini aldılar… 

Dileriz her sayfamız sizlere sonbahar esin-
tisi ve keyif getirir.

Hoş ve sağlıkla kalın… 

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

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

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

Basım Tarihi: 15 Eylül 2021
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Sonbahar denince Cahit Sıtkı 

Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinden 
bir bölüm geliyor hep aklıma:

‘Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.’

…
Hem güzel, hem hüzünlü bir şiir. 

Tıpkı sonbahar gibi…
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ELLE Dergisi Uluslararası Güzellik 
Ödülleri’nde En İyi Saç Bakımı Ödü-
lü’nün sahibi olan Botanical Repair ™ 
Yıpranmış Saçlar İçin Onarım Maske-

si, iki çeşit olarak sunuluyor.
Zengin Doku: İleri bitkisel teknolojisiy-

le derinlemesine bakım sağlar, saç içinde 
bağ oluşumunu destekleyerek saçı anında 
içten dışa güçlendirir ve saçı üç katmanında 
onarmaya yardımcı olur. İlk kullanımdan 
sonra bile saçları daha canlı, daha parlak ve 
yumuşak gösterir. Zengin dokulu lüks kremsi 
formülü ile iki kat daha fazla besleyici bitkisel 
yağ içerir. Orta ve kalın telli tüm saç dokuları 
için uygundur. %94 doğal türevlidir.

Hafif Doku: İleri bitkisel teknolojisiyle 
derinlemesine bakım sağlar. Saç içinde bağ 
oluşumunu destekleyerek saçı anında içten 
dışa güçlendirir ve saçı üç katmanında onar-
maya yardımcı olur. İlk kullanımdan sonra 
bile saçları daha canlı, daha parlak ve yumu-
şak gösterir. Hafif yapılı ağırlık yapmayan 
formülü ile ince ve orta telli tüm saç dokuları 
için uygundur. %98 doğal türevlidir.

Aveda’nın Botanical Repair™ Yıpranmış 
Saçlar için Onarım Maskeleri silikon, paraben, 
mineral yağ ve sentetik kokular içermez ve 

tüm Aveda ürünleri gibi vegan, hayvan dostu 
ve  %100 yenilenebilir enerji kullanılarak 
rüzgar ve/veya güneş paneli ile üretilir. 

Tüketici araştırmasında, Botanical Repa-
ir™ Yıpranmış Saçlar için Onarım Maskeleri 
kullanan kadınların %96’sı saçlarının anın-
da daha canlı ve daha az yıpranmış görün-
düğünü söyledi. Kadınların %95’i,saçlarının 
anında onarılmış hissettiğini söyledi.

* Antalya’da Aveda ürünleri MD Kuaför’de 
satışa sunulmaktadır.

AVEDA ONARIM MASKELERi iLE 
YAZIN YIPRANAN SAÇLARINIZI 
TEK BiR ADIMLA ANINDA ONARIN TEK BiR ADIMLA ANINDA ONARIN 

Saçlarınız sıcak yaz aylarında yıprandı 
mı? Aveda, size yardımcı olmak için 

burada. Fark etmeseniz bile saçlarınız 
yaz aylarında güneş, rüzgar ve nem dahil 
olmak üzere birçok farklı sebepten dolayı 

yıpranır. Bu da daha mat ve yıpranmış 
görünen, kırılmış uçlara sahip, 

incelmiş saçlara sebep olur. Eğlenceli 
bir yaz sezonundan sonra saçlarınızı 
yeniden canlandırmak ve onarmak 

için ihtiyacınız olan şey ise Aveda’nın 
Botanical Repair Koleksiyonu.

Değişen ve dönüşen 
tüketici anlayışını 

tasarımlarına uyarlayan 
Kelebek Mobilya, 
evlerde geçirilen 

sürenin artmasıyla 
birlikte, konfor ve 

şıklık beklentisine yeni 
tasarımı “Viente Koltuk 

Takımı” ile yanıt veriyor. 

YALIN şıklığını üstün ergonomik 
özellikleriyle buluşturan ve evlerin 
vazgeçilmezi haline dönüşecek 
“Viente Koltuk Takımı”, zengin 

kumaş ve kırlent uygulamalarının yanı sıra, 
yüksek ayak tasarımı ve fonksiyonel özellikle-
riyle rahatlığından da ödün vermiyor. İlhamını 
zamansız tasarımlardan alan Viente Koltuk 
Takımı’nın 3’lü ve 2’li olmak üzere iki farklı 
modülü bulunuyor. Farklı modüller, ters ma-
kas yatak mekanizması ile koltuğu ileri veya 
geri çekmeden açıp kapatabilmesini sağlıyor.

Şıklığı ve konforu bir arada 
sunan yeni tasarım…
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Eylül ayını 
mavinin 
en güzel 

tonlarıyla 
karşılayın

Mücevherin öncü markası Ariş 
Pırlanta bağlılığın, sadakatin, 
sevginin ve asaletin sembolü 

safiri pırlantanın sonsuz ışığıyla 
buluşturdu. Başak burcunun da taşı 

olan safir, Eylül ayında doğanlar için 
de en anlamlı hediye olacak. 

EYLÜL ayının ‘şans taşı’ olarak bilinen, 
bağlılığın, sadakatin, sevginin ve asa-
letin sembolü safir, Ariş Pırlanta’nın 
şık tasarımlarıyla sonbaharın ilk ayına 

sıcacık bir ‘merhaba’ diyor. Başak burcunun da 
taşı olan safir, büyüleyen mavi rengiyle derin 
duyguları ifade edebilmenin de en güzel ve 
anlamlı yolu.

AYAĞIN hassas bölgelerini 
yaralanmalara karşı koruyan 
Salomon X Ultra 4 GTX, daha 
özgür bir şekilde doğanın 

keyfini çıkarmaya yardımcı oluyor. 
Araştırmalar, yürüyüş yaralanmalarının 
yüzde 80’inin ayak bileği burkulmaları 
olduğunu ve bunların yüzde 95’inin 
dış ayak bileği burkulmaları olduğunu 
gösteriyor. Bu bilgilerin ışığında ayağın 
korunması gereken kilit bölgelerini 
belirleyen Salomon, yeni X Ultra 4’ü ya-
ralanmalara karşı korunmaya yardımcı 
olmak için tasarladı.

Outdoor sporlarda konfor açısından 
en önemli faktörlerden biri olan su 
geçirmez yapıya sahip olan Salomon X 
Ultra 4 GTX; şık tasarımı, atletik yapısı 
ve iniş kontrol teknolojisi ile dikkat 
çekiyor.YENI Yves Rocher maskaraları Mavi 

Kantaron Öz Suyunun yatıştırıcı 
ve Hint Yağının besleyici etkisini 
birleştirerek kirpiklere yoğun hacim 

verirken aynı zamanda derinlemesine bir 
bakım sunuyor. 

%83’ten fazla doğal içerik oranları ile 
dikkat çeken ve göz alıcı bakışlar yaratan yeni 
Yves Rocher göz makyaj ürünleri, paraben, 
parfüm, silikon ve alkol içermeyen formülleri 
ile göz makyaj rutininizde devrim yaratıyor! 

Yenilenen Yves Rocher Göz Makyaj Serisi 
içeriğindeki Mavi Kantaron Öz Suyu sayesinde 
hassas gözler ve kontak lens kullananlar 
için de göz makyajında güvenli alternatifler 
sunuyor.

DOĞA 
YÜRÜYÜŞLERiNDE 
ÇEViKLiK, GÜVEN 

VE KONFOR 
BiR ARADA

Hibrit bir anlayışla tasarlanan 
SalomonX Ultra 4 GTX® 
modelinde, bir yürüyüş 

ayakkabısında patika koşusu 
ayakkabısı teknolojileri 

kullanılıyor. SalomonX Ultra 4 
GTX, performansı doğrudan 

etkileyen fonksiyonel 
özellikleriyle doğada kizorlu 

arazilerde bile maksimum 
yürüyüş konforu ve kavrama 

sunuyor.

Doğanın gücü 
bakışlarınızda!

Yves Rocher Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları’ndan doğaya ve cilde saygılı 
yeni göz makyaj serisi; bitkilerin gücünden aldığı ilhamla geliştirdiği yepyeni 
ve etkin formülleri ile göz makyajına özgün ve yepyeni bir boyut kazanıyor!



CITYVİTRİN

10

BANYODA ÖZGÜNLÜK VE 
ÖZGÜRLÜK BiR ARADA

ORIJINALINDEN daha zengin 
ve şehvetli Michael Kors Super 
Gorgeous, her Michael Kors 
Gorgeous’un merkezindeki 

modern beyaz çiçek buketini (sümbül-
teber, yasemin, portakal çiçeği ve ylang) 
yeni tamamlayıcı notalarla yeniden 
yorumluyor. Yoğunlaştırılmış tütün akoru 
dumanlı tatlı bir sıcaklık sunarken, koyu 
kehribarın güneşli ve şehvetli notaları 
güçlü bir derinlik sağlıyor.
Üst Notalar: Mür Yağı, Bergamot Yağı, 
Mandalina Yağı
Orta Notalar: Arap Yasemini, Süsen 
Kökleri, Portakal Çiçeği, Ylang
Alt Notalar: Olibanum Reçinesi, Sedir 
Ağacı Yağı, Tonka Fasulyesi, Yeni Kale-
donya Sandal Ağacı

Michael Kors Super Gorgeous! 
Michael Kors Gorgeous’a 

yepyeni ve cesur bir yoğunluk 
katmanı ekleyerek Michael Kors 

kadınının gücünü ve kararlılığını 
somutlaştırıyor. “

Cesur, ateşli 
ve son derece 

muhteşem!

ÖZEL tasarım ince porselen 
çaydanlık ve fincanlardan oluşan 
zarifçay seti ve pamuklu mutfak 
önlüklerinin yer aldığı koleksiyon-

da, La DoubleJ’nin sevilen tatlı tabakları, 
yepyeni baskılarla buluşuyor. Kutsal dişiliğin 
evrensel sembolü hayat ağacı, yeniden doğuşu 

simgeleyenkelebek, yeni başlangıçları simge-
leyen gül tomurcuklarıyla zenginleşen tatlı 
tabakları, ikili ya da altılı karışık set olarak 
satışa sunuluyor.  La DoubleJ ve Ladurée iş 
birliği ile hazırlanan La DoubleJ x Ladurée 
özel koleksiyonu; BEYMEN Home’da ve www.
beymen.com adresinde!

ÖZGÜN tasarımı ve fonksiyonelliğiyle 
Zeon, evlerimizde trafiğin en yoğun 
olduğu, kişisel bakımımızı yaptığı-
mız, arındığımız ve tüm enerjimizin 

odak noktası olan banyolarımızı karmaşadan 
uzaklaştırarak estetiğe ve özgürlüğe çağırıyor. 
Diş fırçaları, şampuanlar, parfümler kişisel 
bakım ürünleri, saç kurutma makinesi… 
Evlerimizin kalbi sayılan banyolarımız günlük 
koşuşturmamız karşısında çoğu zaman yorgun 
düşebilir ve kolayca dağılabilir. Zeon, banyoya 
dair her şeyi saklamaya imkân sağlayan geniş 
boy dolabı ve ekstra saklama alanı sağlayan 
alt rafı ile hem hayata düzen katıyor hem de 
zaman kazandırıyor. Dokunmatik led aydın-
latmalı ayna ile kombin edilen Zeon, şıklığın 
yanında konfor da sunuyor.

Creavit, modern ve minimal çizgiler taşıyan Zeon 
Banyo Mobilyası ile banyolarında doğallık, sadelik ve 
sakinliği tercih edenlere sesleniyor.

12 parçadan oluşan özel koleksiyonda La DoubleJ’nin kurucusu 
ve kreatif direktörü J.J. Martin’in doğurganlık ve kutsal dişilik 

kavramından ilhamla tasarladığı desenler, Ladurée’nin dünyaca 
ünlü makaronlarının pembe ve fıstık yeşili tonlarıyla renkleniyor.

Kutsal dişiliğin evrensel 
sembolü hayat ağacı 

MUTFAKLARINIZDA!
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DÜNYANIN önde gelen küresel 
ticari liman işletmecisi QTerminals 
Holding, Global Ports Holding 
bünyesindeki Port Akdeniz 

tarafından işletilen Antalya Limanı’nı Ocak 
2021 itibarıyla devraldı. Devir işlemlerinin 
tamamlanmasıyla Antalya Limanı’nın tüm 
faaliyetleri QTerminals Antalya olarak 
sürdürülmeye başlandı. 

QTerminals Antalya’nın, Akdeniz’den dün-
yaya açılan çok önemli bir ihracat kapısı oldu-
ğunun altını çizen QTerminals CEO’su Neville 
Bissett, “QTerminals Antalya olarak, hizmet 
ağımızı genişleterek global pazarda daha güç-

lü ve etkin olma hedefiyle faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. Türkiye’nin önemli turizm, sanayi 
ve ticaret kentleri ile bağlantıları dolayısıyla 
son derece merkezi bir konumda bulunan 
limanımızda, öncelikle pandemi nedeniyle 
yaşanan zorlukların farkında olarak, ihracatçı 
ve ithalatçı şirketleri destekleyecek adımlar 
atıyoruz” diye konuştu.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür 
Sert ise “Küresel liman işletmecisi çatı kuru-
luşumuz QTerminals Holding’in deneyimi ve 
vizyonu ile katkıda bulunup değer katacağı 
QTerminals Antalya’da yeni projelerimizi 
hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

QTerminals Antalya’nın hedefi
GLOBAL PAZARDA

DAHA ETKiLi OLMAK
Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı olan 
Antalya Limanı, QTerminals Antalya olarak hizmet vermeye 
başladı. QTerminals CEO’su Neville Bissett, “Amacımız 
Antalya Limanı’nı global pazarda daha güçlü ve etkili bir 
konuma taşımaktır” dedi. 

Özgür SertNeville Bissett
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ANTALYA merkezli havayolu Sun 
Express, başlattığı kurum içi 
yardım kampanyası ile battaniye, 
yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, ço-

cuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri 
ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malze-
mey itedarik ederek Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek 
verdi. Yaşanan yangın facialarının ardın-

dan ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek 
isteyen dernek ve kuruluşların yardım mal-
zemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaş-
tıran havayolu, yangın bölgelerinde çalışma 
yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman 
ekip ve personelini ücretsiz taşıyarakTürki-
ye’nin yangınla mücadele çabasına destek 
verdi. Havayolu ayrıca yangından etkilenen 
bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için 

ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunu-
yor. Sun Express’in gönüllü çalışanlarından 
oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip 
ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştır-
mak amacıyla kurulan Guardian Angels (Ko-
ruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu 
yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol 
alarak kurum içinde toplanan yardımların 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

SunExpress’ten 
YANGIN 

BÖLGELERiNE 
YARDIM

Ülkemizin birçok farklı noktasında 
meydana gelen orman yangınlarından 
etkilenen bölgelerde mağdur olan 
vatandaşlara ve çalışma yürüten ekiplere 
destek olmak amacıyla Sun Express, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
başlattığı yardım kampanyasına katıldı. 
Havayolu ayrıca yangın süresince 
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından 
etkilenen bölgeye gönderilecek kargoları 
ve bölgede çalışma yürüten ekip ve afet 
uzmanlarını ücretsiz taşıdı. 

BULUNDUĞUNUZ ortamın nasıl 
kokmasını istediğiniz konusu artık 
bir soru işareti olmaktan çıkarak 
yüzlerce seçeneğe dönüştü. Redolen-

ce Home, işte tam da bu soru işaretinin yanı-
tını eşsiz koku seçenekleriyle size özel olarak 
sunuyor. Şişelerinin dekoratif ürün niteliğinin 
yanı sıra içeriğinin eşsiz kokulara sahip özel 
koleksiyonlar oluşturuyor olması ise dikkat 
çeken başka bir konu. Redolence Home, gün 
be gün daha çok tercih edilir hale gelen ortam 
kokuları, özel bir konsept ile hazırlanan proje 
kapsamında bayilikler oluşturulmasının 
yolunu açıyor. Mudo mağazalarında raflarda 
yerini alan Redolence Home markası aynı za-
manda pek çok 5 yıldızlı otelin misafirlerinin 
de tatil anılarında yer ediniyor. 

ÇAKRALARIN ANAHTARI
Redolence Home’un marka yaratıcısı Fulya 

Sarman, ortamların sürekli özel bir kokuya 

sahip olabilmesi için farklı tercihler oluş-
turduklarını dile getirerek, kokunun insan 
üzerindeki etkilerine de değindi. Kişinin ya-
şamında özel bir yer edinen ve anılarına dahi 
yerleşen koku hissinin her zaman teze tutul-

ması gerektiğini vurgulayan Sarman, “Koku; 
öyle geçiştirilecek bir his değil. Yaşamımızda 
ve anılarımızda özel bir yeri olan koku hissi, 
bedenimizdeki çakralarında anahtarlarından 
biri aslında. İşte bu nedenle hazırlanan koku 
çeşitleri titizlikle ve özenle seçiliyor. Pek çok 
şekilde ürünlerimiz farklı ambiyanslar için 
hazırlanabiliyor. Bu bağlamda geliştirdiğimiz 
özel bir konsept projeyle bayilikler veriyoruz. 
Özellikle yurtdışından hızla talep almaya 
başladık” dedi.

Ortam kokularına 
yön veren marka

REDOLENCE HOME
Oda kokuları ev dekorasyo-

nunun yanı sıra gündelik 
hayatın da bir parçası oldu. 

Stresinizi alacak ve sizi rahat-
latacak oda kokuları sayesin-

de evinizde çok daha keyifli 
anlar geçirmeniz mümkün. 

Doğada bulunan bitkilerin 
gücünü ruhunuzda hisset-

meniz ise günü zinde geçir-
menizi sağlıyor.

Fulya 
Sarman
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CORENDON Airlines Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldıray Karaer, kaynak 
ülkelerdeki aşılama oranlarının art-
ması ile birlikte hedeflediklerinden 

daha iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirtti. 
Yıldıray Karaer, “Aşılanma yaşının düşmesi 
ve aşılanan insan sayısının artması ile Avrupa 
ülkelerinin normalleşme uygulamasına geç-
mesi, sezonu uzattı ve sonbahar-kış rezervas-
yonlarına direkt etki etti. Yolcu davranışlarını, 
özellikle de yeni rezervasyonlarda hangi 
dönemlerin hızlı satıldığını incelediğimizde, 
yolcunun seyahat etme özlemini açık bir şekil-
de görebiliyoruz. Hem önümüzdeki sonbahar 

aylarına hem de 2021-2022 kış destinasyon-
larına tüm zorluklara rağmen tatmin edici 
sayıda rezervasyon alıyoruz. Kısıtlamalar 
sebebiyle uzun zamandır tatil yapamayan 
İngiliz yolcunun şimdiden 2022 yazına 
rezervasyon yaptığını görmekten memnun 
oluyoruz” şeklinde konuştu.

HURGHADA VE MOROKKO HATLARINI 
YENIDEN AÇIYORUZ!

Karaer, “Son iki senedir kışı ülkelerinde 
geçiren Alman tatilciler, Almanya’nın Kanarya 
Adaları’nı yüksek risk bölgeleri arasından 
çıkarmasıyla kış tatili için yüzünü bu destinas-

yona döndü. Antalya, yine bu kış için çok ter-
cih ediliyor. Ayrıca, uzun zamandır uçulmayan 
Hurghada’ya da 1 Ekim itibari ile Almanya’dan 
yeniden uçmaya başlıyoruz.” dedi. 

2022 yazında Hollanda ve Belçika’dan 
Morokko’ya yoğun bir program sundukla-
rını belirten Karaer, pandemi başından beri 
uçulamayan turistik destinasyonların yeniden 
açılmasının ve talebin şimdiden yüksek olma-
sının sevindirici olduğunu söyledi. 

Corendon Airlines 2022 sezonu için 
beklentilerini yüksek tutarak turistik hatlar 
kadar etnik hatlara da yoğunlaştığı geniş bir 
programı satışa sundu.

ANTALYA’nın trendlere yön veren 
alışveriş ve yaşam merkezi Terra-
City, dünyanın en saygın ödül orga-
nizasyonlarından biri olarak kabul 
edilen Stevie Awards kapsamında 

verilen International Business Awards’tan (IBA) 
ödülle döndü. 2002 yılından bu yana düzenle-
nen Stevie Awards’ın ödül programlarından biri 
olan ve iş dünyasının en başarılı kurumlarını 
ödüllendiren IBA’da bu yıl 65 ülkeden üç bin 
sekiz yüzün üzerinde aday yarıştı. TerraCity, bu 
yılki ödül programında “New Year City” etkinli-
ği ile “Etkinlik” kategorisinde, en iyi “Toplumsal 
Katılım Etkinliği” dalında Bronz Stevie ödülü-
nün sahibi oldu.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 
yılbaşı döneminde, takipçileri ile iletişimine 
ara vermeden devam etmek amacıyla TerraCity 
tarafından özel olarak planlanıp hayata geçiri-
len New Year City etkinliği büyük ilgi topladı. 
YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştiren 

yayın ile yeni yılı evlerinde kutlayan genç izleyi-
cilere ulaşan etkinlik, beş DJ’in canlı perfor-
mansına ev sahipliği yaptı. Alışveriş merkezinde 
yılbaşı dekoruyla birlikte gerçekleştirilen etkin-
lik, canlı yayın sonrası DJ’lerin performansları-
nın ayrı birer video olarak YouTube kanalından 
paylaşılmasıyla izleyicilerle buluşmaya devam 
etti. Hem canlı yayında hem de daha sonraki 
paylaşımlarla büyük bir ilgi toplamayı başaran 
New Year City etkinliği, TerraCity’e Bronz Stevie 
Ödülü’nü kazandırdı.

TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten, 
“TerraCity olarak salgın döneminde de hedef 
kitlemizle iletişimimizi kesmedik. Doğru kanal-
lardan onlara ulaşmaya devam ettik. Pandemi 
dolayısıyla sokağa çıkma yasağının olduğu bir 
dönemde hayata geçirdiğimiz yeni yıl etkinliği 
ile ‘Toplumsal Katılım’ dalında ödül almak bizim 
için büyük bir mutluluk! Bu etkinlikle kazan-
dığımız uluslararası ödüllere bir yenisini daha 
eklemiş olmak bizleri gururlandırıyor” dedi.

CORENDON AIRLINES,
KIŞ SEZONUNDA DA

HIZ KESMEYECEK!

Pandeminin devam eden etkilerine 
rağmen beklenenden daha iyi bir 
turizm sezonu geçiren Corendon 
Airlines, tatil talebinin sonbahar ve 
kış sezonunda da devam edeceğini 
öngörüyor. Beklenenden daha yoğun 
başlayan sezona hızlı adapte olarak 
operasyona geri dönen Corendon 
Airlines, hem etnik hatlarda hem 
de Avrupa içi düzenlediği turistik 
uçuşlarda frekans 
artışına gidecek.

TerraCity’e Bronz Stevie Ödülü! Ödülü! 
Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirdiği New Year City etkinliğiyle iş dünyasının 

en prestijli uluslararası ödüllerinden olan Stevie Awards / 
International Business Awards 2021’de en iyi “Toplumsal 

Katılım Etkinliği” dalında bronz ödül kazandı.
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ATSO 2021 – 2024 yılı Stratejik 
Planı kapsamındaki çalışmalarının 
tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden 
Başkan Davut Çetin, planda dijital 

dönüşüm, çevreci dönüşüm, yaratıcı eko-
nomi dönüşümü, özgün yerel ekonomi ve 
sosyal-kurumsal dönüşümü 5 öncelikli alan 
olarak belirlediklerini ifade etti. Çetin, Çevreci 
Dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi için 
yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, “ATSO 
ve Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları 
Birliği’ne bağlı odaların işbirliğinde, Antalya 
ekonomisi için çevreci dönüşüm yol haritasını 
hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme 
alanlarında bilgi üretmek amacıyla kurduğu-
muz Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm 
Kurulu’nu geçtiğimiz günlerde kamuoyuna 
tanıtmıştık. Bu Kurul 10 çalışma grubu ile 
çalışmalarına devam etmekte” dedi.

ANTALYA IÇIN HEDEFIMIZ IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞINE DIRENÇLI EKONOMI

Çevreci üretimle yerel ekonomiyi destek-
lemenin bir yolunun da döngüsel ekonomi 
olduğuna işaret eden Başkan Davut Çetin, 
“Şimdi de Çevreci Dönüşüm çalışmalarında 
Antalya için döngüsel ekonomi ve iklim 
değişikliğine dirençli ekonomi alanlarında 
ilerleme hedefi koyduk. Odamız için de sıfır 
atık, yenilenebilir enerji hedefleri belirledik. 
Döngüsel ekonomi sıfır atık ekonomisi olarak 
biliniyor, ama aslında bir bölgede atıkları girdi 

olarak yeniden dönüştüren, hammaddeyi 
işleyerek satan, yani katma değeri en yüksek 
düzeye çıkaran ekonomi modelidir. Bir kentin 
kendi etini, sütünü, tahılını kendisinin işle-
mesi döngüsel ekonomi kapsamına girmekte-
dir. Döngüsel ekonomi modelinin çok faydalı 

olacağına inanıyorum. Bu nedenle İş Dünyası 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD 
Türkiye) tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) iş birliği ile yürütülen Türki-
ye Döngüsel Ekonomi Platformu’na (TDEP) 
ATSO olarak katılıyoruz.” şeklinde konuştu.

ATSO, TDEP’a katılarak üyelerinin dön-
güsel ekonomiye geçişlerine destek olacak. 
Salgın sonrası sürdürülebilir ve yeşil bir topar-
lanma için platformun döngüsel ekonominin 
benimsenmesi ve Türkiye Döngüsel Ekonomi 
Platformu’nda sunulan araçların etkin kulla-
nılmasına yönelik aksiyon alacak” dedi.

ATSO, PLATFORM’UN 
ÇAĞRISI’NA KATILACAK

ATSO’nun bu iş birliği ile Türkiye’de düşük 
karbonlu ve döngüsel bir ekonomik toparlan-
ma için 6 maddeden oluşan iş birliği çağrısına 
da katılacağını söyleyen Çetin bunların; sıfır 
atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi strateji-
lerine bağlı kalmak, mevcut ölçüm araçları ile 
döngüsellik düzeylerine ilişkin farkındalığı 
arttırmak, ülke çapındaki döngüsel dönü-
şüme öncülük etmek, bilgi paylaşımı yeni 
iş birliklerinin güçlendirilmesi için Türkiye 
Döngüsel Ekonomi Platformu’nun bir parçası 
olmak, yenilikçi finansal ürünlerle döngüsel 
ekonomiye geçişi desteklemek, AB döngüsel 
ekonomi sınıflandırmasını destekleyerek ge-
niş çapta uygulanmasını sağlamak olduğunu 
kaydetti.

ATSO’dan döngüsel
ekonomi vizyonu ile 

SIFIR ATIK 
SEFERBERLiĞi

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, ATSO’nun 
2021-2024 yılı Stratejik 
Planı Çevreci Dönüşüm 
hedefleri kapsamında, İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD 
Türkiye) tarafından 
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) iş birliği ile 
yürütülenTürkiye Döngüsel 
Ekonomi Platformu’na (TDEP) 
katıldığını bildirdi.

SEKTÖRÜN ilk ve tek ihtisas fuarı olma 
özelliği taşıyan Expo natura, Yeşilköy 
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlene-
cek ve fuarda doğal ve organik ürünler, 

beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek 
ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel 
kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel 
ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün 
grubu yer alacak.
Doğal ve organik ürünlere olan talebin artması 
sektörde hızlı bir büyümeyi beraberinde geti-

riyor. Bu büyüme ile birlikte oluşan sektörel 
network ihtiyacına cevap veren Exponatura 
Fuarı, bu yıl da yeni ticari işbirliklerine ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ziyaretçilerin doğal, organik ve bitkisel 
ürünlere yönelik ihtiyaç duydukları tüm 
ürün ve hizmetlere ulaşabilecekleri fuar aynı 
zamanda yenilikleri de tanıma fırsatı sunacak. 
Katılımcı firmaları profesyonel ziyaretçilerle 
buluşturarak sektörel büyümeye de katkı sağla-
mak fuarın öncelikli hedeflerinden. 

Doğal ve organik ürünlere ilgi
REKOR HIZLA ARTTI

Dünya’da ve Türkiye’de her geçen yıl büyüyen doğal ve organik 
ürünler sektörü, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar 

Merkezi’nde Exponatura Fuarı’nda bir araya gelecek.



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

17

ANTALYA Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yapımını tamamladığı 
Yenidoğan-Müze arasındaki raylı 
sistem hattı test edilmeye baş-

landı. Hat üzerindeki sinyalizasyon, trafo, 
gabari, cer gücü gibi sistemler denenecek. 
Bu testin tamamlanmasının ardından, hat 
üzerinde deneme işletme testleri yapılacak. 
Bu testlerde gerçek sefer periyotlarında 
denemeler yapılacak.

Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenido-
ğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 

Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araş-
tırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki 
güzergahtaki test sürüşlerinin ardından, 
hat hizmete açılacak. Böylece, Varsak-Müze 
arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

3. Etap Raylı sistem ile Müze durağın-
dan nostaljik tramvay aktarmasıyla Eski 
Mezbaha’ya kadar gidilebilecek. Batıgar, 
aktarmasında ise raylı sistem 1. Etap kulla-
nılabilecek. Böylece Antalya Havalimanı ve 
Aksu ilçesine kadar raylı sistem ile ulaşım 
sağlanacak.

3. Etap Raylı sistem3. Etap Raylı sistem
TEST EDTEST EDiiLLiiYORYOR

IKLIM değişikliğinin bir sonucu olarak 
ardı ardına yaşanan sel ve yangın gibi 
doğal afetler, çok sayıda can kaybına 
ve milyonlarca liralık hasara neden 

oldu. TBMM İklim Araştırma Komisyonu 
tarafından hazırlanan rapora göre aşırı hava 
olaylarının Türkiye’nin normali haline gelece-
ğini ve yakın gelecekte yangın, sel ve şiddetli 
fırtına gibi afetlerin daha sık yaşanabileceğine 
dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
(Antalya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bahar, bu olayların can güvenliğini tehdit 
etmekle birlikte ağır ekonomik bedellerinin 
olacağını söyledi. İklim değişikliği ile müca-
delede yeşil dönüşümün önemine değinen 
Bahar, olası afetlerde yaşanacak ekonomik 
kayıpların telafisi için sigortacılık sektöründe 

devrim niteliğinde yapısal reformlar yapılması 
gerektiğini belirtti.

SEKTÖR PROFESYONELLEŞMELI
Sigortacılık sektörünün profesyonelleşmesi 

gerektiğini, bunun da sigorta acentelerinin 
güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini 
aktaran Bahar, “Manavgat’ta yaşanan orman 
yangını, Karadeniz Bölgesi’nde art arda 
meydana gelen sel felaketleri, yılların emeği 
olan birikimin, sahip olduğunuz tüm maddi 
varlıkların bir anda yok olup gidebileceğini çok 
acı bir şekilde tecrübe etmemize neden oldu. 
Bu afetlerde hayatını kaybeden vatandaşları-

mıza Allah’tan rahmet diliyor, yöre halkına da 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kaybın 
telafi edilerek, aynısının kısa sürede yerine 
konmasında sigortacılık sektörü hayati öneme 
sahiptir. Sektör, adı gibi ülke ekonomisinin 
sigortası konumundadır. Geldiğimiz noktada 
sektörün daha güçlü temsil edilmesi ve her an-
lamda profesyonelleşmesi için faaliyetlerinin, 
sigorta acenteleri tarafından kurulacak bir oda 
tarafından sevk ve idare edilmesi kaçınılmaz 
bir gereklilik olarak görülmelidir” dedi.

GEÇMIŞ DENEYIMLER
Antalya OSB’de son 3 yılda 2 büyük yangın 

felaketi yaşandığını ve sektörünün lideri ko-
numundaki iki fabrikanın kullanılamaz hale 
geldiğini hatırlatan Bahar, “20 yılı aşkın bir 
emeğin sonucunda kurulmuş 2 dev tesisimiz, 
2 saat gibi kısa sürede yok oldu. Ancak çok 
kısa sürede yerlerine daha iyisi ve daha yenisi 
yapılıp, üretime devam edildi. Kaybın çok 
büyük bir kısmının telafi edilip daha iyisinin 
yapılmasındaki en önemli etken, kusursuz ha-
zırlanmış sigorta poliçeleridir. Fabrikalarımızı 
yangın, deprem, sel, iş kazası gibi her türlü 
olumsuzluklarda tam anlamıyla koruyacak bir 
sigortanın tesisi için, sigortacılık sektörünün 
güçlendirilmesi şarttır. Acenteler tarafından 
kurulacak bağımsız meslek odası, ilgili yasa 
ve mevzuatların doğru çıkmasından sektörün 
gerektiği gibi temsil edilmesine, kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi için eğitim ve farkındalık 
çalışmalarından, acentelerin denetlenmesine 
kadar birçok kritik noktada çözüm odaklı faa-
liyetlerde bulunup hem sektörün hem de ülke 
ekonomisinin güçlenmesine vesile olacaktır” 
şeklinde konuştu. 

Sanayi sektörünün yangın, 
sel gibi olası afetleri en 
az ekonomik kayıpla 
atlatabilmesi için sigortacılık 
sektörünün güçlendirilmesi 
gerektiğini söyleyen Antalya 
OSB Başkanı Ali Bahar, 
sektörün her anlamda 
profesyonelleşmesi için 
faaliyetlerinin, sigorta 
acenteleri tarafından 
kurulacak bağımsız bir meslek 
odası tarafından sevk ve idare 
edilmesinin kaçınılmaz bir 
gereklilik olduğunu belirtti. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapımını 

tamamladığı 3. Etap Raylı 
Sistem Projesi’nde sona 

gelindi. Atatürk-Müze 
durakları arasındaki hatta 

test sürüşlerine başlandı. Hat 
üzerindeki sinyalizasyon, 

trafo, gabari gibi sistemler test 
ediliyor.

Başkan bahar: Sigorta acenteleri, 
MEMESLEK ODASI KURMALI
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BAŞKAN Davut Çetin, ATSO tara-
fından hazırlanan Nitelikli Eğitim 
Nitelikli İş Gücü Projesi kapsamında 
düzenlenen CNC Simülasyon Eğitici 

Eğitimi ile ilgili bilgiler verdi. Projenin, Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında Aralık 2019 yılında hibe almaya 
hak kazandığını söyleyen Başkan Çetin, 
“Mesleki eğitimin memleket meselesi olarak 
ele alınması gerektiğini ATSO olarak sık sık 
dile getiriyoruz ve bu vizyon doğrultusunda 
da Mesleki-Teknik Liselerimize desteğimiz 
sürüyor. Bu kapsamda planladığımız ‘Nitelikli 
Eğitim Nitelikli İş Gücü’ projemize de başla-
mış bulunuyoruz. Projemizin finansmanın 
yüzde 90’ı BAKA, yüzde 10’u ise ATSO tara-
fından karşılanıyor. 591 bin 520 TL toplam 

bütçeli proje Şubat 2022 yılında tamamlana-
cak.” dedi. 

ANTALYA’DA ILK KEZ 
CNC SIMÜLASYON EĞITIMI

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ne yenilikçi eğitim modeli kapsamında CNC 
Simülasyon, 3D Yazıcı ve Bilgisayar Laboratu-
varı kuruldu. Meslek Lisesi’nde eğitim veren 
öğretmenlere yönelik, Antalya’da ilk kez CNC 
Simülasyon makinasında Swansoft yazılımı 
kullanarak, CNC Torna ve Freze eğitimleri 
gerçekleştirildi. 

100 ÖĞRENCI 120 SAATLIK EĞITIM ALACAK
Eğitici eğitimi alan öğretmenler 100 

meslek lisesi öğrencisine, 120 saatlik CNC Si-
mülasyon eğitimini, CNC Simülatör Makinası 
ve Swansoft yazılımı kullanarak verecek. Öğ-
retmen ve öğrencilerin eğitim sonrasında çok 
kolay bir şekilde kullanabilecekleri bu prog-
ram ile makine içerisinde manuel programla-
ma yapılabilecek, parça işleme simülasyonunu 
gerçek zamanlı izleyebilecek. Bunun yanında, 
dokunmatik ekran özelliği ile öğretmenler 
ve öğrenciler gerçek bir CNC ünitesi başında 
işlem yapıyor gibi üretilecek parçada hata 
payını sıfıra indirilerek, gerçek CNC torna ve 
freze makinalarında ürün üretme yetkinliğini 
elde edilebilecekler.

Projenin ortaklarının Antalya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü olduğunu belirten Baş-
kan Davut Çetin, proje ile mesleki ve yenilikçi 
eğitim yöntemleriyle meslek lisesinin tekno-
lojik alt yapısının geliştirilmesinin, mesleki 
yetkinliklere sahip bir genç nüfus vizyonuyla 
eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaç-
ları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak 
genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulun-
manın hedeflendiğini sözlerine ekledi.

ATSO’dan mesleki eğitime 
SiMÜLASYON DESTEĞi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA) tarafından desteklenen mesleki eğitimin 
geliştirilmesine yönelik “Nitelikli Eğitim 

Nitelikli İş Gücü” projesi kapsamında, Antalya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim 
veren 12 meslek lisesi öğretmenine yönelik 

ilk kez düzenlenen “CNC Simülasyon Eğitici 
Eğitimi”nin başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi. 

CITYGÜNDEM
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AntalyaAntalya Perge Rotary Kulübü’nden

KADIN SIĞINMA EVLERKADIN SIĞINMA EVLERiiNE NE 
ÇOK ÖZEL ÖZEL DESTEK

Perge Rotary Kulübü Başka-
nı Halide Akbaş ve kulüp 

üyeleri TC Antalya Valiliği 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü bünyesinde bu-
lunan iki ayrı Kadın Sığınma 

Evinde anneleriyle birlikte 
barınan 0-16 yaş arasında 
kız ve erkek çocuklar için 

oyuncak, kitap ve giysi yar-
dımı yaptı.

PERGE Rotary Kulübü tarafından te-
min edilen ve bizzat üyeler tarafından 
paketlenen 10 koli dolusu oyuncak, 
kitap ve giysi  Temmuz ayında TC 

Antalya Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdür Yardımcısı İnci Vural ve ekibine teslim 
edildi. Perge Rotary Kulübü başkanı ve üyeleri 
2021-2022 yılı için hedeflerinin dezavantajlı 
gruplara, eğitime ve sağlığa yönelik çeşitli pro-
jelerde görev yapmak olduğunu belirttiler. 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 
Başkan Muhittin Böcek’in 
talimatıyla temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırımlarını 

hayata geçiriyor. Bu kapsamda yürütülen 
örnek projeyle Büyükşehir Belediyesi, 
belediyeye ait binalara kurduğu GES 
projeleriyle hem elektrik enerjisi üretecek 
hem de doğaya zarar veren karbondioksit 
salınımının önüne geçecek.

TÜRKIYE’DE BIR ILK HAYATA GEÇTI 
MAtchUP Projesi kapsamında hayata geçi-

rilen ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elekt-
rik Depolama Sistemi’ ile belediye çatısında 
ve tramvay atölyesi çatısında toplamda 330 
kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji 
depolaması gerçekleşiyor. Alt yapısı hazır 
olan sistemde son olarak batarya gruplarının 
bağlantısı yapıldı ve kurulum tamamlandı. 
Böylece sistem güneşten elektrik üretimine 
başladı. Bu örnek projeyle Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan 
ilk belediye oldu. Projeyle doğrudan yıllık 
yaklaşık 700 ton karbondioksit (CO2) salınımı 
önlenmiş olacak.

Enerjisini üreten ve depolayan
iLK BELEDiYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmet Binası ve Antalya 
Ulaşım A.Ş. binasına kurduğu çatı tipi güneş enerji santralleri 
(GES) elektrik üretmeye başladı. Toplamda 330 kW saat enerji 

üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması ile Büyükşehir Beledi-
yesi Türkiye’de enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye oldu. 
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KEPEZ Belediyesi’nin halkın kullanı-
mına kazandırdığı Dokumapark’taki 
‘Kepez Açık Hava Müzesi’, Antal-
yalıların yanı sıra yerli ve yabancı 

turistlerinde büyük beğenisini topluyor. 
Dokumapark’ta 10 bin metre karelik alanda 
oluşturulan müzede, Anadolu uygarlıklarına 
ait 84 adet eser sergileniyor. Kent belleğinde 
iz bırakan tarihi Dokuma alanındaki müzede, 
Türkiye’nin önemli mimari eserlerinin 25’te 
1 oranında küçültülmüş hali yer alıyor. Her 
yaşa hitap eden Kepez Açık Hava Müzesi, An-

talyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler 
tarafından da büyük ilgi görüyor. 

ANADOLU’DAN 84 KIYMETLI ESER 
Kepez Açık Hava Müzesi’nde; Anıtkabir, İs-

tanbul Haydarpaşa Garı, Konya İnce Minareli 
Medrese, İstanbul Soğukçeşme Sokağı, Konya 
Karatay Medresesi, Sivas Gökmedrese, Konya 
Mevlana Dergahı, İzmir Artemis Tapınağı, 
İzmir Selçuk İsa Bay Cami, İzmir Meryem 
Kilisesi gibi çok kıymetli 84 eser bulunuyor. 
Müze,  ziyaretçilere Türkiye’nin 81 iline 

gidilerek görülmesi gereken tarihe tanıklıkmış 
etmiş eserleri bir arada sunuyor.   Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Konyaaltı Sahilini 
Düzenleme Projesi’ kapsamında tahliye 
etme kararı aldığı Minyatür Kent Parkı Alanı 
(Minicity), Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’nün girişimleriyle Dokumapark’a 
kazandırılmıştı.

KEPEZ AÇIK HAVA MÜZESi 
YOĞUN iLGi GÖRÜYOR  

Anadolu medeniyet-
lerinin eşsiz mimari 

eserlerinin 25’te 1 ora-
nında küçültülerek 

sergilendiği Dokuma-
park’taki ‘Kepez Açık 
Hava Müzesi’ yerli ve 

yabancı turistlerin ilgi 
odağı oldu.

MURATPAŞA Belediyesi’nin, 
çeyrek asırlık geçmişe sahip vakfı 
Adalya’yla birlikte, doğa harikası 
falez bandında çam, ağaçlarıyla 

kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda kurduğu 
Engelsiz Kafe’de, yeni dönem başladı. Nisan 
2015’ten bu yana engelli bireyler, aileleri ve 
kent sakinleri için bir yaşam merkezi olan En-
gelsiz Kafe, covid-19 salgını nedeniyle kapalı 
olduğu dönemde özel gereksinimli bireyler 
için yepyeni bir sosyal destek ve yaşam mer-
kezi kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 
temmuz ayında açılışının gerçekleştirdiği Özel 
Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam 
Merkezi, farklı engel gruplarına yönelik 
hazırlanan programla öğrencilerini kabul 
etmeye başladı. Merkez, el sanatlarından halk 
oyunlarına, ritimden yaratıcı dramaya dolu 
dolu bir programa sahip. Hafta içi her gün 
gerçekleşen programlara kayıtlar 444 80 07 
numaralı Turunç Masa Çağrı merkezi üzerin-
den yapılabiliyor.

“ÇOK SEVIYORUZ”
Engelsiz Kafe’de başlayan yeni dönemin ilk 

programına katılan 8 yaşında down sendrom-
lu bir çocuk annesi olan Canan Savaştan, “Üç 
senedir buraya geliyoruz ve çok memnunuz. 
Öğretmenlerimiz çok iyi. Özveriyle çalışıyor-
lar. Bizlere bunu sağladığı için Muratpaşa Be-
lediyesi’ne ve Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a 
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Elif Tuz-
lalı ise Engelsiz Kafe’nin en eski velilerinden 

olduğunu belirterek, “Burayı çok seviyoruz. 
Çocuklarımız için her şeyi yapıyorlar” dedi. 

NEFES TERAPI
Engelsiz Kafe, yeni dönemde, otizmli grup-

lar için “1 Nefes” programını da başlattı. Salı 

günleri 13.30-16.30 ve perşembe 09.30-13.00 
saatleri arasında otizmli çocukların aileleriyle 
birlikte katılacağı programda, çocuklar ritim, 
el sanatları, yaratıcı drama, dans gibi prog-
ramlara katılırken ailelere yönelik de nefes 
terapi programı uygulanacak.     

Engelsiz Kafe’de yeni dönem başladı
Antalya’da, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek 
programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz 
Kafe’de yeni dönem yepyeni bir eğitim programıyla başladı. 
El sanatlarından halk oyunlarına, ritimden yaratıcı dramaya 
farklı engel gruplarına yönelik programlarla yeni döneme giren 
Engelsiz Kafe’de, otizmli gruplar için “1 Nefes” programı başladı.   
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HAYTAP (Hayvan Hakları Fede-
rasyonu), çıkan yangınlarda zarar 
gören hayvanlar için Antalya’nın 
Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marma-

ris ilçesinde ilk sahra yaşam hastanesini kur-
du. Tam teçhizatlı ilk hayvan sahra hastanesi 
konumunda olan hastanelerde, iki veteriner 
hekim HAYTAP gönüllüleri ile birlikte tam 
zamanlı hizmet vererek, yangında mağdur 
olan tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygula-
maya başladı. Kurulan sahra hastanelerinde; 
muayene masaları, yoğun bakım kabinleri, ok-
sijen konsantratörü, oksijen tüpü, cerrahi set-
ler, operasyon lambası, sedye, acil müdahale 
ekipmanları, pansuman, sütür ve tedavi ilaç ve 
malzemeleri bulunuyor. HAYTAP’a yapılacak 
yardımlarla daha fazla sahra hastanelerinin 
kurulması amaçlanıyor.

HAYTAPHAYTAP, Manavgat ve , Manavgat ve 
Marmaris’teMarmaris’te

iiLK SAHRA YAŞAM LK SAHRA YAŞAM 
HASTANESHASTANESiiNNii KURDU KURDU

HAYTAP, yangında zarar 
gören hayvanlar için 

Manavgat ve Marmaris’te 
ilk sahra yaşam hastanesini 

kurdu. Tam teçhizatlı ilk 
hayvan sahra hastanesi 

konumunda olan 
hastanelerde, yangında 

mağdur olan tüm hayvanlara 
ücretsiz tedavi uygulanmaya 

başlandı.
Yaralı hayvanların ulaştırılması için;
İletişim: Zuhal Arslan - 05324957828

EDREMIT Belediyesi’nin “Ölmez 
Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla 
düzenlediği ve Sabahattin Ali’ye ithaf 
edilen  4. Edremit Kitap Fuarı, ‘İkinci 

Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri’ töreni ile son 
buldu. İkinci Yüzyıl Derneği, Türkiye genelin-
deki 20 belediyeye farkındalık yaratan proje-
leri kapsamında ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim 
Ödülleri’ verdi. Onursal jüri danışmanlığını 
sosyal demokrat belediyeciliğin önemli ismi 
SHP eski Genel Başkanı ve Dışişleri eski 
Bakanı Murat Karayalçın’ın yaptığı ödül 
töreninde konuşan İkinci Yüzyıl Derneği 
Genel Başkanı Metin Işık, ilk kez verdikleri 
yerel yönetim ödüllerinin başarıyı ve yeni 
projeleri teşvik amacı taşıdığını kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi de ödül alan belediye-
ler arasında yer aldı. Belediye Başkan Yardım-
cısı Şevket Korkut’un katıldığı ödül töreninde 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in 
Antalya’ya kazandırdığı HayatPark, ‘Sosyal 
Tesis ve Anfi Tiyatro’ dalında ödül aldı. Ödülü 
Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir 
Saraç’ın elinden alan Şevket Korkut, katılımcı-
lara Başkan Esen’in selamını iletti. HayatPark’ı 

konuklara anlatan Korkut, sosyal belediyecilik 
anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini aktardı.

BAŞKAN ESEN: HAYATPARK 
GURURLANDIRDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de 
HayatPark’ı ödüle layık gören Edremit Beledi-
yesi ve İkinci Yüzyıl Derneği’ne teşekkür etti. 
Ödüllerin yaptıkları belediyecilik anlayışını 
doğrular nitelikte olduğunu kaydeden Esen, 
bu ödülle bir kez daha HayatPark ile gururlan-
dıklarını söyledi. 

HayatPark’a Edremit’ten ödülödül
Konyaaltı Belediyesi’nin An-

talya’ya kazandırdığı yeni ca-
zibe merkezi HayatPark, Edre-
mit Belediyesi’nin düzenlediği 

‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim 
Ödülleri’ kapsamında ‘Sosyal 
Tesis ve Anfi Tiyatro’ dalında 

ödüle layık görüldü.
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EĞITIME önemli katkılarda bulunan 
Kepez Belediyesi, uzman eğitimciler 
eşliğinde açtığı destekleme kurslarıy-
la öğrencilere ekstra eğitim desteği 

sağlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına 
(YKS) girecek öğrenciler için TYT ve AYT 
hazırlık kursu düzenleyen Kepez Belediye-
si,  ilköğretim öğrencilerini desteklemeye 
yönelikte her yıl ‘İlköğretim Destekleme 
Kursları’ açıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim 
döneminde açılacak ‘İlköğretim Desteleme 
Kursları’nın kayıtları başladı. İlköğretim 4-5-
6-7-8 sınıf öğrencilerinin katılabileceği kurslar 

için kayıt başvuruları Kepez’in Orhangazi 
Kurs Merkezi, Osman Gazi Kurs Merkezi, 
Amir Ateş Kurs Merkezi, Adnan Menderes 
Kurs Merkezi ve Barış Kurs Merkezi’ne yapı-
labilecek. ‘İlköğretim Desteleme Kursları hak-
kında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak 
isteyen öğrenciler 226 10 26 Orhangazi Kurs 
Merkezi, 361 51 91 Osmangazi Kurs Merkezi, 
332 11 12 Amir Ateş Kurs Merkezi, 417 27 07 
Adnan Menderes Kurs Merkezi ve 325 69 61 
Barış Kurs Merkezi, 339 73 12 Teomanpaşa 
Kurs Merkezine ait numaralardan gerekli 
bilgilere ulaşabilecekler. 

Kepez’in ilköğretimi Kepez’in ilköğretimi 
destekleme kursları başlıyordestekleme kursları başlıyor

Kepez Belediyesi’nin 
ilköğretim öğrencilerini 

desteklemeye yönelik 
her yıl açtığı ‘İlköğretim 
Desteleme Kursları’nın 

kayıtları başladı. 

MURATPAŞA Belediyesi’nin 
güneş enerji sistemlerini kent 
hayatının parçası haline getir-
mek için parklarından başladığı 

çalışmalar devam ediyor. Bir örneği 14 Mart 
Tıp Bayramı’nda açılışı yapılan ve covid-19 sal-
gınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık 
çalışanlarına anısına yapılan Sağlık Emekçileri 

Parkı’nda bulunan güneş enerjili şarj istasyon-
ları şimdi belediyenin falez plajlarına yerleş-
tirildi. Cep telefonu ve USB ile şarj olan diğer 
elektronik aletleri şarj etme imkanı tanıyan 10 
ünite, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı ve Kon-
serve Koyu falez plajlarına yerleştirildi. Mavi 
bayraklı falez plajlarına yer alan çevre dostu 
enerji sistemi ücretsiz olarak kullanılabilecek.    

Mavi bayraklı 
plajlara 
ÇEVRE DOSTU DOSTU 
ENERJi

Antalya’da, Muratpaşa 
Belediyesi doğa harikası 

falezlerin denizle buluştuğu 
noktada yer alan mavi 

bayraklı falez plajlarına 
güneş enerjisiyle çalışan şarj 

istasyonları kurdu. 10 şarj 
ünitesi Erenkuş, Erdal İnönü, 

İnciraltı ve Konserve Koyu 
falez plajlarına yerleştirildi.
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KEPEZ Belediyesi’nin desteğiyle 
kadınlar hem üretiyor, hem de üret-
tiklerini satarak aile ekonomisine 
katkıda bulunuyor. Kadın Koope-

ratifleri Destek Paketi Projesi kapsamında 
girişimci kadınların kooperatif kurmasını 
sağlayan Kepez Belediyesi, bu kooperatiflere 
ürünlerini pazarlama konusunda da yardımcı 
oluyor. Kepez Belediyesi, Avni Tolunay Mahal-
lesi Hürriyet Caddesi’nde 18 bin metrekarelik 
alana sahip Tek Sarnıç Kent Parkı’nda, üreten 
kadınlara emeklerini satma imkânı sunuyor. 

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, 
parkta 5 dükkânın bulunduğu binayı kadın 
kooperatiflerine tahsis etti. Kepez Kadın 

Kooperatifleri adı altında 5 girişimci kadın, bu 
binada ürettikleri doğal ürünleri tüketiciyle 
buluşturuyor. Kepez Kadın Kooperatifleri 
Merkezi’nde, yöresel lezzetlerden pekmeze, 
baldan tahine, meyve sularından nar ekşisine, 

bakliyattan meyve ve sebze kurularına,  yaş 
pastadan unlu mamul çeşitlerine, turşudan 
salçaya kadar doğal yöntemlerle ve sağlıklı 
koşullarda imal edilen ürünler bulunuyor. 
Kadın Kooperatifleri Destek Paketi Projesi 
kapsamında kooperatif kuran 5 girişimci 
kadın, kafeterya şeklindeki dükkânlarında 
doğal ürünleri, kent sakinleriyle buluşturuyor. 
Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak 
olan Kepez Kadın Kooperatifleri Merkezi’nde, 
ürün satışı başladı.

Kadın emeğine 
SATIŞ DESTEĞi 

Kepez Belediyesi’nin desteği 
ile kooperatif kuran kadınlar, 
ürettikleri doğal ürünleri, 
Tek Sarnıç Kent Parkı’ndaki 
dükkânlarında tüketicilerle 
buluşturmaya başladı. 

DOĞA ve insan sağlığı yararına 
olan desteklerine bir yenisini 
ekleyen Konyaaltı Belediyesi, ilçe 
sınırları içerisinde bulunan 17 aile 

sağlığı merkezi ve 3 hastaneye 20 adet atık 
ilaç toplama kutusu yerleştirdi.  Aile sağlığı 
merkezlerinde, son kullanma tarihleri geçmiş 
ve kullanılmayan ilaçların toplanması ve imha 
edilmesi amacıyla kullanılacak olan kutular, 
sağlık kuruluşlarının yetkililerine teslim edildi. 

BAŞKAN ESEN’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 

doğa ve insan sağlığını tehdit edebilecek 
tıbbi atıkların imha edilmesi konusunda 
oldukça hassas olunması gerektiğini söyledi. 
Bu amaçla belediye olarak tehlikeli atık 
kategorisinde yer alan tıbbi atıkların bertarafı 
konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Esen, vatandaşların son kullanma tarihi 
geçmiş ilaçları sağlık merkezlerindeki bu atık 
kutularına atmalarını istedi. Esen, “Bu tür 
atıklar çevre ve toplum sağlığı açısından büyük 
önem taşıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda 
duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine
ATIK iLAÇ TOPLAMA KUTUSU DESTEĞi

Konyaaltı Belediyesi, ‘sıfır atık yönetmeliği’ 
kapsamında, hastane ve aile sağlığı merkezlerine 

‘atık ilaç toplama kutusu’ desteği verdi.
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Eylül’de dünyanın 
dört bir yanından 

DÖRT AYRI ŞEF

HER detayın özenle düşünüldüğü, 
alışılmış lüks tatil anlayışını bir 
adım öteye taşıyan Finesse, Chef’s 
Kitchen ile misafirlerine her hafta 

farklı bir şefin lezzetlerini tatma imkanı sunu-
yor. Eylül ayında da yine dünyanın dört bir ya-
nından gelen seçkin şefler, yaratıcı lezzetlerini 
Finesse misafirleri için hazırlayacak.

30 yıldan fazla olan profesyonel yemek 
pişirme ve mutfak yönetimi tecrübesinin yanı 
sıra, Lübnan mutfağındaki uzmanlığıyla tüm 
dünyaca tanınan ve “Master Chef” dahil ol-
mak üzere birçok uluslararası takdir ve ödülün 
sahibi Joe Barza 1-4 Eylül arasında; özellikle 
şarap, bira ve viski eşleşmeleri üzerine çalışan, 
yaratıcı ve deneysel tarifleriyle dikkat çeken, 
Anadolu mutfağı, yerel malzemeler ve yerel 

üretim teknikleri üzerine çalışmalar yürüten 
Finesse’in genç şefi ve dergimizin de yazar-
larından olan Tuncay Gülcü 6-11 Eylül tarihle-
rinde; aşçılığın baba mesleği olduğu bir aile-
den gelen, hazırladığı her tabağı kendine özgü 
şekilde yorumlayarak iki yıl üst üste “Yılın 
En Yaratıcı Şefi” unvanının sahibi olan ve son 
dönemde özellikle sıfır atık mutfak üzerine 
çalışmalar yürüten Umut Karakuş 13-18 Ey-
lül’de; İspanya’nın en eski kenti Cartagena’nın 
tarihinden ve çocukluk hatırlarından ilhamla 
oluşturduğu restoranıyla 1 Michelin Yıldızı ve 
2 Soles Repsol almaya hak kazanan, gelenek 
ile avant-garde’ı buluşturmayı başaran Maria 
Gomez ise, 20 ile 25 Eylül arasında Chef’s 
Kitchen’ın yönetimini üstlenerek Finesse 
misafirlerini ağırlayacak.

Lüks tatil anlayışının ötesine geçerek 
hizmetleriyle misafirlerine eşsiz bir 

deneyim sunan Finesse, Eylül ayında 
Chef’s Kitchen’da ağırlayacağı seçkin 

şeflerle yine adından söz ettirecek. 
Lübnan mutfağı üzerine uzman Joe Barza 
ile yaratıcı ve deneysel tarifleriyle ünlenen 

Tuncay Gülcü bunlardan ilk ikisi olacak. 
Son dönemde özellikle sıfır atık mutfak 

üzerine çalışmalara odaklanan Umut 
Karakuş ile restoranıyla 1 Michelin Yıldızı 

ve 2 Soles Repsol almaya hak kazanan 
İspanyol şef Maria Gomez da özel 

menülerini Eylül ayının ikinci yarısında 
Chef’s Kitchen’da Finesse misafirleri için 

hazırlayacak.

Misafirlerine her bakımdan üstün bir tatil 
deneyimi sunan Finesse, 350 metre altın 

kristal kum sahili, firuze mavisi denizi, 
incelikle tasarlanmış sade mekanları ve 

her yaştan misafiri için sunduğu zamansız 
eğlencesiyle adeta büyüleyici bir atmos-

fere sahip. Bu deneyimin unutulmaz 
detaylarının arasında, sıra dışı gastrono-

mik yaklaşımı da yer alıyor. Finesse’in 
Chef’s Kitchen’a ek olarak, yine a la carte 

olarak hizmet veren Med Kitchen ve 
a la minute hizmet veren The Kitchen 

isimli iki restoranı daha bulunuyor. Beach 
Club ise akşamları clambake restoranına 
dönüşüyor. Paloma Grup’un kendi çiftli-
ğinden gelen bahçeden sofraya organik 
ürünler, yerele saygı felsefesiyle seçilen 
malzemeler ve yaratıcı lezzetler Finesse 

mutfağının temelini oluşturuyor.
Paloma Finesse Side

Adres: Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sokak 
No: 24, 07601 Antalya

Telefon: 0850 440 0000

CHEF’S KİTCHEN 
VE FİNESSE 

MUTFAĞI 
HAKKINDA

Joe 
Barza

Maria 
Gomez

Umut 
Karakus

Tuncay 
Gülcü
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YILLARDIR sürdürülebilirliğe önem 
veren, çevreye ve insana duyarlı 
ürünleri ile öne çıkan Alarko Carrier, 
üzerinde yaşadığımız dünyanın en 

güncel problemlerinden “İklim Değişikliği”-
ne farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İklim 
değişikliğinin dünyamıza olan etkisini ortaya 
koyarak konuyla ilgili farkındalık yaratmaya 
hedefleyen yarışmaya 11 Ağustos ve 15 Eylül 
tarihleri arasında başvurulabiliyor. 

Yarışmaya katılmak isteyen amatör ve 
profesyonel fotoğrafçıların; Instagram veya 
Twitter hesapları üzerinden #küreselik-
lim2021 etiketiyle birlikte “@alarkocarrier” 
adını kullanarak fotoğraf paylaşması yeterli 
olacak.

SEÇICI KURULDA BIRBIRINDEN 
USTA FOTOĞRAFÇILAR VAR 

2014 senesinden bu yana düzenlenen ya-
rışmanın seçici kurulunda bu yıl usta fotoğraf-
çılar dikkat çekiyor. Seçici kurulda; Gazeteci 
ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Belgeselci ve Foto 
Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğrafçı Dilan Boz-
yel, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü ve Foto 

Muhabiri Ercan Arslan ve Fotoğrafçı Mehmet 
Turgut yer alıyor. Ayrıca seçici kurula TEMA 
Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, 
Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv 
Garih ve Reklamcı Serdesin Ajans Başkanı 
Serhat Bayram da katkı sağlayacak.

Alarko Carrier’ın düzenlediği
“KÜRESEL iKLiM DEĞiŞiKLiĞi 

FOTOĞRAF YARIŞMASI”
başvuruları başladı

İklimlendirme sektörünün 
öncüsü Alarko Carrier’ın bu 
yıl sekizinci kez düzenlediği 
“Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması”na 
başvurular başladı. Yarışmaya, 
iklim değişikliğinin çarpıcı 
etkisini başarılı şekilde 
yansıtan fotoğraflarıyla, 
amatör ya da profesyonel 
olarak fotoğrafla ilgilenen 
herkes katılabilecek. 

Yarışmada derece girecek fotoğraflar, halk 
oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu be-
lirlenecek. İlk 12 sırayı alan fotoğrafın sahipleri 
aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanacak: 
Birincilik Ödülü: Toshiba Haori 13.000 Btu/h 
klima 
Ikincilik Ödülü: iPhone 12 Cep Telefonu 
Üçüncülük Ödülü: Canon EOS M50 Mark II 
BK Fotoğraf Makinesi Vlogger Kit
Özel Ödüller: Fujifilm Instax Mini 11 Bundle 
Box (Seçici Kurul tarafından belirlenen; 
dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alan üç 
fotoğraf sahibine)
Derece Ödülleri: Decathlon 500 TL’lik He-
diye Çeki (Seçici Kurul tarafından belirlenen; 
yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on 
birinci, on ikinci sırada yer alan altı fotoğraf 
sahibine)
Finale kalan ve ödül alan yarışmacılar ise, 
Alarko Carrier’ın resmi web sitesi ve sosyal 
medya hesapları üzerinden duyurulacak.

ILK 12 SIRADA  YER ALAN 
FOTOĞRAF ÖDÜLLERI
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PROJENIN her aşamasının halkın 
katılımına açık ve şeffaf olacağını be-
lirten ATSO Başkanı Davut Çetin pro-
jeyle ilgili şunları söyledi; “En büyük 

ulusal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı-
nın 100. Yıldönümü bu tarihi mirasa ulusal 
birlik ve gururla sahip çıkma vesilesidir. Bilim 
insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına 
tüm hemşerilerimizi Cumhuriyetimizin 100. 
Yılı Eseri Projesi için birlikte düşünmeye davet 
ediyorum. Antalya’da Cumhuriyetimizin 100. 
Yılı simge eseri ne olmalıdır?

ANTALYA, CUMHURIYETIN
BAŞARISININ SEMBOLÜ

Projenin amacı; Türk ulusunu Kurtuluş 
Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük 
eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 
yılında, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin 
kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusu-
muzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda 
örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek ne-
sillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını 
sağlamak, Cumhuriyetimizin başarısının sem-
bollerinden birisi ve Türkiye’nin vitrini olan 
Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerini, 
kent belleğini ve kimliğini, gelecek nesillerin 
haklarını koruyarak 21. yüzyılın çağdaş, yeni-
likçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri 
sevgi, saygı, hoşgörüyle kucaklayan bir kent 
olacağını göstermektir.”

HALK OYLAMASI YAPILACAK
Cumhuriyetin 100. yılını simge bir eserle 

kutlama fikrinin ATSO 2021-2024 Stratejik 
Planı çalışmaları sırasında ortaya çıktığını, 
Oda üyeleri, meslek komiteleri ve dış paydaş 
anketlerinde de en fazla desteklenen proje 
önerileri arasında yer aldığını belirten Davut 
Çetin, proje fikri ve seçim süreciyle ilgili şu 
bilgileri verdi;

 “Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini en 
iyi şekilde temsil edecek; özgün, yenilikçi, sür-
dürülebilir, uygulanabilir, Antalya kenti doğal, 
kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten 
günümüze kentin tarihi, kültürel birikimi ve 
belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikir, ATSO, 
SİAD’lar platformu, Akdeniz Üniversitesi, 
Antalya Kent Konseyi ve TMMOB’a bağlı Mes-
lek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma 
Komitesi tarafından belirlenecek. En iyi 10 
proje fikrinden değerlendirme kriterlerini tam 
olarak karşılayanların her birine 5000 TL öde-
necek. Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay 
düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin fikir ve önerileri de dikkate 
alınacak. Çalıştayda seçilecek proje önerileri 
sosyal medya üzerinden halk oylamasına 
sunulacak.”

BAŞVURULAR ONLINE, YAŞ SINIRI YOK
Fikir başvurularının https://my.forms.

app/antalyatso/100yilprojesi linkinde yer 
alan online form aracılıyla alınacağını belirten 
Davut Çetin şunları kaydetti; “Yaş sınırlaması 
yok. Eser, amaçta yer alan ilke ve değerlere 
uygun, Antalya’nın doğal, tarihi, kültürel mi-
rası ve gelecek hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 
Antalya içerisinde gerçekleştirilmesi açısın-
dan uygulanabilir mekânsal koşullara sahip, 
ekolojik, yönetimsel ve mali sürdürülebilirlik 
koşullarına sahip olmalıdır. Geçmiş ve gelecek 
konseptiyle ve Antalya’nın gelecekteki simge 
eserlerinden birisi olarak düşünülmelidir. 
Antalya’nın sosyal, kültürel, turistik yaşamına 
zenginlik katmalıdır. Eser fikir önerileri, hey-
kel, eğitim projesi, rekreasyon projesi, müze, 
kütüphane, konsept sokak, denizaltı müzesi 
gibi farklı niteliklerde olabilir, ancak proje 
eseri için sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, 
finansman imkanları ve verimliliği koşulları 
dikkate alınacaktır. Katılım için son tarih, 26 
Eylül 2021 Pazar, saat 24.00’tür”

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Cumhuriyetin 
100. yılını Antalya’da “simge” 

bir eserle taçlandırmak 
için harekete geçti. 

“Cumhuriyetimizin 100. 
Yılı Eseri Projesi” için 7’den 

70’e her yaş grubundan 
insanın fikrine başvurulacak. 

ATSO, SİAD’lar platformu, 
Akdeniz Üniversitesi, 

Antalya Kent Konseyi ve 
TMMOB’a bağlı Meslek 

Odaları temsilcilerinden 
oluşan Çalışma Komitesi’nin 

değerlendirmesi sonucu 
belirlenecek en iyi 10 proje 

fikri 29 Ekim 2021 tarihinde 
kamuoyuna açıklanacak. 

Seçilen proje fikirlerinin her 
birine 5 bin TL ödül verilecek.

ANTALYA
SEMBOLÜNÜ 

ARIYOR
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DAHA önce yaşanan Elazığ ve İzmir 
depremlerinde etkili yardımların 
yapılabilmesini sağlayan İhtiyaç 
Haritası portalı ve Nef Vakfı Ma-

navgat’ta meydana gelen yangın felaketinin 
yaralarının sarılması için “Bir Destek Bir Yuva” 
kampanyası başlattı. Yangınzede vatandaşla-
rın ihtiyaçlarına destek olmak isteyen vatan-
daşlar, www.ihtiyacharitasi.org adresindeki 
sosyal pazar yeri sekmesine girerek, yangın 
atlatmış mahallelerde daha önceden Manav-
gat Belediyesi’nce tespiti yapılmış ihtiyaçları, 
ilgili yönlendirmelerle satın alabilecek. Yapılan 
yardımlar Manavgat Belediyesi güvencesinde 
adreslere teslim edilecek. Yardımseverle-
rin satın alacağı her ihtiyaç, Manavgat’ın 
yerel esnafından tedarik edilecek. Bu sayede 
Manavgat’ta yangından zarar gören vatandaş-
ların beyaz eşya, tekstil ürünleri, televizyon, 
elektrik süpürgesi, klima gibi pek çok ürün 
ihtiyacı karşılanırken yerel esnaf da kalkınmış 
olacak. Bir Destek Bir Yuva projesinin sağlıklı 
yürütülmesi amacıyla Manavgat Belediyesi’ni 
temsilen Başkan Şükrü Sözen, ihtiyaç Haritası 

Portalı ve Nef Vakfı adına da Proje Koordina-
törü Ercüment Arabacı işbirliği protokolünü 
imzaladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 
“Değerli dostlarım, Manavgat Belediyesi 
olarak, büyük yangın felaketinden zarar gören 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı’nın 
ortak çalışması olan “BİR DESTEK BİR YUVA” 
Projesine, yaptığımız işbirliği protokolüyle 
destek veriyoruz. Çok anlamlı ve bir o kadar 
yararlı olacağına inandığımız projemize katkı 
vererek hem yangınzede vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de Manav-
gat’taki yerel esnafımıza destek olabilirsiniz. 
https://sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org/ 
adresine girerek, yangın atlatmış mahalleleri-
mizde daha önceden Manavgat Belediyemizce 
tespiti yapılmış ihtiyaçları, ilgili yönlendirme-
lerle satın alabilirsiniz. Yaptığınız yardımlar 
Manavgat Belediyesi güvencesinde adreslere 
teslim edilecektir. Gelin hayatları ve umutları 
birlikte yeşertelim” dedi.

Manavgat belediyesi, ihtiyaç haritası ve
NEF VAKFI iŞBiRLiĞiYLE 
YARALAR SARILACAK

Manavgat Belediyesi, yaşanan büyük yangın felaketinin 
yaralarını, yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler ve hayırsever 
vatandaşlarla işbirliği ile sarmaya devam ediyor. Manavgat 
Belediyesi son olarak büyük yangın felaketinden zarar gören 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İhtiyaç 
Haritası ve Nef Vakfı’nın ortak çalışması olan “BİR DESTEK BİR 
YUVA” projesine, yapılan işbirliği protokolüyle destek veriyor.
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ATF21, Antalya Turizm Fuarı, 
“Kaygının tedavisi hareket halinde 
olmaktır” sözünden yola çıkarak Türk 
turizm endüstrisini de durmamaya, 

birlikte tam yol ileri gitmeye davet ediyor.
ATF21 Antalya Turizm Fuarı,  yaklaşık 

2000’i yabancı olmak üzere, 27 -28  Ekim tarih-
lerinde 8000 üst düzey turizm profesyonelinin 
katılımıyla gerçekleştirilmek üzere sezonun en 
önemli sinerjisine imza atmak için hazırlanıyor.

ATF’nin kurucusu Selçuk Meral konuya dair; 
“Partnerlerimiz, destekçilerimiz ve katılımcı-
larımızla, Turizm endüstrisine ATF ile hareket 
kazandırarak 2022 satış pazarlama sezonuna 
proaktif bir giriş yapmak istiyoruz” dedi. Selçuk 
MERAL; 2000’i yabancı olmak üzere 8000 
üst düzey turizm paydaşı ile Antalya’da 2022 
sezonuna start vererek, turizm endüstrisini 
ATF21’in yaratacağı devinime katılmaya davet 
etti.

Meral sözlerine; “Tam yol ileri demekten ve  
durmamaktan, harekette olmaktan daha etkin 
bir çözümümüz yok. 2020 –2021 hiç kimse-
nin beklemediği 2 yıl olarak tarihi zorluklar 
yaşamamıza sebep oldu. Sektör çok zarar gördü 
ancak zararı minimize etmek için ilk günün-
den itibaren elimizi taşın altına koyduk. Bizi 
destekleyen herkesle birlikte gördük ki; bu zor 
yıllar da tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak. 
Türk turizm sektörü nasıl şimdiye kadar her 
türlü zorluğu yendi ise bunu da yenecek. Her 
zamankinden daha güçlü, daha emin adımlar 
ile ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin, 
dünyanın öncü turizm merkezi olabileceğine 
yürekten inanıyorum. Sektörün devinimi ile 
bunu hep birlikte başaracağız.

Daha çok istişare, daha çok birlik, daha çok 
hareket ile Türk turizmcisi her zorluğun üzerin-
den gelecektir. İşte tam da bu yüzden evimizde, 
turizmin kalbi Antalya’da tüm dünya turizm 
profesyonellerini kucaklayarak ortak duyguda, 
ortak kazançta buluşabiliriz ki; ATF21 bu yılın 
en iddialı ilk turizm fuarı olacak. Kimse için 
değil, önce kendimiz için tüm dinamikleri-
miz ve süratle yeni yol haritaları belirlemeliyiz. 
Türkiye olarak sektörün en dinamik oyuncusu 
biz olmalıyız. Antalya Turizm Fuarı, çok kısa 

bir sürede dünya Turizm camiasının en önemli 
buluşma noktalarından biri olacak, herkesi 
buna katılmaya davet ediyorum.” diyerek iddia-
sını bir kez daha ortaya koydu.

YENI IŞ BIRLIĞI FIRSATLARI ILE “ATF”
Dünya turizminin en önemli kaynak pazar-

larının paydaşları ile Türkiye turizm endüstrisi-
ni, en son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir 
araya getirecek olan ATF21, işbirliği fırsatları 
oluşturarak; sektörde heyecanlı, mutlu ve 
umutlu olabilmeye fırsat yaratacak.

Katılımcıları için akla gelebilecek hemen 
hemen her şeyi düşünerek anahtar teslim bir 
paket ile hizmet vermekte olan ATF; stantlar, 
catering, wifi, workshoplar, sunumlar, B2B 
görüşmeler, Speed Network çalışmaları, yurtiçi 
ve yurtdışı ziyaretçileri ve organizasyonları ile 
katılımcısına işine konsantre olma şansı veren 
inovatif yapısı sayesinde, mutlak surette değer-
lendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor.

ATF ile Antalya’da farklı pazar ve uzman-
lıkları olan turizm acenteleri, tur operatörleri, 
konaklama tesisleri ve turizm endüstrisi bile-
şenleri olan hizmet sağlayıcılarının profesyo-
nelleri ile ilişkilerinizi pekiştirebilir, yeni ortak-
lıklar kurabilir ve işbirliği imkanı bulabilirsiniz. 
İşletmelerinizin ve bölgelerinizin hizmetlerini 
sunabilir ve yeni sezona taze bir vizyon ile start 
vererek rekabette fark yaratabilirsiniz.

ATF, Antalya Turizm Fuarı, Türk turizminin 
kalbi Antalya’da yeni bir vizyon ile turizm fuar-
larına yenilikçi bir anlayış getirerek 2019 yılın-
da 1000’i yabancı olmak üzere 6000 profesyo-
nel ziyaretçi ile ilk fuarında sektöre yepyeni bir 
soluk ve çözüm platformu kazandırdı.

SEKTÖRÜN NABZI TUTULACAK
Turizm organizasyonunun ve kaynak 

pazarların en önemli konularında paylaşımlar 
yapılacak olan panellerde uzman katılımcıla-
rın sunumları ses getirecek. Speed Network 
çalışmalarının yanı sıra workshop, sunum ve 
toplantılar ile ‘Turizmin kalbi’ olan konularda 
sektörün nabzı tutulacak.

2019 yılında 150’ye yakın profesyonel ve 
uzman katılımı, 12 ana başlıkta sivil insiyatif 

ile hazırlanan ilk ‘Turizm Swot Analizi’ne de 
imza atan Antalya Turizm Fuarı, 27-28 Ekim 
2021’de yine Türkiye turizmine gönül vermiş 
kurumların destekleriyle iki gün sürecek olan 
etkinliğinde turizmin kalbindeki konuları 
vurgulayacak.

ATF21 TEKNOLOJISI ILE DE FARK YARATACAK
ATF, Antalya Turizm Fuarı, sektöre kazan-

dırdığı yepyeni anlayışı, geliştirdiği iletişim 
teknolojisi ile de taçlandıracak. GMT Fuarcılık 
inovatif yaklaşımı ile fark yaratan anlayışına 
27-28 Ekim 2021 tarihinde üçüncüsünü düzen-
leyeceği ATF21’de katılımcıları ve profesyonel 
acente ziyaretçileri için özel bir iletişim altyapı-
sı da kazandırarak  katma değer yaratacak.

MOTTO, “TAM YOL ILERI”,
2021 yılına vakit kaybetmeden hazırlana-

bilmek için harekete geçen ATF, Türkiye ve 
Antalya için çok önemli bir misyon üstlenerek 
dünya turizm profesyonellerinin yeni merkezi 
olmak için büyük bir adım atarak, sizleri de 
hareket etmeye davet ediyor. 

B2B VE SPEED NETWORK ILE ATF
ATF, turizm endüstrisinin paydaşlarını bir 

araya getirerek kalbinde sürdürülebilirliği olan 
işletmeleri geliştirmek üzere Türk ve dünya 
turizm sektörü için kurduğu bu inovatif turizm 
bilgi ve iş  paylaşım platformunda B2B ve 
Speed Network görüşmelerine de yer vererek 
profesyonel bir iş geliştirme zemini yaratacak.

www.antalyaturizmfuari.com adresinden 
katılım ve akreditasyon için adım atabilir, 
sales@gm-center.com mail adresinden ve   
0242 316 22 99 nolu telefondan sorularınıza 
cevap bulabilirsiniz.

Antalya Turizm Fuarı ile
TAM YOL iLERi

GMT Fuarcılık tarafından 
organize edilen ATF21 
Antalya Turizm Fuarı, Antalya 
Anfaş Fuar Merkezi’nde, 27-
28 Ekim 2021 tarihlerinde en 
önemli kaynak pazarların 
paydaşları ile turizm 
endüstrisini bir araya 
getiriyor ve 2022 için tam 
yol ileri komutu ile harekete 
geçiyor.

Selçuk 
Meral
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Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuklarım, 
sevgili arkadaşlarım; Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanı Op. Dr. Mine Yılmaz ve yine Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Yılmaz 

oldu. 6 ay önce kurdukları Antalya Kadın Doğum 
Kliniği’nin kapısını, hem hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunmak hem de söyleşimizi gerçekleştirmek için 
çaldım… Ve sevgili dostlarım; Yılmaz çifti, sizler 

için SMA hastalığının önceden belirlenmesinden, 
menapoz döneminde yapılacaklara kadar çok önemli 

bilgiler paylaştılar bizimle. Keyifle okuyacağınız 
ve birçok sorunuza yanıt bulacağınız bir söyleşi 

olduğuna inanıyor, kendilerine sayfalarımıza 
kattıkları renk ve değer için çok teşekkür ediyorum…

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI
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HER iki konuğum da Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı. Her ikisi 
de Operatör Doktor… Hal böyle 
olunca da konumuz elbette kadın 

sağlığı… Öncelikle sizlere bu iki değerli dokto-
rumuzu kısaca tanıtmak isterim. 

Op. Dr. Mine Erdoğan Yılmaz;  Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İhtisası-
nı Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlamış. 
Bir kaç özel hastanede görev yaptıktan sonra 
eşiyle birlikte 6 aydır kendi kliniğinde çalı-
şıyor. 6 yıldır da aktif gebe ve doğum okulu 
eğitmenliği yapıyor. Perinatoloji ve genital 

estetik alanında daha yoğun çalışmalarına 
devam ediyor. 

Op. Dr. Ayhan Yılmaz ise; Çapa Tıp Fakül-
tesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimini 
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma hasta-
nesinde tamamlamış. Devlet ve özel hastane 
çalışmalarından sonra son 6 aydır kendi 
kliniğimizde çalışmalarına devam ediyor.

Evet, bu kısa tanışma faslından sonra, 
dilerseniz sohbetimizin detaylarına geçelim… 

m Antalya Kadın Doğum Kliniği ne 
zamandır faaliyet gösteriyor? Bu kliniği 
kurma amacınız nedir ve klinikte verilen 
hizmetlerden kısaca bahseder misiniz?

Antalya Kadın Doğum Kliniği 6 aydır hiz-
met vermektedir. Kliniği kurarken amacımız 
danışanlarımıza hastane ortamından daha 
samimi, Covid19 tedbirlerini daha fazla sağla-
yabileceğimiz bir ortamda hizmet vermekti.

Klinikte gebe takibi, lazer ile genital este-
tik, vaginismus ve cinsel sorunların tedavisi, 
gebe-doğum eğitimi, emzirme eğitimi hizmet-
lerini vermekteyiz.

m Klinikteki teknik donanımlarınız 
nelerdir?

Her muayene odasında ileri teknoloji ile 
hizmet veren ultrason cihazlarımız, genital 
estetik için kullandığımız lazer cihazımız ve 

“Amacımız; danışanlarımıza 
hastane ortamından
daha samimi ve steril bir 
ortamda hizmet vermek.”

OP. DR. MİNE YILMAZ VE 
OP. DR. AYHAN YILMAZ
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gebe takibinde kullandığımız NST cihazları-
mız mevcut. 

“HER ÜREME YAŞINDAKI KADININ 
YILLIK USG-MEME-SMEAR TAKIBI 

YAPTIRMASI ÖNEMLIDIR”
m Jinekoloji alanında koruyucu he-

kimlik hizmetleri nelerdir? Bu konuda 
rutin kontroller konusunda neler söyler-
siniz?

Jinekolojik olarak danışanlarımızın yıllık 
rutin kontrollerinde rahim ağzı kanser tara-
ması için smear testlerini, rahim ve yumurta-
lık kanseri taraması için ultrason ve labora-
tuar tetkiklerini yaptırıyoruz. Meme kanseri 
taraması için danışmanlık verip yönlendiriyo-
ruz. Aksi belirtilmediği sürece her üreme ya-
şındaki danışanımızın yıllık Usg-meme-smear 
takibi yaptırması gerekmektedir. Uygun 
yaştan itibaren rahim ağzı kanseri aşısının 
yapılması hakkında danışmanlık veriyoruz.

“Vaginismus gibi spesifik sorunlarda Dr. 
Mine Yılmaz’ın hipnozla verdiği destekle çok 
kısa sürede iyi sonuçlar almaktayız”

m Ayhan Hocam sizin CISED (Cinsel 
Sağlık Enstitüsü Derneği) sertifikanız 
olduğunu da söyleyelim okuyucularımıza 
hemen ve soralım; cinsel sağlık konusun-
da jinekolojinin yeri nedir? Bu konuda 
alanınızın desteği ne şekilde olmaktadır?

Cinsel sağlık bir kişinin cinsel yaşamını 

mutlu ve huzur içinde sürdürebilmesidir. 
Cinselliği karşılıklı saygıya dayalı, mutlu ve 
güvenli yaşamak bireyleri zenginleştirir. Bi-
yolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etken 
olduğu bu durumlarda öncelikli olarak fiziksel 
değerlendirmeyi yapıyoruz. Devam eden sü-
reçte gereğinde psikolojik, ürolojik multidisip-
liner yaklaşımla problemlere çözüm buluyo-
ruz. Vaginismus gibi spesifik sorunlarda eşim 
Mine Yılmaz’ın da hipnozla verdiği destekle 
çok kısa sürede iyi sonuçlar almaktayız.

m Gündemi çok meşgul eden SMA 
hastası çocuklarımız var maalesef. Bu 
nedenle size sormak isterim; çocuk sahi-
bi olmadan önce SMA ve benzer hastalık-
ların çocukta olma ihtimalini tespit eden 
testler var mıdır?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler gebelik 
planladıkları zaman SMA gen testini çalıştıra-
bilmektedirler. SMA, çocuk anne karnınday-
ken tespit edilmesi mümkün ve genetik tanısı 
belli olan bir hastalıktır. Genetik tetkiklerle 
önceden fark edilebilir ya da ilk doğan bebek 
SMA ise sonraki gebeliklerde aileye genetik 
danışmanlık verilerek hastalık bu şekilde 
tespit edilebilir.

Gebelik takibinde ‘kesin SMA’lıdır denile-
cek’ ultrason bulgusu olmadığı için çiftlerin 
gebelik öncesi gen testi yaptırması eğer gen 
pozitif ise gebelikte bu yönde takip çizelgesi-
nin oluşturulmasını öneriyoruz.

“SMA, ÇOCUK ANNE KARNINDAYKEN 
TESPIT EDILMESI MÜMKÜN VE GENETIK 
TANISI BELLI OLAN BIR HASTALIKTIR.”
m Bir de günümüzün vebası covit 19 

sorunumuz var. Birçok gebe kadının da 
bu hastalığa yakalandığını duyuyoruz. 
Bu dönemde hamile kalan anne adayla-
rına ne gibi tavsiyeleriniz olur korunma-
ları adına. Ya da covide yakalanmış gebe 
kadınlar nasıl bir yol izlemeliler?

Gebelik planlayan anne adaylarına gebelik 
öncesi 2 doz covid aşılarını yaptırmalarını 
öneriyoruz. Gebelik öncesi yapılmadıysa 
gebeliğin 12. haftasından sonra aşılarını plan-
lıyoruz. Aşı elbette tam anlamıyla covid’den 

koruyucu değil sosyal yaşamlarında tedbiri 
bırakmamaları gerekiyor. Eğer gebe covid ise 
ciddi solunum sıkıntısı yoksa karantina süre-
sine uyması, kan sulandırıcı kullanması, aldığı 
vitamin takviyelerine ek olarak D ve C vita-
mini öneriyoruz. Eğer solunum sıkıntısı varsa 
bir sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.

Genital estetik konusunda vajinal la-
zer uygulamalarının epeydir etkin olarak 
kullanıldığını biliyoruz. Bu uygulamalar, 
kimlere ve ne zaman uygulanmaktadır. 
Öncesi ve sonrası ne gibi tedavi aşamala-
rı vardır?

Lazeri, genital estetik, idrar kaçırma, 
vajinal doğum sonrası deformasyonlar, kronik 
vajinal enfeksiyonlar, dış genitalin asimetri 
problemleri, menopozda vajinal kuruluk, 
orgazm problemlerinin tedavisinde kullan-
maktayız. 

32
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SAÇ&MAKYAJ FOTOĞRAFLAR

ŞEREF
BAYRAM

m Menapoz ile ilgili de sizden kısaca 
bilgi alabilir miyiz? Menapoz sürecine giren 
kadınların bir takım rahatsızlıklar yaşadı-
ğı malum. Bu rahatsızlıklar ve minimum 
seviyeye indirilmesi için ne gibi tedaviler 
uygulamaktasınız?

Menopoz kadınların adet döngülerinin 
bittiğine işaret eden biyolojik ama aynı zaman-
da da doğal bir süreçtir. Kişinin vücudundaki 
östrojen hormonu seviyesinin azalmasıyla 
sıcak basması, vajinal kuruluk, enerji düşüklü-
ğü, duygu durum ve uyku bozuklukları olabilir. 
Menopozla beraber ortaya çıkan bu şikayetler 
için kişinin bireysel ve ailesel tıbbi geçmişi de-
ğerlendirilerek kısa süreli düşük doz östrojen 
tedavisi uygulayabiliyoruz. Bununla birlikte 
zaman içinde oluşabilecek kemik erimelerini 
takip edip gereğinde tedavi veriyoruz.

Menopozda en sık rastladığımız vajinal ku-
ruluk şikayeti ile ilgili lokal östrojen uygulana-
bileceği gibi vajinal olarak uyguladığımız lazer 
tedavisinden de çok iyi yanıtlar almaktayız.

Lazer 
tedavisinden 
de çok iyi 
yanıtlar 
almaktayız.
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PANDEMi 
SÜRECiNDE GÖZ 
SAĞLIĞIMIZI 
NASIL KORURUZ?

Kaya Özel Kayagöz Merkezi
Op. Dr. Halil İbrahim Kaya
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ONLINE evden çalışma, online 
eğitim, online toplantılar, dijital 
ekran karşısında geçirdiğimiz 
teknoloji bağımlı uzun saatler, 

gözlerde batma, yanma, yorgunluk, bulanık 
görme ve en çok da göz yorgunluğuna yol 
açmaktadır.

Kapalı ve klimalı ortamlarda bilgisayar, 
tablet, telefon gibi dijital ekran karşısında 
geçirilen zaman en çok göz kuruluğu 
sendromuna neden olur. Buradaki tehlike bu 
cihazlardan yayılan mavi ışıktır. Bu ışık düşük 
dalga boyuna sahip yüksek enerjili ışıktır. 
Diğer dalga boylarına nazaran daha fazla 
titreşim yayar bu da görüş netliğinizi etkiler. 
Göz yorgunluğu, kızarıklık ve göz kuruluğu 
gibi rahatsızlıklara yol açar.

Gözleriniz;
m Kızarıksa,
m Kaşınıyorsa,
m Bulanık görüyorsanız,
m Batma-yanma şikayetleriniz var ise,
m Işığa karşı hassasiyetimiz arttıysa lütfen 

zaman kaybetmeden göz doktoruna gidiniz!

PEKI GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA 
BIZLER NELER YAPACAĞIZ?

Dijital ekran karşısında mutlaka koruyucu 
cam özelliği olan gözlükleri kullanacağız. 
Bilgisayar ekranını kendimize göre 
ayarlayacağız. Gözünüzden yüksek seviyede 
bir ekran kullanımı göz acınız ve aralığınızı 
daha fazla rahatsız edecektir. Sık sık mola 
verip, temiz havadan yararlanmak yine 
yapılması gerekenler arasındadır.

Kontak lens kullanıyorsanız bu süreçte 
gözlük tercih edebilirsiniz. Kontak lens 
kullanımı hassasiyet gerektirir. Ellerinizin 
temizliği,  gözlerinize temasınız bu süreçte bir 
risk faktörüdür, unutmayınız.

Gözlüğünüz ister numaralı ister 
güneş gözlüğü olsun, kişisel eşyanızdır 
kimseyle ortaklaşa kullanmayınız. Aynı 
şekilde kullandığınız göz damlalarınızda 
paylaşılamaz.

HAVUZ YERINE DENIZ TERCIH EDILMELIDIR
Antalya’da yaşıyoruz. Tatil sürecinde 

ilimizin nüfusu artıyor. Havuz kullanımı her 
zaman göz sağlığı için risklidir. Havuz yerine 
deniz tercih edilmelidir. Hem kendi hem 
sevdiklerimizin sağlığı ve bir bütün olarak 
tüm ulusun sağlığı için lütfen üzerimize 
düşen tüm görevlerin bilincinde olalım.

Sağlıkla kalın.

Covid-19 pandemisinde 
tüm dünya çok önemli bir 

sınavdan geçmektedir. 
İnsanoğlu kendi sağlığının 
her şeyden önce geldiğini 
anlamış bulunmaktadır. 

Pandemi sürecinde 
degişen çalışma, eğitim ve 
günlük yaşam rutinimiz 
hem genel hem de göz 

sağlığımızı etkilenmekte, 
bazı göz hastalıklarını da 

tetiklemektedir.

www.kayagozmerkezi.com

ŞirinyalI Mahallesi İsmet Gökşen 
Caddesi No: 70/1  

Muratpaşa - Antalya / TÜRKİYE 
Telefon : 0 (242) 316 00 96 - 98

Fax : 0 (242) 316 00 99
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ACAPELLA SANATEVİ
Bu ay sayfalarımızın konukları 
arasında, Acapella Sanatevi de var… 
Kendilerini sanatın her alanında 
yenilemeyi ve geliştirmeyi amaç 
edinerek yola çıkan Özge Önal 
Özbakır  ve Seden Elam Tokalak 
tarafından kurulan Acapella 
Sanatevi, Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı sertifika programları 
sunuyor. Aynı zamanda, dünyadaki 
bütün kurum ve kuruluşlar 
tarafından kabul görmüş sanat 
okullarının sertifika programları da 
mevcut olan merkezde, çocuk ve 
yetişkinler bu programlarla çeşitli 
eğitimler alıyor. 

Kendini sanatın içinde 
bulmak isteyenlere özel;
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SANATIN her alanında kendini 
geliştirmeyi amaçlayan Acapella 
Sanatevi kurucuları Özge Önal 
Özbakır  ve Seden Elam Tokalak; 10 

yılı aşkın süredir eğitim ve öğretim alanında 
görev yaptıktan sonra, eğitime aktif olarak 
sanatla emek vermeye devam ediyor.

Bu çok özel hizmetle çevrelerine ışık saçan 
iki özel insanla, sanatevlerindeki eğitimler, 
gelecek hedefleri ve faaliyetleri hakkında çok 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik…

m Acapella Sanatevi’nin kuruluş 
ve hizmete girme hikayesini sizden 
dinleyebilir miyiz?

Acapella Sanatevimizin çıkış noktasında; 
her şeyden önce sanatsever olmak, aldığımız 
eğitim ve ebeveyn olmamız yer alıyor... 
Topluma sağlıklı bireyler yetiştirmenin sanat 
ve spordan geçiyor olduğuna inanıyor, gençleri 
ve genç yetişkinleri doğru yönlendirmede, 
disiplin ve koordinasyon sağlanmasında, hem 
biz ebeveynler için hem de çocuklarımızın 
daha bilinçli yetişmesi için büyük önem 
taşıdığını düşünüyoruz.

m Acapella Sanatevi çatısı altında 
hangi yaş grupları, hangi sanatsal 
eğitimler alabilir?

Kurumumuzda her yaştan kursiyerlerimizi 
ağırlamaktayız, ‘Sanatın ve sanatçı olmanın 
yaşı yoktur’ ilkesinden yola çıkarak isteyen 
kursiyerlerimiz hoby olarak, isteyenler 
profesyonel olarak bizlerle vakit geçiriyor. 
Sanatın her alanında yer almak isteyenlere, 
eğitim vermekten mutluluk duyuyoruz.

m Müzik, Resim, Yaratıcı Drama 
ve Bale başlıklarını açtınız ama 
özellikle müzik konusunda çok fazla alt 
başlık olduğunu düşünüyoruz. Hangi 
enstrümanların eğitimleri var mesela? 
Diğer ana başlıkları da detaylandırabilir 
misiniz?

Piyano, keman, klasik gitar, elektrogitar, 
yan flüt, bateri, verdiğimiz enstrüman 
eğitimlerinin önde gelenleri olup, neredeyse 
tüm enstrümanların eğitimi sanatevimizde 
verilmektedir. Bunlara ek olarak; Şan, 
Konservatuar  Hazırlık Eğitimi, Güzel Sanatlar 
Liselerine ve Güzel Sanatlar Fakültelerine  
Hazırlık Eğitimleri verilmektedir.

Bu eğitimlere ek olarak Klasik Bale, 
Modern Dans, Resim ve Drama eğitimlerimiz 
de keyifle devam etmektedir.

m Kadronuz da oldukça zengin 
görünüyor. Hem okulun fiziki yapısı, hem 
eğitimcileriniz hakkında da kısaca bilgi 
almak isteriz.

Eğitmen kadromuzun, ilgili okulların 
konservatuarlarından ve güzel sanatlar 

Adres: Güzeloba Mh. Çağlayangil Cd. 
No:19/A Muratpaşa / ANTALYA

Tel: 0 242 349 22 99

fakültelerinin lisans ve yüksek lisans 
bölümlerinden mezun kişilerden olmasına 
özen göstermekteyiz. Ekip arkadaşlarımızla 
birlikte olmaktan son derece mutluyuz. 
Çalışma ortamımızda bizimle birlikte  
oldukları için her birine teşekkür ediyoruz.

m Yeni dönemde planlamalarınız 
içerisinde neler var? Hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Değerli sanatseverler, müzisyenler, 
icracılar… Tüm dünyayı kasıp kavuran 
pandemi döneminde yaşadığımız 
sıkıntıların ardından müziği, dinletiyi, 
konserleri tekrar sizlerle buluşturmanın 
heyecanı içerisindeyiz. Acapella Sanatevi 
olarak yeni sezonda Acapella Konser 
Salonu’nda konserlere ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyoruz. Konser yapmak 
isteyen icracıların mekan ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeyi ve nitelikli müziği dinleyici 
ile bir araya getirebilmeyi amaçlamaktayız. 
Ekim ayı itibari ile başlayacağımız 
konserlerimizin programına                            
www.acapellasanatevi.com web 
adresimizden ve @acapellasanatevi 
Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

acapella 
sanatevi
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Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı

Varis Çorabı 
(Kompresyon Tedavisi)
Kompresyon tedavisi, 
toplardamar tıkanıklıkları veya 
kapakçıklarındaki kaçaklara 
bağlı ödemin ve varislerin 
tedavisinde uzun yıllar 
kullanılmaktadır. Toplardamar 
hastalığının tedavisinde ilk 
olarak varis çorabı 1848 yılında 
William Brown tarafından 
kullanılmıştır. Kompresyon 
tedavisi ile bacaklarda kan ve 
sıvı göllenmesini engel olmak, 
kalbe dönüşünü kolaylaştırmak 
amaçlanmaktadır.
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KOMPRESYON tedavileri kullanıldık-
ları sürece etkili olurlar. Tedaviye ara 
verildikleri taktirde mevcut problem 
ilerleme gösterir. Kullanılan çoraplar, 

diz altı, dizüstü ve külotlu olmak üzere üç 
farklı yapıdadır. Bu çoraplar kullanıldıkları 
hastalığa göre tercih edilirler. Venöz yetersiz-
liklerde, tıkanıklıklarda veya varis tedavisinde 
diz altı varis çorapları yeterli olmaktadır. Lenf 

ödem gibi problemlerde ise külotlu veya 
dizüstü varis çorapları tercih edilmek-

tedir.

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

Gökay Plaza No: 69/6 
Konyaaltı/ANTALYA

0242 229 88 87
0536 319 47 66

Varis çorapları 
veya bandajların 
genel faydaları:

m Toplardamar-
lar etrafındaki bağ 
dokusunu destek-
lemek

m Toplardamar 
içerisinde yüksek 
basınç gelişmesini 
engellemek

m Dokulara sıvı 
akısını azaltmak

m Lenf akımını 
artırarak ödemi 
azaltmak

m Bacak kas 
pompalarını destek-
lemek

m Toplardamar 
akımını hızlandı-
rarak pıhtılaşmayı 
engellemek

m Toplarda-
marlar içerisinde 

bulunan kapakçıkla-
rın geri kaçaklarını 
azaltmak

Varis çorabı 
kullanımında 
kurallar:

m Kompresyon 
çorapları genel 
olarak gündüz 
giyilmekte ve gece 
yatarken çıkartıl-
maktadır.

m Bacak atar-
damarlarında ciddi 
problem varsa, varis 
çorapları bacağın 
beslenmesini daha 
fazla bozarak 
şikayetleri artıracağı 
için kullanılmama-
lıdır.

m Varis çorapları 
yaklaşık 3-4 ay sonra 
etkinliği azalacağı 
için değiştirilmelidir.

Bunlarda uyguladıklara basınca göre de;           
hafif, orta ve yüksek olarak sınıflandırılır:

m Hafif: 15-20 mmHg
m Orta: 20-30 mmHg
m Yüksek: 30-40 mmHg
Tüm sınıflarda basınç dereceleri bilek böl-

gesinde %100’den başlayarak, diz bölümünde 
%70, bacak üst bölümünde ise basınç %40’a 
düşmektedir.

Varis çoraplarını tercih ederken,
m Koruyucu amaçlı uzun süreli ayakta du-

ran kimselerde diz altı hafif basınçlı çorapları,
m Venöz yetersizliklerde ve varis tedavi-

lerinde ise sıklıkla orta dereceli olanlar tercih 
edilmektedir.

m Lenf ödem veya venöz ülserde ise daha 
yüksek basınçlar tercih edilmektedir.

Varis çorabı ölçümü:
m Ölçümler ayakta ve ödemin yok veya en 

az olduğu zaman yapılır.
m Varis çorapları ayak bileğinde en dar 

seviyeden, bacağın en geniş bölümünden 
ölçümler yapılarak belirlenir.

m Çorap uzunluğu ise ayak tabanı ile diz 
altı 1-2 parmak altı arasındaki mesafeye göre 
belirlenir.
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BIZIM gündemimiz bize sunulan 
gündemin hep çok gerisinde. 
‘Sunulan’ diye düşünüyorum çünkü 
bilgimiz bize anlatılan, yazılan 

çizileni okuduğumuz kadar. Yaz aylarına 
dönüp bir daha baksak; sevdiklerimizin 
doğum günleri, keyifli bir akşam yemeği, 
manzaraya karşı bir sabah kahvesi, içtenlikle 
attığımız bir kahkaha, birden coşup eşlik 
ettiğimiz o şarkı, başımızı dayayıp huzur 
bulduğumuz bir omuz var mıydı, ‘iyi ki’lerimiz 
oldu mu?

Belki birini belki birkaçını yaşadık ama 
mutlu olduğumuzda bir suçluluğa kapıldık 
belki. Mutlu olmak için suçluluk duymayı bize 
kim öğretti?!!!

Bir andan keyif almak elimizdeki 
telefonlarla ne mümkün, yukarı doğru 
kaydırdıkça yeni bir felaketin parçasısın!

Pandemi bize son dakika haberlerini 
kovalamayı hayatın bir parçası haline getirdi. 

Günlük haber dediysem birbirini kovalayan 
felaket haberinden başka bir şey bulamadık. 
Ola ki felaket haberi paylaşmayan biri varsa 
duyarsızlıkları için bu insanlardan “nefret 
ettik, hakaret ettik, ölümüne yargıladık”. 
Felaketi paylaşmayan ne olabilir ki; ya suçun 
parçası ya da duyarsızın teki!

Gündeme geri dönelim istiyorum ama 
bu sefer bir farkla. Kendi gündemimizi 
düşünmeye utanmadan, çekinmeden. “Ben de 
mutlu oldum ama bugünlerde mutlu olunur 
mu, ne biçim bir insan oldum ben?” diye 
düşünmeden…

Ne az ne çok kararında mutlu 
olabileceğimiz gündemlerimiz var; içimize 
sinsin istedik çok mu?

“Olan oluyorken gözümüzü de 
kapatmayalım, dipsiz kuyuya balıklama da 
atlamayalım” diyorum ama yine de emin 
olamıyorum, duyarsız mı oldum?

Ne gündemi bol günler 
yaşıyoruz, üzerine 

düşünecek ne çok konu var… 
Gündemden bahsedilince 

akla ilk gelenin ne olduğunu 
merak ediyorum aslında. 

Gerçi çok da merak 
diyemiyorum artık çünkü 

duyacaklarımı aşağı 
yukarı tahmin ediyorum; 

pandemi süreci, yangınlar, 
çevre sorunları, savaş, göç, 

ekonomik kriz, politik 
mutsuzluklar diyor ve 

susuyorum. Devam etsem 
kara liste uzayıp gidecek. 

Yine kafama sorular takılıyor; 
tüm bunlar kimin gündemi? 

Gündemi kim belirliyor? 
Neye göre belirleniyor? 

Ucunda birinin kendi çıkarı 
oluyor mu?

‘İYİ 
Kİ’lerimiz, 

iyi ki 
varlar...
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Son yıllarda kolajenin önemi daha çok konuşulur 
oldu. Ben de hem dergide, hem seminerlerde, 
hem de sosyal medyada çokça bahsettim 
kolajenden, ayrıntılara tekrar girmeyeceğim. 
Ama önemli birkaç hatırlatmam var…

NEREDEYSE tüm dokularımızın 
temel yapı taşı proteini olan kola-
jen cilt için ayrı bir önemli. Çünkü 
cildin yüzde 72’si kolajenden oluşu-

yor. Otuzlu yaşlara kadar vücut yıkım yapım 
dengesini koruyabilmekte iken, sonrasında 
gittikçe ihtiyaç arttığından ve yapım azal-
dığından denge bozuluyor ve kolajen kaybı 
artıyor. Özellikle bu yaşlardan sonra kollajen 
desteği çok kıymetli.

KOLLAJEN AŞISI: CILTTEKI GENÇLIĞIN SIRRI
Beni tanıyanlar ya da bir konuda be-

nim fikrimi almış olanlar bilir; her konuya 
bütüncül yaklaşırım. Yani sadece görünen 
ya da semptomla ilgilenmem. Hem sistemik 
olarak tüm vücutta sorunun belirlenmesi ve 
sistemik destek üzerine yapılması gerekenleri 
hem de bölgesel olarak sorunları ve çözümleri 
birleştirmeye çalışırım. 

Eğer erken yaşta veya beklenenden fazla 
bir elastikiyet kaybı, kolajen azalması varsa 
mutlaka sistemik sorunlar; inflamasyon, 
sızdıran barsak, otoimmün hastalıklar, 
metilaston problemleri, stres, sigara ve daha 
çoğaltılabilecek birçok sorunu da gözden 
geçirip çözümler aramalıyız.

Beslenmede kolajen artırıcı gıdalar ve lifli 
besinler çok önemli.

Kolajen içmekle hem cilde hem de tüm 
vücuttaki ihtiyaca destek vermek önemli. 

Ancak cildimiz ve yüzümüz için başka bir 
seçeneğimiz daha var: Enjektabl Kollajen 
Aşısı…

Özellikle yüz ve ellerdeki volüm kaybı, kı-
rışıklıklar, lekeler hiç sevmediğimiz ve cilt ya-
şını olandan da fazla gösteren bulgular. Yüzde 
mimik ile oluşan ince ve derin kırışıklıklar, 
göz etrafı özellikle kaz ayakları ve gözaltları 
sıkıntılı bölgeler. 

Bu sayıda sizlere bu sorunlu bölgeler için 
çok etkili bir tedavi planı sunacağım. Hem de 
bu planın tam mevsimindeyiz.

Belirtmeliyim ki; bu plan bana özgü… Belki 
başka uygulayan hekim arkadaşlarım vardır 
ama ben bilmiyorum. Bana özgü dememdeki 
hikaye şu: Yıllar önce kolajen aşıları yeni kul-
lanılmaya başladığı dönemde -ki sonuçların-
dan oldukça etkilenmiştik- kolajen aşılarının 
PRP ile kombine edilmesi yani karıştırılarak 
uygulanmasını konuşmuştuk ancak ülkemiz-
deki bu konuda tecrübeli arkadaşlar doğru 

Yazdan Yazdan 
sonbahara sonbahara 
geçerken geçerken 
yüzünüz ve yüzünüz ve 
cildiniz için;cildiniz için;
YENiLEYiCi 
ONARICI KOLAJEN 
PROTOKOLÜ
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Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı 
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA

0 242 324 21 21  / 0 532 234 84 27

drtolgatemel

bulmamışlardı. Fakat firma, bu konuyu bu 
işin mucidi İtalyan profesöre sorduğunda, 
kesinlikle çok daha iyi olacağını ve kendisinin 
bazı hastalarda bu kombinasyonu kullan-
dığını ifade etmişti. Ben de PRP Kök Hücre 
uygulaması seven bir hekim olarak bundan 
çok memnun olmuştum.

SON BAHAR CILT YENILEME PROTOKOLÜ
Hem yazın oluşan olumsuz etkilerden 

kurtulmak hem de kışa hazırlık için hepsi bir 
arada formülü…

1- Cilt bakımı her zaman olmazsa olmaz ilk 
adımımız,

2- Karbon Peeling, BiorePeel ya da New 
Skin Peel’den biri,

3- Kollajen Aşısı ve PRP Kök Hücre 
Protokolü: Bu protokol cildin ihtiyacına göre 
artırılıp azaltılabilir. Buna cilt analizi sırasında 
karar veriyoruz. Burada bahsedilen yaş cilt 
yaşı ya da ihtiyacı olarak düşünülmelidir.

Farklı protokoller oluşturmak mümkün 
ama genel olarak şu şekilde özetlemek 

mümkün.

35 YAŞ ALTI PROTOKOL
I. Kolajen aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu
II. Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
III. Kolajen aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu

35 YAŞ ÜSTÜ PROTOKOL
I. Kolajen aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu
II. Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
III. Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
IV. Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
V. Kollajen Aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu
Bu hem onarıcı hem anti-aging ve hem 

de gençleştirici protokolün tam zamanı. Bu 
uygulamalar genellikle 10 gün ya da iki hafta 
aralarla yapılıyor ve ihtiyaca göre hemen tüm 
seanslarda dermapenle de kombine ediliyor. 

Sağlıklı ve güzel günler diliyorum.



CITYPÜF NOKTASI

44

ÜRÜN ve hizmetleri müşteriye hızlı 
ve sorunsuz bir şekilde ulaştıran, 
satıcıların pazar potansiyellerini 
artıran, tüketicilere geniş ürün 

seçeneği, net ürün bilgileri, uygun fiyatlar 
vaat eden e-ticaret sektörü, dünya genelinde 
devasa bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ge-
lişmiş lojistik ve tedarik zincirinin avantajıyla 
sınırları neredeyse tamamen ortadan kaldıran 
e-ticaret, yükselişiyle girişimci ekosistemine 
de etki ediyor. E-ticarete adım atmak isteyen 
girişimciler kendilerine yol gösterecek ipuçları 
ararken, pazaryeri satıcılarına analitik araçlar 
ve entegrasyonlar sunarak satış performans-
larını geliştiren NeSatilir.com’un kurucusu 
Yiğit Tuna, e-ticarette başarılı olmanın başlıca 

esaslarını aktardı. 

E- TICARET SITESI NASIL AÇILIR? 
Her ne kadar kendinize özel bir e-ticaret si-

tesini sıfırdan inşa edebilseniz de günümüzde 
sıklıkla tercih edilen yöntem, hazır e-ticaret 
site sağlayıcılarından temin edilen siteler olu-
yor. Bu tarz hazır sitelerin en büyük avantajı 
hali hazırda birçok pazaryeri ve muhasebe 
entegrasyonunu bünyelerinde barındırmaları 
ve ileride kullanılması olası olan ERP sistem-
lerine nispeten kolay entegre olabilmeleri. Ha-
zır siteler için yurt dışı ya da yurt içinde çok 
sayıda örnek var.  Servis sağlayıcılar ile ilgili 
araştırmalar derinleştikçe birçok farklı özelli-
ğe sahip farklı firma ile karşılaşmak mümkün. 

E-ticarette başarılı olmanın 

PÜF NOKTALARI

Pandemi sürecinin parlayan 
yıldızı e-ticaret, tüketim 

ve iş yapış tarzlarını 
şekillendirmeye devam 

ediyor. T.C. Ticaret Bakanlığı 
verilerine göre 2020’de bir 

önceki yıla göre %60’lık 
bir büyüme gerçekleştiren 

sektör, girişimci ekosistemine 
de etki ediyor. Online 

pazaryerlerinde başarılı 
olmanın yolları herkes 

tarafından merak edilirken, 
geliştirdiği analitik yazılım 

araçlarıyla e-perakende 
alanında faaliyet gösteren 

satıcılara hizmet veren 
NeSatilir.com’un Kurucusu 

Yiğit Tuna, sektöre adım 
atacaklara yol gösterecek püf 

noktalarını aktardı.
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Seçim yapılırken özellikler ve entegrasyonla-
rın iyi değerlendirilmesi, mümkünse referans 
kullanıcılar ile konuşularak karar verilmesi 
başlıca öncelikler arasında.

NELERE DIKKAT ETMELIYIZ?
Satıcıların en çok dikkat etmesi gereken 

ve özellikle yeni başlayan satıcıların en sık 
mustarip olduğu konu muhasebe işlemleri. 
Satışların karlılığını doğru takip etmeyen 
birçok satıcı kar ettiğini düşünürken zarar 
ettiğini ancak öz sermaye tükenmeye baş-
ladığında fark ediyor.  Özellikle birden fazla 
ürün ve kanaldan satış yapan satıcılar, farklı 
komisyon oranları ve vadeler ile karşılaşıyor. 
Bunun üstüne iadeler, diğer kesintiler, kargo 
ve KDV gibi konular eklendiğinde, eğer takip 
en baştan doğru yapılmadıysa, bir süre sonra 
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Her ne kadar 
entegrasyon programları takibi kolaylaştırsa 
da önerimiz, ticaret ile uğraşan herkesin en 
azından giriş seviyesinde ve kendi işlemlerini 
takip edebilecek kadar muhasebe bilgisine 
sahip olması olacaktır. Kısacası e-ticarete ya 
da genel olarak ticarete başlayacak tüm satıcı 
adaylarının ilk olarak ticareti değil, muhasebe-
yi öğrenerek sektöre adım atmaları son derece 
önemli.

GÜVENLIK HISSI NASIL SAĞLANIR?
Türkiye’de e-ticaret hacminin büyüdüğünü 

buna rağmen e-ticaret web sitesi sayısının 
azaldığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi-
nin e-ticaret müşterilerinin gün geçtikçe tekil 
web siteleri yerine pazaryerlerine yönelmesi 
olduğunu söyleyebiliriz. Pazaryerlerinin tercih 
edilmesindeki en büyük sebep ise tüketici-
ye verilen güven hissi. Tüketici bir üründe 
sorun yaşadığında ya da sadece iade hakkını 
kullanmak istediğinde, satıcı ile iletişime dahi 
geçmek zorunda olmadan, kolay bir şekilde 
iade sürecini başlatabileceğini ve ödemesini 
geri alabileceğini biliyor. Satıcı ise satışını yap-
tığı ürünlerin ödemesinin vadesi geldiğinde 
ödeneceğinden emin oluyor.  Bununla birlikte 
satıcı tarafındaki sürecin, tüketici tarafındaki 
kadar basit olmadığının ve ödemelerin/kesin-
tilerin düzenli kontrolünün zaruri bir ihtiyaç 
olduğunun altını çizmek gerekir.

TEMEL ZORLUKLAR NELER?
Satışların karlılık analizinin ve takibinin 

zorluğunun dışında, işin operasyon tarafın-
daki en büyük zorluk ürün tedariki. Ticarete 
yeni başlayan satıcı adayları genellikle marka 
ürünleri al-sat yaparak sektörü deneme 
eğilimindeler. Sektörde uzun süredir bulunan 
ve sermaye olarak güçlü satıcılar ise çoklu 
alımlar sayesinde alım fiyatı ve dolayısıyla 
satış fiyatı olarak yeni başlayan satıcıların 
rekabet edemeyeceği fiyatlar sunabiliyorlar. 
Buradaki kritik nokta, marka ürünlerde al-sat 
yapmak yerine satıcıların kendi markalarını 
oluşturmaya odaklanmaları. Bu sayede marka 
tescilleri ile birlikte Buybox rekabetinin önüne 
geçebilir ve uzun vadede kar oranı yüksek 
ürünler satabilirler. Ancak elbette kendi mar-
kanızı oluşturmanın zorlu ve al-sat yapmaya 
göre çok daha maliyetli bir konu olduğunu da 
hatırlatmakta yarar var.

Pazaryerlerindeki satış yapmanın en 
büyük avantajı hali hazırda trafiği ve 

dönüşüm oranı yüksek olan bir web sitesi 
üzerinde hızlı bir şekilde tüketici ile bulu-
şulabilmesi. Pazaryerleri yaptıkları yoğun 

reklam sayesinde bireysel girişimcilerin 
ulaşamayacakları boyutta trafiğe sahipler. 

Sağladıkları güven, indirim kuponları ya 
da promosyon programları sayesinde de 
yüksek dönüşüm ile satış imkanı sunarlar. 
Ancak tabi ki dezavantajlar da söz konu-

su. Pazaryeri müşterisi pazaryerinin kendi 
müşterisi olarak kalıyor, listelenen ürünler 

pazaryerinin listesi, satıcılar ise iş ortağı 
olsalar da aslında bir misafir konumun-
da bulunuyorlar. Dolayısıyla komisyon 

oranları, kargo ücretleri ve farklı kesintiler 
pazaryerleri tarafından belirlendiği için ip-
ler her zaman pazaryerinin elinde oluyor.

Maliyetler ve giderler satış yöntemine 
ve hangi platform ya da pazaryerinden 
satış yapıldığına göre farklılık gösterir. 

Kimi web sitelerini kurmak ücretsiz iken, 
kimi web siteleri platformlu aylık ya 

da yıllık olarak ücretlendirilir. Sitedeki 
elektronik pos cihazı kullanımından ko-

misyon ödenir. Eklediğiniz, kullandığınız 
modüllere göre ek ücretlendirmeler ya-
pılabilir. Pazaryeri tarafında da kesintiler 
pazaryeri bazlı olarak değişiklik gösterir. 
Kimi pazaryerlerinde sadece komisyon 
kesintisi bulurken, kimi pazaryerlerinde 
reklam katılım giderleri ve birçok farklı 

kesinti bulunur. Örnek vermek gerekirse; 
ülkemizin en büyük e-ticaret sitelerinden 
birinde bebek arabası kategorisi ele aldı-
ğımızda %18 KDV ve 15 TL kargo ücreti 
ile yapılan ve ürün maliyeti 100 TL olan 

200 TL’lik bir satışta: 30 TL komisyon, 
8,15 TL KDV ödemesi, 1,60 TL standart 

pazarlama gideri oluşacaktır.

AVANTAJLAR VE 
DEZAVANTAJLAR 

NELER?

MALIYETLER NASIL 
HESAPLANIR?
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Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

SELDA ZEREN

REGENERA 
ACTİVA 
TEDAVİSİ 
NEDİR?

Saç dökülme  tedavisinde  
kendi  hücreleriniz  size  yeter!

Regenera Activa; 
saç kaybıyla mücadelede 

kılcal damar yenileme 
terapisine dayanılan yeni bir 

tekniktir. Bu teknikte, kafa derisinin 
yenilenmesinde ‘kişinin kendi 

(otolog) hücrelerinin süspansiyonu’ 
kullanılıyor. Regenera Activa Therapy, 

andogenetikalopesi ve diğer saç 
kaybı problemleriyle mücadele 
etmek için güvenli ve etkili bir 

tekniktir. Uygulama tek 
seanstır.

REGENERA Ac-
tiva’nın çalışma 
prensibi zayıfla-
yan saç kökünün 

yenilenmesi ve daha sağlıklı 
olması için ihtiyacı olan kök 
hücreleri ve destek doku hüc-

relerini kişinin kendi saç kökü 
ve deri dokusundan elde ederek 

saç kökü hücresinin güçlenmesini 
ve kendini yenilemesine kuvvetli 

bir destek vermektir.

Regenera 
Activa’nın 

dökülen saçlar 
üzerindeki 

etkileri
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ALTERNATIF değil tam tersi yardımcı 
önemli bir yöntemdir. Özellikle genç yaşta saç 
kaybı yaşayan erkek hastalar saç ekimi için 
25-27 yaşına kadar beklemek durumundadır-
lar. Bu dönemde Regenera Activa gibi önemli 
bir tedavi yöntemi ile dökülmenin yavaşlatıl-
ması ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca Saç 
Ekimi uygulaması sırasında alınan binlerce 
saç kökünden sadece 3-4 tanesi kullanılarak 
hazırlanan Regenera Activa tedavisi hem 
hızlı iyileşme hem de ekilen saçları hızlı ve 
güçlü çıkması için çok önemli bir destektir. 
Bu nedenle saç ekimlerinde Regenera Activa 
yöntemi beraberce kullanılmaktadır.

Regenera 
Activa nasıl 
uygulanır?

Regenera 
Activa herkese 

uygulanabilir 
mi?

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

www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75

KADINDA ve erkekte saç dökülmesi 
genelde saçlı derinin üst bölgelerinde yani 
alın veya tepe bölgelerinde görülmektedir. 

Ancak ense ve kulak arkası bölgedeki saç 
kökleri hemen her zaman dirençli ve sağlıklı 
kalmak için genetik olarak kodlanmışlardır. 
Regenera Activa sistemi bu sağlıklı ve güçlü 

saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu 
hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerine, 
bu süspansiyonun uygulanması ve buradaki 
hasta ve cansız saç köklerine destek olması 

prensibine dayanmaktadır. Kulak arkası böl-
gesindeki saçlardan 3-4 adet saç kökü küçük 
bir lokal anestezi uygulanarak alınır. Alınan 

bu saç kökleri Regenera Activa sisteminde özel 
bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürüle-

rek tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç 
dökülme tedavisi hazırlanır. Tedavi genelde 

tek seanstır 2. bir seansa belki bir kaç yıl sonra 
ihtiyaç duyulabilir.

GENELDE saç dökülme nedeni bir enfeksi-
yona bağlı değilse, -ki bu çok nadir görülen bir 
durumdur- kadın erkek herkese uygulanabilir. 
Hatta çok sık kozmetik uygulama, boya ya da 
kuaför işlemlerine maruz kalan saçlara sadece 
destek amacıyla da uygulanabilir. Çünkü bu 
uygulamalar özellikle saç kökünün dolaşımını 
bozarak cansızlaşmasına, parlaklığını kaybet-
mesine yol açar.

Regenera 
Activa saç 
ekimine 
alternatif 
midir?
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YAZIMA büyük Usta Ferhan Şen-
soy’la başlamak istiyorum. Usta 
30 Ağustos günü vefat etti… 

Üniversite yılları, Ferhangi Şey-
ler’i hiç kaçırmıyoruz. Türkçe pop furyasının 
yeni yükselişe geçtiği dönemler. Anlamsız 
abuk sabuk şarkılar geziniyordu ortamda. 
O da bunu nasıl anlatacak? ‘Çarşamba’yı Sel 
Aldı’ gibi içli bir türkünün, böyle oturup at 
kafadan yazılmadığını, bu türküyü besteleyen 
halk adamının Çarşamba Deresinin üzerinde 
bir köprüye oturup ‘Hmmm... Çarşamba’yı ne 
alır? Alsa alsa sel alır’ diyerek türküyü beste-
lemeye başlamış olamayacağını, ancak çok acı 
çekmiş birinin bunu yazabileceğini söyleyerek 
anlatmıştı… Hiç unutmam, nerdeyse 30 yıl 
geçmiş aradan ama unutmaya imkan yok. O 
sabah öldüğünü duyduğum an Sadık’a dönüp; 
“Çarşamba’yı alsa alsa sel alır”, dedim. Daha 
böyle nice öğretici, bizi büyüten- düşündüren 
hikayeler… 

Işıklar ve Alkışlar içinde uyu Büyük Usta… 
Allah rahmet eylesin…

Ustalara selam olsun derken, bir başka 
bizi büyüten Usta Metin Akpınar’ın 
Netflix’de gösterine giren “İyi ki Yapmışım” 
belgesel tadında hayatını izlemenizi 
tavsiye ederim. 

Aslında yakın siyasi tarihimiz, tiyatro/ 
sinema alışkanlıklarımızın gelişimini anlatma-
sı açısından belgesel çok değerli. Akpınar, “60 
yılımı bu toplumun mutluluğu için harcadım. 
Bunun hediyesi” diyor belgesel için. 

Metin Akpınar İlke Gürsoy’a verdiği röpor-
tajda belgeseli izleyen insanların hüzünlen-
diğini ve ağlattığını soran Gürsoy’a Akpınar 
şöyle yanıt veriyor: “Ben izlerken ağlamadım, 

neticede yaşadığım ve anlattığım şeyler. Ama 
çok zarif ve entelektüel davranmışız, hiç 
ajitasyon yapmamışız. Seslendiren Tilbe Saran 
da öyle konuşmuş, ben de öyle konuşmuşum. 
Ama sahneler girince tabii ben de heyecanlan-
dım. Bellek her şeyi hatırlamıyor, bazı şeyleri 
kenara atıyor, hipokampüste var ama güncel 
değil. Onlar güncelleniyor ve arkası geliyor.

Biz son yüzyılın 25 senesinde başarılı bir 
kabare tiyatrosu tarihi yaşadık. Çok tevazu 
göstermek istemem. Haldun Taner sayesinde, 
bizim de emeğimizle Türk tiyatro tarihine 
altın harflerle yazılan bir bölümdür. Orada ben 
tiyatro işimin bittiği kanaatine vardım. Eksik 
olan bir belgesel, bir kitap, bir de müzeydi. 
Emrivaki olmadan bunları yapmak istiyor-
dum. Artık 80 yaşına geldik. Sanatçılar ölmez 
çünkü sabit eser bırakır. Oysa tiyatro buza yazı 
yazmaktır, ondan bir şey kalmıyor. O nedenle 
bir belgeselle bir şey bırakmak iyi olur diye 
düşündüm. Bir de biz giderek mükemmeli-
yetçi bir yapıya sahip olduk. Ona ulaşmanın 
da zorluğunun farkındayım ama hiç değilse 
vasatı iyiye, iyiyi en iyiye çekmeye çalıştık. 
Selçuk Metin iyi bir yönetmen. Haldun Taner 
belgeselinden biliyorum kendisini. Konuştuk 
ve başladık. Benim son üç dileğimden biriydi.”

Ben izlerken kendi kişisel gelişimimi, kendi 
tarihimi gördüm. Tavsiye ederim. 

Bu ay yazımı Ferhan Şensoy ve Metin Akpı-
nar’a, iki ‘USTA’ oyuncumuza ayırmak istedim. 
Onlar olmasa bizler bu dünyayı bu kadar iyi 
algılayamazdık. 

Sonra bu ay benim doğum günü ayım. Hepi-
nizin önünde kendi doğum günümü kutlamak 
istiyorum ve “İyi ki doğmuşum” diyorum.

Sevgiyle kalın…

Bu ay yazımı Ferhan Şensoy ve Metin Akpınar’a, iki 
‘USTA’ oyuncumuza ayırmak istiyorum. Onlar olmasa 

bizler bu dünyayı bu kadar iyi algılayamazdık. 

Ustalara saygıyla…

ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz
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YAPILAN çalışmalarda çocuk ve 
ergenlerin yangın ve deprem gibi 
doğal afetlerden yetişkinlere göre 
psikolojik açıdan daha fazla etkile-

nebildikleri, bu etkinin düzeyinin ise çocuğun 
yaşı, ebeveyn tutumu, sosyal medyaya ne 
şekilde maruz kaldığı,  afete doğrudan ya da 
dolaylı olarak maruz kalıp kalmaması gibi 
faktörlerin önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Her ne kadar doğal afetlerin çocuk ve 
ergen bireyler üzerindeki psikolojik etkisi 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ‘TSSB’ gibi 
düşünülse de her çocuğun afet sonrası aynı 
sorunu yaşayacağının düşünülmesi yanlış bir 
düşünce yapısı olacaktır. TSSB’nun yanı sıra 
depresyon, anksiyete, uyum sorunları, fobiler 
ve patolojik yas afetlerden sonra çocuk ve 
ergenlerden sonra en sık görülen psikolojik 
etkiler olduğu söylenebilir. 

ANNE KARNINDAKI BEBEKLERDE 
AFET ETKI BIRAKABILIR

Çocuk ve ergenlerin ruhsal yapılanmaları 
yetişkinlerden oldukça farklıdır. Bu farklılık-
ları çocuk, ergen ve yetişkin olarak ayırmak-
tansa söz konusu çocuk ruh sağlığı olduğunda 
yaş olarak gruplayarak bakmak, afetin çocu-
ğun psikolojisi üzerinde meydana getirdiği 
etkiyi anlamak adına daha sağlıklı olacaktır. 
Bu gruplama da bebeklik dönemi (0-1) hatta 
anne karnındaki dönem dahi çocuğun ruhsal 
yapılanması açısından oldukça önemli-

dir.  Bebekler fiziksel yaralanmalar dışında 
afetlerden doğrudan etkilenmezler ancak bu 
dönemde bebeğin psikolojisi üzerinde etkili 
olan en önemli faktör; ebeveynin tutumudur. 
Özellikle ebeveynin kaygılı tutum ve davra-
nışları bebeğin güvenli bağını zedeleyebilir. 
Afetin, bebeğin ruhsağlığı üzerinde nasıl bir 
etki oluşturacağının en önemli belirleyicisi 
bakım verenin afet karşında verdiği duygusal 
tepkilerdir. Anne nasıl hissediyorsa bebek o 
duyguyu alır ve öyle hisseder. Dolayısıyla afet 
karşında annenin yaşadığı kaygı, korku ve 
stres duyguları doğrudan bebeğe geçebilir ve 
güvensizlik duygusunu tetikleyebilir. 

“YA BEN OKULDAYKEN YANGIN ÇIKAR VE 
AILEM BENI KURTARAMAZSA”

Okul öncesi dönemde (2-5 yaş) ise; soyut 

gelişimi henüz tam gelişmemiş çocuk, yaşa-
nılan durumu anlamlandırmakta zorlanabi-
lir. Bu dönemde çocuklar duygularını sözel 
yoldan ziyade davranışsal olarak ifade ederler. 
Bu yaş aralığında anne babaya aşırı bağlanma, 
bakım verenden ayrılmak istememe, huzur-
suzluk, aniden ağlama nöbetleri, parmak 
emme, bebeksi konuşmalar, altını ıslatma, tek 
başına uyumak istememe, yeme ve giyinme 
yetisini kaybetme gibi regresif davranışlar 
görülebilir.

Okul çağı çocukluk döneminde (6-11 yaş) 
ise; bu dönemlerde çocukta yoğun bir korku 
duygusu oluşabilir. Bu durumda çocuk aileden 
ayrı okul vb. bir yere gitmek istemeyebilir. 
Örneğin; çocuk ‘ya ben okuldayken yangın 
çıkar ve ailem beni kurtaramazsa’ şeklinde 
düşünebilir. Öfke, saldırganlık tepkisi göstere-

Yangınlar 
çocuklarda 
DEPRESYONA 
NEDEN OLUYOR

Dünya genelinde ve 
ülkemizde ne yazık ki 

şuanda da olduğu gibi her yıl 
çok sayıda çocuk ve ergen 
birey, doğal afetlere maruz 
kalmakta ve bu afetlerden 

psikolojik, fiziksel ve sosyal 
olarak farklı şekillerde 

etkilenebilmektedirler. 
İstanbul Okan Üniversitesi 

Hastanesi Psikoloji Uzmanı 
Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu 

Arslan, konuyla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Psikoloji Uzmanı 
Kln. Psk.

Müge Leblebicioğlu
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bilir. Dikkati toplamada ve odaklanmada güç-
lük yaşayabilir. Bu durum akademik başarısını 
olumsuz yönde etkileyebilir. Mide bulantısı, 
baş dönmesi ve karın ağrısı gibi psikosomatik 
belirtiler gösterebilir. Uyku problemleri ve 
kabuslar görülebilir. 

Ergenlik döneminde (12-17 yaş) ise; ergen-
lik döneminin getirdiği fizyolojik ve psikolojik 
değişimlerle başa çıkmaya çalışan ergen, afet 
sonrasında uyku bozuklukları, kabus görme, 
öfke problemleri, madde ve alkol kullanımına 
yönelme, kendine zarar verici davranışlar ve 
intihar eğilimi, sorumluluklarını yerine getir-
mek istememe ve özgüven eksiliği, depresif 
belirtiler, uyum ve davranış bozuklukları 
görülebilir. 

Çocuk ya da ergenler travmatik stres 
belirtileri göstermeleri için sadece travmatik 
olaya doğrudan maruz kalmaları gerekmeye-
bilir. Travmatik olaya maruz kalmadan işitsel, 
yazılı, görsel, sosyal medya aracılığıyla, olay-
larla ilgili hikayeleri dinleyerek ya da ebeveyn 
tutumlarını gözlemleyerek de travmatik stres 
belirtileri gösterebilirler. 

m Öncelikle ebeveynlerin kendi ruh sağlığını 
olumlu yönde etkileyecek tutum ve davra-
nışlarda bulunmaları hatta gerekli görüldü-
ğünde bir uzmandan destek almaları oldukça 
önemlidir. Daha önce de söylediğim gibi; 
anne kendisini nasıl hissediyorsa çocuk da öyle 
hisseder. Ebeveyn ve çocuk arasında kurulan 
güvenli bağın çocuğun ruh sağlığında iyileş-
tirici bir gücü vardır. Dolayısıyla bu dönemde 
özellikle ebeveynin tutarlı, şefkatli, ilgili ve 
kapsayıcı tutumu çocuğun ruh sağlığını olumlu 
yönde etkiler. Ebeveyn çocuğunu gözlemle-
yen, izleyen bir rol takınarak çocuğun ihtiyacını 
belirlemeli ve desteklemelidir.
m Bu süreçte çocuklara doğa olaylarını 
anlatırken son derece dikkat gösterilmeli ve 
uygun sözcükler seçilmelidir. Çocuğun yaşına, 
mizacına uygun kelimeler kullanarak iletişim 
kurulmalıdır. Ebeveyn iletişim kurarken bir şey 
yok, sorun yok gibi çocuğu kandıracak yalan 
cümleler kullanmaktan kaçınmalıdır. Siz sözel 
yolla söylemeseniz bile çocuk ya da ergen 
ebeveynin tutumlarından, vücut dilinden kay-
gıyı anlar ve hisseder. Ayrıca bu durumun tam 
aksi olan abartılı anlatımlardan da kaçınılma-
lıdır. Bu tarz iletişimler çocukta var olan kaygı 
duygusunun daha çok artmasına neden olur. 
Çocuğa hazır olmadığı bilgileri aktarmaktan 
kaçınılmalıdır. 
m Ebeveyn çocuğa kendi duygularını ifade 
etmelidir. Ayrıca çocuğun duygularını ifade 
etmesini desteklemelidir. Bu durumu kendi 
duygularından örneklendirerek teşvik etme-
lidir. Örneğin; ‘Bazen çok korkabiliyorum, 
bazen daha mutlu olabiliyorum. Bir arada farklı 
duygular yaşabiliriz.’ Ayrıca ebeveynler duygu 
ifadesini resim ve oyun yoluyla da teşvik edebi-
lirler. Unutulmamalıdır ki; oyun çocuğun dilidir. 
m Çocuklarla yaşanılan olayla ilgili ne hissettik-
leri ve ne düşündükleri hakkında konuşulabili-
nir. Acil durumlar karşısında neler yapılabilece-
ği üzerinden çocuklarla konuşulması çocuğun 
kendisini güvende hissetmesini sağlar. Ebe-
veynler kendileri aralarında konuşurken bile, 
çocuğun ruhsal yapılanmasına uygun olmayan 
anlatımlarda bulunulmamalı, görsel detaylar 
paylaşılmamalı ve sosyal medyaya çocuğun 
maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
m Tüm bu süreçte çocuğun günlük rutinlerine 
sadık kalınmalıdır. Rutinler sayesinde çocuk 
hayatının normal bir şekilde devam ettiğini, 
düzeninin bozulmadığını farkeder, kendini 
güvende hisseder ve rahatlar. Dolayısıyla hem 
ailenin hem de çocuğun olabildiğince aynı 
düzende yemek yemesi, uyuması vb. düzenleri 
devam ettirmesi çocuğun ruh sağlığı açsından 
koruyucu bir rol oynadığı söylenebilir. Son 
olarak, eğer çocuğunuz yoğun bir duygu 
durum içerisindeyse, bu duygu durumuyla baş 
etmekte güçlük yaşıyorsa, bunun sonucun-
da işlevselliği olumsuz yönde etkileniyorsa, 
odaklanma, dikkat, yeme ve uyku problemleri 
varsa, regresif davranışlar devam ediyorsa, bir 
psikoloji uzmanından destek alınması çocuk 
ve ergenin ruh sağlığı açısından daha sağlıklı 
olacaktır.

Çocukların yangından 
etkilenmemesi için 
neler yapılabilir?
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BESLENME ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu; “Ancak unutulmamalı ki 
incir düşük kalorili olsa da yüksek 
miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu 

nedenle diyabet hastalarının kan şekerini 
kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin 
yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem 
tüketmeleri çok önemli” diyor. 

HAFIZAYI GÜÇLENDIRIYOR
İncir B6 vitamininden zengin içeriği saye-

sinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynu-
yor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı 
güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor. 

KABIZLIĞA IYI GELIYOR
Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin 

sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebiliyor. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, 
incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim siste-
mi problemlerinin çözümünde etkili olduğunu 
belirterek, “İncirle birlikte 1-2 bardak su 
tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlen-
mesine katkı sağlıyor” diyor. 

KANSER DÜŞMANI BIR BESIN 
İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, 

polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin 
yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu 
önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. 
Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu 
fitokimyasallardan daha zenginler. 

KALP SAĞLIĞINI ADESTEKLIYOR
“Potasyum, özellikle kalp sağlığı için 

önemli bir mineraldir” diyen Beslenme ve 

Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, şöyle devam 
ediyor: “İncir, potasyumdan zengin yapısıyla 
kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol 
oynuyor. Ayrıca sodyum, kolesterol ve yağ 
içermeyen yapısı sayesinde kalp sağlığını da 
destekliyor.” 

CILT YAPISINI GÜÇLENDIRIYOR
İçeriğinde bulunan C vitamini, cilde elasti-

kiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı koru-
yan kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede 
cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü koruyor. 

KILO KONTROLÜNDE ETKILI OLUYOR 
İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontro-

lüne de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği 
sayesinde daha uzun tokluk süresi sağladığını 
vurgulayarak, “İncir düşük kalorisi nedeniyle 
kilo yönetimini sağlamada güzel bir ara öğün 
alternatifi oluyor. Tatlı tadı sayesinde tatlı 
isteğini de karşılayacaktır.” diyor. 

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR
İncir, yüksek lif ve prebiyotik içeriğinin yanı 

sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağırsak 
sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu sayede 
bağışıklık sistemimizde büyük rol oynayan ba-
ğırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların 
çeşitliliği ve bütünlüğü sağlanmış oluyor.

OSTEOPOROZ RISKINI AZALTIYOR
Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli 

minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan incir, 
kemik sağlığını desteklemede ve osteoporoz 
riskini azaltmada önemli yere sahip. 

İncirin 
8 önemli faydası!

Demir, kalsiyum, potasyum 
ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile 

liften zengin olan incir tam 
bir şifa deposu. Antioksidan 
kapasitesi yüksek bir meyve 
olan ve sağlığımız üzerinde 

oldukça önemli faydalar 
sağlayan incir aynı zamanda 

düşük kaloriye de sahip. 
Öyle ki bir adet incir sadece 

30 kalori içeriyor. Acıbadem 
Üniversitesi Atakent 

Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Uzunoğlu, 

gün içerisinde tüketeceğiniz 
2 adet incirin günlük bir 

porsiyon meyve ihtiyacınızı 
karşıladığını belirterek, 

incirin 8 önemli faydasını 
ve tüketirken nelere dikkat 

etmemiz gerektiğini anlattı.

m İnciri taze veya kuru incir olarak tükete-
bilirsiniz. Fakat unutmayın ki incir kuru-
tulduğunda glisemik yükü artıyor, bunun 
sonucunda kan şekerinde ani dalgalanmalar 
görülebiliyor.
m Düşük kalori fakat yüksek karbonhidrat 
içeriği sebebiyle tükettiğiniz miktara dikkat 
edin. 
m Diyabetiniz varsa, 1-2 adet incirin yanında 
2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tü-
ketmeniz, kan şeker kontrolünü sağlamada 
faydalı olacaktır. 
m Akşam saatlerinde veya öğünle birlikte 

tüketmek yağ depolanmasına sebep olabili-
yor. Bu nedenle inciri öğle ve akşam yemeği 
arasında ara öğün olarak tercih edin.
m Özellikle kabızlık problemi yaşıyorsanız 
bir porsiyon incirin yanında mutlaka 1-2 
bardak su tüketin. Böylelikle bağırsak hare-
ketleriniz hızlanacaktır.
m İnciri satın alırken meyvenin kabuğunun 
zarar görmemiş olmasına dikkat edin, aksi 
halde oksijenle temas edeceğinden vitamin 
kaybına uğrayacaktır.
m Hızla bozulabileceği için inciri satın aldık-
tan sonra 1-2 gün içerisinde tüketin.

Bunlara dikkat!Bunlara dikkat!

Beslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu
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İncirin kabuk kısmı antioksidan olarak bilinen 
polifenoller ve antosiyaninlerden zengindir. Bu 

bileşikler vücudumuzdaki oksidan molekülle-
rini etkisiz hale getirerek kanserli hücre oluşu-
munu önleyebiliyor, cilt yapısını güçlendirerek 

yaşlanma karşıtı etki yaratıyor. Ayrıca kabuk 
kısmı lif içerdiği için vücuttan fazla kolestero-

lün atılımını da sağlıyor. Bu önemli faydaları 
nedeniyle inciri kabuğuyla birlikte tüketin. 
Ancak dikkat! Tarım ilacı kalıntılarından ve 

maruz kaldığı diğer dış etkenler ile mikroplar-
dan iyice arındırmak için incirin kabuğunu iyi 

yıkamayı asla ihmal etmeyin. 

Kabuğuyla 
birlikte tüketin
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CITYİZLENCE

Eylül ayında ilham 
verici içerikler 

BBC Earth 
ekranlarında! 

BBC Earth Eylül ayında da evrenin mucizele-
rini sunarak izleyicilerini büyüleyici bir keyif 
yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Uzayın 
sonsuzluğundan, el değmemiş toprakların 
keşfine kadar uzanan bu serüvende, tek-
nolojinin büyüsünü ve inanılmaz fikirlerini 
inceleyerek ekranlara getiriyor.

Bu belgesel ile fizikçi Brian Cox uzayın sınırlarını 
ve doğa yasaların yöneten temel ilkeleri açıklı-
yor. Evrenin karmaşık hikayesinde, sırada ne var 
sorusu odağında; yerçekimi, madde ve zaman, 
enerji kavramlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. 
16 Eylül Perşembe günü 23.00’de ekranlara 
gelecek.

Brian Cox 
ile Yaşam, 
Evren ve 
Diğer 
Her Şey

Fabrikanın Fabrikanın 
IçindenIçinden

Cennet: El Değmemiş Gezegen
Dünyanın en simgesel hayvanlarının ve onların 
heyecan verici davranışlarını gözler önüne seren 
yapım Namib Çölü’nden Patagonya’ya, henüz 
insan elinin ulaşamadığı topraklarda doğanın 
olağanüstü varlığına tanıklık ediyor. 12 Eylül 
Pazar günü 19.00’da BCC ekranlarına gelecek. 

Heyecan verici altıncı sezonu ile Gregg Wallace, 
ham maddelerin nihai ürüne dönüşümünü ince-
lerken, Cherry Haeley ürünlerin oluşumundaki 
inovatif teknolojileri araştırıyor. Ünlü tarihçi Ruth 
Goodman ise ürünlerin nasıl icat edildiğini ve 
popülerleştiğini altıncı sezonda da anlatmaya 
devam ediyor.  Yeni sezon, 20 Eylül Pazartesi 
günü 23.00 itibariyle BBC ekranlarında seyirciy-
le buluşacak. 

HER ay güncellenen içerikleriyle 
izleyicilerini kaliteli içeriğe 
doyuran GAİN Eylül ayında da 
birbirinden başarılı dizileri sun-

maya başlıyor. İşte o diziler ve konuları: 
Future Man: Hademe Josh Futtur-

man oldukça sıkıcı bir hayat sürüyordur, iş 
dışındaki zamanının çoğunu video oyunla-
rı oynayarak geçiriyor. Bitirilemez olduğu 
kabul edilen ve dünyanın geri kalanının 
vazgeçtiği bir video oyununu bitirdiğin-
de hayatı değişir. Oyunun iki karakteri, 
gelecekten gelen gizemli ziyaretçiler olarak 
ortaya çıkar. Dünya tehlikealtındadır ve 
Josh dünyayı kurtarabilecek tek kişidir.

Man with a Plan: Matt Leblanc ve 
Liza Snyder’in başrollerini paylaştığı man 
With a Plan’da Adam Burns’un karısı Andi 
işine geri dönmek istiyordur ancak birisi-
nin çocuklarla ilgilenmesi gerekiyordur. 
Bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünen 
Adam, kendisinin çocuklarla ilgileneceğini 
söyler. Başına geleceklerden haberdar 
olmayan Adam, yeni ebeveyn görevleriyle 
baş ederken kendini komik durumlarda 
bulur.

Kidding: Jim Carrey’nin başrolünde 
yer aldığı Kidding’de, Amerika’da bir neslin 
birlikte büyüdüğü, çocukların en sevdiği 
televizyon karakteri Mr. Jeff Pickles, aynı 
zamanda milyarlarca dolar eden bir marka 
imparatorluğunun da başındadır. Jeff eşi, 
iki oğlu, kız kardeşi ve babasından oluşan 
ailesiyle mutlu bir yaşantı sürmektedir. 
Ancak ailesinde yaşadığı ciddi sorunlarla 
baş etmesi gerektiğinde, sahip olduk-
larının ona hiç de yardımcı olmadığını 
görür. İzleyiciyi altüst eden kara komedi 
tarzındaki dizide Jim Carrey, acımasız bir 
dünyada var olmaya çalışan ve yavaş yavaş 
aklını kaybetmeye başlayan nazik bir 
adamı canlandırıyor.

Girlfriend Experience: Girlfriend Ex-
perience’ın sadece GAİN’de izlenebilecek 
3. Sezonunda, bir nöroloji uzmanı olan 
Iris, okulu bırakır ve insan davranışlarını 
inceleyen bir teknoloji firmasına katıl-
mak için Londra’ya taşınır. “Kız arkadaş 
deneyiminin” işlemsel dünyasını keşfet-
meye başladığında, müşteri seanslarının 
kendisine teknoloji dünyasında bir avantaj 
sağladığını anlar. 

EĞLENCELi YABANCI DiZiLER 
EYLÜL AYINDA YiNE GAiN’DE

Türkiye’nin çok sevilen dijital içerik platformu GAİN, Eylül ayında da 
birbirinden ilgi çekici dizileri izleyicileriyle buluşturuyor. Komediden 

drama, dünyada başarıyı yakalamış yabancı yapımlar GAİN’de 
yayınlanmaya başlıyor. Jim Carrey’nin başrolünü üstlendiği Kidding, 

Matt Leblanc ile Liza Snyder’in izleyiciyi kahkahaya boğan komedisi Man 
with a Plan ve sıradan bir adamın dünyayı kurtarma görevini üstlendiği 

Future Man bunlardan sadece bazıları. Ayrıca büyük ses getiren Girlfriend 
Experience’ın 3. sezonu da sadece GAİN’de izlenebilecek.
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GYEONGJU BULGUKSA TAPINAĞI
Gyeongbuk tarihi bölgesinde yer 
alan Gyeongju Bulguksa, tapınakta 
konaklama deneyiminin yaşanabi-
leceği en özel yerlerden biri. 1995 
yılında UNESCO Dünya Mirası liste-
sine alınan tapınağın tarihi 5. yüzyıla 
dayanıyor. Uzun yıllar Kore Budiz-
minin dünyada temsilciliğini yapan 
Gyeongju Bulguksa, Buda öğretisinin 
aktarılması konusunda da önemli 
merkezlerden biri olarak kabul edi-
liyor. Tapınak, pandemi döneminde 
aldığı önlemler ve sunduğu imkan-
larla hem yerli hem de uluslararası 
turistler için cazibe noktalarından biri 
olmayı sürdürüyor.  

JOGYESA TAPINAĞI
Kore Budizminde önemli bir role 
sahip Jogye Düzeni öğretisinin baş 
tapınağı konumunda. Seul’da yer 
alan tapınak, şehir merkezinden 
uzaklaşarak dingin ve rahatlatıcı bir 
deneyim yaşamak isteyenlere farklı 
bir kaçış olanağı sunuyor. Budizmle 
ilgili önemli etkinliklere, ritüellere 
ve konferanslara ev sahipliği yapan 
tapınak, aynı zamanda her yıl Nisan 
ayında Buda’nın doğum gününe 
özel düzenlenen özel renkli fener 
ışığı festivali nedeniyle de çok sayıda 
ziyaretçiyi ağırlıyor.
Konaklama programına dahil olan 
tüm tapınaklarla ilgili bilgilere eng.
templestay.com, english.visitkorea.
or.kr/enu/ATR/SI_ENG_2_6.jsp 
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

CITYGÖRELİM

GÜNEY Kore’nin doğal ve kültürel 
zenginliğini farklı bir deneyimle 
sunmak üzere 2002 yılında başlattığı 
“Tapınakta Konaklama Programı”, 

Asya kültürünün mistik yanını günlük pratik-
lerle yaşatıyor. Dağlarla çevrili doğal bir ortam 
içinde konumlanan Güney Kore tapınakla-
rında ziyaretçiler şehir hayatının karmaşası 
ve stresinden uzaklaşırken, Kore Budizmiyle 
tanışarak kendi içlerinde bedenen ve ruhen bir 
keşfe çıkıyorlar. 

Ziyaretçiler, bu tapınaklarda sadece Kore 
kültürünü tanımakla kalmıyor; aynı zamanda 
meditasyon, özel beslenme programı, ortak 
aktivitelerle bedenen ve zihnen tazeleniyorlar. 
Yerel halkın da sağlıklı yaşam pratikleri, ruhen 
arınma ve Budizm ritüellerini yerine getirmek 
için sıkça tercih ettiği tapınaklarda şifalı çay 
tadımları, grup sohbetleri, kağıt sanatı dersleri 
gibi farklı aktiviteler de gerçekleştiriliyor. 

BUDIST GELENEĞI YERINDE YAŞAYIN
Güney Kore’de Budist tapınak kültürü 

1700 yıllık bir geçmişe sahip. Ülke genelinde 
20 binden fazla tapınak bulunduğunu ve bu 
tapınaklarda kültürel ve manevi zenginliğin bir 
arada ziyaretçilerle buluştuğunu söyleyen Kore 
Turizm Organizasyonu (KTO) İstanbul Ofisi 
Direktörü Soyoung Park; “Tapınakta Konakla-
ma Programı, Güney Kore kültürünü önemli 
ölçüde etkileyen Budist geleneğini yerinde ya-
şatarak benzersiz bir deneyim sunuyor” diyor.

Pandemi döneminde Güney Kore hüküme-
tinin aldığı önlemler çerçevesinde devam eden 
programda UNESCO Dünya Mirası listesine 
alınan tapınaklar da yer alıyor. Ziyaretçiler; 
konaklama sürelerine, tapınağın konumuna, 
sunulan aktivitelere göre tapınak tercihlerin-
de bulunabiliyorlar. “Tapınakta Konaklama 
Programı” dingin bir ortamda içe dönmek, 
Güney Kore kültürünü tanımak ve Budist 
gelenekleri deneyimlemek isteyenlere eşsiz bir 
fırsat sunuyor.

GÜNEY KORE BUDiST TAPINAKLARI 
Mistik bir yolculuğun adresi;

Güney Kore mimarisinin 
ihtişamlı yapıları arasında 
yer alan Budist tapınakları, 
kültürel keşfi manevi bir 
yolculuğa dönüştürmek 
isteyenleri benzersiz bir 
deneyime davet ediyor.

1962 yılında, Kore Cumhuriyeti’nin 
turizmi teşvik yasasını çıkarmasından 
bir yıl sonra kurulan Kore Turizm 
Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu’nun 
en önemli ülkelerinden Kore’nin 
dünyada tanıtımına yönelik çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Kore içinde yaptığı 
yatırımlara dünya çapında tanıtım 
ofislerinin açılmasını da ekleyen kurum, 
Kore’nin köklü diplomatik ve kültürel 
bağlara sahip olduğu Türkiye’deki 
faaliyetlerine 2012’de başladı. Kore 
Turizm Organizasyonu, Türkiye ile 
birlikte aralarında İsrail, Yunanistan, 
Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan 
gibi ülkelerin de yer aldığı 20 ülkenin 
faaliyetlerini KTO İstanbul Ofisi ile 
yürütüyor. Dünyanın her noktasındaki 
insanların Kore’ye seyahatleri ve 
konaklamaları için kolay, ekonomik 
ve güvenli stratejiler geliştiren KTO, 
elli yılı aşan deneyimiyle yaratıcı ve 
sürdürülebilir bir turizm sektörünün 
oluşturulmasına katkı sağlıyor. Daha 
fazla bilgi için www.ktoturkey.com 
adresi ziyaret edilebilir.

Kore Turizm 
Organizasyonu 

hakkında

Konaklanabilen 
iki özel tapınak

Konaklanabilen İki Özel Tapınak
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BIR çocuğun okula başlarken yaşaya-
cağı ilkler, onun ileriki yaşantılarında 
hiç şüphesiz büyük önem taşıyacak-
tır. Bu sebeple okul sürecine atılacak 

ilk adımlar doğru olmalıdır; aksi durumda 
çocukta ilk günden itibaren boşluk, amaçsız-
lık ve beraberinde korku, kaygı, tedirginlik 
duygularını gelişir. 

Okulda oryantasyon; çocuğun yeni orta-
mını ve içinde yer alacağı durumları tanıması, 
bunlara alışması ve mevcut şartları kabulle-
nebilmesi için, yakın çevreyi, okulu, karşıla-
şacağı uyarıcıları tanımaya yönelik yapılacak 
çalışmaları içerir. Okulun ilk günlerinde hem 
çocuk hem de anne baba farklı duygularla 
doludur. Çocuk yeni gireceği ortama karşı kay-
gılı ve tedirgin, anne baba endişeli ve meraklı 
olabilir. Bu konu derindir, çok çok uzayabilir, 
yazdıkça yazılır, konuştukça konuşulur. Süreç 
zordur ancak doğru planlama, kararlılık 
sınırların önceden belirlenmesi, güven gibi 
konular bu sürecin kolay geçilmesine neden 
olabilecektir. Bu bir keşiftir; evden sonraki 
sosyal alandır, bilinmezlikler ve sürprizlerle 
doludur. Renkli ve eğlenceli gerçekleşmesi 
istenilen bir durumdur. 

Ebeveynlerin bazı konular doğrultusun-
da hareket etmeleri ve bazı durumlara dik-
kat etmeleri çocuğun faydasına olacaktır: 

m O okuldayken gideceğiniz yerleri ve ya-
pacaklarınızı cazip bir şeymiş gibi anlatmayın.

m Bu dönemde evdeki rutinlerde ve kural-
larda değişiklik yapmayın.

m Çocuğunuzla empati yaparak onu anla-
maya çalışın.

m Onda kaygı yaratacak ve ya duygularını 
manipüle edebilecek sorular sormayın ve onu 
sorgulamayın. 

“Sen artık abla oldun, ablalar ağlamaz. 
Herkes gidiyor sen neden korkuyorsun?”, 
“Böyle yaparsan okulda kimse seni sevmez, 
okulda çok ağladın mı?”, “Beni çok mu özle-

din?”, “Arkadaşın sana kötü bir şey yaptı mı?” 
ve benzeri sorular ve ifadeler, yapılabilecek 
büyük hatalar arasındadır. 

m Okula gitmek istemediğini söyleyebilir, 
karşılığında bir şeyler için sözler vermemelisi-
niz. (“Gidersen sana çikolata alırız.”, “Gidersen 
eğer oyuncak alırız.” ve buna benzer vaatler.) 

m “Kendini kötü hissedersen seni alırım” 
gibi ifadeler kullanmayın. İzin verin ve 
duyguları ile baş edebilsin. Öğretmeni gerek 
gördüğünde alabileceğinizi söyleyin ki, güven 
duygusu geliştirebilsin. 

m Oryantasyon günlerinde hafta sonu 
ya da uzun tatiller araya girdiğinde çocuğun 
düzeni bozulabilir. Sanki başa dönmüş gibi 
olabilir. Bu da son derece normaldir.  

m Her çocuğun uyum sürecinin farklı yürü-
düğünü, bireysel farklılıkları olacağını bilin, 
başkalarının çocukları ile kıyaslamayın.

m Gitmek istemediğinde “Çocuklar okula, 
büyükler işe gider” ya da “Biz de senin gibi 
okula gittik küçükken” diyebilirsiniz. 

m Okula teslim ederken heyecanlı, kaygılı 
ve panik olmamalısınız. Aksine mutlu teslim 
edip mutlu biçimde almalısınız. Unutmayınız 
ki, duygular bulaşıcıdır. 

m Okul ve öğretmenle kurulacak işbir-
liği sürecin çok daha geçirilmesine neden 
olacaktır. 

m “Okulda olmak çocuğum için gerekli 
mi? Neden gerekli? Onun için faydaları 
neler? Bu kurum ya da öğretmen onun 
için güvenli mi? Çocuğumun ihtiyaçları bu 
kurumda görülebilecek mi?” gibi soruların 
cevaplarını mutlaka en başta vermiş olmanız 
da gerekmektedir. 

“GÜVEN” anahtar kelimedir. Emanet et-
tiğiniz kuruma güvenin ki; o da güvenebilsin. 
Karar verme aşamasında kalbinizdeki ve ak-
lınızdaki tüm sorulara cevap bulmuş olmanız 
birinci önceliğiniz olmalıdır. 

Kolaylıklar…

CITYKÖŞE

‘İlk’ler hep önemlidirA&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

‘İlk’ler hep önemli, 
değil mi? İlkokul, ilk 

öğretmen, ilk karşılaşma, 
ilk tanışma… Örnekler 
çokça arttırabilir. İlkler 

özeldir, çekicidir ve 
anı niteliğindedir. 

Başlangıçtır ve bir şey 
nasıl başlarsa öyle devam 

eder. Okula başlangıç 
da önemlidir. Yani 

oryantasyon: Okula 
başlamak, evden ayrılmak, 

yeni bir alana alışmak, 
orayı benimsemek, aile 

dışında yabancı birilerine 
güvenebilmek, yaşıtları ile 

ilişki kurmaya çalışmak, 
isteklerini fark etmek, 
isteklerini ifade etmek 

vb… 
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Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,  
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın 
eğitimine destek olun.

24x32cm(+5mm).indd   124x32cm(+5mm).indd   1 16.08.2021   08:4216.08.2021   08:42
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ANTIK dönemde Frigya Bölgesi’nin 
batı ucunda, günümüzde ise Denizli 
ilinin 6 km kuzeyinde yer alan Lao-
dikya sokaklarında yürürken ben de, 

binlerce yıl önce yaşamış o iki yaşlı kafadarın 
ayak izlerini takip ediyordum. Şehirde değişen 
pek bir şey olmamıştı. Hatta cadde kenarındaki 
evin önünde, taştan oyun tahtası bile hazır 
duruyordu günümüzde yeni oyuncular bulmak 
için. Elbette ben de oturup başına bir şansımı 
denedim oyunu çözmek üzere...

Lykos Ovası’nın ortasında yer alan Laodik-
ya; kuzeydoğusunda Lykos (Çürüksu), güney-
doğusunda Kapros (Başlıçay) ve kuzeybatısında 
Asopos (Gümüşçay-Goncalı Deresi) olmak 
üzere üç tarafı ırmaklarla çevrili yüksek bir 
platform üzerinde kurulmuştur ve karşı tepede 
bulunan Hierapolis ile birbirlerini görecek 
şekilde konumlanmışlardır.

Antik yazar Plinius (NH. V. 105), kentin yer-
leşim alanının bulunduğu yerde önce Diospolis 
ve sonra Rhoas adlarını taşıyan bir köyün ku-

Hala ayakta, 
hala güzel;

Yeşim Özkoç

LAODIKYA
Suriye Caddesinin başında 

sağ tarafta kalan, evin 
önünde oturmuş iki yaşlı 

adam tavlaya benzeyen 
Oyunları’nı oynuyorlardı. 

Caddeden geçen insan 
kalabalığı, bir an için 

dikkatlerini oyunlarından 
şehrin akışına çekti. Kilisenin 

olduğu sokaktan caddeye 
doğru yaklaşan kalabalığı 

işaret eden yaşlı adam: 
“Kilise de tören bitmiş!” 

dedi. Vaktin epey ilerlemiş 
olduğunda hem fikir olan 

ikili aceleyle toplanıp şehrin 
diğer ucunda bulunan Büyük 
Tiyatroya ulaşmak için Suriye 

Caddesi boyunca yürümeye 
başladılar…
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rulu olduğunu belirtilir. “Zeus kenti” anlamına 
gelen bu ilk ad, burada çok eski ve köklü bir 
kutsal yerin varlığına işaret etmektedir. Zeus 
daha sonra, Laodikeia’nın önde gelen kurucu 
ve baş tanrısı olarak saygı görmüştür. Antik 
kentte bir İsis Rahibesi heykelinin bulunması, 
burada bir İsis tapınağının da varlığına işaret 
etmektedir. Kentte yürütülen arkeolojik 
çalışmalar ve buluntular, Laodikya da Erken 
Kalkolitik Dönem (Bakır Çağı)  M.Ö. 5500’den 
M.S. 7. yy.’a kadar kesintisiz yerleşimlerin 
varlığını ortaya koymuştur. Laodikeia, önemli 
arkeolojik kalıntılara sahiptir.

HER DÖNEMDE AYAKTA
Hellenistik kent, M.Ö. 3. yy’nin ortalarında 

Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı 
Laodikya adına kurulmuştur. Kraliçe Laodikya, 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde bile kentin 
koruyucu tanrıçası (TYKHE) olarak sevilmiş 
ve tapınım görmüştür. M.Ö. 190 yılı Magnesia 
Savaşı ve arkasından M.Ö. 188 yılında yapılan 
Apameia (Dinar) barışına kadar Seleukos 
yönetiminde kalan kent, bundan sonra M.Ö. 
133 yılına kadar Bergama Krallığı, daha sonra 
da M.Ö. 129 yılında Roma Cumhuriyeti yöneti-
mi sınırları içine dahil olmuştur. Her dönemde 
depremlerle yıkılan ve tekrar ayağa kaldırı-
lan kent, İmparator Focas (M.S. 602–610) 
Dönemi’nde meydana gelen büyük deprem 
sonrasında terk edilerek Salbakos’un (Baba-
dağ) kuzey yamaçlarına Denizli-Kaleiçi ve 
Hisarköy’ün bulunduğu alanlara taşınmıştır.

Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine 
sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi’nde 
metropollük seviyesinde dini bir merkez haline 
gelmiştir. Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası 
için çok önemlidir. Çünkü kent M.S. 4. yy.’dan 
itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel 
bir özelliğe sahip olmuştur. Bu nedenle İncil’de 
adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy 
gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin 
ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha 
artırmaktadır. Kilise, Büyük Constantinus 
zamanında (M.S. 306-337), Hıristiyanlığın 
M.S. 313 yılında Milano Fermanı ile serbest 
olmasıyla birlikte yapılmıştır. Bu yönüyle Hıris-
tiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal 
yapılarından biri olma özelliğini korumaktadır 
ve bu nedenle yapı bir hac kilisesidir.

DÜZENLI KENT PLANI ILE ÖRNEK
Kentin en önemli gelir kaynağı yolların 

kavşak noktasında olması nedeniyle ticarettir. 
Bunun başında antik kaynakların da sıkça 
sözünü ettiği tekstil ticareti gelir. Laodikeia, 
antik dünyada, fabrikasyon tekstil üretiminde 
önemli bir yere sahip olmuştur. Kentin ticaret 
ve tekstil ile ulaştığı zenginlik nedeniyle halkın 
refah düzeyi yüksekti. Son dönemde yapılan 
kazı çalışmaları ise kentin diğer önemli ticari 
gelirinin ise mermer ticareti olduğunu ortaya 
koymuştur.

Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan 
Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar ge-
lebilen yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük 
stadyumu (ölçüleri 285x70 m.), 2 tiyatrosu, 4 
hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 
2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakla-
rı, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal 
caddeleri sayılabilir. Kentin dört tarafını ise 
nekropol alanları çevirir. Laodikya stadyumun-
da bölgesel nitelikli sportif yarışmalar ve glad-
yatör dövüşleri yapılıyordu. Özellikle stadyum 
yanında yapılan Güney Hamamı kompleksiyle 

önemli yapılar grubunu oluşturmaktadır.
Kent, birbirini dik açılarla kesen ana 

caddeler ve ara sokaklardan oluşan, hippo-
domik (ızgara) planlı olarak düzenlenmiştir. 
Suriye Caddesi’nin iki yanında yer alan yapılar, 
42 m genişliğinde ve 51 m derinliğinde olan 
insulalara (adalara) göre planlanmıştır. Buna 
göre sosyal yapılar, dini yapılar, ticari yapılar, 
yönetim yapıları ve sivil konutlar belli bir 
sistem içinde yapılmıştır. Ana caddelerin iki 
yanında portikler ve gerisinde dükkân sıraları 
bulunur. Cadde ortalarında ise genişliği 1.20 
m, yüksekliği 1.85 m’yi bulan ana kanalizasyon 
sistemleri yer alır.

ROMA KLASIK EV PLANI
Laodikya kenti tarih boyunca temiz ve 

taze su sıkıntısı yaşamıştır. Bu sebeple şehrin 
birçok noktasında su sarnıçları ve pişmiş 
topraktan yapılmış tesisat hatları inşa edilmiş-
tir. Günümüzde bu su depolama ve dağıtım 
sistemlerinin gün yüzüne çıkarılabilenleri 
üzerinde aşırı derecede kireç, kalsiyum, mag-
nezyum ve sülfür katmanları ile kaplandığı 
keşfedilmiştir.

Antik çağda metropol bir kent konu-
munda bulunan Laodikya’da geçen yıllarda 
ortaya çıkartılmaya başlayan ve Hristiyan-
lığın Büyük Konstantin tarafından serbest 
bırakılmasından daha eski döneme ait kuzey 
tiyatrosuna bitişik villada bir ev kilisesinin 

varlığı ortaya çıkarıldı: Kiliseli Peristylli Ev 
(Plan No. 57) olarak anılan yapının toplamda; 
doğusunda (ev kilisesi) ve batısında apsisli 
iki salon, bir Peristylli avlu, bir Atrium, bir 
hamam, bir latrina ve 19 mekân (yaşam 
alanı) olmak üzere toplamda 25 mekânı 
açığa çıkartılmıştır. Yapının sıra dışı özelli-
ğini oluşturan kendine ait gizli ibadethanesi 
Apsisli Doğu Salon orijinal kullanımda belki 
de bir yemek salonu ya da kadınlara ayrılan bir 
bölüm olarak tasarlanmış olup daha sonra ev 
kilisesine dönüştürülmüştür. Kuzeyde yer alan 
mekanlar Kuzey Tiyatrosu analemma duvarı 
ile ortak duvarı kullanmakta olup bu mekan-
ların kapılarının üst diazomaya açılmasından 
dolayı dükkân olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Güneydeki mekanlar ise daha çok günlük 
hayatın devamı için gerekli olan ihtiyaçlar için 
ayrılmıştır. Özellikle evin güneydoğusunda 
yer alan mekanlarda elde edilen veriler burada 
küçük bir hamam, havuz ve latrinanın varlığını 
ortaya koymuştur. Ayrıca güneyde peristyle 
açılan 4 sütunlu bir de atrium bulunmaktadır. 
Atriuma ait sütunlar, İmparator Focas Dö-
nemi’nde yaşanan (MS 602-610) depremde 
yıkıldığı şekliyle bulunmuştur. Kiliseli Peristylli 
Ev MS 3. yy’dan, MS 7. yy’ın başına kadar 
farklı düzenlemeler ile sürekli kullanılmıştır. 
İki kat olduğu düşünülen ev, kentin en gözde 
yerinde olan konumu, büyüklüğü ve mimari 
özellikleri dikkate alındığında Laodikeia’nın 
zengin ve tanınmış ailelerinden birine ait 
olmalıdır. Kiliseli Peristylli Ev’de, zaman içinde 
kullanımdan doğan ihtiyaçlara bağlı olarak 
değişiklikler yapılmasına rağmen, bir Roma 
Donemi klasikleşmiş ev plan tipini Geç Antik 
Çağ’da da koruyabilmiştir.

BINLERCE YILLIK SIRLAR
21 Haziran 2013 Cuma günü Unesco Dün-

ya Mirası Geçici Listesine alınan Laodikya hala 
ayakta, hala güzel. Ziyaretçilerine keyifle açıyor 
binlerce yıllık sırlarını... Zarif kentin sokakla-
rını arşınlarken, her adımda tarihte yol alıyor-
sunuz, uzun ve heyecanlı bir keşife dönüşüyor 
kentin yapıları. Keşif bitip de sona geldiğinizde 
tıpkı çok severek okuduğunuz bir kitabın biti-
şindeki hüzün gibi ‘son’un burukluğu kaplıyor 
içinizi. Ama keşfetmiş olmaktan mutlu... Yüre-
ğinizden bir parçayı Leodikyalı olarak burada 
bırakıyorsunuz ve kalan keşif aşığı kısmını alıp 
yeni rotalara, yeni kentlere yelken açıyorsunuz; 
dudağınızda bir gülümsemeyle... 
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DENIZ Seyfettinoğlu, yurtdışında 
doğmuş, büyümüş ve uzun yıllar 
ülkesinden uzaklarda deneyim 
kazandıktan sonra Türkiye’ye 

dönmüş, son derece başarılı bir makyaj uzmanı. 
Evli ve iki çocuk annesi Seyfettinoğlu, 7 yıldır 
ülkemizde yaşıyor ve uzun süredir de mesleğini 
burada icra ediyor. “Kendimi bildim bileli mak-
yajı çok seviyorum. Birisine makyaj yapmayı, 
sonunda onun gözlerinde mutlu bir ışık görmeyi 
çok seviyorum. Güçlü ve başarılırı kadınlar 
beni her zaman motive etmiştir. Onların başarı 
hikayeleri bana daha çok ilham ve güç verdiyor.” 
diyen Deniz Hanım, sizler için çok özel makyaj 
detaylarını, dikkat edilmesi gereken noktaları ve 
önümüzdeki sezon makyaj trendlerini anlattı… 

m Makyajda en önemli ve dikkat edilme-
si gereken nokta nedir?

Makyajda en önemli noktalardan biri; mak-
yajın doğru bir şekilde yapılması… Yani doğru 
bir uygulama çok önemlidir. Yüzünüze doğru 
uygulanmadığında, en kaliteli fondöten bile 
kötü oturur. 

m Doğru makyaj yapmak nasıl mümkün 
olabilir? 
Güzel makyaj; her zaman uyumlu olan makyaj-
dır. Sadece cilt tonu, göz ve saç rengi ile kombine 
edilen tonlar kullanılır. Tüm malzemeler kural-
lara göre uygulanır. Karşınızdaki cildin analizini 
iyi yapmak ve cilde göre de makyaj malzemesi 
seçmek gerekir.

m Makyajdaki önümüzdeki Sonbahar / 
Kış trendleri neler? 
Bu yıl Sonbahar/ Kış trendleri arasında ilk 
olarak herkesin vazgeçilmezi diyebileceğimiz 
siyah eyeliner yer alıyor. Ama onun yardımına 
renkli eyeliner koşuyor. Yine renkli rujlar var; 
“90’lardan” bize el sallıyor. Bir süredir maskeler 
yüzünden ruj kullanımından vazgeçtik ama 
makyajda onun yeri apayrıdır. Pembe allık da 
bu sene makyaj trendleri arasında yer alıyor. 

GÜZEL 
HAZIRLANMIŞ 
BiR CiLT iYi 
BiR MAKYAJIN 
TEMELiDiR

Bu ay; kadınların günlük kişisel 
bakımının en önemli ve göz 

önündeki adımı olan makyaj 
konusunda sizlere çok büyük 

destek sağlayan, deneyimli 
bir isim Make Up Artist Deniz 

Seyfettinoğlu konuklarımız 
arasında... Kendisiyle, Sonbahar / 

Kış sezonu makyaj trendlerinden, 
çok özel makyaj püf noktalarına 

kadar özellikle kadınları çok 
yakından ilgilendiren önemli 

konularda faydalı bilgiler 
edineceğiniz bir söyleşi 

gerçekleştirdik…

DENİZ  SEYFETTİNOĞLU:
CITYRÖPORTAJ
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Yüzde ‘ıslak finish’ de bu sene moda olacak. 
Mesela Sportmax, Prada be Jason Wu bunun 
altını önemle çiziyorlar. Chanel, Dior ve Etro bu 
sene ‘smokey eye’ kullanımına dikkat çekiyor 
ve önümüzdeki soğuk günlerde sadece klasik 
olanları değil, içimizi ısıtacak sıcak tonları da 
kullanmamızı tavsiye ediyorlar. 

m Göz alıcı bir gece makyajı için en 
dikkat edilmesi gereken nedir? 
Göz tipine göre bir makyaj yapmanız gerekiyor. 
Mesela küçük gözleri makyaj ile daha büyük 
göstermemiz gerekiyor. Doğru yerde gölge ek-
leyip doğru yerde de ışıltı eklememiz gerekiyor. 
Böyle küçük şeylere dikkat ettikten sonra göz 
alıcı bir makyajı elde etmiş oluruz.

m Bir kadın, ona yakışmayacağından 
emin olduğunuz bir makyaj stili isterse, ne 
yaparsınız? 
Çok güzel bir soru. Çünkü böyle durumlarla 
sık sık karşı karşıya geliyorum. Bu durumda iki 
alternatif kullanırım: İlk yapacağım şey doğru 
bir şekilde müşteriye bunu anlatmak ve onun 
istediğine benzer bir alternatif bulmak. Ya da 
müşterimin  istediği makyajı istediği şekilde 
yapmak ama küçük düzeltmeler de eklemek. Ve 
mutlu son, herkes mutlu olur…

m Cilt makyaja nasıl hazırlanır? Bu 
konuda bizlerin gündelik hayatta neler 
yapmasını önerirsiniz?

Çok güzel bir noktaya bastınız. Güzel ha-
zırlanmış bir cilt iyi bir makyajın temelidir. İlk 
önce yüzümüzü micellar suyu (cildi temizleme-
ye ve tonlamaya yardımcı olan bir cilt bakım 
ürünü) ile güzelce temizliyoruz ve sonrasında 
miceller suyundan da arındırıyoruz. İyi  bir 
nemlendirme ise fondötenin yüzünüze güzel 
oturmasını sağlar. 
m Gece makyajı ile günlük makyaj uygula-
mak arasındaki fark nedir? 
Klasik gündüz makyajı; gözlerde veya dudaklar-
da nötr renkler ve hafif bir vurgu içerir. Bu mak-
yajın ana özelliği çok yönlülüğüdür… Akşam 
makyajı ise; parlak tonlar ve güçlü vurgulardan 
oluşur. Tatlı ruj, sıra dışı eyeliner, zengin smo-
key eye uygulaması gibi...Yani gündüz makya-
jımız daha hafif olur, gece makyajında ise daha 
yoğun pigmentasyon içeren ürünler kullanılır. 

m Fırça ve diğer makyaj aletlerini ne 
sıklıkta temizlemek gerekir?

Çok önemli bir soru bence. Fırçalarınızı ne 
kadar sık   kullanırsanız, o kadar sık   yıkanma-
ları gerekir. Yalnızca kendiniz kullanıyorsanız; 
kuru dokular için kullanılan fırçalar kirlendikçe 
yıkanabilir. İdeal olarak iki haftada bir! Kremsi 
dokular için kullanılan fırçalar ise; haftada bir 
ve süngerler her kullanımdan sonra mutlaka 
temizlenmelidir! Make up artist olarak çalışı-
yorsanız; her müşteriden sonra fırçalar temiz-

lenmelidir. Çünkü aksi halde; ciddi deri  hasta-
lıklarına yol açılabilirsiniz. 

Geçenlerde bir müşterim, geldiğinde kendi 
fırçalarını kullanmamı istedi ama koltuğuma 
oturduktan sonra, benim kullandığım ürünleri 
ve fırçalarımın temizliğini gördükten sonra, 
benim fırçalarımı kullanmamı tercih etti. Bu da 
beni çok mutlu etti. 

m Doğru rimel seçiminin püf noktaları 
nelerdir? 
Her kadının kirpiklerinin özelikleri ve istekleri 
farklıdır. Birinin hoşuna giden maskara, başka 
birinin gitmeyebilir... Gelin birlikte analiz 
edelim: Kısa kirpiklere, hacim  veren maskara 
seçmeliyiz. Hacimsel kirpikler iki şekilde elde 
edilebilir; her kirpiği ayırın ve iki kat daha fazla 
görünecek şekilde havalandırın veya cömert 
bir maskara tabakasıyla hacim uygulayın. Uzun 
kıllara sahip büyük bir fırça, ilk durumda oldu-
ğu gibi gür kirpiklerin elde edilmesine yardımcı 
olacaktır. Düz kirpiklere sahipseniz; kıvrımlı 
veya spiral fırçalı kıvrık bir maskara idealdir. 
Kirpikleri kaldıracak özel bir uygulama tekniği 
kullanın. Fırçayı köklere mümkün olduğunca 
yakın yerleştirin, aşağı bastırın ve kirpikle-
ri sadece yarıya kadar boyamak için zikzak 
hareketlerini kullanın. İkinci kat maskarayı 
kirpiklerin tüm uzunluğu boyunca uygulayın ve 
uçlara dikkat edin: kıvrımı şekillendirin ve şekli 
sabitlemek için fırçayı bu konumda tutun.

m Günün yoğun temposunda hiç fırsatı 
yoksa bir kadın günlük makyajını gece 
makyajına çevirebilir mi?

Akşam makyajı daha yoğun renkler, net 
çizgilerler içerir. Makyajınızı düzenlemek için, 
makyaj çantasına sahip olmanız gerekir; bu da 
makyajınıza hızlı ve güçlük çekmeden parlak, 
lüks notlar eklemenize yardımcı olacaktır. 
Görünümünüzü anında dönüştürmek için 

yanınızda bulundurmanız gerekenler: Matlaştı-
rıcı temizleme mendilleri, kapatıcı ve kompakt 
pudra, allık, maskara, göz farı, göz kalemi, ruj 
veya dudak parlatıcısı…

Gece makyajında da gündüz makyajında da 
en önemli şey; prensiptir. Ne kadar az makyaj 
yaparsanız, o kadar iyi ve güzel görünürsünüz. 
Hem ofiste hem de restoranda, her zaman 
uygun görünecek evrensel bir makyaj seçebilir-
siniz. Herhangi bir makyajda en önemli şey; eşit 
ve pürüzsüz bir cilt tonudur ve ayrıca kaşları 
vurgulamayı da unutmayın. Basit, gölgeli 
eyeliner ve biraz maskara, görünümünüzü ku-
sursuz hale getirecektir. Böylesine çok yönlü bir 
makyajla, görünüşünüz her durumda uyumlu 
olacak.

m Kadınlar makyaj konusunda gerekli 
zamanlarda neden profesyonel destek 
almalılar?

Makyaj, görünümünüzün özelliklerini ge-
liştiren büyülü bir görünüm yaratma sanatıdır. 
Ayrıca cildinizin kusurlarını gizler. Kendinize, 
cildinize ve görünümünüze nasıl bakacağınızı 
öğrenmektir bu destek aslında…

m Okuyucularımız size hangi konular 
için, nasıl ve nereden ulaşabilirler?

Makyaj ile ilgili tüm konular için benimle 
iletişime geçebilirler. Gelin makyajı, nişan 
makyajı ya da günlük bir makyaj, hiç fark 
etmez. Ya da aklınızda bir soru varsa; mesela 
“Hangi maskara seçmem gerekiyor?” ya 
da “Benim göz tipime göre hangi makyaj 
gider?” gibi… Her türlü sorulara açığım ve 
elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Beni 
Instagram’da @deniz__beauty__ hesabımdan 
takip edebilir ve sorularınızı oradan 
sorabilirsiniz  Unutmayın ki; her kadın güzeldir. 
Sadece biz sizin güzelliğinizi ortaya çıkarıyoruz. 

0553 928 95 00
deniz_beauty_

DENIZ SEYFETTINOĞLU
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0-3 yaş arası çocuğu olanlara sesleniyorum; 
‘Mutlaka okuyun’. Ufkunuzu genişletecek, 
uygulaması çok basit önerileri olan, “İyi ki 

okumuşum” diyeceğiniz bir kitap olacak. 
Kitabın yazarı bebeklere koklear implant 

(biyonik kulak) uygulayan bir cerrahtır. 
Cerrahi olarak aynı imkanlara sahip bebeklerin 

gelişiminde farklılıklar görünce sosyolojik bir 
araştırmaya girer ve ailelerin yapılarının çok 

farklı olduğunu keşfeder. 0-3 yaş arası edinilen 
deneyimlerin bütün bir hayatı etkilediği zaten 

pek çok araştırma ile ortaya kondu ancak 
bu kitapta ilk 36 aylık süreçte bebeklerinize 

öğrenme yolunda nasıl destek olabileceğinizi 
çok basit örneklerle açıklıyor. Bebeğinizle 
iletişiminizi bir üst seviyeye taşıyacağını 

garanti edebilirim.

CITYOKUYORUM

B. Nilüfer Binbir

Merhaba Sevgili Okurlar,
Yaşasın sonunda okullar 

açılıyor! Bu ay umarım 
özlediğimiz gibi, tatlı 

telaşları olan, serin, keyifli 
bir eylül geçirebiliriz. Bu 
koşturmacanın arasında 
kahve molalarınıza eşlik 

edecek birbirinden değerli üç 
kitabım var. Umarım siz de 

beğenirisiniz.

“Bizler 
okuyalım ki; 

çocuklarımız 
da okusun”

Otuz Milyon Kelime - Dr. Dana Suskind

Puck

Mülksüzler - Ursula L. Guin

Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit

Bilimkurgu klasiklerinin en iyi eserlerin-
den biri olan kitap, dünyadan kaçıp ütopik 
bir ülke olan Anarres’i kurmuş, Odo’cuları 
konu ediyor. Odo geçmiş zamanda yaşamış 
anarşistlerin başı olmuş, yeni düzeni kurmuş 
kişidir ve bütün ülke onun geçmişteki fikir-
lerine göre yönetilmektedir. Dış dünya Urras 
ise kapitalist bir düzen ile yönetilmektedir ve 
Anarres’te, Urras’a kesin bir karşı çıkış vardır. 
İletişim bile çok kısıtlı seviyelerde kurulabilen 
bu dünyaya Shevek adında bir bilim adamı 
gitmeye karar verir. Yazdığı kitabını orada 
anlatacaktır. Daha önce hiç ülkesinden dışarı 
çıkmamış ve diğer dünya ile bilgisi çok kısıtlı 
olan Shevek’in Urras’ta yaşadıklarını soluksuz 
okuyacaksınız. Her ne kadar bilimkurgu eseri 
olsa da, bugünün dünya düzenine eleştirel 
bir bakış açısı getirmiş unutulmaz eserlerden 
biridir.

Ve bir ‘yeni çıkan’ polisiye ile karşınızda Ah-
met Ümit. Bu sefer Başkomiser Nevzat yerine 

Alman Polis Teşkilatının Türk Başkomiseri Yıl-
dız, kitabımızın kahramanı. Yardımcısı Tobias 

ile cinayet mahallinde kalbi yerinden çıkarıl-
mış ve Zeus’a sunulmuş bir ceset ile karşılaşır-
lar. Maktulün eşcinsel olması, Türk olması ve 
mitoloji ile yakından ilgilenmesi cinayeti çok 

yönlü ele almalarını gerektirmektedir. Ahmet 
Ümit daha önceki kitaplarında İstanbul’u, 

Anadolu’yu birçok kez kitap sayfalarından ev-
lerimize taşımıştı. Bu sefer de Berlin’in renkli 

sokaklarını evimize taşıyor ve bununla da 
yetinmeyip Berlin’den taa Bergama’ya uzatıyor 

kalemini. Her zamanki gibi rengarenk karak-
terlerle çevrili elinizden düşüremeyeceğiniz bir 

kitap olmuş. Polisiye severler en kısa sürede 
okumanızı tavsiye ederim.

Okuyucuya Not:
Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen arkada-
şım ile sohbet ederken öğrencileri ile ilgili 
kendisinin yetemediği bir durumdan bahset-
ti. Size kısaca özetleyecek olursam, bir veli 
ile karşılaşmış ve veli “Öğretmenim, bizim 
kız hiç okumuyor. ‘Oku’ diyorum, odasına 

gönderiyorum, kitap da aldım bütün yaz hiç 
kitap okumadı” demiş. Öğretmen arkadaşım 
işte bu konuda çaresiz kalıyormuş. Ailesi ki-
tap okumayan çocuklar, çok çok nadir olarak 
kitap okuyorlarmış ve kitap okumayan ço-
cuklar da, başarılı olamıyorlarmış, muhakeme 
yetenekleri gelişmiyormuş. Pek çok kez söy-

lemişimdir ancak okulların açılması vesilesi 
ile bir kez daha dile getirmek istedim. Bizler 
okuyalım ki; çocuklarımız da okusun. Daha 
parlak bir gelecek kurmalarına hep beraber 
destek olalım. Bütün öğretmen öğrenci ve 
velilere başarılı, mutlu, sağlıklı, kesintisiz bir 
eğitim öğretim yılı dilerim.

Mars

Mila



63

Ragıb Narin, 19 Mart 1996 yılında Hatay’ın 
Antakya ilçesinde doğdu. Babası Türk, annesi 
ise Arap’tır.

İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladı. 
Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Ragıb 
Narin, okul korosunda, tiyatrolarında ve müzik 
yarışmalarında yer aldı. Annesinin memleketi 
Şam ve aynı zamanda Kuveyt’e yazları sürekli 
gittiğinden sadece Türk müzik kültürüne değil 
aynı zamanda Arap müzik kültürüne de yakın 
büyüdü. 

Kücük yaşlardan itibaren spora olan yatkın-
lığından dolayı 2010 yılından itibaren lisanslı 
olarak futbol oynamaya başladı. 

Şehrinin takımlarından Hatayspor’da, 
daha sonra da Mersin İdman Yurdu’nun a2 
takımında yıllarca futbol oynadı. Bu süre zarfın-
da Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok süper 
lig takımına karşı maçlara çıktı. Hatayspor’da 
yarım sezon kalan Ragıb Narin, uluslararası 
ticaret yapan aile şirketinde yöneticilik yapmak 
üzere kendi kararı ile futbol kariyerini sonlan-
dırdı. Futbol oynadığı süre zarfında müzik ile iç 
içe olmayı sürdüren Ragıb Narin, birçok beste 
ve söz çalışmasına imza attı. 

Ragıb Narin, 2013 yılında ilk olarak Face-
book’a yüklediği ve kendi bestelerini gitarıyla 
seslendirdiği amatör videolarla tanınmaya 
başladı. Futbolu bıraktıktan sonra isletme oku-
yan Ragıb Narin, ticaret alanında gereksinim 
duyduğu İngilizcesini geliştirmek için 3 aylığına 
Malta’ya yerleşti. Ragıb Narin, aynı zamanda 
ana dili gibi konuştuğu Arapça ile birlikte 4 
dil bilmektedir. Bu süre zarfında müziğe olan 
ilgisini canlı tutup Malta’da şan dersi almaya 
başladı ve gitardaki yetkinliğini geliştirdi.

2019 yılının Temmuz ayında artık profesyo-
nel anlamda müzik piyasasına girmeye karar 
veren Ragıb Narin, sözü ve müziği kendisine 
ait olan ilk single çalışması “SevdaÇiçeği”ni 
yayınladı. Şarkı kısa süre içinde 2 milyonu aşkın 
izlenme oranına ulaştı.  “Sevda Çiçeği”nin ar-
dından Ragıb Narin, bu başarısını “Gecekon-
du”, “Mavi” “Gel Diyemem” “Menekşem” ve 
“Mucize” teklileri ile sürdürmeye devam etti. 

Çocukluğundan beri spor, sanat ve müzikle 
iç içe olan Ragıb Narin’in abisi Rami Narin ise 
oyunculuk yapıyor.   

Ragıb Narin, bu şarkıların hepsinde kendi 
söz ve müziğini kullanması ile dikkat çekiyor.

RAGIB NARiN’DEN 
“VUR BENi” 
TÜM DiJiTAL 
PLATFORMLARDA!

NISAN 2021’de yayınladığı “Mucize” 
şarkısı ile Spotify ve dijital plat-
formlarda büyük beğeni toplayan 
Ragıb Narin, yine söz ve müziği 

kendisine ait “Vur Beni” şarkısını 27 Ağus-
tos’ta dinleyici ile buluşturdu.   

 “2014 yılında ilk yaptığım hareketli 
şarkılardan biriydi. 8 yıldır sakladığım bir 
şarkıydı, çok iyi bir düzenleme olmasını 
istiyordum, o yüzden bu zamana kadar bek-
ledim” dediği “Vur Beni” şarkısının aranjesi 
Sabı Saltıel’e ait. Şarkının klibi ise yönetmen 
Ahmet Can Tekin’in imzasını taşıyor. 

Ragıb Narin’in, 2019 yılından bu yana 

dinleyici ile paylaştığı “SevdaÇiçeği”, “Ge-
cekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem” “Menek-
şem”ve“Mucize”nin ardından yedinci teklisi 
“Vur Beni” Pasion Turca etiketi ile tüm dijital 
platformlarda. BIR önceki single çalışması ‘Git’ 

ile iddialı çıkış yakalayan Berkay 
Tulumbacı, ‘Sen Yazar Ben Hayal’ 
ile oyunculuktaki başarısını 

müzikte de devam ettiriyor. ‘Sen Yazar 
Ben Hayal’de aşkın farklı hallerini anlatan 
genç müzisyen, yaz boyunca dillerden 
düşmeyecek şarkısıyla, dinleyicilerini bu 
kez hareketli Latin ezgilerinin kollarına 
bırakıyor.

Sanatçının 8. Single çalışması olan 
‘Sen Yazar Ben Hayal’in aranjesini karde-
şi Ümit Tulumbacı, yaz mevsimine uygun 
renkli ve eğlenceli görüntülerden oluşan 
klibin yönetmenliğini ise Erdi Çalıkuşu 
üstleniyor. ‘Sen Yazar Ben Hayal’, 23 
Temmuz itibariyle tüm dijital platformlar-
da yerini aldı.

‘Güldür Güldür’ün ‘Güldür Güldür’ün 
yıldızı gümbür 

gümbür geliyor!
‘Güldür Güldür’le başarılı 

oyunculuğuna şahit olduğumuz 
Berkay Tulumbacı, yeni single’ı ‘Sen 

Yazar Ben Hayal’ ile oyunculuğu 
kadar müzikteki iddiasını kanıtladığı 

bir çalışmaya imza atıyor. Söz ve 
müziği kendisine ait şarkı, Latin 

müziğin etnik zenginliğinin 
harmanlandığı kıvrak ezgileriyle 

dinleyicinin ruhuna işliyor.

08.06.1991 doğumlu sanatçı, yeni sing-
le’ında Latin müziğin kültürel zenginli-
ğinden beslenen vokal tekniğini etkili 
gitar solo ve kreşendolarla harmanlıyor. 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nda eğitimini tamamla-
dıktan sonra oyunculuk ve müzisyenlik 
yapmaya başldı.

Berkay Tulumbacı Kimdir?

Türk Pop Müziği’nin genç 
ve başarılı seslerinden Ragıb 

Narin, yedinci teklisi “VurBeni” 
yi Pasion Turca etiketiyle tüm 

dijital platformlarda dinleyici ile 
buluşturuyor. 

RAGIB NARIN HAKKINDA

CITYMÜZİK
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AKILLI sürüşün öncüsü Nissan, 
heyecanla beklenilen ikonik Z spor 
otomobilinin yeni modeli 2023 
Nissan Z’nin 2022 baharında Ame-

rika’da satışa sunulacağını duyurdu. 

ŞIMDIYE KADARKI EN IYI Z MODELI
Nissan her nesilde çıtayı yükseltiyor ve 

Z’nin sınırlarını zorluyor. 2023 model Z’nin 
3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 
370Z’nin motoruna gore güç çıkışında önemli 
bir artış sağlıyor. Motorda 68 beygirgücü 
ve torkta yüzde 30 artış ile Z’nin motoru, 
hızlanmada tahmini yüzde 15’lik bir iyileş-
me sunuyor. Bunu sağlamak için turbo hız 
sensörünün yanısıra küçük çaplı turbo şarjlar 
kullanılırken ikiz turbo, güç çıkışını ve tepki 
süresini dengeliyor. Elektronik değişken 
valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş 
seçeneklerinde mükemmel tepki ve yakıt 
verimliliği sunuyor. 

6 vitesli yakın oranlı manuel şanzımanı, 

EXEDY® yüksek performanslı kavramanın 
arttırılmış hassasiyeti ile vites geçişlerini daha 
da kolaylaştırıyor. Arkadan çekişli Nissan 
Z modellerinde, Nissan ilk kez yumuşak 
hızlanma sağlayan geliştirilmiş yokuş kalkış 
yardım kontrol sistemi kullanıyor. Otomatik 
vites modeller kalkış kontrol sistemine sahip. 
Manuel şanzıman donanımlı modellerde ise 
ayrıca, 6MT Performans modellerine eklenen 
Synchro Rev Match® ve karbon fiber kompozit 
tahrik mili bulunuyor. Daha sağlam gövde, 
elektronik hidrolik direksiyon ve daha geniş 
önl astikleri sayesinde Z’nin yüksek hızda 
sürüşü ve virajlarda yol tutuşu da güçlendiri-
liyor.

Otomatik vitesli modellerde standart ve 
spor olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. 
Standart mod, daha çok şehiriçi ve uzun 
otoyol sürüşleri için uygunken, spor modu ise 
hızlı sürüşler ve virajlı yollarda daha iyi yol 
tutuşu sağlamasıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte yeni Nissan Z, 4 tekerlekli 

havalandırmalı disk frenleri sayesinde hassas 
fren sistemi özelliği barındırıyor.  Z Spor sını-
fında 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve Yo-
kohama ADVAN Sport yüksek performanslı 
lastikler kullanılırken, Z Performans sınıfında 
19 inç RAYS®süper hafif dövme alüminyum 
jant ve Bridgestone Potenza® S007 yüksek 
performans lastikleri kullanılıyor.

GEÇMIŞIN GELECEKLE BULUŞTUĞU 
DIŞ TASARIM

Temelde Z çizgilerine sahip 2023 Z’nin dış 
tasarımı geleneksel olanı yeni teknolojiyle bir-
leştiriyor. Nissan’ın küresel tasarım başkanı 
Alfonso Albaisa, yedinci nesil Z tasarımı için 
“Nissan’ın gelecek vizyonuna sadık kalarak 
önceki 6 nesil Z sahiplerinin ve hayranları-
nın sesine kulak verdik ve kendimizi geçmiş 
eskizlerin cazibesine doğru çekilirken bulduk. 
Nihayetinde, modern ancak geçmişten doku-
nuşlar taşıyan yeni bir Z tasarladık,” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Yeni Nissan Z
GERi DÖNDÜ

Nissan, spor otomobillerde 50 yılı aşkın 
tecrübesi ile tasarladığı yedinci nesil Nissan Z’yi 

2022 baharında satışa sunacağını açıkladı. Günümüzde 
ulaşılabilir spor otomobili temsil eden Z, meraklıları için 

Orijinal 240Z’nin mirası korunarak üretildi. 
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Uzun kaputu, daha alçak arka kısmı ve 
birinci nesil Z’yi anımsatan silüeti ile yeni Z, 
geleneksel arkadan itişli spor bir otomobil 
tasarımı barındırıyor. En son teknolojilerle 
modernize edilen dış tasarıma boyut kazan-
dırmak için kullanılan LED aydınlatmalarda, 
sadece Japon pazarında satışa sunulan 
1970’lerin sevilen 240 ZG’sinden ilham alan 
iki yarım daire bulunuyor. 2023 Z’ye yandan 
bakıldığında, orijinal Z ile olan benzerliği 
daha da dikkat çekiyor. 

“SINIRLI SAYIDA” 
ÜRETILEN BIR VERSIYONU DA VAR

2023 Nissan Z Amerika’da 6 düz vites ve 
9 otomatik vites seçenekleri ile Spor ve Per-
formans sınıfında satışa sunulacak. Tüm mo-
deller, Yaya Algılamalı Otomatik Acil Durum 
Frenleme Sistemi, Kör Nokta Uyarısı, Şeritten 
Ayrılma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, 
Uzun Far Yardımı ve Akıllı Ön Çarpışma Uya-

rısı dahil olmak üzere bir dizi standart yardım 
ve güvenlik teknolojisi ile satışa çıkarılacak.

2020’de tanıtılan ve Z Proto severler için 
ABD’de yalnızca 240 adetle sınırlı olarak 
satışa sunulacak Proto Spec modeli, Z logolu 
sarı renkli fren kaliperleri, bronz renkli 19 inç 
RAYS alüminyum alaşımlı jantlar, özel vites 
kolu topuzu (yalnızca 6 MT), özel Proto Spec 
deri donanımlı sarı vurgulu koltuklar, özel 
Proto Spec süet + sarı dikişli kumaş kapı kap-

laması ve özel Proto Spec iç dikişlere sahip. 
Nissan Motor Co., Ltd Temsilci İcra Kurulu 

Başkanı ve Operasyon Direktörü Ashwani 
Gupta Z’yi bir spor arabadan daha fazlası 
olarak tanımlıyor ve “Z adeta sürücünün 
vücudunun bir uzantısı gibi, sürücünün 
isteklerine cevap verir, buna göre yol alır. İster 
ilk kez geçtiğiniz virajlı bir yolda, ister her gün 
geçtiğiniz yolda, Z’yi kullanmak insanı mutlu 
eder ve duyuları uyandırır,” diye ekliyor. 

Yeni Z’nin iç mekanı, modern teknolojiyi 
eski Z dokunuşlarıyla kusursuz bir şekilde 
harmanlıyor. Orta konsolu, üçlü analog 
göstergesi, 8.0 inç dokunmatik ses 
ekranı ve vites kolunun yanındaki klima 
kontrol düğmeleri önceki nesil Z iç mekan 
tasarımından esinleniliyor. Spor bir arabadan 
beklentilerin karşılanması için Z’nin iç mekan 
tasarımında Nissan Super GT500 sürücüsü 
T sugio Matsuda gibi profesyonel yarış 
pilotlarının da görüşleri yer alıyor.

Yeni Z’nin orta konsolunda yer alan 
gösterge panelinde üçlü analog göstergesi 
(güçlendirme, turbo hız, volt) sürücünün 
görüş alanında yer veriliyor. Optimize edilmiş 
kavrama ve konfor için özel olarak tasarlanmış 

manuel ve otomatik vites kolları da yenilendi.
Göbekli direksiyon simidinde yer 

alan tuşlar, direksiyonun eski estetiğini 
kaybettirmeden sürücüye kullanmak istediği 
fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor. Koltuğun 
sırt bölümünde kullanılan süet, viraj alırken 
vücudun yana kaymasını engelleyerek sürüş 
konforu sunuyor.  

2023 Z Spor sınıfı 8 yöne ayarlanabilen 
manuel sürücü koltuğu ve 4 yöne 
ayarlanabilen manuel yolcu koltuğuna 
sahipken, Z Performans sınıfının, deri döşeme 
ve ısıtmalı 4 yöne ayarlanabilen elektrikli 
sürücü ve yolcu koltuğu bulunuyor.

Yeni Z için Nissan AkıllıAnahtar, Akıllı 
Hız Kontrolü, Otomatik Sıcaklık Kontrolü, 
otomatik kararan dikiz aynası, Dikiz Monitörü, 
iki adet 12 voltluk güç noktası, Type-A ve 
Type-C olmak üzere iki USB noktası, ön 
ve arka sonar sensörleri standart olarak 
sunuluyor.  Altı hoparlörlü 8.0 inç sesli 
dokunmatik ekrana sahip Z, hem Android 
Auto® hem de Apple Car Play® ile uyumlu. 
Ayrıca Bluetooth® üzerinden telefon ve ses 
bağlantısı, Sirius XM® Radyo, Mesajlaşma 
Asistanı ve Siri® Eyes Free gibi özelliklere de 
sahip. Z Performans sınıfında ise navigasyonlu  
9,0  inç dokunmatik ekran ve Nissan 
Connect® Hizmetleri ile Aktif Gürültü Önleme 
ve Aktif Ses Geliştirme özelliklerine sahip 8 
hoparlörlü Bose® Ses sistemi de yer alıyor.

Z iç mekanı için Siyah, Kırmızı ve Mavi 
olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Eskinin modern 
teknoloji ile 

birleştiği 
içmekan
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Deniz Gözükızıl

Xiaomi, açık kaynak kodlu robot 
“CYBERDOG”U TANITTIXiaomi, biyolojik dünyadan 

ilham alınarak geliştirilen 
yeni dört bacaklı robotu 
CyberDog ile geleceğin 
teknolojisini keşfetme 

konusunda cesur bir 
adım daha attı. CyberDog, 

Xiaomi’nin mühendislik 
becerisinin doruk noktasını 

temsil ediyor ve açık 
kaynak olmasıyla var olan 

geliştiricilerin üzerinde 
geliştirmeler yapabilmesini 

sağlamaya odaklanıyor.

CYBERDOG’ın beynini NVIDIA(R) 
JetsonXavier(tm) NX platformu 
üzerine kurulan yerleşik ve uç nokta 
sistemlerine yönelik yapay zeka des-

tekli bir süper bilgisayar oluşturuyor. Süper 
bilgisayar, 384 CUDA(R) Çekirdeği, 48 Tensor 
Çekirdeği, 6 Carmel ARM İşlemci ve 2 derin 
öğrenme hızlandırma motorundan oluşuyor.

CyberDog, biyolojik organizmaları tam 
olarak modelleyebilmek için hareketlerini 
yönlendiren ve anında geri bildirim sağlayan 
11 yüksek hassasiyetli sensörle donatıldı. 
Dokunma sensörleri, kameralar, ultrasonik 
sensörler, GPS modülleri ve daha fazlasını içe-
ren bu sistem, CyberDog’a çevresini algılama, 
analiz etme ve çevreyle etkileşim kurma gibi 
gelişmiş yetenekler sağlıyor.

Xiaomi’nin akıllı telefon görüntüleme 
teknolojisi sayesinde CyberDog’ın gelişmiş 
bir çevre algılama yeteneği bulunuyor. Yapay 

zeka etkileşimli kameralar, binoküler ultra 
geniş açılı balık gözü kameralar ve Intel (R) 
RealSense(tm) D450 derinlik modülünden 
oluşan bu kamera sistemi, bilgisayar görüşü 
algoritmasıyla eğitilebiliyor.

CyberDog, şirket içinde geliştirilen çe-
kirdek modüller yeniden yapılandırılarak ve 
optimize edilerek açık kaynak algoritmaları 
üzerine oluşturuldu. Xiaomi, CyberDog’un 
muazzam olasılıklarının ortaklaşa keşfedilme-
sini sağlamak adına Xiaomi Fanları, mühen-
disler ve robotik meraklıları için 1.000 adet 
CyberDog robotunu piyasaya sunuyor. Ayrıca, 
ilerlemeyi ve sonuçları dünya genelindeki tüm 
geliştiricilerle sürekli olarak paylaşmak üzere 
Xiaomi Açık Kaynak Topluluğu’nu hayat geçi-
riyor ve mühendislerin gelecekteki yenilikleri 
yakından takip edebilmelerine olanak tanıyan 
bir platform sağlamak üzere bir robotik labo-
ratuvarı kurmayı hedefliyor.

BAZI satış kanallarında bluetooth kulaklık 
hediyesiyle gelen telefon, damla çentikli stan-
dart bir tasarıma sahip. Yurt dışında başka 
renkleri de bulunan cihaz ileride bu renklerle 
de Türkiye pazarına girebilir.

Tasarımsal olarak Note 10 serisinin diğer 
modelleri ile aynı olan telefon, Media Tek 
Helio G95 işlemciye ve 33W hızlı şarj destekli 
5.000 mAh pile sahip. Kutusundan 33W hızlı 
şarj cihazı çıkan telefonda 6,43 inç AMOLED 

ekran bulunuyor. Arkasındaki 4’lü kamera 
paketi ise 64 megapiksel ana + 8 megapiksel 
ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 me-
gapiksel derinlik kameralarını kapsıyor. 

Ön kamerası 13 megapiksel olan telefon, 
6 / 8 GB RAM + 64 / 128 GB gibi depolama 
seçenekleri  ile tüketiciyle buluşuyor. Standart 
3,5 mm kulaklık girişi ve çift hoparlör sistemi-
ne sahip olan Note 10S, Türkiye’de iyi bir satış 
rakamı yakalayacak gibi duruyor.

RedmiNote 10S 
ülkemizde satışa 
sunulduGTA Remastered 

Trilogymobile de geliyor Türkiye’de sadece 
gri renk seçeneğiyle 
satışla sunulan 
RedmiNote 10S, 6 
GB RAM + 128 GB 
depolama için 
3.649 TL‘ye satılıyor.

GTA RemasteredTrilogy (GTA3, Vice City ve 
San Andreas) bu sonbaharda PlayStation, 
Xbox, Switch, PC ve Stadia için geliyor. Ayrıca 
özel bir “remaster” paketi de mobilde olacak. 
Bildiğiniz gibi yeni nesil akıllı telefonlar oyunla-
rın bu yeni sürümlerini oynatabilecek güçteler. 
Unreal Engine kullanılacağı konuşulan üçleme-
nin grafik kalitesi ise büyük bir merak konusu. 
Firmanın en önemli 3 yapımının yeni nesille 
buluşacak olması ise fazlasıyla heyecan verici. 
Bu arada bir ihtimal 2022’ye kalabilecek üçle-
menin çalışmaları sürerken, bir yandan da GTA 
6 hazırlanıyor. Gelmiş geçmiş tüm GTA’lardan 
daha fazla hayatımızda kalması beklenen 
serinin 6 numarası, dedikodulara göre sürekli 
güncellemelerle genişleyecek haritası ile yep-
yeni ve uzun soluklu bir dünya vaat ediyor.
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COVID-19 salgınıyla birlikte her 
zamankinden daha çok çevrim içi 
ortamlara yönelen kullanıcılar, 
hackerlerin koordineli ve ikna edici 

saldırıları karşısında savunmasız kalmaya 
devam ediyor. Yapılan araştırmalar, geçti-
ğimiz yıl 55 milyondan fazla kişinin kimlik 
hırsızlığı kurbanı olduğunu gösterirken, onli-
ne platformları kullanan birçok kullanıcının 
siber suçluların öncelikli hedeflerinden biri 
olduğunu aktarıyor. Özellikle, kullanıcıların 
dikkatini çekmek için aylık ödeme ile platfor-
ma erişim sağlamak yerine abartılı indirim ve 
hatta ücretsiz kayıt gibi fırsatları kullanarak 
saldırı düzenleyen saldırganlara karşı kullanı-
cıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan 
Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kişisel 
verilerin korunması için 5 öneride bulunuyor.

ONLINE YAYIN PLATFORMLARI 
KULLANANLAR DIKKATLI OLMALI!

Her geçen gün daha da popüler hale gelen 
dijitalleşme, eğlence sektörünü de etkisi 

altına alıyor. Pandemiyle birlikte kullanıcılar-
dan yoğun ilgi gören çevrim içi platformlar, 
hizmetlerini genişletmek için dijitalleşme 
süreçlerine katılsa da siber saldırganların 
radarından kaçamıyor. Kullanıcıların bu 
denli aktif olduğu bu platformlar üzerinden 
kişisel verilere erişmek isteyen hackerlerin 
girişimlerine karşı dikkatli olunması gerek-
tiğini aktaran Serap Günal’a göre, şirketlerin 
ve kullanıcıların olası kimlik avı saldırıların-
dan korunabilmesi için güçlü siber güvenlik 
önlemleri alması önem arz ediyor.

KIŞISEL VERILERINIZI 5 ADIMDA KORUYUN!
Kullanıcılar üzerinde uygulanan sosyal 

mühendislik saldırıları farklılık gösterebiliyor. 
Siber saldırganların, online platformların 
popülerleşmesinden dolayı saldırılarındaki 
içerikleri de ona göre güncellediğini hatırlatan 
Serap Günal, bu tarz platformlarla ilgili e-pos-
ta kutusuna düşen iletilere dikkat edilmesi 
gerektiğini vurguluyor ve kişisel verilerin 
korunması için 5 güçlü öneri paylaşıyor:

m E-postalarınıza gelen maillerin doğrulu-
ğunu mutlaka kontrol edin.

m İndirim ve hediye tekliflerinin doğrulu-
ğunu teyit edin.

m Platformların kendi siteleri üzerinden 
adımları takip ettiğinize emin olun.

m Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrele-
rini kontrol etmeyi unutmayın.

m Antivirüs yazılımları kullanın.

ÜCRETSiZ 
iÇERiĞE 
ULAŞAYIM
DERKEN 
KiŞiSEL VERiLERiNiZDEN 
OLMAYIN!
Online platformlarda geçirilen vaktin giderek artması, 
siber saldırganları harekete geçiriyor. Geçtiğimiz yıl 55 

milyon kişinin kimlik hırsızlığına uğradığını belirten 
Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ücretsiz içeriğe 

erişmek için online platformlarda kimlik bilgilerini 
paylaşan kullanıcıları olası oltalama saldırılarına karşı 

uyarırken kişisel verileri korumanın 5 yolunu aktarıyor.

Serap
Günal

CITYDİKKAT
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AYLIK BURÇ 
YORUMLARI

astrolog_nurgulduzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com

Astrolog 
Nurgül Düzenli

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLA

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  

EYLÜL ayı sizin için iş çalışma 
koşulları, sağlık konularının 
önceliğinizde olacağı gelişme-
ler gündemde. Bir müddettir 
sorun yaşadığınız konulara 
çözüm üretebilirsiniz. Diğer 
taraftan 7 Eylül sonrasında yenilik başlatmak için 
uygun etkilerde olacaksınız. Ayın son haftalarında 
sağlık hassasiyetleri olabileceği için, bağışıklık 
sisteminizi güçlendirin. İlişkilerle ilgili gündemler-
de ayın son günlerinde daha net karlar almaya 
başlıyorsunuz, destekler almaya başlıyorsunuz.

EYLÜL itibari ile gündeminiz 
yoğun, hareketli, sık seyahat 
ettiğiniz gündemler v ar. 
Yoğunluklarınız nedeniyle 
sizleri yoran konulara 7 
Eylül itibari ile yeni adımlar 
atabilirsiniz. Yeni imzalar, 
eğitim, tatil planları yapılabilir. 22 Eylül sonrasında 
odağınızda ev, aile konuları yer alacak. Evinizde 
değişim, yapmak, güzelleştirmek, alım satımlarla 
ilgilenmek gündeme gelebilir. Bu ay sizin için 
stresler olsa da, planlı olduğunuz takdirde ilerle-
me kaydedeceğiniz durumlar var.

EYLÜL ayı bazılarınız için 
gündeminizde çocuklarla ilgili 
konular var. Onların eğitimi, 
düzeni ile daha çok ilgilenebi-
lirsiniz. Diğer taraftan bazıla-
rınız için odağınızda ilişkilerle 
ilgili kararlar yer almakta. Sizi yoran gönül işleriniz 
var ise uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bazılarınız 
için 7 Eylül sonrasında aşk için yeni kararlar 
gündeme gelebilir, tanışmalar gerçekleşebilir. 22 
Eylül sonrasında işyoğunlukları, hizmet ettiğiniz 
konularla ilgili hareketlilikler olacaktır. İş sorunları 
yaşayanalar yeni teklifler alabilirler. 

EYLÜL ayı sizin için maddi 
konularda ve iş konularında 
hareketlilikleri getirmekte. 
Yaşadığınız sorunlar var ise 
7 Eylül sonrasında çözüm 
üretebilirsiniz veya kalıcı alım 
satımlar için değerlendirilebilir.  
Gereksiz harcamalardan, plan-
sız konulardan uzak durmanızda fayda var. 22 Ey-
lül sonrasında kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, 
harekete geçeceğiniz, anlaşmalar yapacağınız 
etkiler gündeme gelebilir. Yeni eğitime başlama, 
etrafınızın desteğini almak için verimli zamanlar-
da olacaksınız.

EYLÜL ayı itibari ile gündemi-
nizde iş kariyer, aile konuları 
odağınızda olmaya devam 
etmekte. Genel olarak hızlı ha-
reketli etkiler var. 7 Eylül sonrası 
yeni girişimler, iş görüşmeleri, 
aile ile ilgili kararlar için desteklene bir zamanda 
olacaksınız. İş konularında huzursuzluk çıkaran 
konular için iyi planlama yapmaya ihtiyacınız var.  
22 Eylül sonrasında sosyal dışa dönük eğlenceli 
zamanlar başlıyor, sevdiklerinizle bir arada olmak 
önceliğinizde yer alabilir.

EYLÜL ayında gündemi-
nizde maddi konular ve 
sağlık konuları yer almakta. 7 
Eylül sonrasında başkasından 
kaynaklı gelirlerinizde artışlar 
gündeme gelebilir. Gelir artışı, 
miras, nafaka, vergi, borçlar 
konusunda yeni girişimler başlatılabilir. Sağlık 
konularınız var ise yeni tedavi yöntemlerine 
başlayabilirsiniz. 22 Eylül sonrasında kendinizi 
daha iyi hissedebilir, seyahatplanlarıyapabilir, yeni 
bilgilerin peşine düşebilirsiniz. Diğer taraftan 
hukuksal konularda gündemi olanlar ay sonunda 
faydalar görülebilirler. 

EYLÜL ayı itibari ile gün-
deminizde yoğun çalışma 
koşulları olabilir. Hareke-
te geçiren, hızlandığınız 
durumlar var. Diğer taraftan 7 
Eylül sonrasında yeni kararlar 
alabilirsiniz, yeni eğitime başlayabilirsiniz. Bazıları 
için tatil planları, seyahatler, yurtdışı, yabancılar-
konusu gündeme gelebilir. 22 Eylül sonrası itibari 
ile kariyer konularında odağınız yoğunlaşmaya 
başlıyor. Yeni iş girişimleri, iş yerinden destekler, 
aile konusunda yeni adınlar devreye girebilir. 

EYLÜL Eylül ayı itibari ile 
ilişkiler, evlilik, ortaklı işler 
açısından yoğun bir odağı-
nızın olduğu gündemler var. 
7 Eylül sonrasında ilişkilerle 
ilgili düzenleme yeni kararlar, 
yeni adımlar devreye girebilir, tanışmalardan 
destekler gelebilir.  İŞ girişimleri için verimli 
zamanda olacaksınız. 22 Eylül sonrasında denge-
ler değişiyor ve maddi konular önceliğinizde yer 
almaya başlıyor. Alım satımlar, eşin parsı, miras 
nafaka gündemleriniz var ise ayın son haftasında 
yapabilirsiniz.

EYLÜL ayı itibari ile gün-
deminizde ev aile, yuva, 
aile meseleleri yer almakta. 
Özellikle 7 Eylül sonrasında 
yaşadığınız yer ile ilgili veya 
ev konularıyla ilgili yeni 
kararlar gündeme gelebilir. Yönünüzü belirleye-
ceğiniz bir dönem başlamakta.  Eylül 22 itibariyle 
daha verimli, dışa dönük hareketli etkilerle ilerle-
me durumu söz konusu. İlişkiler, aşk, çocuklarla 
ilgili konularda fayda göreceğiniz etkiler ay sonu 
itibari ile başlıyor. Kararsızlıklardan uzak kalıp, 
istikrarlı olmak gerekiyor.

EYLÜL ayı sizin ayınız olarak 
gündemleriniz yoğun. İsteksiz-
lik, kararsızlık etkisi dönemsel 
olsada, 7 Eylül sonrası yenilik-
ler kalıcı adımlar için destekler 
almaktasınız. İlişkiler, evlilik, iletişim adına faydalı 
etkiler altında olacaksınız. Bu ay bol bol spor 
yapmanızı hareket halinde olmanız iyi olacaktır. 
22 Eylül sonrası maddi konularda hareketli etkiler 
altında olacaksınız. İş konusunda girişimler yap-
mak, gelir artışı gündeme gelebilir.

EYLÜL ayı sizin ayınız olarak 
gündemleriniz yoğun. İayında 
içe dönük geri planda kalmayı 
tercih ettiğiniz durumlar var. 
Bir durumun hazırlığı veya 
geri planda bir kişiye kızma 
durumu olabilir. 7 Eylül sonrasında iş ilişkileri için 
yeni adımlar olabilir, bazılarınız için ise sağlık ile 
ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. 22 Eylül 
sonrasında sizin döneminiz başlıyor olacak. Ken-
dinizi daha çok ön plana koyacağınız, daha kararlı 
olacağınız etkiler devrede olacak. 

EYLÜL ayında sizler için daha 
sosyal, dışa dönük gündem-
ler var. Arkadaşlar ile ilgili 
pürüzler stresler olsada, 7 
Eylül sonrası güçleneceğiniz 
durumlar var. İlişkiler adına 
yapılandırıcı etkiler devreye 
girecek, görev bilinci ile sosyalleşme gündeme 
gelebilir. 20 Eylülsonrasındadaha geri planda kal-
mayı tercih edeceğiniz, inziva etkisinde olacağınız 
bir dönemde olacaksınız. Diğer taraftan ay sonu 
itibari ile sağlık, bağışıklık sistemi vb. konularınızla 
daha çok ilgilenebilirsiniz. 
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YEŞILÇAM’da oynadığı kült filmlerle 
toplumda rol model haline gelen 
Filiz Akın, çocukluk yaşamından 
anneliğe, sinema hayatından sefi-

relik yıllarına, yaşadıklarını “Hayatın Provası 
Yok” isimli kitapta sevenleriyle paylaştı. Bir-
can Usallı Silan’ın hazırladığı nehir söyleşisi 
türündeki Hayatın Provası Yok kitabı, İnkılâp 
Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

MUTLULUK VE BAŞARIYI YAKALAMANIN 
SIRLARINI AÇIKLIYOR

Filiz Akın bu kitapta Ankara’da doğduğu 
evi, terzi annesiyle beraber hayatın nakışını 
nasıl işlediklerini, TED Koleji’nde kendisine 
takılan lakabı, sinema kariyerine nasıl başladı-
ğını ve Paris’teki yaşamını büyük bir içtenlikle 
anlatıyor. Özel hayatına dair soruları da 
yanıtlayan Filiz Akın, kendi yaşamından hare-
ketle okura yaşama dair ipuçları veriyor. Usta 
oyuncu bunun yanı sıra; mutluluk ve başarıyı 
yakalamanın sırlarını açıklarken yaşadığı 
eşsiz tecrübeyle gençlere hayatları boyunca 
rehber edinecekleri öğütler vermeyi de ihmal 
etmiyor.

FILIZ AKIN’IN YAŞAMINA DAIR
 HER ŞEY BU KITAPTA 

Bircan Usallı Silan’ın sorduğu özel sorulara 
Filiz Akın’ın verdiği cevaplarla bir yaşam lite-
ratürüne dönüşen bu çalışma, şimdiden nehir 

söyleşilerine iyi bir örnek olarak gösterilecek 
türden. Hayatın Provası Yok kitabında,son 
izlediği diziden, en beğendiği yazarlara; zevkle 
yediği yemeklerden keyif aldığı müziklere 
kadar Filiz Akınhakkında merak edilen pek 
çok bilgi yer alıyor.

BIRCAN USALLI SILAN HAKKINDA
Manisa doğumlu olan Bircan Usallı Silan 

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’n-
den mezun oldu, Dünya, Güneş ve Hürri-
yet gazetelerinde çalıştı. 1996 yılından bu 
yana kurucusu olduğu N1 Danışmanlık ve 
Organizasyon şirketiyle kişilere menajer-
lik, basın danışmanlığı ve çeşitli kurumlara 
iletişim danışmanlığı yapmakta; sinema filmi 
PR çalışmalarının yanı sıra birçok festival ve 
organizasyonda basın danışmanlığı hizmeti 
vermektedir. Bugüne kadar Acı Dolu Yıllar, 
Dört Yapraklı Yonca, İyi ki Annenim Senin, 
Nilüfer Hepsi Bu, Ve Aslında Bütün Senler 
Ben adlı dört kitabı yayımlanmış, Filiz Akın 
imzalı Güzelliklere Merhaba ve Hayata Mer-
haba kitaplarının da editörlüğünü yapmıştır.

Festivaller kapsamında ise Fatma Girik, 
Filiz Akın, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Sadri 
Alışık ve Türkan Şoray kitaplarını sinemacı 
Burçak Evren ile birlikte hazırlamıştır. Silan 
halen, Türk Sinemasının usta isimlerinin 
resmi menajerliğini yapmakta ve birçok ünlü 
ismin basın danışmanlığını yürütmektedir.

Filiz Akın’ın yaşamına yaşamına 
dair notlar:
HAYATIN 
PROVASI PROVASI YOKYOK

Türk Sineması’nda 
yüzü aşkın filmi ile 
beyazperdede boy 
gösteren Yeşilçam’ın 
sarışın yıldızı Filiz Akın’ın 
özel yaşamı ve sanat 
hayatının perdelerini 
sevenlerine açtığı 
“Hayatın Provası Yok” adlı 
kitabı İnkılâp Kitabevi 
tarafından yayımlandı.

“Film yıldızı olmak ilginç bir deneyim. Kim 
bilir kaç insanın hayalini süslüyorsun, kim 
bilir kaç bin duvarda resmin asılı, kim bilir 
kaç genç kız sana benzemeye çalışıyor. 
İşte bütün bunlara rağmen “sahici, yalın, 
dost bir insan” kalabilmek için Filiz Akın 
olmak gerekiyor.” 
Zülfü Livaneli 
“Adını duyunca içimin titrediği Filiz; narin, 
duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı 
metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı 
da olan arkadaşım... En umutsuz anda 
bile, bir umut ışığı yakalar. Hayatımda 
olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. 
Sinemanın efsane ismi, sarışın güzeli, 
herkesin kalbine girmiş Filiz Akın’ım.”
Türkan Şoray
“Çocukken açık hava sinemasına gider 
gazozumuzun içine sarı leblebi atar o 
sihirli dünyayı seyrederdik. Sarı uzun 
saçları, zarafeti ve şıklığı bana hep çok 
farklı gelmişti. Yıllar sonra kendisini 
tanıdığımda sadece dış güzelliği değil 
ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek 
olduğunu gördüm. Benim hem ablam, 
hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu…”
Oya Başar
“Filiz Akın… Bana hayat veren insan. 
Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği… Kanseri 
bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. 
Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi 
arkadaşım, annem.”
Ilker Inanoğlu

FİLİZ AKIN 
HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELER
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YAPIMCILIĞI İstanbul Medya 
Akademisi ve Medya Fikir Kulübü 
tarafından yapılan Elli Kelimelik 
Mektuplar filmi; Adnan Menderes 

döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayın-
dırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik 
İleri’nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya 
sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen 
olayları anlatıyor. 

27 Mayıs darbesini gerçekleştiren askeri 
cunta yönetimi tarafından Yassıada’ya sürü-
len ve aylarca kötü muameleye maruz kalan 
Tevfik İleri’nin sadece elli kelime yazma hakkı 
verilen mektuplarla hayata tutunmasını anla-

tan film, halkın gözünden uzak yargılanma-
lara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor. 
Darbeyle beraber olumsuz anlamda değişen 
hayatları ve askeri cuntanın yönetimi ele alıp 
her şeyi kontrol altına almasını perdeye yansı-
tacak Elli Kelimelik Mektuplar, bu zorluklarla 
dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve 
hukuk mücadelesine odaklanıyor.

GERÇEK BIR HAYAT HIKAYESI
Sadık Yalsızuçanlar’ın “Vefa Apartmanı” 

kitabından serbest uyarlanan Elli Kelimelik 
Mektuplar filmi, gerçek bir hikayeden yola 
çıkarak Türkiye’nin 1950 ve 60’lar döneminin 
gergin günlerini anlatıyor.

Engelsiz Filmler Festivali
Kısa Film Yarışması’nda 

FiNALiSTLER BELLi OLDU
11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel gösterimler ile 
sinemaseverlerle dokuzuncu kez buluşturacak olan Engelsiz Filmler 

Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın finalistleri 
açıklandı. Puruli Kültür Sanat tarafından kısa film türünün gelişimine 

katkı sağlamak, bu alandaki üretimin ilerleyen yıllarda daha da 
artmasına öncülük etmek ve kısa film yönetmenlerine destek vermek 
amacıyla gerçekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması’nın ilk yılında En 
İyi Film ödülünün sahibi olmak için 8 ülkeden 13 kısa film yarışacak.

m Anoush - Deniz Telek (Türkiye)
m Büyük İstanbul Depresyonu - Zeynep 
Dilan Süren (Türkiye)
m ClimateChange - Yasemin Demirci 
(Norveç)
m Knitting Club For Men Over40 -Egor 
Gavrilin (Rusya Federasyonu)
m Magnética -MarcoArruda (Brezilya)
m Malakout -FarnooshAbedi (İran)
m Mamma -AslakDanbolt (Norveç)
m Mustachio - Victoria Warmerdam 
(Hollanda)
m My Sister’sMercy - Vladimir Koptsev 
(Rusya Federasyonu)
m Peşimdeki Polis - Kayahan Kaya 
(Türkiye)
m Susam - Sami Morhayim (Türkiye)
m TheGift-RadikKudoyarov (Birleşik 
Krallık)
m Toz Olmak -Hüseyin Aydın Gürsoy 
(Fransa)

SÜRESI 20 dakikayı aşmayan 2020 
ve 2021 yapımı kısa filmlerin kabul 
edildiği Yarışma’ya bu yıl 28’i yerli, 38’i 
yabancı yapım olmak üzere toplam 20 

farklı ülkeden 66 kısa film başvuru yaptı.

8 ÜLKEDEN 13 KISA FILM
FINALISTLER ARASINDA

Sinema Yazarı Hasan Nadir Derin, Yönet-
men Emre Yalgın ve Engelsiz Filmler Festivali 
Program Koordinatörü Gamze Hamamcıoğ-
lu’ndan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından 
belirlenen Kısa Film Yarışması’nın finalistleri 
arasında 4 yerli, 9 yabancı yapım olmak üzere 
toplam 8 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor.  

Finale kalarak Festival programında yer alan 
filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi 
Senaryo ödülleri için jürinin karşısına çıkacak. 
Festival izleyicileri ise verdikleri oylarla Seyirci 
Özel Ödülü’nün sahibini belirleyecekler.
Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin 
sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri 
ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz 
Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.
engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilir.
instagram.com/engelsizfestival/
facebook.com/engelsizfestival/
twitter.com/engelsizff
filmfreeway.com/AccessibleFilmFestival

9. ENGELSIZ FILMLER FESTIVALI 
“KISA FILM YARIŞMASI” 

FINALISTLERI

EN IYI FILM ÖDÜLÜ IÇIN 13 ADAY!

“ELLi KELiMELiK MEKTUPLAR” 
10 EYLÜL’DE SiNEMALARDA 

YÖNETMEN: Emir Khalilzadeh
OYUNCULAR: Gizem Karaca, İlker 
Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya 
Alabora, Zafer Kırşan…

Emir Khalilzadeh’in 
yönetmenliğini yaptığı 

başrollerini Gizem 
Karaca, İlker Kızmaz, 

Tekin Temel, Derya 
Alabora ve İlhan 

Şeşen’in paylaştığı “Elli 
Kelimelik Mektuplar” 

filmi 10 Eylül’de 
vizyona giriyor.
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VIZYON tarihi pandemi nedeniyle 
ertelenen “Kilit”, kısıtlamaların 
kalkmasının ardından 27 Ağus-
tos 2021’de sinema salonlarında 

izleyicisiyle buluştu. Farklı hikâyesi ve anlatım 
diliyle dikkat çeken polisiye gizem filmi 
“Kilit”te Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk; aynı 
sabah farklı koğuşlarda on mahkûmun birden 
ölü bulunduğu bir cezaevinde olup bitenlerin 
izini sürüyorlar. 

“Kilit”in senaryosunda, çeşitli projelerde 
yönetmenlik, senaristlik ve prodüktörlük 
yapan Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade 
kardeşler ile başarılı polisiye roman yazarı 
Cenk Çalışır’ın imzası bulunuyor. Yönetmen-
liğini Adil Oğuz Valizade’nin, yapımcılığını ise 
Arif Valizade’nin üstlendiği “Kilit”, Valizade 
kardeşlerin ilk uzun metrajlı film projesi olma 
özelliğini taşıyor. Aynı zamanda film, “Karan-
lık Şehir Hikâyeleri” adlı serinin de ilk filmi 
olarak seyirciyle buluşuyor. 

Cezaevinde rutin sabah sayımını yapan 
Baş Gardiyan Hamza (Timur Acar) ve ekibi, 
girdikleri her koğuşta birer ikişer cesetle 
karşılaşır. Vücutlarında boğulma, yaralan-
ma veya darp izi bulunmayan cesetler için 
koğuşlardaki diğer mahkumların da hiçbir 
açıklaması yoktur. Olayın aydınlatılması için 
İstihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz 
(Melisa Aslı Pamuk) ve Cinayet Büro’dan Baş 
Komiser Erol Haktan (Mert Fırat) görevlendi-
rilir. Göreve başlayan ikili, ölümlerin ardında-
ki gizemleri çözmek için attıkları her adımda 
şoke edici gerçeklerle yüzleşirler.

Çekimleri Ümraniye Netaş Stüdyoları’nda 
kurulan özel platonun yanı sıra İstanbul Adli 
Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih, Şile gibi 
İstanbul’un farklı noktalarında 5 haftada 
gerçekleştirilen “Kilit” için bilimsel ve adli 
konularda Adli Tıp uzmanlarından danışman-
lık alındı.

Bilgi için:instagram.com/darktownpictures

Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade 
tarafından Ağustos 2016’da kurulan film 

ve yapım şirketi Dark Town Pictures, 
genç ve dinamik ekibi, yaratıcı üretimle-

riyle sektörde yenilikçi bir çizgi yakala-
mayı amaçlıyor. Sinemaya yeni bir soluk 
getirmeyi ve fark yaratmayı hedefleyen 

Dark Town Pictures, Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek polisiye bir sinema-

tik evrene imza atıyor. Son yıllarda 
süper kahraman filmleriyle seyircilerin 

aşina olduğu ve tüm dünyada ilgiyle 
takip edilen sinematik evren kavramı, 

“Karanlık Şehir Hikâyeleri” adlı film 
serisi ile Türkiye’de izleyiciyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Hepsi aynı evrende yaşayan 

renkli karakterlerle polisiye/suç/gizem 
türündeki hikâyelerin anlatılacağı “Ka-
ranlık Şehir Hikâyeleri”, serinin ilk filmi 

ise; “Kilit”!

POLiSiYE GiZEM FiLMi “KiLiT”
SiNEMALARDA!
Mert Fırat’ın cinayet masası baş komiserini, Melisa Aslı Pamuk’un 
ise bir istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi 
“Kilit”, 27 Ağustos’ta vizyona girdi! “Kilit”te, başrollerdeki Fırat ve 
Pamuk’un yanı sıra usta oyuncu Mustafa Alabora, Timur Acar 
ve Asuman Dabak gibi güçlü oyuncular rol alıyor. Cezaevinde 
yaşanan esrarengiz mahkûm ölümlerini çözmekle görevli 
polislerin sürükleyici hikayesini konu alan “Kilit”, “Karanlık Şehir 
Hikâyeleri” adlı serinin ilk filmi olarak izleyicilere adalet, iyilik, 
empati ve merhamet kavramlarını yeniden sorgulatıyor. 

“KARANLIK ŞEHIR 
HIKÂYELERI” HAKKINDA
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Royalty House 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Saniye 
Drexler, geçtiğimiz 
günlerde Antalyalı 
iş kadınları ile bir 
araya geldi.

SANiYE DREXLER 
ANTALYALI ANTALYALI 

KADINLARLA BULUŞTUKADINLARLA BULUŞTU
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ULUSLARARASI ticaret alanında 
gerçekleştirdiği başarılı projelerle 
gündeme gelen Royalty House’un 
Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Drex-

ler, geçtiğimiz günlerde Antalyalı iş kadınları 
ile bir araya geldi. DRN Ajans & PR tarafından 
düzenlenen kahvaltılı toplantıda gerçekleşen 
buluşmada Drexler, sağlık ve güzellik alanında 
oldukça başarılı ürünler ortaya koyan Jeunes-
se markasını ve markanın ürün portföyünü 
katılımcılara tanıttı. Markanın kadınlar için 
kazançlı bir iş modeli sunduğuna vurgu yapan 
Drexler, katılımcılara ürünleri test etme imkanı 
da sundu. Royalty House olarak Avrupa’nın 
ticaretini Türkiye’ye, Türkiye’nin ticaretini de 
Avrupa’ya taşıma yolunda birçok şirket ile işbir-
liği içinde olduklarını belirten Saniye Drexler 
“Jeunesse şirketimizin Avrupa’da faaliyet gös-
teren çözüm ortaklarından bir tanesi. Bunun 
gibi pek çok firmaya Türkiye’de ticaret yapma 
yolunda rehberlik ediyoruz. Türk markalarının 
da Avrupa pazarında yer alması adına etkin bir 
çalışma yürütüyoruz” dedi.  Drexler, toplantının 
sonunda sunumunu ilgiyle dinleyen misafirlere 
teşekkürlerini sundu.

Aslihan 
Tufekci

Şahsine 
Çeşmeci

Ecem
Nini

Fatma 
KotanakMaria

Inag

Rima Abi 
Chahine Nilgun

Hamati Seda 
Şahin

Olga
Eser

Hafize 
İlhan Özkan

Kezban
Dalgın
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ATSO Başkanı Davut Çetin, 
ATiP’iN KONUĞU OLDU

Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin, 
Antalya Ticaret 
Platformu’nun 
konuğu oldu. Oda 
çalışmalarının 
yanı sıra, 
ekonomi ve kent 
gündemine yönelik 
değerlendirmelerde 
bulunan Davut 
Çetin, ATİP 
üyelerinin sorularını 
da yanıtladı.
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ATIP üyelerine hayata geçirdikleri 
yeni oluşum için teşekkür eden 
Davut Çetin, “Antalya için değer 
yaratmak için yola çıkıyorsunuz ve 

bunu da gönüllülük esasıyla yapıyorsunuz. 
Bizler iş insanları olarak para kazandığımız, 
yaşamımızı sürdürdüğümüz şehre karşı da 
sorumluluklara sahibiz. Bu sorumluluğu 
benimsemiş, kenti için değer yaratma sevda-
sında olan böyle bir ekiple biraraya gelmekten 
büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

ATSO olarak özgün ve kimlikli yerel 
ekonomi dönüşümü, yöresel ürünlerin 
markalaşması konusunda çalışmalar 
yaptıklarını belirten Davut Çetin, “Amacımız 
kır ve kent turizminin ve ticaretin yerel 
ürünlerle geliştirilmesi. Bu projeler döngüsel 
ekonomi kapsamında üretimi, ekolojik 
üretimi, kırsal kalkınmayı, genç ve kadın 
girişimciliğini de destekleyen bir kalkınma 
modeline öncülük edecektir” dedi.

ATSO’DAN FAYDALANIN
ATİP üyelerine ATSO’nun çalışmalarından 

yararlanmaları çağrısında bulunan Davut Çe-
tin, “Stratejik planımız kapsamında değişimi 
iş birliği ağları ile yönetelim diyoruz. Antalya 
Ticaret Platformu ile de çalışabileceğimiz 
çok sayıda alt başlık var. Bu organizasyonun 
misyonu ile uyumlu projelerimiz var. Örneğin 
tüm bölgeyi biraraya getirecek bir ticaret fuarı 
planlıyoruz. Bölgenin iş insanları birbirleri-
nin ne iş yaptığını bilsin, birlikte kazansın, 
birlikte istihdam yaratsın, bölgemiz kazansın 
istiyoruz. Networking sadece ticarette değil, 
proje ve iş geliştirmede, yeni ortaklıkların 
ortaya çıkmasında, dijitalleşmede, çevreci ve 
yaratıcı dönüşümde, kısaca her alanda en bü-
yük gücümüzdür. Bunu da sizler gibi STK’larla 
güçlendireceğiz. ATSO, Antalya’nın şemsiye 
kurumudur” diye konuştu.

Toplantıda ATİP Başkanı Muhteşem 
Kabasakal da çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Ticari odaklı bir platform olduklarını ifade 
eden Kabasakal, “Güçlü ticaret için, güçlü iş-
birliği” sloganıyla hareket ettiklerini vurgula-
dı. Kabasakal, “Kentimizde ticaretin gelişmesi 
için projeler geliştireceğiz, sıkıntıları çözmek 

ve önerilerimizi iletmek konusunda lobi çalış-
maları yapacağız. Bu çalışmalar kapsamında 
düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyeceğiz. 
İlk toplantımızda kentimizin ve ülkemizin 
en önemli kurumlarından Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanımız ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyemiz Davut Çetin’i konuk ettiğimiz 
için mutluyuz” dedi.
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Fraport TAV Antalyaspor, 
2021-2022 sezonunda giyeceği 

formaların tanıtımını yaptı. 
“Tarih Kokan Formalar” sloganı 

ile yapılan tanıtım ile ilgili sosyal 
medyada bir video yayımlandı ve 

fotoğraflar paylaşıldı. Efsane Forma, 
Vefa Forma, Şehir Forma ve Akrep 

Forma isimleri verilen formalar için 
Antalyaspor tarihinde iz bırakan 

önemli futbolcular ile alt yapıda yer 
alan milli futbolcuların yer aldığı 

bir tanıtım organize edildi. 
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FORMA tanıtımı için 1966 yılındaki ilk 
takımda forma giyen ve 16 yıl aralıksız 
kırmızı beyazlı formayı terletip başka 
hiçbir takımda oynamayan Metin 

Ünal, 1982 yılında ilk kez Süper Lig’e çıkıldığı 
sezon takımda yer alan, 1985 yılında da bu 
kez takım kaptanı olarak bir kez daha şampi-
yonluk yaşayan, 1979 yılında Antalyaspor’dan 
milli takıma seçilen ilk futbolcu olan Osman 
Arslan, 1985’te şampiyon kadroda yer alan, 
1994’te attığı unutulmaz golle şampiyonluğu 
getirip hafızalara kazınan Adnan Gülek ve Fe-
nerbahçe’nin 47 maçlık yenilmezlik serisinin 
noktalandığı maçta 2 gol atarak 
dikkat çeken, takım düşmesine 
rağmen ayrılmayan ve şampiyon-
luk sevinci yaşayan Lamine Diarra, 
Antalyaspor için yeniden görev 
aldı.

GENÇLER TESLIM ALDI
Tanıtımda, alt yapıdan yetişip 

U16 Milli Takım’da oynayan kaleci 
Kağan Arıcan, U17 Milli Takım’da 
forma giyen Mustafa Erdilman 
ve Serdar Poyraz ile U18 Milli 
Takım’da yer alan Mevlüt Han 
Ekelik de rol aldı. Efsane futbolcu-
ların formaları getirip alt yapıdan 
yetişen milli oyunculara teslim 
ettiği senaryonun finali, Antalya 
Stadyumu’nda çekildi. Fraport 
TAV Antalyaspor’un 2021-2022 
sezonunda giyeceği formalar, An-
talyaspor Store ve onlinestore’dan 
satışa çıktı. Formalar ilk hafta 207, 
sonrasında 229 TL’den satılacak.  

Adnan 
Guüek

Lamine 
Diarra

Metin 
Ünal

Mustafa 
Erdilman

Serdar 
Poyraz

Kagan 
Arican

Osman
Arslan
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
ile Ekonomi İş Geliştirme ve Planla-
ma Derneği (EKİPDER) arasında iş 
birliği protokolü imzalandı. Antalya 

OSB sanayicileri ile EKİPDER üyeleri arasın-
daki sosyoekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla hazırlanan protokol, Antalya OSB 
Başkanı Ali Bahar ve EKİPDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Reşat Güney tarafından akde-
dildi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, dernek 
binasında düzenlenen imza töreni öncesi 
dernek üyeleriyle sanayi sektörünün durumu, 
Antalya OSB’de sürdürülen çalışmalar ile kent 
ve ülke gündemine dair değerlendirmelerinin 
yer aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Toplantı 
kapsamında ayrıca yeni üyelerin derneğe 
kabulü gerçekleşti, yeni üyelere Başkan Bahar 
ve Güney tarafından Ahilik Nasihatinin yer 
aldığı tablo hediye edildi.

ÖRNEK IŞ BIRLIĞI
İmzaladıkları protokol ile Antalya OSB 

sanayicileri ile EKİPDER üyelerinin ticari 
faaliyetlerini güçlendirmek için ortak çalış-
malar yapıp birlikte hareket edebilecekleri bir 
yapının kurulduğunu belirten Başkan Bahar, 
“Kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlaya-
cak bu iş birliğinin başta ihracat olmak üzere 
taraflara ve kentimize yeni fırsatlar sunması, 
yeni yatırımları tetiklemesi, yeni istihdam 
alanlarına vesile olması ve Antalya’mız için 
daha fazla katma değer üretebileceğimiz 
örnek bir model olması en büyük hedef ve 
arzumuzdur” dedi. 

TEMEL ILKE AHLAK
EKİPDER’in misyon, vizyon ve sürdürdüğü 

tüm çalışmaları ahlak olgusu üzerine inşa 
ettiklerini ve bu felsefeden hiçbir şekilde 
ödün vermeyeceklerini aktaran Başkan 
Güney, protokolün her iki tarafa da hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Başkan 
Güney; “Şu ana kadar yapmış olduğumuz 
ticaret anlayışı ile ticari hacmimiz 11 milyon 
TL’ye ulaştı. Dernek üyelerimiz birlikte 7 
yeni şirket kurdu. Biz bu kırdığımız rekorlar 
da geliştirmek istiyoruz. ‘İşimiz Gücümüz; 

Şehrimiz’ mottosu ile düzenlediğimiz 
ekonomi söyleşilerinde Antalya OSB Başkanı 
Sayın Ali Bahar gibi iş hayatının önde 

gelen liderlerini ağırlamaya devam edip, 
vizyonumuzu ve ticaretimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Antalya OSB ve 
EKİPDER, üyeler arası 
ticaretin geliştirilmesi 
amacıyla bir iş birliği 

protokolü imzaladı. 

EKiPDER, BAŞKAN BAHAR’I 
KONUK ETTi
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54 yıl önce eğitimin yaygınlaşması 
ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
destek olmak için kurulan Türk 
Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl mezun 

olan bursiyerleri için 2 Eylül Perşembe günü 
dijital bir mezuniyet töreni düzenledi. TEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV 
Genel Müdürü Banu Taşkın’ın ev sahipliğinde 
YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen 
mezuniyet törenine Perran Kutman ve Bennu 
Yıldırımlar da mesajlarıyla katılarak mezun 
öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular. 

“YARINLARA UMUTLA BAKMAMIZI 
SAĞLAYACAĞINIZDAN EMINIM”

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer 
Koç öğrencilere yazılı ilettiği mesajında: 
“Sevgili bursiyerlerimiz ileride azimle 
çalışarak çok başarılı olacağınıza ve 
ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda 
bulunacağınıza yürekten inanıyorum. 
Her biriniz hayalinizdeki mesleği icra 
etmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. 
Bu nedenle vakfımızın idealleri üzerine 
fikirlerinizi inşa ederek, yarınlara umutla 
bakmamızı sağlayacağınızdan eminim. 
Sizlere güveniyoruz, yüreğinizdeki vatan 
sevgisiyle laik cumhuriyetimizin ilkeleri ve 
çağdaş değerleri rehberliğinde daha aydınlık 
ve müreffeh bir gelecek inşa edeceğinize tüm 
kalbimizle inanıyoruz” dedi.

“TEV’LIYIZ BIZ DEMEKTEN YORULMAYIN”
Dijital mezuniyet töreninde konuşan Türk 

Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı 
Rona Yırcalı, pandemi ile mücadele ederken 
bir yandan da doğal afetlerle yüreğimizin 
yaralandığı bugünlerde, zorlukları hep birlikte 
aşacağımıza inandığını belirtti. Gençlere 
“Sizin sayesinde buna olan inancımız daha 
da güçleniyor” diye seslenen Yırcalı, konuş-
masını şu sözlerle devam ettirdi: “Bir yandan 
pandemi şartlarıyla mücadele ederken bir 
yandan da okulunuzu başarıyla tamamlayabil-
mek için büyük çaba gösterdiniz ve sonunda 
başardınız. Hepinizle şahsım ve Türk Eğitim 
Vakfı adına gurur duyuyorum. Sizden bundan 
sonrası için önemli bir ricam var; Türk Eğitim 
Vakfı Ailenizi unutmayın, “TEV’liyiz Biz” 
demekten yorulmayın. Siz de tıpkı sizin 
yolunuzu aydınlatan destekçilerimiz gibi yeni 
TEV’lilerin yolunu aydınlatın, aramıza yeni 
katılacak genç arkadaşlarımızı yalnız bırakma-
yın.”

“BAŞARI HIKÂYELERINIZ OLACAK VE 
BIZLERDE BU HIKÂYELERDE 

YANINIZDA OLACAĞIZ”
TEV Genel Müdürü olarak görevine yeni 

başlayan Banu Taşkın ise böylesine önemli 
bir günde bu güzel ailenin bir ferdi olmaktan 
mutluluk duyduğunu söyledi. Taşkın sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu güzel ailenin yeni bir ferdi 

olmaktan çok gururluyum. Sevgili genç arka-
daşlarım yeni bir hayata başlamanın heyecanı 
içindesiniz, biz de bunun gururunu yaşıyo-
ruz. Daha nice başarı hikâyeleriniz olacak ve 
bizlerde bu hikâyelerde yanınızda olacağız. Bu 
önemli ve güzel aileyle bağlarınızı sürdürme-
mizi “TEV’liyiz Biz”  sloganını yüreğinizde 
taşımanızı arzu ediyoruz.” 

“HAREKETE GEÇMENIN TAM ZAMANI”
Mezuniyet töreninde öğrencilerle video 

mesaj paylaşan sanatçı Perran Kutman, “54 
yıldır binlerce gence can suyu veren Türk 
Eğitim Vakfı’nı gönülden alkışlıyorum. Size 
verilen o can suyu ile sizler toprakta kök 
saldınız, dallarınız büyüdü, çiçekler açtınız… 
Şimdi artık farklı farklı meyveler verme 
zamanı geldi. Yüzünüz pozitif bilime, çev-
renize, aydınlığa karşı olsun. Bir ricam daha 
olacak sizden. Lütfen sanatı ihmal etmeyin. 
Önderimiz Atatürk’ümüz ne demiş; ‘Sanatsız 
kalan bir milletin can damarlarından, hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir.’” diye-
rek gençlere seslendi. Gençlerin kendilerine 
güvendiklerinde hayatlarında istedikleri her 
şeyi elde edebilecekleri mesajını veren ünlü 
sanatçı Bennu Yıldırımlar ise “Hayatınızın çok 
önemli bir dönüm noktasındasınız gençsiniz 
ne yapmak istediğinize karar verip harekete 
geçmenin tam zamanı. Harika şeyler yapabilir-
siniz lütfen kendinize güvenin ve plan yapın” 
video mesajı ile öğrencilerin yanında oldu. 

Türk Eğitim Vakfı’nın 2021 Mezuniyet Töreni 
“TEVLiYiZ BiZ” 

KONSEPTiYLE GERÇEKLEŞTi

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 
mezun olan bursiyerleri 
için 2 Eylül Perşembe 
günü TEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Rona Yırcalı ve 
TEV Genel Müdürü Banu 
Taşkın ev sahipliğinde 
dijital bir mezuniyet töreni 
gerçekleştirdi. “TEVliyiz 
Biz” temasıyla düzenlenen 
törende, TEV Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ömer Koç, 
bursiyerlere yazılı mesajını 
iletti. TEV’in Youtube kanalı 
üzerinden gerçekleşen 
törene ünlü sanatçılar Perran 
Kutman ve Bennu Yıldırımlar 
mesajlarıyla katılım gösterdi.
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FALEZLER Reklam Ajans Başkanı 
Alaattin Özuzun ve Redro Reklamcılık 
& Redolence Home’un sahibi Fulya 
Sarman’ın kızları Melodi Özuzun, Emine 

- Süleyman Küstür çiftinin oğulları Can Küstür 
ile 27 Ağustos Cuma günü, Hotel Su’da dü-
zenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.  

Melodi ve Can 
MUTLULUĞA 

“EVET” 
DEDİ

Diyet Ekseni’nin sahibi 
diyetisyen Melodi Özuzun 
ve C2K Mimarlık’ın sahibi 
Mimar Can Küstür, Hotel 

Su’da gerçekleştirilen eşsiz bir 
düğün töreni ile hayatlarını 

birleştirdi.

Çift, kıyılan nikahın ardından ilk 
danslarını Kenan Doğulu’nun ‘Gelinim’ 
şarkısıyla, alkışlar eşliğinde yaptı. 
Melodi Özuzun Küstür, son derece şık ve 
zarif detayların hakim olduğu gelinliğiyle 
göz kamaştırırken, davetliler de adeta 
şıklık yarışına girmiş gibiydiler... 

Melodi Özuzun Küstür, 
göz kamaştırdı…
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MELODİ Özuzun ve Can Küstür, masalları 
andıran muhteşem bir düğün töreni ile ömür 
boyu mutluluğa evet dedi. Düğün töreni, 
birbirinden özel anlara sahne oldu. 

Canlı müzik eşliğinde hareketli ezgiler-
le şenlenen düğünde, davetliler doyasıya 
eğlendi. Dans pisti bir an bile boş kalmazken, 

düğünün her anına coşku, neşe ve 
eğlence hakimdi. Aileleri, akraba-
ları ve yakın arkadaşlarıyla gecenin 
tadını çıkaran Melodi ve Can Küstür, kendile-
rini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. 
Temponun bir an düşmediği geceden tüm 
davetliler, mutlu ayrıldı. 

Doyasıya eğlendilerDoyasıya eğlendiler
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Düğüne, Antalya’nın iş, siyaset ve cemiyet 
hayatından birçok isim katılım gösterdi. Mu-
ratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kıydığı 
nikahta, şahitler ise CHP Antalya Milletvekili 
Aydın Özer, Delphin Hotels Yönetim Kurulu 
Üyesi Tolga Cömertoğlu, gelin ve damadın 
yakın arkadaşları Şilan Çelik ve Ömer Canberk 
Özbek oldu. Nüans Davet’in sahibi Özlem 
Onat’ın sunuculuğu üstlendiği, oldukça neşeli 
anlara sahne olan nikahta, Ümit Uysal ve 
Aydın Özer, sırasıyla konuşma yaparak, genç 
çifte birlikte geçirecekleri sağlıklı, huzurlu 
yıllar ve ömür boyu mutluluklar dilediler.

Antalya’nın önemli 
simaları genç çifti 

yalnız bırakmadı
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Özel Orbit Tıp Merkezi 
Genel Müdürü Özgür Şen 

ve Barbaros Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı Özlem 

Yılmaz, aile bireyleri, 
çalışma arkadaşları ve 

yakın dostlarının katılım 
gösterdiği sade bir nikah 

töreni ile hayatlarını 
birleştirdi.

EN MUTLU GÜNÜ
Özlem Yılmaz Şen - Özgür Şen çiftinin
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ÖZLEM Özgür Şen çifti, 28.08.2021 
tarihinde Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Nikah Salonu’nda aile bi-
reyleri, çalışma arkadaşları ve yakın 

dostlarının katılımıyla gerçekleşen törenle, 
birlikte bir yaşama “Evet” dediler.

Çift birlikte bir hayata adım atarken, örnek 
bir duyarlılıkla, her katılımcı adına yangın 

bölgelerinde birer zeytin fidanı dikimi gerçek-
leştirileceğini açıkladı. Bu örnek yaklaşım da-
vetliler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Pandemi dolayısıyla özel önemlerin alın-
dığı nikah töreni sonrası aile bireyleri, akşam 
Aşiyan Restaurant’ta yine aynı önlemlerle bir 
araya geldikleri düğün yemeğiyle çiftin mutlu-
luklarına ortak oldular.



CITYAKTÜEL

88

KONYAALTI Kaymakamı Kamil 
Köten’in başkanlığında ilçede huzur 
ve güven ortamının sağlanması ve 
alınacak tedbirlerin görüşülmesi 

amacıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen’in yanı sıra, Konyaaltı İlçe Jandarma 
Komutanı Durdu Eren, Konyaaltı İlçe Emniyet 
Müdürü Bülent Cumhur Gözeteci ile ilçe 
siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve 
muhtarlar katıldı. Çakırlar’da gerçekleştirilen 
toplantıda, ilçede genel güvenlik konusunda 
yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve 
yapılacak çalışmalar görüşüldü.

PANDEMI ILE MÜCADELEMIZ SÜRÜYOR
Pandemiye yönelik belediye çalışmaları 

hakkında katılımcılara bilgi veren Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı 
Kaymakamlığı ile işbirliği içinde süreci başa-
rıyla yürüttüklerini dile getirdi. Pandemide 
sürecin olumlu seyretmesi için vatandaşla-
rın duyarlılığının önemine değinen Başkan 
Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bu konuda 
üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya da 
devam edeceklerini bildirdi. Aşılama ile ilgili 
görüşlerini de aktaran Esen, “Bu tamamen 
insanın vücut bütünlüğüyle ilgili bir durum. 
Bu nedenle de aşılama yönünde insanlara 
herhangi dayatma yapmak mümkün olamaz. 
Sadece teşvik söz konusu olabilir. Bu noktada 
da hükümetin temsilcisi olarak Kaymakamı-
mız Kamil Köten’in direktifleri doğrultusunda 
hareket edeceğimizi ifade etmek isterim”dedi

UYUM IÇINDE ÇALIŞIYORUZ
Kamil Köten ise konuşmasında, Konyaaltı 

Belediyesi ile bu süreci işbirliği ve uyum içinde 
için de yürüttüklerini belirterek, bundan 
sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edecek-
lerini kaydetti. Toplantı, muhtarların talep ve 
önerileri ile son buldu.

Başkan Esen: Aşılamada
TEŞViK ÖNEMLi

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten’in 
başkanlığında düzenlenen Muhtarlar, Birim 

Amirleri ve Güvenlik Toplantısı’na katılan 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemiye 

yönelik belediyenin çalışmalarını anlattı.
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MURATPAŞA Belediyesi Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum ve 
İnovasyon Merkezince (ASSİM) 
Antalya’dan katma değeri 

yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya 
çıkarmak, kentin yaratıcılık, girişimcilik 
ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak 
hedefiyle gerçekleştirilen Muratpaşa 
İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemi 
tamamlandı. Üç gün boyunca devam eden 
eğitim programı, 10 ayrı başlıkta düzenlenen 
18 oturumda gerçekleştirilirken programını 
tamamlayan girişimci ve girişimci adayı, 
ASSİM’de törenle sertifikalarını aldı. 

Sertifikaları takdim eden Muratpaşa 
Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, 
“Muratpaşa Belediyesi olarak kentimize 
yeniliğin ve inovasyonun öncüsü olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi 
olmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları 

yerleşkesi olan ASSİM’in Türkiye’de kendi 
alanının en büyük kurumu olduğunun altını 
çizen Sarı, “Kuruluşundan bugüne yüzlerce 
girişimci adayının, ASSİM eğitimlerine 
katılarak, mentorluk hizmetlerinden 
yararlanarak iş fikirleri geliştirmelerinin 
ve şirketlerini kurmalarının mutluluğunu 
yaşadık” dedi. 

EN IYILER BELIRLENECEK
Muratpaşa İnovosyon Günlerinde eğitim 

programlarının tamamlanmasıyla iş fikri sa-
hiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, 
kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentor-
luk, danışmanlık gibi desteklerin verileceği 
yeni dönem başlayacak. Bu destekleri alan 
girişimci adayları, eylül ayında, Muratpaşa 
İnovasyon Günleri final programına katılacak. 
Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler 
iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri 
en iyi iş fikirlerini belirleyecek.

Girişimci adayları 
SERTiFiKALARINI ALDI

Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve 
Antalya’da yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon 

kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Muratpaşa 
İnovosyon Günlerinde, ikinci eğitim dönemini 

tamamlayan girişimci ve girişimci adayları 
törenle sertifikalarını aldı. 
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KEPEZ’IN ÇOCUKLARI GEZIYOR
Kepez Belediyesi’nin Yaz 

Spor Okulu öğrencileri 
hem spor yaparak, hem 

de Antalya’nın cazibe 
noktalarını gezerek 

dolu dolu bir yaz tatili 
geçiriyor. 

EĞITIM ve öğretim döneminde düzen-
lediği gezilerle ilçesindeki öğrencilere 
yaşadıkları şehri tanıma fırsatı sunan 
Kepez Belediyesi, büyük ilgi gören gezi 

programlarını Yaz Spor Okulu’nda da sürdürü-
yor. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yanı 
sıra birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve spor 
etkinliklerinden uzak kalan çocuklar, Kepez 
Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları ile yaz tatilini 
hem spor yaparak, hem de gezerek dolu 
dolu geçiriyor. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor 

Okulu’nda futbol, basketbol, voleybol, tekvan-
do, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik 
ve okçuluk olmak üzere 10 branşta eğitim 
gören öğrenciler, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi 
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müzesi, Do-
kumapark’taki Oyuncak Müzesi, Cemil Meriç 
Kütüphanesini gezdi.  Müzeden kütüphane-
lere kadar ilçedeki sosyal ve kültürel alanları 
tanıma fırsatı bulan çocuklar, Macera Orma-
nı’nda at binmenin ve survivor parkurunda 
doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.
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KAMERA karşısına geçen Manavgat 
Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik 
Koroları, Manavgat yangınlarında-
ki 7 yangın şehidi, yanan binlerce 

can ve kül olan ormanlar anısına Micheal 
Jackson’un Heal The World (Dünyayı İyileştir) 
şarkısını seslendirerek klip yaptı. Şef Tayfun 
Yılmaz önderliğinde seslendirilen şarkı, Türk 
çalgılarıyla harmanlanarak yeniden düzenlen-
di.  Manavgat’ta meydana gelen büyük yangın 
felaketinden 1 ay önce yanan bölgelerde çeki-
len klip, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 
45 korist çocuğun seslendirdiği klip, kentin 
20 ayrı noktasında çekildi. Klipte Manav-

gat’ın doğal güzelliği ve yemyeşil ormanları 
yansıtılmıştı. Ancak süreç içinde Manavgat 
orman yangınları sonrasında çekim yapılan 
alanlar küle döndü. Klipte, Ecrin Can, Berra 
Güven, Zeynep Biber, Eren Yavuz ve Bulut 
Ateş’in yer aldığı Oymapınar Selaukia Antik 
Kenti, Dikmen Mahallesi Naras Köprüsü ile 
2 itfaiye görevlisinin yanarak şehit olduğu 
Gebece Gülen Dağı ise Manavgat’ın birçok 
mahallesi gibi tamamen küle döndü. Klip 
sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen’in “Küllerimizden yeniden doğacağız” 
mesajı tüm Manavgat halkını birbirine daha 
çok bağladı.

Çocuklardan göz yaşartan 
MANAVGAT KLiBi

Manavgat Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik 
Koroları, Manavgat yangınlarındaki yedi 

yangın şehidi, yanan binlerce can ve kül olan 
ormanlar anısına Micheal Jackson’ın Heal The 

World (Dünyayı İyileştir) şarkısını seslendirerek 
klip yaptı. Orman alanları yanmadan önce 

çekilen klip, izleyenleri duygulandırdı.  
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ORMAN yangınlarının ilk gününden 
itibaren Manavgat’ta büyük bir du-
yarlılık göstererek yardım kampan-
yalarına destek olan Haluk Levent, 

Manavgat Belediyesi’nin yardım kampanyala-
rına Ahbap Derneği olarak katkı verdiklerini 
ve ilerleyen süreçte Başkan Şükrü Sözen ile 
birlikte afetzedeler için ne gerekiyorsa yapmak 
istediklerini dile getirdi. Ziyaretin ardından, 
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ha-
luk Levent ve Ahbap Derneği üyeleri, orman 
Belenobası Mahallesi Sığırcılar Mevki’ne gide-
rek, “Bir Kümes Bir Hayat” projesi çalışmaları-
nı yürüten gönüllüleri ziyaret etti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Derneği 
yönetimi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.  

Side Ek Hizmet binasındaki ziyarette Başkan 
Şükrü Sözen, ünlü sanatçı ve Ahbap üyelerini 

kapıda karşıladı. Sözen ve 
Levent, Manavgat orman 

yangınlarında zarar gören 
vatandaşlar için yapılacak 

olan öncelikli çalışmalar 
hakkında verimli bir sohbet 

gerçekleştirdi. 

HALUK LEVENT ve HALUK LEVENT ve 
AHBAP’LARDANAHBAP’LARDAN 

BAŞKAN 
SÖZEN’E ZiYARET
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GELECEĞİN 
SİNEMASI’NDA
SÖZ SAHİBİ 
OLACAK GENÇLER 
AÇIKLANDI
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü desteği, 
TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve 
iş birliği ile sinema öğrencilerinin 

kısa film projelerini hayata 
geçirmeleri amacıyla farkındalık 
yaratan “18. Geleceğin Sineması” 
yarışmasında ana jürinin kararı 

sonucu kazanan isimler Maximum 
Uniq Açıkhava’da gerçekleştirilen 

ödül töreninde belli oldu.
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SINEMA öğrencilerinin nitelikli kısa 
filmler yapabilmeleri için gerekli 
maddi ve ayni imkanları yaratabilmek 
adına T.C. Kültür ve Turizm Bakan-

lığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı 
(TÜRSAK)’nın danışmanlığı ve iş birliğiyle bu 
yıl 18. kez düzenlenen Geleceğin Sineması 
yarışmasında kazanan isimler ödül töreniyle 
açıklandı. Maximum Uniq Açıkhava’daki ödül 
töreni COVID-19’a karşı alınan önlemlerle 
sınırlı sayıda davetli ve basın mensubunun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sunuculu-
ğunu oyuncu Cansel Elçin üstlendi.

Kazanan isimlerin açıklandığı ödül 
töreninin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. 
18. Geleceğin Sineması yarışması ile gençlerin 
hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen 
Okan, ödül törenine katılım gösteren tüm 
konuklara teşekkür etti. Bu yıl başlattıkları 

Genç Gönüllüler Birimi ve Çocuk 
Kulübü gibi projelerle her yaştan 
sinemaseveri sektörün önde 
gelen isimleriyle buluşturmaya 
da devam ettiklerini ifade eden 
Okan, bu etkinlikleri gerçekleştir-
me aşamasında destek sağlayan 
tüm sponsor ve iş ortakları ile T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı-
sı Ahmet Misbah Demircan’a özel 
teşekkürlerini iletti.

“ULUSLARARASI BOYUTTA 
OLMANIN MISYONUYLA 
HAREKET EDIYORUZ”

Açılış konuşmasının ardından 
sahneye gelen isim T.C. Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan; konuşmasına 
“T.C. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un sela-
mını getirdim” diyerek başladı 
ve beyazperdeden sızan ışığın 
salondakileri burada buluşturma 
öyküsünün aslında bir sevdanın 
öyküsü olduğunu ve sinema sana-

tının insanoğlunun dehlizlerinde saklı derin 
duygularının ve düşüncelerinin yüzyıllar son-
rasına kalıcılığının ifadesi olduğunu belirtti. 

GELECEĞIN SINEMACILARI KARIYERLERININ 
ILK ÖNEMLI ADIMINI ATTI

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 
isim arasından kazanan üç isim, BKM CEO’su 
ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Züm-
rüt Arol Bekçe başkanlığında; Nişantaşı Üni-
versitesi / Radyo, TV-Sinema Bölüm Başkanı 
ve Dekan Yardımcısı Burcu Kurtiş, Yönetmen 
ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı 
ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat’ın 
yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.

EN IYI KISA FILM “BALIK” ILE 
EMIRHAN CANGÜL’ÜN

Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 
18. Geleceğin Sineması yarışmasının üçüncü-
sü Anı Rüyası filmi ile Nadir Kağan Kocakaya 
oldu. Kocakaya’ya ödülünü Yönetmen Emre 
Kavuk ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Perihan Yücel takdim etti. Yarışmada 
ikinci olan isim Kuş Olsam filmi ile Cüneyt 
Işık oldu. Genç isim ödülünü TÜRSAK Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Okan ve Oyuncu 
Zeynep Tuğçe Bayat’ın elinden aldı. Yarış-
manın birincisi ise Balık filmiyle Emirhan 
Cangül oldu. Cangül’e ödülünü ise T.C. Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan takdim etti. Kazanan isimlerin 
ödülleri, güncel gelişmelere uyum sağlarken 
geleneği onurlandıran bir marka olan URART 
tarafından tasarlandı. Ödül töreni, birinci 
olan Balık filminin gösterimi ile sona erdi.

TÜGEM 
5 YAŞINDA
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ANA sponsorluğunu Zingat’ın, destek 
sponsorluğunu ise Endeksa’nın 
yaptığı bu büyük buluşmada yeni il 
teşkilatlarına mazbataları da verildi. 

Yüzlerce üyenin bir araya geldiği buluşma-
da TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan; 
“Gayrimenkul sektörünün büyümesi ve 
gelişmesine öncülük ederek meslektaşları-
mıza uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir sivil 
toplum kuruluşunu ülkemize kazandırdık. 10 
kurucu üye ile başladığımız yolculukta bini aş-
kın üyeye, ülkemiz genelinde 24, yurtdışında 
ise 4 ülke temsilciliğine ulaştık. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük federasyonu olan NAR 
üyeliğimiz onaylandı. İletişim, içerik, inovas-
yon ve iş birliği çerçevesinde bu büyümemiz 
devam edecek” dedi. 

Akdoğan “TÜGEM emlak danışmanlığı 
mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim 
odaklı vizyoner girişimcileri bir araya getirdi. 5 
yılda çok hızlı ve etkili bir yol kat ettik. Bugün-
lere gelmemizde bizlere destek olan üyelerimiz 
ve sponsorlarımız ile bugün bu başarımızı 
kutluyoruz. Yeni yaşımızda da MLS, ticari 
network ve üniversite iş birlikteliklerimiz ile 
yeni hedeflerimize erişmek için çalışmalarımı-
za devam edeceğiz” dedi. 

Mihrabat Korusu’nda yemekli olarak 
düzenlenen etkinlikte, Türkiye genelindeki 
TÜGEM teşkilatları ve üyeleri yer aldı. Yaklaşık 
350 davetlinin bulunduğu organizasyonda bir-
çok sektör profesyoneli bir araya gelmiş oldu. 

TÜGEM 
5 YAŞINDA

Emlak sektörünün öncü sivil toplum 
kuruluşu Tüm Girişimci Emlak 
Müşavirleri Derneği kısa adı ile TÜGEM, 
kuruluşunun 5. yılını 09 Eylül 2021’de 
Mihrabat Korusunda kutladı.
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Sinemaseverler perdeye
“KİLİT”lenecek!

Polisiye gizem filmi “Kilit”in özel gösterimi Akmerkez 
Pink Cinema salonunda gerçekleştirildi. 

Ömer Faruk 
Sorak

Derinsu 
Sorak

Arif 
Valizade

Gökhan 
Tevet

Adil 
Valizade

Melisa Aslı 
Pamuk

Melissa 
Karagöz

Cenk 
Çalışır

Miro 
Gerede

Betül 
Arım 

Adil 
Valizade

Mustafa 
AlaboraMert

Fırat

Tuğce 
Karabacak



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

99

BAŞROLLERINDE Mert Fırat ve Me-
lisa Aslı Pamuk’un yer aldığı yeni film 
Kilit, usta oyuncu Mustafa Alabora, 
Timur Acar, Asuman Dabak ve Tuğçe 

Karabacak gibi güçlü oyuncuları bir araya geti-
riyor. ‘Kilit’ filminin özel gösterimi Akmerkez 
Pink Cinema salonunda gerçekleştirildi.  Yö-
netmenliğini Adil Oğuz Valizade’nin yaptığı 
film 26 Ağustos’ta vizyona girdi.

Adil 
Valizade

Ömer Faruk 
Sorak

Arif 
Valizade

Tuna
Kiremitçi

Tuan 
Tunalı

Ekin Mert 
Daymaz

Gün
Akıncı

Aslı 
Perker

Banu
Zeytinoğlu

Mustafa 
Alabora İdil 

Fırat

Mert
Fırat

Zeynep 
Özyagcılar

Tuğce 
Karabacak
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Yeni mevsimde, 
YENİLENİYORUZ!

Aris Pırlanta Safir 
Koleksiyonu 

2175 TL

Okullar açılmak üzereyken ve mevsim de yazdan sonbahara doğru 
giriş yapıyorken elbette yenilenme zamanı gelmiş demektir. Sizler 

için yeni, yepyeni ihtiyaç listenize önerilerimizi derledik.
Haydi, şimdi yenilenme zaman!

Ariş Pırlanta 
Baget 

2990 TL

Boss 3.510 TL

Versace VEU300421 
10.230 TL

Diesel 3.820 TL

Maurice Lacroix 9.660 TL

Maurice Lacroix 10.870 TL U.S. Polo Assn.1.310TL

Versace VEZ300421
9.590 TL

Ariş Pırlanta 
 Agac Tasarımları 

1049 TL

Ariş Pırlanta 
 Safir 

Koleksiyonu
5.665 TL

Ariş Pırlanta 
 Safir 

Koleksiyonu
5.830 TL

Ariş Pırlanta 
 Safir 

Koleksiyonu
6.130 TL

Ariş Pırlanta 
 Safir Koleksiyonu

7.770 TL

Ariş Pırlanta 
 Agac Tasarımları 

3660 TL

Babolat 
Pure Aero Team

2.899,99 TL
Babolat 

Pure Aero Team
2.899,99 TL

Babolat Pure 
Strike 100 

2.799,99 TL

Yaemina Beauty 
Far Paleti 
189.00 TL
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DOCKERS BY GERLI 
259.99 TL

DOCKERS BY GERLI 
239.99 TL

DOCKERS BY GERLI 
229.99 TL

DOCKERS BY GERLI 
259.99TL

DOCKERS BY GERLI 
259.99 TL

IN STREET 
429 TL IN STREET

499.99 TL

IN STREET 
549 TL

Salomon 
X Ultra 4 GTX 

1699.99 TL

IN STREET 
CONVERSE 

649 TL

IN STREET 
NIKE KADIN 
739,99 TL

DOCKERS 
GRAPHIC TEE

149,95 TL

DOCKERS 
RIB COLLAR POLO 

199,95 TL

DOCKERS 
21 WASHED POPLIN SHIRT

279,95 TL

DOCKERS 
ICON CREW
299,95 TL

ALaunch EPF Superhereo 
Cologne 30m 

465 TL

ALaunch EPF Superhereo 
Home Candle

465 TL

ALaunch EPF Superhereo 
Cologne Deco 50ml 

650 TL

ALaunch EPF Superhereo 
Cologne Deco 100ml 

930 TL

DOCKERS 
CORE 1 4 ZIP SWEATER

369,95 TL

DOCKERS 
COLLAR

279,95 TL



CITYMODA

102

MODA dünyasının önde gelen 
tasarımcılarını buluşturacak olan 
moda haftası kapsamında göste-
rilecek büyüleyici moda filmlerin-

de hem eşsiz tasarımlar hem de tasarımların 
yaratıcıları başrolde olacak.

12-15 Ekim tarihleri arasında tüm dijital 
platformlarda yaratıcı ve farklı içerikler 
eşliğinde gerçekleşecek Fashion Week 
Istanbul, hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir 
deneyim sunacak. Moda haftası kapsamında 
koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve 
tasarımcılar tam 33 şovla karşımıza çıkacak. 
Arzu Kaprol, DB Berdan, Ceren Ocak, Cihan 

Nacar, Çiğdem Akın, Dılek Hanıf, Dıce 
Kayek, Museum Of Fine Clothing, Emre 
Erdemoğlu, T.A.G.G, Gokhan Yavas, Lug 
Von Siga, Hakaan Yıldırım, Hatice Gökçe, 
Karma, Mehmet Emiroglu, Mehtap Elaidi, 
Meltem Özbek, Murat Aytulum, NEDO by 
Nedret Taciroglu, nej, Nihan Peker, Niyazi 
Erdoğan, Özgür Masur İstanbul, Özlem 
Erkan, Özlem Kaya, RED BEARD by Tanju 
Babacan, Selen Akyuz, sudietuz, SBNM, 
Tuğba Atasoy, Y PLUS by Yakup Biçer 
ve İstanbul Moda Akademisi New Gen 
projesi kapsamındaki genç tasarımcılar, 
modanın görsel sanatla buluştuğu kısa 
filmlerde koleksiyonlarını sergileyecekler. 

Tüm dijital platformlarda yaratıcı, 
farklı içeriklerle karşımızda olmaya 
hazırlanan, Türk modasını ve sektörün 
yaratıcılarını tüm dünyaya taşıyacak olan 
Fashion Week Istanbul’un takvimi çok 
yakında açıklanacak. www.fashionweek.
istanbul adresinden, resmi Instagram 
hesabı @fwistanbul’dan ve #fwistanbul 

hashtag’i üzerinden takip edilebilecek. 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyo-
nuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı 
öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanı-
tım Grubu (TTG) tarafından desteklenmekte 
ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile 
İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde 
yürütülmektedir. 

FASHION WEEK 
İstanbul 

tasarımcılarını 
açıkladı!

12-15 Ekim tarihleri arasında 
dijital olarak gerçekleşecek 

Fashion Week Istanbul, modanın 
görsel sanatla buluştuğu kısa 

filmlerle sınırları aşmaya 
ve Türk tasarımcıların eşsiz 

koleksiyonlarını dünyayla 
buluşturmaya devam edecek.
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DOĞA dostu, nefes alan, termal ve 
kaşmir kumaşların öne çıktığı Bey-
men Collection2021 Sonbahar - Kış 
Erkek Koleksiyonu, rahat ve fonksi-

yonel modelleriyle özgür bir sezon vaat ediyor. 
Örme veya yün gömlek, triko ve t-shirtler ile 
kombinlenen Beymen Collection takım elbise 
ve ceketler, beli büzgülü pantolonlar modern 
erkeğin yeni takım kodlarını belirliyor. 

Koleksiyonun Sartorial teması, Prince 
de Galles ve Glen Check gibi cesur desenler, 
dokulu ve mikro baskılı kumaşlarla terzi işçi-
liğinde hazırlanan takım elbise ve ceketlerle 
her mevsim ekstra konfor sunuyor. Beymen 
Collection erkeğinin casual görünümünü 

tamamlayan koleksiyonun odak noktasındaki 
Casual Wear grubu, siyah, füme, tarçın, camel, 
gülkurusu, ekru, hâkî, indigove lacivert ton-
larındaki shearling, süet, deri, kadife, kaşmir 
tasarımlar ile tüm iklim koşullarına uyum 
sağlıyor. 

Vücut ısısını koruyan özel termal ku-
maşlardan üretilen mont,  triko, apres ski 
pantolon ve mont seçenekleri sunan Ther-
molab grubu, fonksiyonel tasarımlarıyla kış 
soğuklarına meydan okurken; örmekumaş 
takım elbise, gömlek ve leisure tasarımların 
yer aldığı Hybrid Easywear grubu lacivert, 
siyah, indigo, ekru ve gül kurusu tonlarıyla 
dikkat çekiyor. 

Beymen Collection 2021 
Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu
METAMORFOZ
Yaşam tarzının, çalışma hayatının, tüm alışkanlıkların hızla değiştiği 
yeni dönemde Beymen Collection, modern erkeğin giyim kodlarını 
yeniden yazıyor. “Metamorfoz” adını taşıyan koleksiyon, birbiriyle 
kolayca tamamlanan tasarımlarla ayrıcalıklı alternatifler sunuyor. 

BEYMEN Collection 2021-2022 Sonbahar / Kış Koleksiyonu, 
şıklığından ve konforundan ödün vermeyen modern kadınlar 

için hayatın her anına, günün her saatine uygun seçenekler 
sunuyor. Hibrit tasarımlar, sofistike detaylar ve couture siluetler 
ile zenginleşen koleksiyon, son yılların vazgeçilmez trendi rahat 

giyime lüks bir yorum katıyor.

DINGIN formların, feminen ve zarif 
tasarımların öne çıktığı BEYMEN 
Collection 2021-2022 Sonbahar / 
Kış Koleksiyonu, hâkî ve siyahın 

ağırlıkta olduğu Militer grubuyla sezonu kar-
şılıyor. Leopar desenin enerjisini hâkî tonlarla 
dengeleyen tema, militerizmin maskülen 
tavrını romantik detaylarla buluşturarak 
sakin ve güncel bir anlatım yakalıyor. Kokoon 
siluetli leopar kaşe blazer, leopar desen ipek 
gömleklerle kombinlenen deri pantolon ve beli 
vurgulayan denim ceketler konforlu seçenek-
ler sunuyor.

Koleksiyonun Country grubunda, sakin 
bej tonlarındaki piton desen ve rahat giyimi 
günlük şıklıkla buluşturan tasarımlar öne çıkı-
yor. Maskülen süet kapitone mont saç örgülü 
kazak ve denim pantolonla sofistike bir tarz 
yaratırken; piton desenli volanlı bluz ve süet 
pantolonun hırka hissiyatındaki ekose blazer 
ile birlikteliği koleksiyonun elegan tavrını 
simgeliyor. 

Soğuk kış aylarıyla birlikte sıcak dokular ve 
triko takımların öne çıktığı Comfortteması, 

kırık beyaz, acı kahve ve konyak tonları, mo-
nokrom anlatımlar, ikat ve argyle desenle ev 
stiline lüks bir dokunuş katıyor. Basic dik yaka 
kazakla kombinlenen askılı saten elbise ise 
konfor duygusuna yeni bir boyut getiriyor.  

ASIL BIR GÖRÜNÜM VADEDIYOR
Kış mevsiminin olmazsa olmazı Win-

tersports temasında, kar kazaklarının yeni el-
bise formları, jakarlı ve püsküllü kazaklar, füzo 
taytlar dikkat çekiyor. Kırmızı rugan hibrit 
triko ceket, maskülen pilili bol pantolonla göz 
alıcı bir stil sunarken, jersey gri melanj klasik 
blazer ve cigarette pantolon birlikteliği asil bir 
görünüm vadediyor. Beyazın yanı sıra sezon 
trendi fuşya ve turuncu tonlardaki Block Co-
lours grubundaki rugan yelek, saten pantolon 
ve kaşmir kazaklar, monokrom anlatımlarıyla 
casual giyime damga vuruyor. Sezonun vazge-
çilmezi dış giyimlerde; triko garnili yağmurluk-
lar, zamansız şıklığı vurgulayan kaşe kabanlar, 
shearling dış giyimler, overshirt ceketler, geniş 
model ve renk alternatiflerindeki puf mont ve 
yelekler yer alıyor. 

Rahat giyime 
LÜKS VE ZARİF YORUMLÜKS VE ZARİF YORUM
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ANDY Warhol kısa filmlerinin ikonik 
modeli Edie Sedgwick’ten izler 
taşıyan koleksiyon 60’lara ve 80’lere 
selam niteliğindeki tasarımları 

ile BEYMEN’lerde ve www.beymen.com 
adresinde exclusive olarak moda tutkun-

larıyla buluşuyor.  Sıcak ve soğuk pembe 
tonlarının yanı sıra lavanta, lila, kobalt 
mavisi ve doygun sarıdan oluşan eğlen-
celi renk paleti ile Tom Ford yeni sezon 
koleksiyon; büyük boy tiftik kazaklarla 
kombinlenen tozluklar, mini etekler ve 
kısa  şortlaroversize kabanlar, süet veya 
yumuşak deri dış giyimlerle tamamla-

nırken altın düğme detayları ile militer 
paltolar güçlü silüetler sunuyor. 

Zincir ve motosiklet detayları 
ayakkabılardan çantalara, etekler-
den şort ve pantolonlara uzanan 
çeşitlilikte karşımıza çıkarken 
koleksiyondaki sivri burun 
stiletto ayakkabılar ve elastik 
deri çizmeler iddialı Tom 
Ford kadınını yansıtıyor. 

60’ların 
veve 80’lerin 

MODA RUHUMODA RUHU
Dünyaca ünlü moda markası 

Tom Ford’un pandemi 
sonrasında modaseverlerin 

ne giymek isteyeceklerinden 
hareketle tasarladığı 2021 

Sonbahar / Kış Koleksiyonu; 
güçlü duruşu, iddialı tasarımları 

ile hayata yenilik katıyor.
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Dünyaca ünlü moda 
markası Tom Ford’un 
60’lara ve 80’lere atıfta 
bulunduğu, geçmişin 
ikonik moda ruhunu 
günümüze taşıyan 
2021 Sonbahar / Kış 
Erkek Koleksiyonu 
BEYMEN’lerde ve 
www.beymen.com 
adresinde exclusive olarak 
modaseverlerle buluşuyor. 

KOLEKSIYONDAKI tek ya da çift 
yırtmaçlı veya kruvaze ceketle-
re eşlik eden botlar ile 60’ların 
simgesi loaferlar, boğazlı kazaklar 

ve yıpranmış kotlarla olan birlikteliğiyle ku-
sursuz ve akışkan silüetler sunuyor. Önden 
fermuarlı kapitone ceketler ve bol kesim 
koza paltolar zamansız tasarımlar olarak 
koleksiyonda öne çıkarken klasikleşmiş kadi-
felerle buluşan iddialı çiçek baskılar ve rüzgar 
gülü desenleri koleksiyonun iyimserliğini, ay-
dınlığını ve pandemi sonrası normal dünyaya 
geri dönebilmenin umudunu yansıtıyor.

Beyaz ve siyahın yanı sıra açık kahverengi 
gibi doğal renklerdeki paleti ile Tom Ford 2021 
Sonbahar / Kış Erkek Koleksiyonu; yeşim, 
karamel, neon sarı, eflatun, turkuaz ve toz 
pembe gibi tonlarla daha da eğlenceli hale 
geliyor. 

Geçmişin ikonik Geçmişin ikonik 
moda ruhumoda ruhu
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2010 yılında kaybettiğimiz Devlet 
Sanatçısı, Türk operasının büyük 
ustası, besteci ve orkestra şefi Okan 
Demiriş’in “IV. Murat” operası, Antalya 

Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelene-
cek. Haldun Özörten’in dekor ve kostüm ile 
bütünleşen bir reji anlayışı ile büyülü Aspen-
dos Antik Tiyatrosu’nda sahnede olacak “IV. 
Murat” operasının dekor tasarımı Özgür Usta, 
kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise 
Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam 
öyküsünü anlatan eserde Antalya Devlet Opera 
ve Balesi Orkestrası’nı şef Hakan Kalkan 
yönetirken, Antalya ve Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Koroları, şef Mahir Seyrek yönetiminde 
solistlere eşlik edecek. 3 Mayıs 1980 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen dünya prömiyeri-
nin ardından yaklaşık 200 temsile yakın kapalı 
gişe sahnelenen üç perdelik eserin librettosu 
Turan Oflazoğlu’na ait. Besteci Okan Demi-
riş’in 2016 yılında kaybettiğimiz eşi, Türk Ope-
rası’nın efsanevi baş sopranosu Leyla Demiriş’e 
ithafen bestelediği “IV. Murat” operasında 
“Sultan Murat” rolünü Engin Suna, “Kösem 
Sultan” rolünü Sevinç Bilgin, “Sadrazam Topal 
Recep Paşa” rolünü Umut Tarık Akça, “Nef’i” 
rolünü ise Devrim Demirel canlandıracak.

m 4 Eylül 2021 Cumartesi
4. Murat - Aspendos Opera Festivali (Opera), 
Antalya - Aspendos Antik Tiyatrosu 
m 10 Eylül 2021 Cuma
Madama Butterfly (Opera), Antalya - Aspen-
dos Antik Tiyatrosu
m 15 Eylül 2021 Çarşamba
3 Soprano 3 Tenor (Konser), Antalya - Aspen-
dos Antik Tiyatrosu
m 18 Eylül 2021 Cumartesi
Pandemic (Bale), Antalya - Aspendos Antik 
Tiyatrosu
m 23 Eylül 2021 Perşembe
Gala Konseri (Konser), Antalya - Aspendos 
Antik Tiyatrosu

28. ULUSLARARASI ASPENDOS 
OPERA VE BALE FESTIVALI PROGRAMI

28. ULUSLARARASI 
ASPENDOS OPERA 
VE BALE FESTiVALi 

BAŞLIYOR

PATARA’DA DANS: 
ANADOLU ATEŞi

KONSERVATUVAR 
KURSLARI iÇiN ÖN 

KAYITLAR BAŞLADI Devlet Opera ve Balesi Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen 28. 

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali 4 Eylül 2021 Cumartesi ak-
şamı saat 21.00’de Osmanlı tarihinin 

fetihler dönemini, sarayın gizemli ya-
şamını sahneye taşıyacak ünlü Türk 

operası “IV. Murat” ile başlıyor. 

İş Sanat’ın yaz sezonu etkinlikleri 
“Patara’da Dans” ile devam ediyor. 

Sanat Yönetmenliğini Mustafa 
Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi 
Dans Topluluğu’nun Patara Antik 

Kent’te gerçekleştirdiği gösteri 
izleyicisi ile buluşuyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail 
Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda, 

2021-2022 dönemi Eğitim Bölümleri ve 
Enstrüman Kursları için onlineön kayıt-

lar 23 Ağustos Pazartesi günü başladı. 
Ön kayıtlar www.antalya.bel.tr adresin-

den yapılacak. 

SANATIN pek çok dalında akademik 
düzeyde eğitimler veren Büyükşehir 
Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Kon-
servatuvarı’nda, 2021-2022 eğitim 

dönemi için Eğitim Bölümleri ve Enstrüman 
Kursları için kayıtlar başladı. Ön kayıtlar 23 
Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında www.
antalya.bel.tr adresinden online olarak yapı-
labilecek.

KURSLARDA YAŞ ARALIĞI 
Eğitim Bölümlerinde yer alan Türk Sanat 

Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Ses ve 
Şan Eğitimi, Halk Oyunları kurslarına 15- 35, 
Enstrüman Eğitimi kursuna ise 10-35 yaş ara-
lığındaki vatandaşlar başvurabilecek. Piyano, 
gitar, keman, viyolonsel, mandolin, bağlama, 
yan flüt, ud, kanun ve ritim branşlarının yer 
aldığı Enstrüman Kurslarına ise 7-35 yaş arası 
vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

ICRA HEYETLERI VE 
KORO KAYITLARI 1 EYLÜL’DE

Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Türk Halk 
Müziği İcra Heyeti, Türk Halk Müziği Kadınlar 
Korosu, Tasavvuf Müziği Topluluğu, Gençlik 
Korosu için ön kayıtlar ise 1-17 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak. Ön kayıt işlemlerini ta-
mamlayan vatandaşlarla, belirttikleri telefon 
numarasından iletişime geçilip, yetenek sınavı 
tarihi ve saati ile ilgili bilgilendirme yapılacak.
Vatandaşlar, ayrıntılı bilgi için 0 (242) 248 83 
66 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

ÇEKIMLERI, Türkiye İş 
Bankası’nın 2016 yılından bu 
yana kazı çalışmalarına katkı 
sağladığıPatara Antik Kenti’nin 

Meclis Binası, Sütunlu Yol ve Antik 
Tiyatrosu olmak üzere 3 farklı mekânda 
gerçekleştirilen gösteri 28 Ağustos-
Cumartesi saat 20.30’dan itibaren İş 
Sanat’ın YouTube kanalında ve internet 
sitesinde izlenebilecek.

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık 
mitolojik ve kültürel tarihinden alan Ana-
dolu Ateşi Dans Topluluğu, Patara’da 
Dans projesindeAnadolu uygarlıklarının 
tarihini dans diliyle anlattı. Dünyanın 
sayılı dans toplulukları arasında 
gösterilen Anadolu Ateşi’nin hazırladı-
ğı Patara’da Dans, ilk gösteriminden 
itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve 
internet sitesinde ücretsiz erişime açık 
olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türki-
ye’nin “2020 Turizm Yılı” teması olarak 
ilan edilen ve 2021 yılında da devam 
eden Likya Birliği’nin başkenti Patara, 
Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları 
sayesinde 32’nci yılına giren kazı çalış-
malarıyla hem medeniyetler beşiği olan 
Anadolu’nun kadim geçmişine ışık tutu-
yor hem de dünya kültür mirasına katkı 
sağlıyor. Ülkemizdeki arkeolojik birikimin 
gün yüzüne çıkarılması ve korunması 
amacıyla uzun soluklu projelere destek 
veren Türkiye İş Bankası, iştiraklerin-
den Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB) ile birlikte Patara Antik 
Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarına 2016 
yılından bu yana desteğini sürdürüyor.
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