aylık yaşam dergisi
sayı: 161 Ekim 2021 15 TL
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EGE KIYILARININ
ZARİF KRALİÇESİ

ÇOCUKLARDA
KONSANTRASYONU
ARTIRAN

Renkler

GÜLDAL’LA
5 ÇAYINDA
Nirvana Hotels Ceo’su

KORHAN ALŞAN

UZAKTAN
ÇALIŞMA

EV HARCAMALARINI
ARTTIRDI

“GELECEĞE ÖZENLE
HAZIRLANIYORUZ”

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

Op.Dr.SULTAN
YALÇIN
“
Mesleğimizin en zor kısmı;
hata kabul etmemesi

“

1
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konforlu
yaşam alanlarının
adresi

www.fenixcenter.com.tr

2

Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:257
KONYAALTI - ANTALYA / TÜRKİYE

T:+90 242 311 52 52
F:+90 242 311 52 54
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Fenix Yapı;Antalya’nın

en iyi karma
yaşam projes i

FENIX CENTER'ı iftiharla sunar...
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KAY
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YAGÖZ
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Merhabalar,

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç
Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Murat Yılmaz
Tolga Temel
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: 19 Ekim 2021
Türü: Yerel süreli yayın
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Sonbaharın tam ortasındayız…
Doğa kışa hazırlığını iyiden iyiye
tamamlama safhalarına geçti.
Bizler de öyle; kışlık kıyafetler
yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı,
evler şöyle bir dip köşe temizlendi,
evdeki çehre bile değişti;
koltukların kolçaklarını ince birer
battaniye süslüyor yavaştan ama
yazlıklarla da pek vedalaşamadık
daha... Öyle biraz kafamız karışık,
henüz psikolojik olarak tam hazır
olamadan, hala içten içe ‘bitmedi,
bitemez’ diyoruz ama kabul etmek
zorundayız; yaz bitti…

T

ABI karalar da bağlayacak değiliz.
Her mevsimin kendine has güzellikleri var. Ne şanslıyız ki dört mevsimi
yaşayabildiğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli kış ya da kısacık yazı olan bir
ülkede yaşadığınızı düşünsenize… Yok, yok,
iyiyiz biz; sonbaharıyla, kışıyla, ilkbaharıyla,
yazıyla… Bin bir çeşit renk, bin bir çeşit kültürü, geleneği, göreneği, adeti, alışkanlığıyla.
İyiyiz biz… Ne şanslıyız ki; başta Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
atalarımız bize aynı bayrağın altında, cumhuriyetin güvencesinde yaşama şansı vermişler.
Bu uğurda yaşamını yitiren nice kahraman,
yiğit, ana, bacı olmuş. Bugüne kadar bu ülke
için emek sarf etmiş, canını vermiş, bedeninin
bir parçasını vatan toprağına emanet etmiş
her canı; rahat aldığımız her nefeste, gördüğümüz her muhteşem manzarada, rahmet ve
minnetle anıyoruz. Evet, sayelerinde biz iyiyiz, çok iyiyiz hem de! Hazır sözü açılmışken;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, şimdiden
kutlu olsun!
Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay, dolu, dopdolu bir ay. Geride bıraktığımız Eylül ayı gibi. Dolayısıyla sizler için
bu sayfaları hazırlayabilmek için bu ay da çok
çalıştık…
Ve işte sizler için hazırladıklarımız…
Bu ay kapak konuğumuz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör
Doktor Sultan Yalçın oldu. Kendisiyle; günümüzdeki estetik anlayışı, estetik operasyonlarda bilinmesi gereken önemli noktaları, en çok
uygulanan estetik operasyon ve uygulamalar
gibi birçok konuyu konuştuk. Keyifli sohbetimizden sizlerin de çok önemli başlıklar çıkaracağınıza, birçok sorunuza cevap bulacağınıza
inanıyoruz…
“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğumuz ise; Antalya Turizm – Otelcilik sektörünün önemli aktörlerinden olan Nirvana
Hotels’in CEO’su Korhan Alşan... Şehrimizde
birçok önemli, marka tesiste yöneticilik
yapmış deneyimli isimle, kendi tesislerinde
sundukları turizm hizmetlerinden geride

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

bıraktığımız sezon değerlendirmelerine kadar
çok kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik…
Memorial Antalya Hastanesi “1-31 Ekim
Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle
meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek
için bu konudaki değerli uzmanların ve kanser
öyküsü olan hastaların da katılımı ile bir basın
toplantısı düzenledi. Memorial Sağlık Grubu
Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Özdoğan önderliğinde düzenlenen
toplantıda; Genel Cerrahi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Alihan Gürkan, Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Murat Özekinci, Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz,
Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Kargı ve Prof.
Dr. Mükremin Uysal, Radyasyon Onkolojisi
Bölümü’nden Prof. Dr. Vildan Kaya konuşmacı olarak yer aldı.
Elbette biz de, meme kanseri tedavisindeki
yenilikler hakkında verilen bilgileri sizlerle
paylaştık.
José Huertas Flamenko Topluluğu, 16
Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda,
Miguel de Cervantes’in dünya edebiyatına
kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot’tan
sahneye uyarladıkları muhteşem bir gösteri
ile sanatseverlerle buluşuyor. Gösteri öncesi
grubun kurucusu ve koreografı José Huertas
dergimize açıklamalarda bulundu. İlginizi
çekeceğine inanıyoruz.
Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla;
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız;
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, ZİÇEV Antalya
Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi
Yazarı Yeşim Özkoç, Kültür Sanat Yazarımız
Ressam Gül Yasa Aslıhan, 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 sayfamızda keyif bulursunuz.
Hoş ve sağlıkla kalın…
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Pozitif enerjilerin
gücünü hissedin

Aveda ile
daha kalın
ve dolgun
kaşlar!

Ariş Zodyak Koleksiyonu ile 12 burcun
sembolleri yeniden hayat buldu. Ekim
ayının burçları olan Terazi ve
Akrep’inuğurlu taşlarıyla
bezeli özel tasarımlı
takılar, yıldızların mistik
güçlerini de hayatınıza
taşıyor.

B

URÇLAR kuşağı Zodyak’ın
12 burcunun sembolleri, Ariş
Zodyak Koleksiyonu’nun farklı tasarımlarında hayat buldu. Özelliklerini
taşıdığınız burcunuzun sembolünün mücevhere dönüştüğü Ariş Zodyak Koleksiyonu,
gökyüzündeki yıldızların mistik güçlerini hayatınıza taşıyacak. Doğduğumuz an güneşin

bulunduğu noktayı
temsil eden ve karakterimizi belirlediği söylenen
burçların Ekim ayındaki
aktörleri ise Terazi ve Akrep...

Vegan AVEDA INVATI
BROW dolgunlaştırıcı
kaş serumundaki bitkisel
aktif maddeler, kaşları
dolgun bir görünüme
kavuşturmaya
yardımcı olur.

A

VEDA’nın seyrelmiş/
incelmiş saçlar için
çözümleri sadece saç
ile sınırlı kalmıyor.
Daha dolgun saçlar sunan Invati
Advanced™ koleksiyonunun en
yeni üyesi olan invati brow™
dolgunlaştırıcı kaş serumu,
seyrek veya incelmiş kaşlar için
de bir çözüm sunuyor. %96 doğal
türevli ve vegan kaş serumu, daha
kalın, daha dolgun ve daha yoğun
bir kaş görünümü elde etmenize
yardımcı oluyor. Amla ve Japon
madımağı bitkileri gibi doğal
içerikli bileşenlerin kullanıldığı
serum, canlı görünümlerini geri
kazanmalarına yardımcı olmak
için kaşı canlandırır ve kaşı beslemeye yardımcı olur. Klinik bir
çalışma sonucunda, katılımcıların
tamamı 12 haftalık kullanımdan
sonra kaşlarının dolgun görünümünde bir iyileşme olduğunu
söyledi.
Gücünü bitkilerden alaninvati brow
dolgunlaştırıcı kaş serumu, kaşları korumaya, görünümlerini canlandırmaya
ve dolgunlaştırmaya yardımcı olan
bitkisel içerikli bileşenlerle oluşturulmuş bir formüle sahip.
Aveda ürünlerine Antalya’da MD
Kuaför’den ulaşabilirsiniz.
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Banyolar, su damlasının kusursuz

ESTETIĞI ILE BULUŞUYOR
Creavit’in banyolara dinginlik getiren banyo mobilyası Drop, su
damlasından ilham alan tasarımı ile doğallığı banyoda yaşatıyor.

S

U Damlası formundaki lavabo ve
bu formla uyum sağlayan yumuşak
köşeleri ile huzurlu bir banyo yaratan
Drop, lake kaplaması sayesinde
suya ve neme karşı dayanıklı yapısı ile
dikkat çekiyor. Alt modülde yer alan yavaş
kapanır bas-aç kapaklı çekmece, kullanışlı bir
depolama alanı sunuyor. 130 cm yüksekliğe
sahip lake kaplama Drop boy dolabı, aynalı
kapağı ve kullanışlı rafları ile ön plana
çıkıyor. Drop alt modül ve boy dolabı, parlak

beyaz ve antrasit renk alternatiflerine sahip.
Drop mobilyaların yumuşak hatlı çizgisi,
Dream Plus duvara dayalı klozet ile devam
ediyor. Kombinde yavaş kapanan kapağa
sahip klozet ile birlikte, damla şeklinde akıcı
tasarıma ve geniş bir tezgah alanına sahip 120
cm’lik Damla serisi lavabo yer alıyor. Drop
kombinde, minimal sadeliği devam ettiren
Creavit Bloom beyaz armatür kullanılıyor.
Aksesuarlarise; diş fırçalığı, havluluk ve
sabunluktan oluşan Neo serisi.

CITYVİTRİN

Yeni nesil dört mevsim lastiği
Sahip olduğu sayısız ve
bazen birbiriyle zıt gibi
görünen performans
özellikleri sayesinde,
MICHELIN CrossClimate
2, yılın hangi döneminde
olursa olsun sürücülerin
karşılaşabileceği hava
koşullarının çoğuyla
başa çıkıyor.

M

ICHELIN 1 Eylül günü MICHELIN CrossClimate 2’yi satışa
sundu. Avrupa genelinde eş
zamanlı olarak piyasaya sürülen
Michelin’in yeni nesil Dört Mevsim lastiği;
kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı,
enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından
bir yaz lastiğinin faydaları ve bir kış lastiğinin,
karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunuyor.
MICHELIN CrossClimate 2’nin yanaklarında
bulunan 3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi) logosu,
kış lastiklerinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi
kışın bu lastiğin kullanılabileceğini gösteriyor.

Outdoor aktivitelerinin değişmez markası Salomon,yeni Madcross Gore-Texpatika koşu ayakkabısıyla en zorlu arazilerde
bile konforu ve performansı optimum seviyeye ulaştırıyor.

T

Türkiye’nin en büyük
kişiselleştirilmiş hediye
platformu Sosyopix,
kullanıcılarına “iyi ki”
dedirten hediye alternatifleri
sunmayı sürdürüyor.
Sosyopix; bakery
mutfağından çıkan, en kaliteli
malzemelerle hazırladığı,
katkı maddesi içermeyen
tamamen el yapımı brownie
ve cookieleriyle hem göze
hem de damağa hitap eden
hediye alternatifleri sunuyor.

F

Patika koşu
ayakkabısında
fonksiyonel
fark yaratıyor
EMIZ bir hava ve eşsiz manzaralar eşliğinde, doğayla baş başa
spor yapmak yaşam kalitesini
artıran aktivitelerin başında yer
alıyor. Doğal ortamda aktivite veya spor
denince akla gelen ilk markalardan biri
olan Salomon, outdoor koleksiyonunu
yeni ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.
Salomon’un yeni Madcross Gore-Tex
modeli; estetik tasarımı,teknolojik

Yenilebilir
hediyenin
en leziz hali

yenilikleri ve ayakkabıda konforlu giyim
deneyimini buluşturuyor. En zorlu parkurlarda bile kullanıcıların içindeki potansiyeli
ortaya çıkarmaya yardımcı olan Salomon
Madcross Gore-Tex, farklı hava koşullarına
ve zorlu arazi şartlarına uyum sağlayabiliyor. Salomon Madcross Gore-Tex,doğa
sporları ve çeşitli arazi yürüyüşlerinin yanı
sıra renkli hafta sonu aktivitelerinde de
kullanılabiliyor.

OTOĞRAF baskı ürünleri ile 2015’te
faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin
en büyük kişiselleştirilmiş hediye
platformu Sosyopix, bugün; fotoğraf
baskıları, deri ürünler, hediye kutuları, albümler, kanvas tablolar, magnetler, çiçek, lezzetli
hediyeler, duvar dekorasyonu kategorilerinde
“iyi ki” dedirten kişiselleştirilebilir ürünler
hazırlıyor.
Sosyopix Flowers ile taze mevsim çiçeklerini, özel çiçek kutularında kullanıcılarına sunan
marka, Sosyopix Bakery ile ürün yelpazesini
genişletmeye devam ediyor.
12 farklı brownie ve cookie çeşidi ile
yenilebilir hediyeler kategorisinde, tamamen
el yapımı, katkı maddesi içermeyen malzemelerle hazırlanan ürünler,
Sosyopix’in kendi bakery
mutfağında işin ustası
profesyonel aşçılar tarafından üretiliyor. En kaliteli
malzemelerle, tazeliği
korunarak özel kutularında
gönderilen Sosyopix’in
gurme lezzetlerinden
Sosyopix Bakery ürünleri,
anne elinden çıkmış özel
tatlarıyla ev yapımı tadında
bir lezzet şöleni sunuyor.
11
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Temizlik ve ütü bir arada!

Dökülmeyi
engelliyor
ve saç
oluşumunu
destekliyor!

Saç oluşumunu destekleyen
ve dökülmeyi engelleyen
şampuan, saç kremi ve
uzman saç bakım küründen
oluşan Yves Rocher Anti
Chute Serisi daha az saç
kaybı ile daha fazla doğallığın
sözünü veriyor.

Kärcher, SI 4 Easy Fix Iron ütü istasyonu ile buharlı
temizlikte bir çığır açıyor. SI 4 Easy Fix evinizin her
köşesinde buharın gücü ile derinlemesine hijyen
sağlarken, yüksek basınçlı ütüsüyle giysilerinizi en kısa
sürede kusursuz ütülemenin keyfini yaşatıyor.

K

ÄRCHER’in ütü masası ve buharlı temizleyiciden oluşan çok işlevli
cihazı SI 4 Easy Fix Iron ütü istasyonu ile buharlı temizlik teknolojilerinde çıta biraz daha yükseliyor. SI 4
Easy Fix Iron, artırılmış buhar nüfuzu için
aktif buhar emişi ile giyisilerinizin dolap
kuruluğunda olmasını sağlayan ütüsü, ütü-

lemeyi daha etkili hale getiren ütü masası
ve özel aparatları sayesinde evinizin her
yerinde buharın gücü ile hijyen sağlayacak.
Ütü, ütü masası ve ev temizliği için gerekli
tüm aparatlarıyla birlikte kullanıcılarına
sunulan SI 4 Easy Fix Iron ütü istasyonu ile
tüm kumaşlarda üstün performanslı sonuç
elde edeceksiniz.

S

AÇ dökülmesine karşı doğal içeriklere
sahip, yüksek etkili uzman bakım
serisi Anti Chute, içeriğinde yer alan
Beyaz Acı Baklasaç köklerini uyarıyor, dökülmeye sebep olan mekanizmaların
çalışmasını yavaşlatarak saç sayısında artışı
destekliyor. Yves Rocher’nin bitkisel laboratuarları tarafından geliştirilen Organik Agav
ise saç köklerinin daha iyi beslenmesinde
yardımcı olurken sağlıklı ve güçlü saçlara
kavuşmanıza yardımı oluyor.
Dökülme Karşıtı Güçlendirici Şampuan
yenilenen Sülfatsız formülü ve %96’dan fazla
doğal içerik oranı ile cildinize saygı
ile yaklaşırken, saçlarınızı
nazikçe temizliyor ve saç
kaybını azaltıyor. Sülfatsız
hafif dokusu saç derinizde
rahatlatıcı bir his bırakıyor.
Saç Kremi ve güçlendirici
Dökülme Karşıtı Saç Bakım
Kürü ile kullanılması tavsiye ediliyor. Dökülme Karşıtı
Saç Bakım Kürü likit yapısı
ve kolay emilimi ile kullanım kolaylığı sağlarken,
1 aylık kullanımda 6480
yeni saç teli oluşumunu
sağlayarak saçlarınızın
gözle görünür bir şekilde
gürleşmesine ve canlanmasına yardımcı oluyor.
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Gençlerin favori odası

Divanev gençler için estetik ve şık bir genç odası
sunuyor. İnka Genç Odası gri rengi ve dinamik stiliyle
herkesin favorisi oluyor.

“İ

YI ve kaliteli bir ev yaşamı
herkesin hakkı” fikrinden yola
çıkan Divanev, gençlerin odalarını da unutmuyor. Dinamik
tarzı ve yalın tasarımıyla dikkat çeken İnka
Genç Odası, gençlerin tüm ihtiyaçlarına
yanıt veriyor. Özel tasarım dairesel ahşap
kulpların şıklık kattığı İnka Genç Oda-

sı’nın estetik raflara sahip kitaplık modülü
daha geniş depolama alanı sunarken,
seriyle uyumlu çekmeceli çalışma masası
ise estetik ayaklarıyla göz alıyor. Gri renge
sahip İnka Genç Odası’nın kapaklı ve açık
raflı üst dolap modülleri, bazalı karyola
seçeneği ile 2 ve 3 kapaklı olmak üzere iki
farklı dolap alternatifi de bulunuyor.

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

LİZAY
PIRLANTA
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Marmara Park, Espark ve TerraCity AVM’leri

%100 YENiLENEBiLiR ENERJi KULLANIYOR

Z

IYARETÇILERINE sunduğu hizmetleri her geçen gün daha da genişleten
ECE Türkiye yönetimindeki alışveriş
merkezleri, sürdürülebilirlik alanında
yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmeyi başarıyor. ECE Türkiye yönetimindeki
Marmara Park, Espark ve TerraCity AVM’leri, EPİAŞ (Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş.)
tarafından sağlanarak Zorlu Enerji üzerinden
aldıkları elektrik sayesinde, 1 Temmuz 2021
tarihi itibarıyla elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak %100
yenilenebilir enerji kullandıklarını belgelemiş
oldu. Bu gelişme ile ECE Türkiye sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi bir kez daha
kanıtladı.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan ECE Türkiye Tesisler Yönetimi Müdürü
Hakan Kaya, “Yönetimimizde bulunan
alışveriş merkezlerinde misafirlerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra topluma,
doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarımızı da
dikkate alarak hareket ediyoruz. ECE Türkiye
olarak sürdürülebilirlik konusu her zaman ana
gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Yö-

ECE Türkiye yönetiminde
bulunan Marmara Park,
Espark ve TerraCity alışveriş
merkezleri, kullandıkları
elektriği yerli ve milli yeşil
enerji sertifikası YEK-G ile
belgelendirdi.

Hakan
Kaya

netmekte olduğumuz Marmara Park, Espark
ve TerraCity AVM’lerinin yeşil enerji sertifikaları almaya hak kazanması da bu yöndeki
çalışmalarımızın bir sonucu. Temmuz ayından
itibaren elektrik tüketiminden kaynaklı karbon emisyonumuzu sıfırladık. YEK-G sertifikasıyla birlikte, Zorlu Enerji üzerinden tedarik
ettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan
üretildiği kanıtlanmış oldu. Müşterilerimizin
güvenli ve sağlıklı ortamlarda keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamaları için çalışmalarımıza
devam edeceğiz” dedi.

YVES ROCHER’NiN
GLOBAL MARKA YÜZÜ,

ALP NAVRUZ OLDU!

Dünyaca Ünlü Fransız kozmetik markası Yves Rocher, Türk
oyuncu Alp Navruz ile marka yüzü anlaşması imzaladığını
duyurdu. Alp Navruz’un yer aldığı Yves Rocher Dökülme
Karşıtı Saç Bakımı reklam filmi; Türkiye, Romanya ve
Avrupa’nın seçili ülkelerinde yayınlanıyor olacak.

K

URULDUĞU 1959 yılından bu
yana Bitkisel Kozmetik Laboratuvar
Uzmanlığı ile doğaya ve cilde saygılı
ürünler geliştiren ve bitkisel güzelliği geniş kitleler ile buluşturan Yves Rocher,
Türkiye’deki ilk marka yüzü ile çalışmasını,
markanın doğal duruşu ile mükemmel bir
uyum sağlayan Alp Navruz ile yapmaktan
mutluluk duyuyor.
Yves Rocher ve Alp Navruz’un yer aldığı
bu heyecan verici işbirliğinin ilk adımı olan
reklam filmi 3 Eylül’de Romanya’da dijital
platformlarda, Ekim ayında ise Türkiye’de
televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak. İlerleyen dönemlerde işbirliğine dair farklı projeler de hayata geçirilecek.
Yves Rocher Türkiye ve Romanya CEO’su
Elif Berker bu işbirliği ile ilgili düşüncelerini;
“Son 10 yılda Türkiye’de hızlı ve istikrarlı bir
büyüme ile 240 mağazaya ulaşan ve Türki-
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ye’nin bir numaralı mono marka kozmetik
perakende zinciri olan Yves Rocher, 2021 yılı
ve sonrasında iletişim yatırımlarına yoğun
olarak devam edecek. Yves Rocher olarak,
doğallığı ve samimiyeti ile markamıza çok
yakıştığına inandığımız Alp Navruz’un marka
yüzümüz olmasından çok mutluyuz. Saç
dökülmesine karşı yoğun doğal içeriğe sahip
ve yüksek etkili uzman bakım serisimizi,
Alp Navruz’un güzel enerjisi ile Türkiye ve Romanya’da geniş kitlelere tanıtmaktan heyecan
duyuyoruz.” şeklinde dile getirdi.
Alp Navruz ise yapılan işbirliğinden
duyduğu mutluluğu “Öncelikle, doğal ve etkin
ürünlerini beğendiğim ve doğa için attığı
adımları çok takdir ettiğim bu değerli, global
marka ile çalışmak beni çok mutlu etti. Bu güzel işbirliğinin başarılı bir şekilde uzun yıllar
devam etmesini isterim. Tüm Yves Rocher
ailesine teşekkür ederim.” sözleriyle ifade etti.

CITYFİRMA HABER

ANKUTSAN’DAN iHRACATTA

REKOR BÜYÜME

T

ÜRKIYE İhracatçılar Meclisi (TİM)
Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı
kuruluşunu belirleyen çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 2019
sonuçlarına göre Türkiye’nin 1000 ihracatçı
kuruluşu arasında 842’inci sırada olan Antalya Kutu Sanayi ve Oluklu Mukavva Ticaret
A.Ş (ANKUTSAN) Türkiye’nin en büyük ihracatçılar ligindeki yükselişini bu yıl da sürdürdü ve 2020’de 339 basamak birden yükselerek
Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması
içinde 503’üncü sırada yer aldı.
2020’de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ve pandeminin getirdiği
tüm olumsuzluklara rağmen istihdamını
1000 kişiye yükselten ANKUTSAN, kendi
büyüme rekorunu tazeleyerek, 2020’de 1
milyar TL üzeri net satış hasılatı sağlarken,
ihracatı 38.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ambalaj sektöründe yıllardır ihracatta açık
ara sektör lideri olan Ankutsan A.Ş. TİM 1000
araştırmasında “En Hızlı Yükselen 20” firma
arasında girdi. Oluklu mukavva sektöründe
ise tek başına listeye giren ANKUTSAN A.Ş.
ülke ekonomisine katkısını her yıl arttırarak
sürdürmeye devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin
markalaşma programı olan Turquality
Projesi’ne dâhil, sektöründeki ilk ve tek
şirket Ankutsan A.Ş. Genel Müdürü Deniz
Erdoğan, “Turquality kapsamında dâhil
oldukları marka desteği programı ile birincil
hedef pazarlarımızda hızla büyümeye devam
ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca bu yıl
pandemi koşullarına rağmen uluslararası 7

ANKUTSAN, TİM 1000,
2020 sonuçlarına göre
Türkiye’nin ilk 1000
ihracatçı kuruluşu
arasındaki yerini %54,6
büyüme ile 339 basamak
birden yükselterek
503’üncü sırada yer aldı.
fuara katılarak Türkiye’yi ve Ankutsan’ı en iyi
şekilde temsil ettiklerini vurguladı. ANKUTSAN’ın başarılarının birçok ulusal ve uluslararası kuruluşların ödülleri ile taçlandığını ifade
eden Deniz Erdoğan 2021 yılında 1.9 milyon
TL ve 60 milyon dolar ciro gerçekleştireceklerini belirtti.
Deniz Erdoğan “Büyümemizi sürdürerek,
2021 yılında 1,9 milyar TL ciro hedefini ger-

çekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız”
dedi.
İhracatta geçen yıl dolar bazında yüzde
%54,6 büyüme ve yaklaşık 38.9 milyon dolar
ciro ile sektöründe açık ara lider konumda
olduklarını ve yılsonunda 60 milyon dolar
ihracat rakamı hedeflediklerini ifade eden
Erdoğan, pazar liderliğini koruduklarının
altını çizdi.

SunExpress’ten kış sezonunda yeni rotalar
Türk Hava Yolları ile
Lufthansa’nın ortak kuruluşu
SunExpress, 2021/2022
kış sezonunda uçuş ağını
yeni destinasyonlarla
genişletmeye devam ediyor.

M

ERKEZI Antalya’yı hem iç hem
de dış hatlarda direkt tarifeli
seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu kış
Saarbrücken ve Nürnberg uçuşlarına devam
ederken, Almanya hattındaki en yeni rotası
Bremen’e uçuşlarına yeni kış sezonunda da
devam edeceğini duyurdu.
Kış programı kapsamında Antalya’dan
Paris, Brüksel, Kopenhag, Budapeşte, Varşova
ve Katoviçe gibi Avrupa’nın pek çok gözde
destinasyonuna uçuş sunan SunExpress,
Antalya’dan Amsterdam’a yazın olduğu gibi

kış sezonu boyunca da haftada iki kez uçmaya
devam ediyor. Havayolu ayrıca yılbaşı sezonunda Londra ve Manchester uçuşlarını da
sürdüreceğini açıkladı.
Bu yaz başlayan Hatay ve Malatya seferleri
de dahil olmak üzere yeni kış sezonunda
Antalya’dan iç hatlarda toplamda 11 noktaya uçuş sunan SunExpress, 14 Ocak 2022
itibarıyla Cuma ve Pazar günleri olmak üzere
haftada 2 kez, yeni iç hat noktası Mardin
seferlerine başlıyor.
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CORENDON CHEESE
YELKEN TAKIMI’NDAN
20. BOSPHORUS CUP’TA
IRC2 SINIFI BiRiNCiLiĞi

2

019 yılında düzenlenen Bosphorus
Cup’ta IRC2 Sınıfı birinciliği elde eden
Corendon Cheese Yelken Takımı,
23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 20. Bosphorus Cup’ta da
IRC2 Sınıfı’nda ipi göğüsleyen ilk takım oldu.
Corendon Cheese ayrıca IRC2 Sınıfı’nda
yarışmasına rağmen IRC0 ve IRC1 sınıflarından takımları geçerek genel klasman beşincisi
oldu ve yelken dünyasında pek rastlanmayan
bir başarıyı da elde etti.

YARIŞLAR MARMARA DENIZI VE
İSTANBUL BOĞAZI’NDA DÜZENLENDI
Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda
düzenlenen şamandıra ve boğaz geçiş yarışlarının başından sonuna kadar çok başarılı
performans gösteren Corendon Cheese,
yarışın son gününde de istikrarlı performansını sürdürerek IRC2 Sınıfı’nın bir numaralı
takımı oldu.
Sadece iki yıllık bir takım olmasına rağmen
katıldığı tüm yarışlarda önemli sonuçlar elde
16

eden Corendon Cheese’in 20. Bosphorus
Cup kadrosu ise şu şekildeydi: Güney Kaptan
(dümenci), Volkan Süslü, Berna Oskay, Burcu
İnal, Burcu Özçil, Peyven Ruşen Erkan, Kemal
Topçu, Sefa Şahin ve Serhan Erdoğmuş.

“ÇALIŞANLARIMIZ HAYATINA DEĞER
KATTIĞIMIZ IÇIN ÇOK MUTLUYUZ”
Corendon Airlines İnsan Kaynakları Direktörü ve Corendon Cheese yelken yarışçısı
Berna Oskay ise yarıştan sonra görüşlerini
şu şekilde dile getirdi: “Corendon Airlines
ailesi olarak bir kez daha böyle büyük bir
başarı kazandığımız için çok mutluyuz. Spor,
markamızın DNA’sında bulunan bir olgu ve
çalışanlarımızı hayatlarında spora yer açmaları konusunda her zaman teşvik ediyoruz.
Çalışanlarımızın yer aldığı yelken, bisiklet ve
koşu takımlarımızla onların hayatlarına değer
kattığımıza inanıyor ve bundan çok mutlu
oluyoruz. Elde ettiğimiz bu büyük başarıda
emeği geçen ve bizi destekleyen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Hayata geçirdiği sponsorluk
anlaşmalarıyla farklı branşlardan spor
kulüplerinin başarı yürüyüşüne eşlik
eden Corendon Airlines, çalışanlarının
yer aldığı yelken takımıyla bir kez
daha çok önemli bir başarıya imza attı.
Corendon Cheese Yelken Takımı, 2021
yılı içerisinde katıldığı yarışlarda şu
başarıları da elde etmişti:
m BAU Bosphorus Cup: IRC2 Sınıfı birinciliği ve genel klasman dördüncülüğü
m ARKAS Aegean Link Regatta: IRC2 Sınıfı birinciliği ve genel klasman ikinciliği
m KlausOttes Kupası: IRC2 Sınıfı ikinciliği
m Erol Metin Erdoğan Kupası: IRC2 Sınıfı
birinciliği

CITY???????????
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4 MEVSiM
FOTOĞRAF
YARIŞMASI
Antalya’nın büyüleyen
güzelliklerini fotoğraf
kareleriyle yansıtmak
amacıyla “4 Mevsim Antalya”
adlı fotoğraf yarışması
Antalya Turizm Fuarı’nda.
Son katılım tarihi 17 Ekim
olan yarışma, 27-28 Ekim
tarihinde düzenlenecek olan
Antalya Turizm Fuarında
sergilenecek. Yarışmada
ayrıca “Fotoğraflarımla
Türkiye’nin turizmini
tanıtmak benim yaşam
şeklimdir. Ölene kadar ise
Türkiye’yi tanıtmak için
yaşayacağım” diyerek kendini
turizm sektörüne adamış,
Turizm Fotoğrafçılığının
duayen isimlerinden
merhum Halil Tuncer adına
da özel ödül verilecek.

4

Mevsim Antalya adlı fotoğraf yarışmasında katılımcılar kendi çekimleri olan ve üzerinde oynanmamış
fotoğraflarla yarışacaklar. Yarışma
başvurusu; yarışmayı düzenleyen Barış Geçilioğlu’nun kurduğu ‘tourismbird.com’ sitesi
üzerinden yapılacak. Yarışmaya genç, yetişkin
olan fotoğraf severler katılabilecek. Yarışma
sonuçları 27-28 Ekim tarihlerinde 8 bin üst
düzey turizm profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Antalya Turizm Fuarı’nda
açıklanacak.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülü 5 yıldızlı otelde 5 gün 2
kişilik tatil, ikincilik ödülü 2 kişiye Antalya-Adrasan-Suluada turu, üçüncülük ödülü
ise 4 kişilik Sandland ziyaret bileti olacak.
Halil Tuncer özel ödülünü kazanan fotoğraf
ise aylık yayımlanan GM Turizm ve Yönetim
Dergisi’nde kapak fotoğrafı olacak.

YARIŞMA JURİSİ HAZIR
Yarışma jürisi POYD Başkanı Ülkay

Atmaca, SAYD Başkanı Mehmet Gem, Görsel
İletişim Tasarımcısı Cem Çimrin, GM Turizm
ve Yönetim Dergisi Kurucusu Selçuk Meral,
fotoğrafçı Hakan Yaman, Sandland Direktörü ve Gazeteci Cem Karaca, turizmci Recep
Yavuz ve Başak Geçilioğlu’ndan oluşacak.

HALİL TUNCER ADINA ÖZEL ÖDÜL
Fotoğraf yarışmasının ödül töreninde, “Fotoğraflarımla Türkiye’nin turizmini tanıtmak
benim yaşam şeklimdir. Ölene kadar ise Türkiye’yi tanıtmak için yaşayacağım” diyen ve
yaşadığı süreç boyunca elinden düşürmediği
fotoğraf makinesiyle Türk turizmini fotoğraflayan, Danimarka’da 69 ülkenin katıldığı
Turizm Fotoğrafları Yarışması’nda dünya
ikinciliği kazanan, Turizm Fotoğraf Sanatçısı
Halil Tuncer adına özel ödül verilecek. Halil
Tuncer özel ödülünü kazanan fotoğraf; aylık
yayımlanan GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nde kapak fotoğrafı olacak. Böylelikle fotoğraf,
unutulmazlar arasında yer alırken merhum
Turizm Fotoğraf Sanatçısı Halil Tuncer de bir
kez daha yad edilerek ölümsüz kılınacak.

Antalya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Kitap Fuarı, 15-24 Ekim
tarihleri arasında ‘Gelecek Bilgiyle Yeşerecek’ sloganıyla Cam
Piramit’te 11’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

P

LANLI, kurallı, kimlikli, kültür, sanat
ve eğitim odaklı bir Antalya için
çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, kitapseverlere müjdeyi verdi. Başkan
Böcek, geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen
Antalya Kitap Fuarı’nın 15-24 Ekim tarihleri
arasında Cam Piramit’te düzenleneceğini
söyledi.
Başkan Muhittin Böcek’in Antalya’ya hediye ettiği, her yıl kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Kitap Fuarı bu yıl pandemi
önlemleri çerçevesinde 11’inci kez düzenlenecek. Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim Cuma günü
saat 15.00’da Cam Piramit’te ‘Gelecek Bilgiyle
Yeşerecek’ sloganıyla kapılarını açacak.

İLBER ORTAYLI KONFERANSI
Kitap Fuarı’nın ilk günü ünlü tarihçi ve
yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da AKM’de bir
konferans verecek. 10 gün boyunca 10.00
ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak fuar
boyunca birbirinden değerli yazarlar da okurlarıyla buluşacak. 11. Antalya Kitap Fuarı’na
tüm Antalyalılar davetli.
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ATRAX yenilenmiş ve güçlenmiş olarak
SEKTÖRLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR
ATRAX ‘BÜYÜK OYNUYORUZ’ mottosu ile uzun bir aradan sonra
sektöre ilk enerjiyi vermeye hazırlanıyor. ATRAX, Türkiye ve
yakın coğrafyanın eğlence, park ve rekreasyon sektöründe yer
alan satıcı ve alıcıları bir araya getiren uluslararası bir platform
sunuyor. 3-5 Şubat 2022 tarihlerinde yeni yılın ilk fuarı olarak
birikmiş bir potansiyeli karşılamaya hazırlanıyor.

T

ÜM dünyada oyunun kuralları değişirken, ATRAX yenilenip, güçlenerek
yüksek kalite standartlarında bir
fuar için hazırlıklara devam ediyor.
Katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından
oldukça başarılı bir şekilde geçen son fuardan
sonra ATRAX konseptini genişleterek, potansiyelini güçlendirerek yoluna devam ediyor.
ATRAX geçen yıl VENDEX ile yakaladığı
başarıdan güç ve ilham alarak kapsamını büyütmek kararı aldı. Yine bütünleyici bir fuar
olan AQUAFUN - Havuz - Spa, Welness ve Su
Eğlenceleri Fuarı eş zamanlı olarak ATRAX’a
eşlik edecek.

AQUAFUN, 3-5 Şubat 2022 tarihlerinde
özel ürün yelpazesi ile ilgi çekici bir konu
olarak dünyanın her yerinden turizm, kamu,
inşaat yatırımcıları ve mimarları, havuz, su
eğlenceleri ve spa profesyonelleriyle buluşturacak.

MUTLU ŞEHIR TEMASI ÇEVRESINDE
PARKLAR, KENTSEL TASARIM VE ESTETIK
KONUSUNU ÖNE ÇIKARIYOR
ATRAX Fuarın ana teması ‘Mutlu Şehirler’
kapsamında eğlence ve rekreasyon olgusunun
toplumsal mutluluğa katkısı konusunda far-

kındalık yaratmak, sürdürülebilir şehir hayatı
ve toplumsal yaşam kalitesi için, projeler
üretmeye devam ediliyor.
Mutlu Şehir teması çevresinde bu sene iyi
planlanmış, doğayı dâhil eden tesisler, parklar
ve şehirlerin önemi vurgulanıyor ve parklar,
kentsel tasarım ve estetik konusunu öne
çıkarılıyor.
Fuar kapsamında eğlence, park ve
rekreasyon konusunda ürün ve hizmetler
sergilenirken, başarılı uygulamalar ödüllendirilecek, konferanslar da kentsel mutluluk
için parklar, tasarım ve estetiği uzmanlarından dinlenecek.
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Her gün bir yerlerde
kadınlar, dünyayı
değiştirmek için harekete
geçiyor. Yves Rocher
Vakfı, kadınların çevre
için bu mücadelelerine
tam 20 yıldır ışık tutuyor.

B

IRLEŞMIŞ Milletler’in binyıl kalkınma hedeflerinden biri olan kadın
özgürlüğü ve eşitliğini desteklemek
amacı ile Yves Rocher Vakfı tarafından bugüne kadar 50’den fazla ülkede,
450’den fazla kadın ödüllendirildi ve toplamda 2 milyon Euro’dan fazla bağış yapıldı.
Dünyada 2001 yılından bu yana düzenlenen
Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü
yarışmasında, 2015-2016 yılında uluslararası
birinci olan Türkiye, 2022 yılında da Türk
kadınlarının çevre için mücadelelerine ışık
tutmaya ve ödüllendirmeye devam ediyor.
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YVES ROCHER VAKFI
TOPRAĞIN KADINLARI
ÖDÜLÜ 2022 ADAY
BAŞVURULARI BAŞLADI
SIZ DE GEZEGENINIZE POZITIF BIR IZ
BIRAKMAK ISTIYORSANIZ
YVES ROCHER VAKFI TOPRAĞIN KADINLARI
ÖDÜLÜ’NE BAŞVURUN!
Proje kapsamında toplum ve çevre yararına ticari faaliyetler yürüten ve kâr amacı
gütmeyen bir kuruluş bünyesinde yer alan
kadınlar ve çevre yararına bireysel bir proje
yürüten her yetişkin kadın bu ödüle layık

görülebilir.
Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları
Ödülü aday başvuruları 15 Ekim 2021
kadar www.yvesrocher.com.tr adresi
üzerinden veya terredefemmes.turkey@
fondationyvesrocher.org adresine iletilerek
yapılabilir.
Birincilik elde eden adaya 100.000 TL ödül
verilecektir.
İletişim: terredefemmes.turkey@fondationyvesrocher.org

CITY???????????
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ATSO GROWTECH 2021

TARIM iNOVASYON ÖDÜLLERi
ÖDÜLLERi
BAŞVURULARI BAŞLADI

A

NTALYA Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkanı Davut Çetin,
dünyanın en önemli tarım sektörü
fuarlarından birisi olan Growtech
kapsamında geleneksel olarak verilen ATSO
Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım
sektöründe iş fikrini hayata geçirmiş kişiler,
kamu-özel sektör firmaları ile sektörel farkındalık yaratan çalışma ve hizmetlerin ödüllendirildiğini bildirdi.
ATSO Growtech İnovasyon Ödüllerinin
tarımda inovasyon kültürünün gelişmesini
sağlamaya yönelik olduğunu belirten Başkan
Davut Çetin, “Ödüllerdeki amacımız ekonomiye yeni ürün katan, yeni üretim ve hizmet
alanları kazandıran, araştırma-geliştirmeye
dayanan yüksek katma değerli üretim yapan

Growtech 2021 Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve
Hayvancılık Ekipmanları
Fuarı kapsamında
düzenlenen ATSO
GROWTECH Tarım
İnovasyon Ödülleri için
başvurular başladı.
kişi ve kurumların, beşeri sermayenin ve fikri
mülkiyet hakları bilincinin gelişmesini teşvik
etmektir” dedi.
Ödüllere başvuru ve değerlendirme

sürecine ilişkin bilgiler de veren Davut Çetin:
“Yarışmaya ulusal ve uluslararası tarım
sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör
firmaları ve kamu kurumları başvurabiliyorlar. Başvurular, sera ve sulama teknolojileri,
tarım makinaları ve teknolojileri, tarımsal
bilişim, bitki besleme ve koruma, tohum ve
fide olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek” şeklinde konuştu.
Başvuruların 1 Kasım 2021 tarihine kadar,
http://growtechtarimodulleri.com/ adresinden online olarak yapılacağını belirten Başkan
Davut Çetin, “Başvurular Odamızda Seçici
Kurul tarafından değerlendirilecek. Ödül
almaya hak kazanan başvuru sahiplerine
ödülleri 25 Kasım 2021 tarihinde törenle fuar
alanında takdim edilecek” dedi.

ANTALYALI 4 ÖĞRENCI, DARÜŞŞAFAKA’DA
8 YIL TAM BURSLU, KOLEJ EĞi
EĞiTiMi ALACAK
Küçük yaşta anne ve/veya
baba kaybı yaşamış, maddi
durumu yetersiz öğrencilere
8 yıl tam burslu, yatılı kolej
eğitimi sunan Darüşşafaka,
tüm öğrencilerine kapılarını
açtı. Bu yıl 107 yeni öğrenciyi
kabul eden Darüşşafaka’da
pandemi dönemine uygun
olarak fiziki eğitim için tüm
sağlık önlemleri alınmış durumda. Söz konusu 107 öğrenci içerisinde Antalya’dan
da 4 öğrenci bulunuyor.

1

863 yılından bu yana eğitimde fırsat
eşitliği misyonuyla faaliyetlerini
sürdüren Darüşşafaka’da, yaklaşık
bir buçuk yılı aşkın süredir ailelerinin
yanlarında eğitim-öğretimlerine devam
eden 1.000’e yakın öğrenci de 13 Eylül 2021
Pazartesi günü okullarına geri döndü.
Tüm faaliyetlerinin temeline çağdaş, akılcı,
eşitlikçi bir eğitim modelini koyan Darüşşafaka’ya bu yıl Antalya’dan da 4 öğrenci daha
katılıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen sınavda başarılı olarak Darüşşafaka’ya
girmeye hak kazanan 107 öğrencinin yanı
sıra, geçtiğimiz yıl okula kabul edilen fakat
pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerinden
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devam eden öğrencilerin oryantasyon süreçleri de geçtiğimiz günlerde başladı.
Darüşşafaka’da okumaya hak
kazanmalarına rağmen bir yıldır uzaktan
eğitim gören öğrenciler ve velileri ilk kez
6 Eylül’de okullarıyla tanıştı. Türkiye’nin
25 ilinden gelen Darüşşafaka Eğitim
Kurumları 6. sınıf öğrencisi ile velileri 2 gün
boyunca birlikte İstanbul Maslak’ta bulunan
Darüşşafaka Eğitim Kurumları yerleşkesinde
vakit geçirdi. Yemekhanede yemek yiyen,
yatakhanede uyuyan öğrenci ve veliler, okulu
birlikte keşfettiler. 8 Eylül’de 6. sınıf velileri
okuldan ayrılırken, 9 Eylül’de ise Türkiye’nin
33 ilinden 107 yeni Darüşşafaka öğrencisi,

velileriyle Daçka’ya geldi.
Okul, akademik kadro, yatılı eğitimin
işleyişi hakkında veli ve öğrencileri
bilgilendiren program kapsamında
Darüşşafaka tarihi, iPad eğitimleri, yeni
Darüşşafaka velilerinin kurum hakkında
bilgilendirilmesi, rehberlik dersi, sağlıklı
beslenme ve hijyen semineri, öğrencilere
yönelik görsel sanatlar dersleri, fen bilimleri
dersleri, müzik dersi, Türkçe ve sosyal bilimler
dersleri gibi teorik anlatılar yer aldı. Ayrıca
masal anlatımı, piknik, sinema etkinliği,
koro çalışmaları, açık havada yapılan parkur
etkinlikleri ile herkesin güzel vakit geçirmesi
ve kaynaşması hedeflendi.
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ENGELLİLER MECLİSİ
taleplerini Büyükşehir’e iletti
Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi, sesli uyarı sisteminin tüm toplu taşıma
araçlarında kullanılması, kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve engelliler için su
indirimi uygulanmasıyla ilgili taleplerini Büyükşehir Belediyesi’ne iletti.

A

NTALYA Kent Konseyi Engelliler
Meclisi, Eylül ayı toplantısı Kent
Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Engelliler Meclisi Başkanı
Mehmet Karavural, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Güven Ulutekin, engelli dernek ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda
engellilerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda
engellilerin mezarlıklara erişiminin neredeyse
imkansız olduğu, mezarlıkların engelli erişimine uygun hale getirilmesi dile getirildi.

‘HAYATİ ÖNEME SAHİP’
Toplu taşımada görme engelliler için
sesli uyarı sisteminin hayati bir öneme
sahip olduğunu anlatan Mehmet Karavural,
hangi durağa yaklaşıldığını önceden bildiren
tramvaydaki sesli uyarı sisteminin tüm toplu
taşıma araçlarında uygulanması gerektiğini
ifade etti. Engellilerin su indirimi de beklediklerini hatırlatan Karavural, kaldırım işgalleri
nedeniyle yaşadıkları sorunlara da değinerek, bu işgallerin önüne geçilmesini istedi.
Karavural, su indirimi, sesli sistemin toplu
taşımada kullanılması ve kaldırım işgallerine

son verilmesiyle ilgili taleplerini Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Güven Ulutekin’e iletti.

BAŞKAN BÖCEK’E İLETECEK
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven
Ulutekin, engellilerin su indirim taleplerinin
daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e iletildiğini hatırlatarak, “Su
indirimi, toplu taşımada sesli uyarı sistemi ve
kaldırım işgallerinin önlenmesiyle ilgili taleplerinizi not ettim. Bu taleplerinizi Başkanımız
Muhittin Böcek’e ileteceğim. Bu konularla
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Antalya
OSB’de yeni
bir tüketim
rekoru

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
sanayicileri Ağustos ayında yeni
bir rekora daha imza attı. Bölgenin
üretim potansiyelinin en önemli
göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi,
Bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon
kWh’nın üstüne çıkarak 50 milyon 919 bin 532
kWh oldu. Yıl içerisinde 40 ila 47 buçuk milyon
kWh arasında değişen aylık tüketimin, Ağustos
ayında 50 milyon kWh üzerine çıkması, Bölgenin üretim potansiyelinin kademeli olarak
artmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

İLK 6 AYDA YÜZDE 23 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ
Yakaladıkları başarıyı pandeminin olumsuz
etkilerinin devam ettiği 2021 yılına taşıyan
Antalya OSB sanayicileri, yılın her ayında yükselişlerini sürdürmeye devam etti. 2021 yılının
ilk çeyreğinde toplamında 127 milyon 322 bin
kWh elektrik tüketilen Antalya OSB’de, bir

Antalya OSB firmaları, Bölge
tarihinde ilk kez aylık bazda
50 milyon kWh’nın üstünde
elektrik tüketerek yeni bir
rekora imza attı.
önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 16,16’lık
bir artışa imza atıldı. Yılın ilk yarısında ise
258 milyon 331 bin kWh’ya yükselen elektrik
tüketimi, pandeminin etkilerinin en yoğun
hissedildiği 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde
22,93 oranında artmış odu.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 19,41 OLDU
Aylık bazda Antalya OSB tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiği Ağustos ayı sonunda, Bölge firmalarının toplam
tüketimi 355 milyon 782 bin kWh’ya yükseldi.

2020 yılının ilk 8 ayında 297 milyon 941 kWh
elektrik tüketen Antalya OSB firmaları, 2021
yılının aynı döneminde 355 milyon 782 bin
kWh elektrik tüketerek, yıl bazında yüzde
19,41 dolayında bir artış gerçekleştirmiş oldu.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Elektrik tüketimindeki artışın üretim artışı
ile doğru orantılı olduğunu, bu artışta 2020
yılına oranla çok daha iyi bir durumda olan
turizm sektörünün önemli bir payı olduğunu
belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Bahar, “Bölge sanayicilerimiz ile çalışanlarımız, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle
çalışıp, kent ve ülke ekonomisi adına tarihi
öneme sahip bir sorumluluğu başarıyla yerine
getirdi, getirmeye de devam ediyor. Elektrik
tüketimimizdeki her bir artışın, ülkemize ve
milletimize katma değer olarak döndüğünü
özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

Turizm Platformu ilk çalıştayı yapıldı
Muratpaşa Belediyesi’nin
sivil toplum merkezi ASSİM
bünyesinde yer alan Turizm
Platformu’nun turizm
sektörünün sorunlarını
belirlemek, çözüm önerileri
geliştirmek için başlattığı
çalışma döneminin ilk
çalıştayı yapıldı. Elliye
yakın kurum ve kuruluştan
87 temsilcinin katıldığı
çalıştayda sektörün öncelikli
15 sorunu belirlendi.

24

A

SSİM’de bulunan sivil toplum
kuruluşlarının oluşturduğu Turizm
Platformu, altı aylık bir çalışma dönemini kapsayan “Turizmde yaşanan
sorunlar ve çözüm önerileri” çalıştaylarının ilki
gerçekleştirildi.
ASSİM’de düzenlenen çalıştaya, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği’yle (TÜRSAB) birlikte
Antalya Turizm Şoförleri Derneği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Alternatif Turizm
Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB),
Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri
Derneği (ANTED), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD), Antalya Rehberler
Odası (ARO), Seyahat Acentaları Yöneticileri
Derneği (SAYD), Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi
Ve Dekorasyonu Derneği (HOTED), Yiyecek
İçecek Yöneticileri Derneği’nin (YİYDER) gibi
sektörünün farklı alanlarındaki sivil toplum

kuruluşları katıldı.
Sektör kuruluşlarının yanı sıra İnsan
Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY),
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) gibi sivil toplum
kuruluşlarının da katıldığı çalıştayda Devrimci
Turizm İşleri Sendikası ve CHP’den temsilciler
de yer aldı. CHP Antalya Milletvekilleri Cavit
Arı ve Çetin Osman Budak, Antalya AKEV
Üniversitesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Alançalıştaya katılan isimler arasında yer aldı. Turizmin
yaşadığı sorunların tespiti amacıyla yapılan ilk
çalıştayda, katılımcılar sektöre ilişkin yüze yakın sorunun tespiti yaptı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sektörün öncelikli 15 sorunu
belirlendi. Ekim ayı sonunda rapor haline getirilecek çalıştay, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara
ulaştırılarak çözüm arama süreci başlayacak.
Mart 2022’de gerçekleşecek oturumunda ise
çözüm önerileri değerlendirilecek.

CITYGÜNDEM

UZ CLİNİC
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Antalya Büyükşehir
Belediyesi, yarım kalan
Doğu Garajı Kültür ve
Ticaret Merkezi Projesi’ni
tamamlandı. Proje
kapsamındaki dükkanlar
festival çarşısı esnafına teslim
edilmeye başladı.

Doğu Garajı’nda dükkanlar

ESNAFA TESLiM
OR
EDiLiYOR

A

NTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelir
gelmez tamamlanması talimatını
verdiği yarım kalan Doğu Garajı
Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nde mutlu
sona ulaşıldı. Zemin üzeri 5 katlı Doğu Garajı
Kültür ve Ticaret Merkezi Projesitamamlandı.

ESNAFIN DÜKKANI HAZIR
Proje kapsamında yer alan 288 dükkan,
daha önce alanda bulunan ve Antalya kent
hafızasında önemli bir yeri olan eski Festival
Çarşısı esnafına teslim edilmeye başlandı.
Esnafın dükkanlarına yerleşmesi ve çevre
düzenlemesi ardından Doğu Garajı Kültür ve
Ticaret Merkezi Projesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.
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SON TESTLER YAPILIYOR
Toplam 72 bin metrekare inşaat alanına
sahip projede yürüyen merdivenlerin montajı
tamamlandı. Son olarak bina içerisinde yer
alan tüm mekanik aksamın testleri yapılıyor.575 binek araç ve kent merkezine gelen
tur otobüslerini ağırlayabilecek geniş kapasiteli yeraltı otoparkıbitirildi. Zemin üzeri
5 katlı projede, geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence
alanları bulunuyor. Kültür merkezinde
680 kişilik tiyatro ve gösteri salonu,
110 kişilik çok amaçlı salon ve
konservatuar alanları
bulunuyor.
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KONYAALTI’NDA GERi
DÖNÜŞÜM SEFERBERLiĞi
Kademeli
fiyatlandırma
ile susuzluk
çilesi sona erdi

Konyaaltı Belediyesi, içerik açısından güncelliğini yitirmiş
ve kullanılmayacak durumda olan kitap, dergi, defter,
gazete gibi atık niteliği taşıyan materyalleri vatandaşların
ev ve ofislerinden alıp, geri dönüşüme kazandırıyor.

K

ONYAALTI Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı geri dönüşüm
kampanyası ile vatandaşların
evlerinde ve ofislerinde kullanılamayacak durumda olan kitap, defter,
dergi, gazete gibi malzemeleri ‘Sıfır Atık
Yönetimi’ kapsamında geri dönüşüme
kazandırıyor. Atık materyalleri geri
dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi’nin ilçenin
çeşitli noktalarına konumlandırdığı mobil
atık toplama merkezlerine bırakabiliyor.
Ayrıca vatandaşlar, sosyal medya ve Halk
Masa ekipleri ile iletişime geçip, adres
ve iletişim bilgilerini vererek, atıkların
belediye ekiplerince alınmasını da sağlayabiliyor. Toplanan atık malzemeler belediye
ekiplerincegeri dönüşüm merkezine teslim
edilerek, yeniden işlemden geçiriliyor.

ORMANLARIMIZI KORUMAK
HEPİMİZİN GÖREVİ

Başlattıkları ‘atık kitap’ kampanyası
ile hem ormanları koruduklarını hem de
ekonomiye katkı sağladıklarını belirten
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
belediye olarak sıfır atık projelerine son
derece önem verdiklerini söyledi. Kağıt
israfının doğaya ve ekonomiye verdiği
zararın önüne geçebilmek adına böyle bir
proje başlattıklarını ifade eden Başkan
Esen,“Yurttaşlarımızın, kullanılamayacak
durumda olan kitap, defter, dergi gibi
malzemelerini Konyaaltı’nın çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık
toplama merkezlerimize bırakabilecekleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü
tarafından 2021 yılı başında
kırsal kesimde su israfını önlemek ve yerleşim yerindeki
tüm abonelere şebeke suyunu
eşit ve sürekli ulaştırabilmek
için aldığı önlemler sonuç
verdi. Bahçe ve seralara insani
tüketim amacıyla verilen aboneliklerin amacı dışında, bahçe sulamasında kullanılması
nedeniyle geçici olarak askıya
alınması su tasarrufuna büyük katkı sağladı. Kademeli
fiyatlandırma uygulaması da
olumlu sonuç verdi.

A

gibibelediyemiz Halk Masa ekiplerini
arayarak ya da sosyal medya üzerinden
iletişim kurarak da atıkları almamızı
sağlayabilirler. Ülke olarak geri dönüşüm
konusunda maalesef hala istediğimiz
noktada değiliz. Yerel yönetimler olarak
bu konuda örnek olmak istiyoruz. Çünkü
bu doğa ve ormanlar hepimizin. Onları
koruma görevi de hepimize düşüyor” diye
konuştu.

NASIL İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ?
Konyaaltı’nda yaşayan vatandaşlar,444
70 01 numarasından Halk Masa’yı arayarak ya da Konyaaltı Belediyesi (facebook,
twitter, instagram) sosyal medya hesaplarında iletişim kurarak, atık malzemelerini
bulundukları adresten aldırabilirler.

NTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT
Genel Müdürlüğü tarafından son
yıllarda etkisini gösteren iklim değişikliği, küresel ısınma ve buna bağlı
oluşan kuraklık nedeniyle 2021 yılında başlanan
kademeli tarife uygulaması olumlu sonuç verdi.
ASAT ev aboneleri için aylık 15 tona kadar, ticari
amaç dışında inek, keçi, koyun gibi hayvanları
besleyenler için de aylık 40 ton su kullanımı için
indirimli fiyat tarifesi uygulaması ile tasarruf
sağladı.

ŞİKAYETLER AZALDI
Alınan önlemlerle birçok yerleşim yerinde,
abone sayılarındaki artışa rağmen %20’nin üzerinde su tasarrufu sağlandı. Bahçe ve seralara
insani tüketim amacıyla verilen aboneliklerin
amacı dışında, bahçe sulamasında kullanılması
nedeniyle geçici olarak askıya alınması da su tasarrufuna büyük katkı koydu.İçme ve kullanma
suyunun amacı dışında kullanılmasının yerleşim
yerlerinin yüksek kesimlerinde evi olan vatandaşların suya erişimini engellemesi nedeniyle
yaşanan mağduriyetler son buldu. Bazı ilçelerde
ALO ASAT’a gelen ‘Sular akmıyor’ şikâyetlerinde %43’e varan oranında azalma yaşandı.
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Kepez tarihi birikimiyle

TURiZME AÇILIYOR

Kepez Belediyesi, bitki temizliği ve arkeolojik kazı
çalışmalarıyla gün yüzüne çıkardığı şehir merkezinin
hemen yanı başındaki 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome
Antik Kenti’ni, ‘Arkeopark’ projesi ile turizme kazandırıyor.
Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Kepez Belediyesi
işbirliğinde ‘Lyrboton Kome Arkeopark Projesi’
geliştirildi. İki kurum arasında imzalanan
işbirliği protokolü ile Lyrboton Kome Antik
Kenti bir arkeopark haline getirilecek. Proje ile
zeytin teması üzerinden çeşitli interaktif programlar ile kültür ve eko turizm başta olmak
üzere bölgeye bir alternatif turizm destinasyonu statüsü kazandırılması amaçlanıyor.

ARKEOPARK IŞBIRLIĞI PROTOKOLÜ
IMZALANDI

K

EPEZ ilçesi Varsak Menderes
Mahallesi’nde bulunan Perge Antik
Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı
üretim köyü olan Lyrboton Kome,
turizme hizmet vermeye hazırlanıyor.
2016’da başlattılan kurtarma çalışması neticesinde 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik
Kenti, bilinir hale gelmişti. Kepez Belediyesi
öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz
Üniversitesi işbirliğinde antik kentte yapılan
bitki temizliği, arkeolojik kazı ve restorasyon
çalışmaları da geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı.Yüzden fazla zeytinyağı işliği, Roma
dönemi hamamı ve Bizans dönemi 5 kilise,
sivil konutlar ile Arete Kulesi kalıntılarının
bulunduğunu antik kenti, Arkeopark Projesi
ile turizme açılıyor.

LYRBOTON KOME ARKEOPARK OLUYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz
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Lyrboton Kome Arkeopark Projesi imza
töreni Antalya Valiliği ek hizmet binası toplantı salonunda yapıldı. BAKA Yönetim Kurulu
Başkan Vekili olarak toplantıya katılan Antalya
Valisi Ersin Yazıcı, konuşmasında Valilik ve
BAKA olarak kültürel varlıkları korumanın ve
gün ışığına çıkartıp insanlığın hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

VALI YAZICI, “BU PROJE
ANTALYA IÇIN KAZANIM OLACAK”

Kültürel varlıkları gün ışığına çıkarmaya
örnek çalışmalardan bir tanesinin de Lyrboton
Kome Arkeopark Projesi’ olduğunun altını
çizen Vali Yazıcı, “Zeytin, Akdeniz bölgesinin çok eski bir meyvesidir. Zeytinin tarihi
Antalya’da çok eskidir. Daha sonra değişim,
dönüşümle başka meyvelere geçildi ama Antalya’nın kadim ağaçlarından bir tanesi zeytindir.
Dolayısıyla bu manada zeytinyağı üretim şehri
Lyrboton Kome’nin, Arkeopark olması bir
kazanım olacaktır. “ ifadesini kullandı.

“BU PROJE ILE KEPEZ TURIZME
PASTASINDAN PAY ALACAK”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de,
konuşmasında 2016 yılından beri şehir merkezindeki önemli bir arkeolojik değerin, 2200
yıllık kendine özgü bir hikâyesi olan bir antik
kentin gün yüzüne çıkarılması ve buranın
turizme kazandırılması konusunda önemli bir
gayreti ortaya koyduklarını kaydetti.
Kepez Belediyesi’nin finansörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Müzesi işbirliğinde
Lyrboton Kome’de arkeolojik kazı çalışması
yapıldığını anımsatan Başkan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti: “Antik şehrin bitki
temizliğini en güzel biçimde gerçekleştirdik. Bu
çalışmaların ardından antik kentte, ‘Arkeopark
Projesi’ yapabilir hale geldi. Arkeopark Projesi
ile 2200 yıllık bir antik kent gün yüzüne çıkararak, turizme katkı sağlamış olacağız. Bu proje
aynı zamanda turizm pastasından Kepez’in de
istifade etmesi anlamında önemli bir dönemeç
olacak. Bu proje ile yereldeki halkın aile ekonomilerine katkı sağlaması bakımından anlamlı
bir çalışmayı da ortaya koymuş olacağız.”
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Manavgat Belediyesi’nin

M

KADIN USTALARI iŞ BAŞINDA

ANAVGAT Belediyesi’nin kültür,
sosyal hizmetler, fen işleri, park
bahçeler gibi müdürlüklerinde
hizmet veren kadın çalışanlar,
şalvarlarını giyip şapkalarını takarak gönüllü mimar Yasemin Aydan ve arkadaşlarınca
yürütülen ahır, ağıl ve kümes yapım
çalışmalarına katılmak amacıyla yangın atlatan
Demirciler Mahallesi’ne gitti. Bir Kümes Bir
Hayat Projesini yürüten gönüllüler, Manavgat
Belediyesi’nin kadın çalışanlarıyla da ortak
çalışma gerçekleştirerek inşaat çalışmalarını
daha da hızlandırdı. Manavgat Belediyesi’nin
çalışkan kadınları, sıcak havaya rağmen inşaat
malzemelerini taşıyarak sıvama işlemlerini gerçekleştirdi. Yangından zarar gören vatandaşlar,

Manavgat Belediyesi’nin
kadın çalışanları, gönüllülerin
başlattığı “Bir Kümes, Bir
Hayat” projesine destek
vermek amacıyla kolları
sıvayarak “Kadın Ustalar”
ekibi oluşturdu.
her zaman olduğu gibi şimdi de Manavgat
Belediyesi’nin kadın çalışanlarının kendileri
için seferber olduğunu dile getirerek, bu günleri
asla unutmayacaklarını da ifade etti.
Manavgat orman yangınlarının ilk gü-

nünden itibaren var gücüyle halkın yanında
olduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı
Şükrü Sözen, mağduriyetleri gidermek için seferber olduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen,
“Orman yangınlarından sonra gönüllü olarak
Manavgat’ımıza gelen genç mimarlarımız, kent
halkımıza dokunan işlere imza attı. Manavgat
Belediye’mizin kadın çalışanları da bu anlamlı
ve özel projeye dahil olarak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber
oldu. Tüm emekçi Manavgat Belediyesi’ndeki
yol arkadaşlarımızkadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Manavgat halkımıza onlarla
birlikte hizmet etmek benim için büyük gurur.
İnsan yaşamına dokunan her yerde Manavgat
Belediyesi olmaya devam edecektir” dedi.

Muratpaşa’da Evcil Hayvan Terapi Programı
Muratpaşa Belediyesi’nin Özel
Gereksinimli Bireyler Sosyal
Destek ve Yaşam Merkezi’nde,
evcil hayvan terapi programı
başladı. Yaklaşık 5 yıldır
Antalya’da yaşayan ve rehber
köpek eğitmenliği yapan
Beate Göktekin, köpeği
Lizzy ile katıldığı programla
özel çocuklara özgüven
kazandırmayı amaçladıklarını
söyledi.

A

NTALYA’da Muratpaşa Belediyesi
ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler
ve ailelerine yönelik sosyal destek
programları gerçekleştiren Engelsiz
Kafe’nin Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi’nde, yeni dönem, farklı
uygulamalarla devam ediyor. Hafta içi her gün
el sanatlarından halk oyunlarına, ritimden
yaratıcı dramaya farklı engel gruplarına yönelik
hazırlanan özel programlar uygulayan merkez30

Göktekin’in köpeği Lizzy ile gerçekleştirilen
Engelsiz Kafe’nin Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek
ve Yaşam Merkezi’nde uyguladığı terapi programı
yaklaşık 1 saat sürdü. Bu süre içinde özel çocuklar,
Lizzy’yi ödül mamalarıyla besleyip oyunlar oynadı.

de şimdi de rehber köpek terapisi başladı.
Programının yürütücüsü Beate Göktekin,
yaklaşık 5 yıldır Antalya’da yaşıyor. Alman
Dostluk ve Kültür Derneği başkan yardımcılığı, Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi
başkanlığı da yapan Göktekin, asıl mesleğinin
hemşirelik olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda
rehber köpek eğitmenliği de yapan Göktekin,
köpeği Lizzy ile programda gönüllü olarak yer
alıyor. Türkiye’de servis ve terapi köpeklerinin

kullanımının son derece sınırlı olduğunu dile
getiren Göktekin, “Bu nedenle bir yerden
başlamaya karar verdik” dedi. Köpeklerin özel
çocuklara arkadaşlık ederek onların hayatlarını
kolaylaştırdığını belirten Göktekin, “Denge
problemi yaşayan çocuklar, hayvanlar sayesinde engelleri aşıyor. Özgüven kazanıyor.
Arkadaş canlısı bir hayvanla etkileşim kurmak
birçok fiziksel ve zihinsel sorunlara yardımcı
oluyor” dedi.
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Doğan Hızlan Kütüphanesi

YENii YÜZÜYLE Hi
YEN
HiZMETTE

A

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Doğan
Hızlan Kütüphanesi yenilendi. Kütüphanede eskiyen
bölümler onarıldı, kitap rafları kullanımı daha kolay,
ulaşılır ve konforlu hale getirildi.

TATÜRK Kültür Parkı İçi Cam Piramit yanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı’na bağlı Doğan
Hızlan Kütüphanesi, yenilenmiş yüzüyle
okuyucularla buluştu. Pandemi koşullarını
değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi,
kütüphanenin yer yer su alan çatısını, zamanla bozulan zeminini yeniledi. Park ve Bahçeler
Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bahçe, açık havada kitap okuma keyfini
yaşamak isteyenler için yeniden hazırlandı.

RAFLAR SADELEŞTİRİLDİ
9 yıldır hizmet veren Doğan Hızlan Kütüphanesi, Temmuz ayından bu yana bakım

ve onarım için faaliyetlerine ara vermişti. 2
aylık bakım ve onarım sürecinin ardından,
Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde hizmetler
daha ulaşılabilir ve konforlu bir hale getirildi.
Kütüphanede okurların kitaplara daha hızlı
ulaşabilmesi için raf tabelaları sadeleştirildi.

TEKLİ ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURULDU
Ayrıca daha steril ve hijyenik bir ortam
oluşturulması için zeminde düzenleme
yapıldı. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan
bireyler için kitaplara erişebilecekleri
seviyeye indirilerek raf kapasiteleri arttırıldı.
Pandemi dönemi nedeniyle önlemler alınan
kütüphanede sosyal mesafeye uygun tekli
çalışma alanları oluşturuldu.

VERİMLİLİK ARTTI
Doğan Hızlan Kütüphanesi Birim
Sorumlusu Özgün Dayar, kütüphanenin
yenilenmesi ile verimliliğin arttığını söyledi.
Dayar, kütüphane ortamında kitapseverlerin
özellikle öğrencilerin odaklanması yönünde
daha iyi sonuç alınmaya başladığını vurguladı.

KİTAP BAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Öte yandan kitap bağışı kampanyasında da
vatandaşlardan gelen talep ve bağışlar devam
ediyor. Kitap bağışında bulunmak isteyen
vatandaşlar ABİM üzerinden taleplerini
iletebilecekleri gibi (242) 238 52 71 numaralı
telefonu arayarak kütüphaneye ulaşabilirler.

Öğrencilerden
Konyaaltı yurduna tam not
Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci
Yurdu, otel konforundasunduğu imkanlar dolayısıyla
öğrencilerden tam not aldı.

P

ANDEMI nedeniyle geçen yıl online
devam eden üniversitelerin, bu yıl
yüz yüze eğitime başlamasıyla Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız
Öğrenci Yurdu da kapılarını açtı. 7/24 güvenlik, internet, sıcak su imkanlarının yanında,
servis, kahvaltı, akşam yemeği, kütüphane,
çamaşırhane, etüt odası ve mescit gibi olanaklar sunan yurt, bünyesinde barındırdığı
öğrencilerden tam not aldı. Özellikle güvenlik,
üniversiteye servis imkanı ve yurt personelinin iletişimi, ailelerin de beğenisini kazandı.
Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

sorumlusu Betül Dikmen, bu yıl 84 öğrenciye
hizmet verdiklerini söyledi. Öğrencilere sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği sunduklarını belirten Dikmen, “Üniversiteden yurda, yurttan
üniversiteye servis imkanı sunmaktayız. Çamaşırhane, mescit, kütüphane, etüt odamız
bulunuyor. Güvenlik hizmeti, odalarımızda
24 saat sıcak su ve kesintisiz internet hizmeti
sunuyoruz. Onları talepleri doğrultusunda
imkanları zenginleştiriyoruz. Kayıt süreci
başlar başlamaz çok yoğun bir talep aldık ve
kısa süre içerisinde yurdumuz doldu” diye
konuştu.
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Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı
Operatör Doktor Sultan
Yalçın, bu ay konuğumuz
olarak; günümüzdeki
estetik anlayışı, estetik
operasyonlarda bilinmesi
gereken önemli noktalar,
en çok uygulanan estetik
operasyon ve uygulamalar
gibi birçok konuda
sorularımızı cevapladı. Keyifli
sohbetimizden sizlerin
de çok önemli başlıklar
çıkaracağınıza, birçok
sorunuza cevap bulacağınıza
inanıyoruz…

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

OP. DR.
SULTAN YALÇIN:

MESLEĞiMiZiN
EN ZOR KISMI;

HATA KABUL
ETMEMESi!
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m Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Adana doğumluyum. 18 yaşıma kadar
Adana’da yaşadım. Adana Anadolu Lisesi
mezunuyum. Tıp eğitimimi İstanbul Tıp
Fakültesi’nde (Çapa) aldıktan sonra, Plastik
Cerrahi İhtisasımı yine İstanbul’da Dr. Lütfi
Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladım. Sonra İstanbul dışında bir
şehirde yaşamaya karar verdim. Antalya çok
güzel bir şehir bence; Türkiye’nin en güzel şehri. Bir süre Özel Antalya Yaşam Hastanesi’nde
görev yaptıktan sonra, kendi yerimin olmasını
istedim. Çok güzel bir şehirde, hayal ettiğim
işi yapıyorum ve çok mutluyum. Bunların
dışında; Latin dansları ile ilgileniyorum, boş
zamanlarımda da kıyafet tasarımı ve dikimi
yapıyorum.
m Sizi tanırken, sohbete farklı bir yerden başlayalım isterseniz; neden hekim
olmayı seçtiniz?
Hekim olmayı çocukluğumdan beri istiyordum. Bunda en etkili olan şey tabi ki; çok
saygın ve kutsal bir meslek olması… Ayrıca
insanlara yardım etmeyi, ilgilenmeyi hep çok
severdim.
m Peki, estetik cerrahi alanını tercih
etme sebebiniz nedir?
Plastik Cerrahi; yeniden şekillendirme
demek. Aslında çocukluğumdan beri ben hep
aynı şeyi yapıyordum. Bir malzemeden başka
bir malzeme üretiyordum. Bu bazen bir pantolondan çanta yapmak ya da bir ilaç kutusunu
kalemliğe çevirmek bile olabiliyordu. Tabi ki
bunların hepsinde ortak olan; bunlara bir estetik katmaktı. Yapmaktan hep keyif aldığım
şey, neden mesleğim olmasın diye düşündüm.
Daha önce de bahsettiğim gibi, önce
bebeklerime, sonra kendime elbise dikimi
serüvenim var. Ellerimi kullanmak onlarla bir
şeylere şekil vermek, dokunmak çok zevkli...
Bu sebeple Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünü seçtim. Bana ne kadar uygun olduğunu,

içine girince daha da iyi anladım.
m Size göre mesleğinizin en büyük
zorluğu nedir?
Mesleğimizin en zor kısmı; tabi ki hata
kabul etmemesi… Her şeyden önce hastalarımızın sağlığı bizlere emanet. Onlar için en
iyisini, elimizden geldiğince yapıyoruz.

m Alanınız sağlıkla birlikte güzellik ve
estetiği de içeriyor, peki estetiğin sınırları ve yaşı var mı?
Evet elbette var. Bazı özel durumlar dışında, örnek vermek gerekirse; akran zorbalığından korumak için 5 yaşındaki bir çocuğa kepçe
kulak ameliyatı yapıyoruz. Ya da memeleri
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aşırı derecede büyük 16 yaşındaki bir kızımızı
da ameliyat ediyoruz. Ama genellikle bunların
dışında, erişkin olmayan kişileri ameliyat etmiyorum. 18 yaşın üzerinde, ameliyat olmasına engel herhangi bir hastalığı olmayan herkes
estetik ameliyat olabilir. Bu hafta içerisinde 62
yaşında bir hastama meme protez ameliyatı
gerçekleştirdim ve ben de çok keyif aldım.
m Hastanız sizden hiç ihtiyacı olmayan
bir uygulama istese yaklaşımınız ne olur?
Gerçekten çok fazla ve gereksiz bir şeyse
reddederim. Bu durumun neden mümkün
olmadığını ve doğurabileceği sonuçları anlatırım. Bizler en başta hekimiz, hastamıza zararı
olabilecek bir şey yapmak istemeyiz.
m Estetik operasyonları sizce güzellik
anlayışını da değiştiriyor mu? Yani estetiğin dönemlere göre bir modası var mı?
Aslında her ikisi de birbirini destekliyor.
Güzellik anlayışının değişmesi, yeni estetik
operasyonları getiriyor. Bu estetik operasyonlar yapıldıkça da güzellik algısı değişiyor.
Örnek vermek gerekirse; Kardashian
ailesi ile birlikte zayıf olmak=güzellik algısı
azaldı. Şimdi kum saati görünümü daha çok
tercih edilen oldu. Elbette onların geçirdikleri
ameliyatlar da bu durumun gelişmesinde etkili
olmuştur.
m Son dönemlerde en çok hangi şikayetle geliyor hastalarınız size? Ve ne gibi
taleplerle karşılaşıyorsunuz?
Kadınların en çok şikayet ettikleri alanlardan biri memeler. Yıllardır en çok yaptığımız
estetik ameliyatlardır. Ben de çok keyifle
yapıyorum. Bunların dışında yeni popüler olan
ameliyatlar Cat Eye (Bella Eyes), bişektomi,
gamze estetiği, hastalarımız arasında Brezilya
Poposu denilen popoya yağ enjeksiyonu son
zamanlarda en çok yaptığımız ameliyatlar.
Erkeklerde ise jinekomasti son yıllarda en çok
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yaptığımız ameliyatlardan biri.
Bir de, hastalarımız artık daha bilinçli;
güzelliklerini kendi doğal halleri ile korumak
istiyorlar ve bize daha erken başvuruyorlar.
Aslında bu çok daha doğru bir yaklaşım.
Bizler de hastalarımız kendi doğallıklarında
güzel yaş alsınlar istiyoruz. Bunun için erken
dönemlerde küçük dokunuşlar yapıyoruz.
Kolejen aşısı, gençlik aşısı gibi uygulamalar da
son dönemde çok yaptığımız işlemlerden.
m Maalesef tek tip operasyon yaptırmış, birbirine benzeyen yüzler görmeye
başladık etrafımızda. Sizin bu konudaki
görüşleriniz ve önerileriniz nelerdir?
Maalesef benim de fark ettiğim ve üzüldüğüm bir konu. Bu sebeple birçok hastamız
estetikten korkuyor. Bana başvuran birçok
hasta öyle olmaktan çok korktuğunu, değişmek istemediğini söylüyor.
Aslında erken dönemde başlandığında ve
doğru müdahaleler yapıldığında böyle durumlardan kaçınılabilinir. İstekleri doğrultusunda
hastalarımın doğal hallerini ben de bozmak
hiç istemiyorum. Herkesin kendi doğalında bir güzelliği var; bu güzelliği korumak
geliştirmek istiyoruz. Herkesi aynı tip yapmak
istemiyoruz.
Bazen da hastalarımızı doğru yönlendirmek gerekiyor. Ameliyat ihtiyacı olan bir
hastanın sorunlarını dolgu ya da yağ enjeksiyonları ile çözmeye çalışmak, hoş olmayan ve
yapay görünümlere sebep olabiliyor.
m Estetik cerrahi yeniden yapım ve
onarım demekse; yüz şekil bozuklukları, yarık dudak, çene, kepçe kulak,
doku travmaları, meme yokluğu gibi
konularda plastik cerrahinin geldiği
nokta nedir?
Bu konuda söylenecek çok şey var
ancak özetlemek istiyorum. Günümüzde
ülkemiz plastik cerrahi alanında çok ileri bir
seviyede. Ben de alanında çok iyi hocalardan
eğitim aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Plastik Cerrahi ilgilendiği alan bakımından çok geniş bir alanı kapsıyor. Vücutta
dokunmadığımız alan yok neredeyse.
Bu bir yandan güzel ama bir yandan da
şu durum ortaya çıkıyor: Bizler kendi
seçtiğimiz alanlarda, yatkın olduğumuz
işlerde kendimizi geliştiriyoruz. Bir
yandan çok iyi dudak, damak onarımları
yapılıyor, bir yandan doku kayıplarını
yerine koymak için çok iyi doku nakil
ameliyatları yapılıyor. Bir yandan çok iyi
estetik ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Dünyadan birçok plastik cerrah, bunları öğrenmek
için Türkiye’ye geliyor. Bu anlamda çok şanslı
bir ülkede yaşıyoruz.
m Biraz da kliniğinizden bahseder
misiniz bize? Hastalarınıza ameliyatların dışında ne gibi estetik uygulamalarda
bulunuyorsunuz?
Çok mutluyum; burası benim evim gibi.
Hastalarım da böyle hissetsin istiyorum.
Mimarım da bu sebeple herkesin evinde
hissedeceği sıcak bir ortam yaratmak istedi.
Nitekim de öyle oldu.
Kliniğimizde göz kapağı estetiği, kulak
estetiği, yüze ip uygulamaları, botoks,dolgu,
mezoterapi uygulamaları yapıyoruz. Bunların
dışında Hydrafacial Cilt Bakım cihazımız ve
G5 Selülit Masajı cihazımız da mevcut.
m Eklemek istedikleriniz…
‘Estetik Cerrahi’ son zamanlarda çok

popüler olan alanlardan biri. Modern hayatın
getirisi olarak, artık yaş ve zaman kavramımız çok değişti. Bilişim çağının bir sonucu
sanırım; çoğunluğun yaşı aynı geliyor bana.
Aynı masada 18, 34, 52 yaş oturup çok keyifli
sohbet edebiliyoruz, artık yaş farkı yokmuş
gibi. Doğal olarak fiziksel görüntümüz ve
bedenimiz de buna eşlik etsin istiyoruz. Bu
gayet doğal bir istek.

Artık teknoloji özellikle bu alanda çok ilerledi. Vücudunuzda sizi rahatsız eden alanlar
varsa gelin birlikte değerlendirelim. Neler
yapabileceğimizi konuşalım.
Sizlere de ayrıca çok teşekkür ederim. Kentimizin en güzel dergisinde bana yer ayırmanız beni çok mutlu etti.
Verdiğiniz bilgiler ve keyifli sohbet için biz
teşekkür ederiz…

OP. DR. SULTAN YALÇIN KLİNİĞİ
Fener Mahallesi, Tekelioğlu Caddesi
No: 35, 29. Ay Apartmanı, Kat:1, Daire:1
Muratpaşa /Antalya

FOTOĞRAFLAR

ŞEREF
BAYRAM
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SELDA ZEREN

Özel Dr. Kubilay Yücel Polikliniği
Clinic Manager
Hemşire
Uzman Tıbbi Estetisyen

MAGELLAN
VAMPIRE
FACELIFT
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Magellan
nasıl bir
uygulamadır

KENDI kanından elde edilen hücreler ve
büyüme faktörleri ile tek seansta cilt gençleştirmeye imkan sağlayan özel bir sistem
olarak tanımlayabiliriz. Ünlü kaşif Ferdinand
Magellan Pasifik okyanusunu keşfetmişti.
Şimdi kendi hücrelerimizin gücünü Magellan
ile keşfe çıkıyoruz.

Magellan
neden farklı?

MAGELLAN’ı diğerlerinden üstün kılan birçok
özelliğin temelinde; Magellan’ın hem kullanılan cihaz olarak hem de tek kullanımlık kitleri
ile sadece PRP hazırlamak için tasarlanmış özel
bir sistem olmasında yatıyor. Yani dışarıdan
başka bir tüple hazırlama şansı yoktur.
Magellan uygulamasında kişiden alınan
kan, cihaza yerleştirildikten sonra istenen PRP
miktarı cihaz üzerinde seçiliyor ve tek yapılması gereken “start” tuşuna dokunmak.
Cihaz özel dizaynı ve sensörleri sayesinde
kanı tek kullanımlık kiti içerisinde ayrıştırıyor
ve cihaza yerleştirilen boş enjektöre kullanilacak PRP’yi kendisi dolduruyor. Dolayısıyla
%100 steril ve kapalı bir sistem içerisinde
güvenli ve etkin bir PRP hazırlamaya imkan
sağlıyor.
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En büyük
farklılık ise
elde edilen
PRP’nin
kalitesi…
DIĞER sistemler ile yaklaşık x2 kata kadar
trombosit elde etmek mümkün olabiliyor
ama Magellan ile yaklaşık x14 kata kadar
yoğunlukta trombosit elde etmek mümkün.
Elde edilen büyüme faktörü sayısı da diğer
sistemlere göre çok daha fazla ve bu sayede tek
seansta bile etkili bir sonuç alınabiliyor.

Kimler
uygulanabilir
ve nasıl etkiler
beklenir

MAGELLAN dünyada önde gelen klinikler ve
doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Hatta
Kim Kardashian’ın kendisine uygulattığı
Vampire Face Lift uygulamasında da Magellan
sistemi kullanılmıştır. Mikro iğneleme ile cilde
açılan kanallardan yüksek yoğunluklu PRP ve
büyüme faktörleri topikal olarak uygulanır
ve göz çevresi başta olmak üzere gerekli olan
bölgelere bu hücresel içerik enjekte edilir.
İlk etkisini uygulamanın ertesi günü
görmek mümkün. Bu da Magellan uygulamasını “Kırmızı Halı” törenlerinde yer alacak
ünlülerin tercihi yapıyor. Yüzünüzün renk
kalitesinde düzeltme, cilt kalitesinin artması
ve sıkılaşma, yüz ovalinin toparlanması olarak
sıralanabilir. İlk 3 ay boyunca bu iyileşme
artarak devam eder ve bu iyileşme hem kişinin
kendisi hem de çevresi tarafından fark edilir.
Kişinin kendi kanından elde edilen bir hücresel içerik olduğu için herhangi bir yan etki ya
da istenmeyen bir reaksiyona sebep olmaz.

Magellan’ın yüz gençleştirme
dışında kullanım
alanları var mıdır?
MAGELLAN özellikle saç dökülmesi tedavisinde diğer sistemlerle 3-4 seansta elde
edilebilecek sonucu tek seansta sağladığı
için saç tedavilerinde etkin olarak kullanılmaktadır. MAGELLAN hem PRP hem de

kemik iliğinden kök hücre elde etmeye olanak
sağlayan bir sistem olduğu için, ortopedik
rahatsızlıkların tedavisinde de Türkiye’nin
önde gelen hastane ve doktorları tarafından
tercih edilmektedir.

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
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Avansas
Genel Müdürü
Sedat Anak

UZAKTAN ÇALIŞMA,

EV HARCAMALARINI ARTIRDI
İşyerinin alışveriş yeri Avansas, yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına
yansımalarını hem çalışanlara hem de işverenlere sordu. Yayımlanan
yeni araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden
3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu
düşünüyor. Her 5 kişiden 3’ü işlerini işyerlerinden yürütmeye devam
ederken, her 5 kişiden 2’si ise Covid-19’un 2 yıl daha devam edeceğini
öngörüyor. Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süreci boyunca
çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev
masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor.

P

ANDEMI nedeniyle iş hayatındaki
çalışma şekillerinde değişimler yaşanmaya devam ederken, Türkiye’deki
pek çok şirket virüse karşı önlem
almaya ve çalışanlarının sağlıklarını güvence
altına almaya devam ediyor. Aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte işlerini evden yürüten ofis çalışanları ile işverenler, kontrollü bir
program ve önlemler serisiyle geri dönüşlere
başlıyor.
Mevcut durumda ve gelecek süreçte şir-
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ketlerin çalışma düzenlerini ve davranışlarını
anlamak adına Avansas tarafında “Covid-19
Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni” araştırması
gerçekleştirildi. Araştırmaya, 81 ilden toplam
2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırma,
uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne
kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve
sonrasında hem çalışanların hem de işverenlerin işyerlerinde alınması planlanan önlemlerle
ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle
ilgili öngörülerini ortaya koydu.

CITYARAŞTIRMA

Uzaktan çalışma
ev harcamalarını
619 TL artırdı

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre;
250’den az sayıda çalışana sahip işyerlerinin
yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana
sahip işyerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma
modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan
hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği
konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin
henüz karar vermediği belirtildi.
Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış
gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında
aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken,
şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi
boyunca çalışanlarına destek verdi. Şirketlerin
destek sağladığı alanlar ise başlıca şunlar oldu;
hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan),
yemek masrafları, fatura desteği (elektrik,
internet), kırtasiye ürünleri. Şirketler, uzaktan
çalışma sisteminin devam ettiği sürece çalışanlarına destekte bulunmayı sürdüreceklerini
aktardı.

İş dünyası
normalleşmeyi
sahipleniyor;
çalışanlarda
aşılanma oranı
ortalama yüzde 77
İş yerlerinin yeni çalışma sistemiyle ilgili
beklentilerini üst düzeyde karşılayabilmek
için bu araştırmanın oldukça önem taşıdığını
belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak;
“İçinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi
gerek ev gerekse iş yerindeki rutinimizi
ve alışkanlıklarımızı değiştirdi. Araştırma
sonuçlarını değerlendirdiğimizde; yayınlanan verilere göre ikinci doz Covid-19 aşısı
olanların ülke genelinde ortalaması yüzde
47 iken, araştırmaya katılan çalışanlarda
aşılanma oranı ortalama yüzde 77 olduğunu
gözlemledik. Çalışmayan nüfusa oranla çalışan
nüfusun aşılanması yüzde 30 fazla. Dolayısıyla
iş dünyasının normalleşmeyi sahiplendiğini
ve aşılanmayı teşvik ederek normale dönmek
istediği çıkarımını yapabiliriz” dedi.
Avansas’ın araştırma sonuçlarına göre
az sayıda çalışan sayısına sahip şirketlerin,
çalışanların aşılanma durumlarıyla ilgili bilgiye
daha kolay ulaştığı belirtildi. 250’den az sayıda
çalışana sahip iş yerlerinde çalışanların aşı
olma durumu ile ilgili bilgi edinme oranının,
250’den fazla çalışana sahip iş yerlerine göre
yaklaşık yüzde 29 daha fazla olduğu aktarıldı.

Her 2 çalışandan
1’i uzaktan
çalışma düzeninin
faydalı olduğunu
düşünüyor
Araştırma sonucuna göre iş yerlerinde aşı
olmayan çalışanlar için uygulanacak çalışma
düzenin henüz kararlaştırılamadığı gözlemlendi. Sonuçlara göre;
m Her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın
çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi
olduğunu düşünüyor.
m Çalışan her 2 kişiden 1’i uzaktan çalışma
düzeninin faydalı olduğunu düşünüyor.
m Her 2 iş yerinden 1’i çalışanların uzaktan
ya da ofisten olmak üzere hangi çalışma şekline rağbet gösterdiklerine dair şirket içerisinde
araştırma gerçekleştirdiğini belirtti.
m 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin tercihi ofisten çalışmak olurken, 250’den
fazla çalışana sahip iş yerlerinde hibrit çalışma
modeli tercih edildi.
m Her 10 iş yerinden 7’si ofislerinin çalışma
düzenini değiştirdi. Masa ve oturma düzeninin değiştirilmesi ofiste yapılan değişikliklerin
ilk sırasında gelirken, ikinci sırada yemek
saatlerinin departmanlara göre düzenlenmesi,
üçüncü sırada ise ofiste yapılan toplantıların
online olarak gerçekleştirilmesi oldu.

Çalışanlar Covid-19
sürecinin 2 yıl
devam edeceğini
düşünüyor
Çalışanların pandeminin ne kadar süre
daha devam edeceği konusunda kararsız olduklarına değinen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Çalışanların yüzde 30’u salgının 1
yıl sonra, yüzde 37’si 2 yıl sonra ve yüzde 28’i
ise 3 yıl sonra sona ereceğini öngörüyor. Belirsizliğin sürdüğü bu dönemde Avansas olarak iş
yerlerinin yanında olmaya, tüm ihtiyaçları tek
tıkla bir araya getirerek kendi araçlarımızla 1 iş
gününde teslim etmeye devam edeceğiz. Aracısız ve hijyen riski oluşturmadan, tek elden
teslimat sağlamamız yeni çalışma düzeninde
de fark yaratacağına inanıyoruz” dedi.
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Kısa
filmlerle
geçen bir
yolculuk

Bu ay size NewYork’tan
yazıyorum. Kızım Su Yılmaz,
Boston Üniversitesi Film & TV
Bölümünden mezun oldu.
Mezuniyeti için buralardayız.
Şimdi, neden böyle bir giriş
yaptığımı anlatacağım…

S

INEMA - TV öğrencileri için kısa
filmler önemlidir. 10-15 dakikada
söylemek istediğinizi söylemek zordur
teknik olarak… Festivallerde en sevdiğim bölüm bu; yeni, genç yönetmen adaylarının kısa filmlerini seyretmeye bayılırım. Ve
bu ayki yazımda size 8 kısa filmden bahsetmek istiyorum. Bu filmler İstanbul- Boston
uçuşumda THY seçkisinde karşıma çıktı.
Neye göre seçilmiş bu 8 kısa film bilmiyorum.
Gelelim filmlere…

THE ORCHESTRA
2015 Avustralya yapımı bu kısa film bize
hepimizin içinde çalan bir müziğinin olduğu
ve o müziğin bitip- bitmemesinin öneminden
bahsediyor. Bazen müziğimizin notasının
nasıl yanlış basıldığını…

BIRTH OF THE CAMERA PHONE

Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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11 Haziran 1997’de Philippe Kahn, fotoğrafların halka açık ağlarda anında paylaşmak
için ilk kameralı telefonu keşfetmesini konu
ediyor, biraz belgesel tadında. Bu buluşun
itici gücü, Kahn’ın bir cep telefonunu dijital
kamerayla bir araya getirip gerçek zamanlı
olarak fotoğraf gönderdiği kızının doğumu.

LEKE
2018 yapımı, Tufan Şimşekcan ve Ozan
Sihay’ın yönettiği Leke, Batıdan Doğuya fotoğraf çekmek için giden bir adamla Doğudan
Batıya yeni yaşam arayışı ile kaçan bir çocuğun yolları bir trende kesişir. Yönetmen çocuk

göçmenler için hepimizin elinde kan lekesi var
mı demek istiyor?

CLASSMATE
2016 yapımı bir kısa film. Çok çok ilginç
gerçekten. Bir erkek ve bir kadın otobüste tanışırlar ya da karşılaşırlar. Erkek evsiz, kadın
mühendis ve evli. Modern dilencilik hafızamızla dalga geçiyor ya da gerçekten kararlı
konuşursanız karşınızdakini inandırırsınız!
Çok sevdim ve çok çıkarım yapabildiğim bir
kısa filmdi.

SCRAMBLED
2017 yapımı bu kısa film rubik küp metaforu ile “Hepimiz rengarenk ve farklıyız, tek
tip yapmaya çalışmalarına inat” diyor!

NIGHTY NIGHT
13 dakikalık 2019 yapımı bu kısa film çağın hastalığı uykusuzluk üzerine kurgulanmış.
Dümdüz okursak; “Neden uyuyamıyoruz?”
diyebiliriz. Ama alt metinde neden gözünüzü
kapatın ve uyuyun deniliyor? Neden bir dolu
masallarla uyutuluyoruz?

INSIDE
2018 yapımı, tam 5dakikalık bir kısa
film. Kısacık ama çok etkileyici. Bir insanın
verebileceği en büyük savaş, zihnin içinde gerçekleşendir. Kişilik bölünmelerimiz, içimizde
susmayan rollerimiz, konuşan iç sesimiz!

SKYWATCH
Son olarak Skywatch’dan bahsederek yazımı bitirmek istiyorum. Colin Levy’nin yönettiği bu 10 dakikalık kısa film sanki bana uzun
filmin habercisi ve fragmanı gibi geldi. Drone
dağıtım sistemi, getir- götürleri… Dijital çağın
habercisi olması açısından dikkat çekici.
Evet, film festivalleri ayında seyretmek
istediğim sanat filmleri listem uzadıkça uzadı.
Seyrettikçe sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Gelecek ay görüşmek üzere…

CITYDEKORASYON

ÇOCUKLARDA
KONSANTRASYONU
Filli Boya Işıltı

Y

ENI eğitim ve öğretim döneminin
yaklaştığı bu günlerde minikler tatilin tadını çıkarırken, aileler de çocuklarının daha başarılı bir eğitim yılı
geçirebilmeleri için gerekli hazırlıkları yapıyor.
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda renk
ile çocukların beyin gelişimi arasında bir bağlantı olduğu keşfedildi. Bu nedenle de başarılı
bir eğitim hayatı için dikkat edilmesi gereken
konulardan birisi de; çocukların zamanının
çoğunu geçirdiği çalışma odalarında veya online derslere katıldığı mekanlarda kullanılacak
rengin seçimi oluyor. Renk trendlerinin öncüsü Filli Boya’nın psikolog eşliğinde hazırladığı
renklerle ebeveynler çocuklarına sağlıklı bir
yaşam alanı oluşturabilir, başarılarını artıracak
doğru renk tercihleri yapabilirler.

HER YAŞA GÖRE FARKLI RENKTE ODALAR!
Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuk
odaları ile lise ve ergenlik dönemindeki genç
odalarındaki renk seçimi farklı oluyor. 6-9
yaş aralığındaki okul dönemi çocukların
tercihi genellikle sıcak renkler. Kırmızılardan,
sarılardan, turunculardan hoşlanırlar ancak
bu yaş grubu çocukların odalarının renkleri
çok uyarıcı renklerden olmamalı. Mavi renk
sakinleştirici etkisiyle çocuk odalarında sıkça
tercih ve tavsiye ediliyor. Atlas renginin soğuk
ama rahatlatıcı yapısını kullanarak odalarında çocuklara ferah ve rahatlatıcı bir ortam
sunarken enerjileri dengeleniyor. Sarı tonları
renk çarkının en neşe ve mutluluk verenleri
olarak, sıcaklık, keyif, coşku ve ilham kaynağı.
Sembolik olarak da sarı zihinsel ve ruhsal
olarak aydınlanmayı, gün ışığını ve iletişimi
ifade ediyor. Hafıza, motivasyon ve dikkati
de olumlu etkilediğinden çocuk odalarında
kullanılması uygun. Işıltı 150 rengi ile çocuk
odalarında şık bir görünüm elde ediliyor, mavi

ARTIRAN
RENKLER!

ve yeşille kombinleyerek çocuklar için hem
motive edici hem de rahatlatıcı bir ortam
yaratılabiliyor. Aktif, enerjik çocukların odalarında kırmızının yoğunluğunun az olduğu
pembeler rahatlıkla kullanılıyor. Koral 285
ile çocuk odalarında rahatlatıcı ve sıcak bir
görünüm oluştururken, sarı ve beyaz renkleri
ile birlikte kullanarak, odalara derinlik ve
aydınlık katılıyor. Çocuk odalarında turuncu
tonlarında Mango 90 rengiyle minikler için
keyifle vakit geçirebilecekleri eğlenceli bir
ortam oluşturuluyor. Beraberinde kullanılabilecek beyaz ve kontrast tonlar, fark yaratan
bir dekorasyon için öne çıkan renkler arasında
yer alıyor.
Ergenlik döneminde genellikle dürtüsellik
azalıyor ve olgunlaşma başlıyor. Mavi, özellikle bu yaş grubu için huzur ve sakinlikle ilişkili
bir renk. Duvarlarda kullanıldığında öğrenmeyi destekleyici etkisi bulunuyor. Düşünmeye
yardımcı diğer bir renk de gri. Andezit 50
kullanıldığında rahatlatıcı ve sakinleştirici bir
etki yaratıyor. Bir konu üzerinde düşünürken
kolay odaklanma için fayda sağlıyor. Sarı
gibi sıcak ve parlak renklerle birlikte kullanıldığında etkisi artıyor. Menekşe ve mor ile
birlikte kullanıldığında şık ve sıcak bir ortam
oluşturulmasını sağlıyor.
Ergenler ve lise öğrencileri için hem çalışma odası hem de uyuma amaçlı kullanılan
odalarda Kaktüs 55 kodlu yeşil renk kullanılabilir. Öğrencilerin ders çalışırken zaman zaman yeşil renge bakmaları hata yapma oranlarını azaltıp daha fazla konsantre olmalarını
sağlayabiliyor. Konsantrasyon için bir başka
renk önerisi de rahatlatıcı ve sakinleştirici
etkisiyle bej.. Orta ergenlik döneminde (15-17
yaş arası) eflatun, lila ve mor da tercih edilen
bir renk haline geliyor çünkü bu renklerin de
rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi var.

Renkler ışığın ürettiği enerji
ile vücut fonksiyonlarını, zihni
ve duyguları etkiliyor. Yapılan
çalışmalarla renklerin hayatımıza
olan etkilerine değinen Filli
Boya, renklerin çocukların
konsantrasyonuna, gelişimine,
yaratıcılığına ve öğrenmesine
olan etkisini ortaya koyarak tüm
ailelere bu dönem de rehberlik
ediyor. Renk trendlerinin öncüsü
Filli Boya’nın psikolog eşliğinde
hazırladığı renklerle ebeveynler
çocuklarına sağlıklı bir yaşam
alanı oluşturabilir, başarılarını
artıracak doğru renk tercihleri
yapabilirler.
Koral

Atlas
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CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Bu ay “Güldal’la 5 Çayı”
bölümümüzde konuğum,
Antalya Turizm – Otelcilik
sektörünün önemli
aktörlerinden olan Nirvana
Hotels’in CEO’su Korhan
Alşan oldu. Şehrimizde
birçok önemli, marka
tesiste yöneticilik yapmış
deneyimli isimle, kendi
tesislerinde sundukları
turizm hizmetlerinden
geride bıraktığımız sezon
değerlendirmelerine kadar
çok kapsamlı bir söyleşi
gerçekleştirdik…

Korhan Alşan
“GELECEĞE ÖZENLE
HAZIRLANIYORUZ”

A

NTALYA’da yaşayıp turizmden uzak
kalmak ne mümkün? Neredeyse
her sektörü besleyen bir lokomotif
görevindeki Turizm – Otelcilik Sektörünün çok önemli markalarından Nirvana
Hotels’in, yine çok başarılı değerlerinden olan
CEO’su Korhan Alşan, geride kalan turizm
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sezonunu değerlendirdi ve gelecek dönemler
için yapılan planlamalardan bahsetti. İşte
sohbetimizin detayları…
m Korhan Bey sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1990 yılından bu yana turizm sektörünün
içerisinde farklı deneyim ve tecrübeler edin-

dim… Aslen Trabzonluyum. Ankara’da doğup
büyüdüm. Ankara’da lise tahsili devamında,
ODTÜ Fizik Bölümünü kazandım. Bu süreçte
tekrar sınava girdim ve 1994 yılında Akdeniz
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü
kazanarak Antalya’ya yerleştim. O günden bu
yana Antalya’da önemli birçok marka tesiste
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yönetici olarak görev aldım. İş hayatında her
zaman yenilikçi ve gelişim peşinde koşmayı
tercih eden bir tarzı benimsedim. Halen Kilit
Grup bünyesinde bulunan Nirvana Hotels
işletmelerinin CEO’su olarak görev yapmaktayım. Evliyim, bir oğlum ve Şans isimli minik bir
köpeğimizvar. Antalya artık benim memleketimdir, “Antalyalıyım” diyebilecek noktada
olduğumu düşünüyorum. Antalya’da yaşamak
hakikaten büyük bir lütuf ve şans, tabii ki
kıymetini bilene, istifade edebilene…
m Nirvana Hotels bünyesinde kaç otel
mevcut? Konseptinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Otellerinizde konaklayan
misafirlerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
Nirvana Hotels markalı 3 otelimiz var.

Herkes doğal olarak ürününü över. Ancak
samimiyetle ifade edeyim ki, her üç tesisimiz
de birbirinden özel tesisler. Nirvana Dolce Vita
biliyorsunuz, Kemer – Tekirova’da yer almakta.
Mitolojik Olympos Dağı etekleri, Beydağları
Milli Parkı, Üç Adalar, Akdeniz’in en güzel ve
berrak denizi ile Nirvana Dolce Vita hakikaten
eşine az rastlanacak bir tesisimiz. Nirvana
Mediterranean Excellence ise Beldibi – Kemer
mevkiinde yine muhteşem bir lokasyonda
yer alıyor. Beydağları Milli Parkı, özel doğal
peyzajı, düşük katlı orman içi konaklama
üniteleri ve eşsiz mimari tasarımı ile kendine
has çok özel bir ürün Nirvana Mediterranean
Excellence tesisimiz. Nirvana Cosmopolitan
ise tam anlamı ile bir yeni nesil bir deneyim
oteli. Şehir, eğlence, gastronomi, sahil, sağlık,
vegan beslenme, spor, sanat, özel etkinlik ve
organizasyonlar, yeni nesle yönelik uygulamalar ve konseptler Cosmopolitan tesisimizde
çok hızlı bir çıkış yakalamamıza neden oldu. Bu
beklediğimiz bir tablo idi. Zorlu geçen pandemi
dönemine rağmen çok iyi bir çıkış yakaladık
Cosmopolitan’da. İşin arka planında Kilit
Grup’un gücü ve tecrübesi, Yönetim Kurulu’nun projeye inanması, her konuda destek
olması ve çözüm üretmesi, en önemlisi tutkulu
ve kaliteli bireylerden oluşan bir yönetim ve
çalışan kadrosunun oluşumu bu başarıdaki en
önemli etkenlerdir. Ürettiğimiz hizmetlerde ve
geliştirdiğimiz konseptlerdeki temel anlayışı-

mız, yüksek kalitede tüketici tarafından direk
hissedilebilir ürün ve hizmetler sunabilmek.
Kahve kültürünün tesise dünya markaları
olan Starbucks ve Nespresso ile entegrasyonu,
Me SPA by L’occitane markası, CH’İ Vegan
Konsept, Detox Programları, Yerel ve Sağlıklı
beslenme kültürünü tesis içinde yaygın hale
getirilmesi, TechnoGym markalı yeni nesil
Cosmo Fit Club, Kişisel Tatil Asistanı, Luxy
Pet Hotel, Cosmos Sports Center ve burada
sayamadığım daha birçok özel yenilik Nirvana
markasının adeta DNA’sını oluşturmakta…
Ve bu standartlarımızın çoğu Nirvana Hotels
markalı tesislerimizin temel standartları olarak
her üç tesisimizde de itina ile uygulanmakta.
m Otel grubunuzun gelecek planları
içerisinde, Antalya dışında farklı lokasyonlarda yeni oluşumlar var mı? Bahseder
misiniz?
Geleceğe özenle hazırlandığımızı söyleyebilirim. Antalya’nın geleceğine ve potansiyeline
grup olarak çok inanıyoruz. Kat edilecek çok
yol var. Kalite kavramı, destinasyon bazlı
bütünsel turizm anlayışı hızla ilerleyecek. Biz
de bu çerçevede yapacağımız ilham verecek
alternatif turizm yatırımları ile sürece önemli
katkılar sağlayacağız. Nirvana markası çok özel
bir deneyimsel konsepti konuklarına sunuyor
ve sürekli gelişen bir yapı bu. Yeni Nirvana’lar
pek tabii olabilir. Ancak yatırım kararında,
ürün yapısı gereği lokasyon ve projenin Nirva43
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na standartlarını karşılaması önemli bir etken
olacaktır.
m Şehrimizde turizm servisi uzun
yıllar “deniz, kum, güneş” üçlemesiyle
özdeşleşti. Oysa Türkiye’nin ve özellikle
Antalya’nın; tarih, kültür, sağlık, kongre ve toplantı turizmine hizmet edecek
büyük potansiyeli var. Bu konularda ne
gibi pazarlama stratejileri geliştirilmekte
ve sizce daha neler yapılabilir? Nirvana
Hotels’in bu konulardaki girişimlerinden
bahseder misiniz?
Bir önceki sorunuzda da kısmen değindim.
Turizmin çeşitlendirilmesi, şehir ile bütünleşik
bir turizm konseptini Antalya’da tatbik etmek
zorundayız. Bunu başarmamız halinde önemli
bir katma değer yaratma şansımız olacak ve
Antalya olarak, Türkiye olarak önemli kazanımlar sağlayacağız. Buna yürekten inanıyorum.
Başlangıç çok önemli, kısmen bu sürece giriliyor. Dünyada Destinasyon Pazarlaması kavramı çok iyi bilinen bir realite. Ancak bu safhadan
evvel destinasyonu bir ürün olarak ele alıp
tepeden tırnağa geliştirmek ve dönüştürmek
gerekiyor. Dijital çağın çok önemli bir özelliği
var, iyi olan ve olmayan ürünler çok hızlı şekilde pozitif negatif reklama dönüşebiliyor. İyi bir
ürün ortaya çıkarabilirsek, organik olarak kısa
sürede karşılığının alınacağına eminim.
Kilit Grup olarak yeni dönemde otelcilik
faaliyetlerinin yanı sıra, sağlıklı yaşam, sağlıklı
beslenme, spor, yeni nesil gastronomi mekanları, yerellik, inovasyon kavramlarını yatırıma
dönüştürüyoruz. Cosmopolitan bu işin adeta
Ar-Ge merkezi niteliğinde. Çok önemli deneyimler kazanıyoruz, çok güzel geri dönüşler
alıyoruz.
m Biraz Cosmos Performance & City
Hall’den bahsedebilir miyiz? Donanım ve
potansiyeliniz nedir?
Kısaca Cosmos Hall olarak tanımladığımız
bu yeni ürün çok farklı bir proje. Teknoloji,
görsel sanatlar, üst düzey rafine gastronomi ögelerinin harmanlanacağı çok farklı bir
deneyim sunacak olan Cosmos Hall, 2022 yaz
sezonunda kapılarını misafirlerine açacak.
Uluslararası düzeyde ses getirecek bir proje
olacağına eminim. Şu anda mimarları ve konsept yaratıcıları ile birlikte yoğun bir çalışma
içindeyiz. Cosmos’un deniz versiyonun da ise
Cosmos Moonlight adlı mega bir event katamaranı sezona hazırlanıyor. Cosmos projesi bizler
için gurur verici Antalya’ya değer katacak bir
proje olacak. Ek olarak Nirvana Cosmopolitan
bünyesinde de çok farklı toplantı, organizasyon
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ve etkinliklere ev sahipliği yapabileceğimiz
modern ve sıra dışı mekanlarımız mevcut.
m Önümüzdeki yakın dönemde otellerinizde gerçekleşecek etkinlik takviminizde neler var?
Yakın tarihte Nirvana ME’de; Nirvana Weekend isimli, iyi yaşam ve sağlıklı beslenme üzerine çok özel bir etkinliğimiz oldu. Önümüzde
günlerde Cumhuriyet Bayramı sebebi ile
Nirvana Cosmopolitan’da Cumhuriyet Bayram
Etkinlikleri programımız mevcut. Cumhuriyet Balosu geleneğini, Cumhuriyet Ruhunu
yükseltecek bir proje olacak. Sayın İlber Ortaylı
ve Sayın Emrah Sefa Gürkan ile Cumhuriyet
Söyleşisine ev sahipliği yapacağız. Enbe Orkestrası ile Cumhuriyet Balosu düzenleyeceğiz.
Cosmos Astroloji Günleri Etkinliği’nde Sayın
Hande Kazanova, Sayın Dinçer Güner, Sayın
Sare Aldemir bizlerle birlikte olacaklar. Ayhan
Sicimoğlu ile Latin All Star programı, ayrıca
Ayhan Sicimoğlu - Arda Türkmen ile Brunch
ve Akdeniz mutfağı söyleşisi de Cumhuriyet
Bayramı etkinliklerine renk katacak. Yine
Cumhuriyet bayramı döneminde Cumhuriyet
Bayramı Cosmos Turizmciler Kupası Basketbol turnuvası ile de geleneğe dönüşmesini
arzuladığımız keyif bir spor müsabaka serisi
gerçekleştirilecek.

18-21 Kasım 2021 tarihinde dünyanın
önemli bisiklet sponsorluğu etkinliklerinden
birisi olan U.C.I. Nirvana Gran Fondo bisiklet
yarışı Nirvana Cosmopolitan’dan start alacak.
25 Kasım 2021 tarihinde Nirvana Cosmopolitan olarak AKTOB öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Resort Kongresi’ne de ev sahipliği
yapacağız. Yeni yılda ise Sayın Selami Şahin ve
Sayın Linet Hanımefendi ile çok özel bir yılbaşı
kutlaması Nirvana Cosmopolitan’da gerçekleştirilecek.
m Geçen turizm sezonunu nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki süreçte
beklentileriniz neler?
Bu sezon çok iyi geçti bizim açımızdan.
Geleceğe daha iyi hazırlanma fırsatı bulduk.
Çok dinamik bir yapımız var ve hızlı karar
alabilmekteyiz, bu önemli. 2022 yılının 2021’e
göre çok daha iyi olacağını öngörüyoruz, tüm
planlamalarımız bu yönde. Markamız adına da
ortalamanın üzerinde bir iyileşme beklentimizi
vurgulamak isterim. Ürüne, hizmete, konsepte
önemli yatırımlarımız oldu bunların katma
değer etkisini yoğun şekilde ilerleyen günlerde
göreceğimize inanıyorum. Türkiye dünya turizmindeki payını mutlaka artıracak ve yakın-orta
vadede dünya sıralamasında ilk 3’teki yerini
alacaktır.
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Prof. Dr. İlhan Gölbaşı
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

BACAKLARDA KRAMP NEDENi:

VARiSLER VE VENÖZ
YETMEZLiK

Bacak krampları geceleri gelişen istem dışı, ağrılı, uzun süreli, yaygın,
bütün iskelet kaslarında gelişebilen spazmlardır. Kramplar çok çeşitli
nedenlere bağlı olarak erişkin nüfusun yaklaşık %40-60’ında, çocukların
%7’sinde görülmektedir. Her bir atak ortalama 8-10 dak sürmektedir.
Etyolojide çok çeşitli faktörlerin olması nedeniyle tanı güçleşmektedir.
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ECE bacaklarda gelişen kramplar
venöz yetmezliğin de en önemli
semptomlarından birisini teşkil
etmektedir. Çalışmalarda gece
bacaklarda kramp gelişimi venöz yetmezliğin
bacak ağrısından sonraki ikinci en sık
semptomu olup, varisli hastaların yaklaşık
%75’inde görülmektedir. Bu hastalarda
haftada ortalama üç atak gelişmektedir.
Hastaların %6’sında ise her gece kramp
gelişmektedir. Venöz yetmezlikli hastalarda
ağrı ve kramp semptomlarına sıklıkla
bacaklarda ödem de eşlik etmektedir.
Sağlıklı toplardamarlar dokulardan
oksijenini kaybetmiş ve içerisinde
karbondioksit ile artık metabolik ürünleri
yüksek olan kirli kanı kalbe taşırlar. Takiben
yeniden oksijenlenmesi ve artık metabolik
ürünlerin uzaklaştırılması temin edilir.
Kronik venöz yetmezlikte problemler temel
olarak; damarın tıkanması veya içerisindeki
tek yönlü çalışan kapakçıkların kanı geri
kaçırmasına bağlı gelişir. Bu hastalarda kan
dolaşımı bozulur, durgunlaşır ve bacakta
kan göllenir. Buna bağlı, varis, ödem, ayak
bileğinde renkte koyulaşma ve sertleşme olur.
Bacak kaslarında toksik metabolik ürünlerin
birikmesine bağlı olarak da kramp gelişir.
Venöz yetmezliği azaltmaya yönelik;
bacakların yükseltilerek dinlendirilmesi,
düzenli yürüyüşler ve kompresyon
çoraplarının kullanılması gibi her türlü
girişimlerin krampların görülme sıklığını

azalttığı görülmüştür. Benim kendi
deneyimlerime göre, yaklaşık 1500’ün
üzerinde venöz yetmezliği bulunan hastaya
lazer tedavisi uyguladım. Bu hastaların Önemli
kısmında ağrı ve ödemin yanı sıra krampın da
kaybolduğunu gözlemledik. Venöz yetmezlik
tedavisine rağmen krampın devam ettiği
hastalarda diğer nedenler araştırıldı.
Gece kramplarının venöz yetmezlik
dışında pek çok sebebi bulunmaktadır.
Bundan dolayı diğer nedenler de göz önünde
bulundurulmalıdır. Kramplar egzersiz ile
ortaya çıkıyorsa daha ciddi bir durum olduğu
düşünülür. Egzersiz veya yol yürümekle
ortaya çıkan krampların en önemli nedenini
atardamar hastalıkları oluşturmaktadır.
Atardamarlardaki darlığa bağlı kaslara egzersiz
esnasında yeterli oksijenin ulaştırılmaması
kramp gelişimine yol açmaktadır.
Diğer kramp nedenlerini; kas yaralanması,
nöropati, parkinsonizim, troid hastlıkları,
gebelik, kalsiyum, magnezyum, potasyum
gibi elektrolitlerin eksikliği, fosfat yüksekliği,
anemi, sıvı kaybı, siroz, lumbal kanal darlığı,
alkol tüketimi oluşturur. Hastalıkların
yanısıra, östrojen, naproxen, intravenöz demir
tedavisi, diüretik (idrar söktürücü) kullanımı
da kramp’a neden olabilmektedir.
Kramp nedeniyle müracaat eden
hastalarda;
1- Kramp gecemi, egzersizle mi ortaya
çıkıyor?
2- Bacakta venöz yetmezlik bulgusu ve varis
var mı?
3- Atardamar tıkanıklığını düşündürecek
bulgular var mı?
4- Doppler ultrason ile atardamar veya
venöz sistem değerlendirilmelidir.
5- Damar sistemi normal saptanan
hastalarda diğer nedenler araştırılmalıdır.
Sonuç olarak; gece krampları yaşayan
kişilerde birlikte bacaklarda varis, ödem, ağrı
var ise mutlaka venöz yetmezlik açısından, yol
yürümekle ağrısı olan hastaların ise atardamar
hastalığı açısından değerlendirilmesi gerekir.

Prof. Dr. İlhan GÖLBAŞI
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M.
Gökay Plaza No: 69/6
Konyaaltı/ANTALYA
0242 229 88 87
0536 319 47 66
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Gül Devrim Batı

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

Kim istemez ki sıradan
insanlardan farklı bir
çocuğunun olmasını?
Kim istemez ki çocuğunun
mecbur kaldığında alelade
insanların katlanılmaz
bulduğu durumlardan
zevk alıp süreci daha kolay
yönetebilmesini?
Kim istemez ki çocuğunun
gönlündeki ve zihnindeki
hedeflere ulaşabilmesini?
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Mutluluğun
sırrı: Aile

AZI insanlar Antartika’da kaybolmuş
olsa da, sıkıcı otobüs durağında beklese de ya da her ne imkânsız hedefi
var ise ona ulaşırken de doğru planı
yapma konularında her zaman motivasyonu
yüksektir. Kendisi için geçerli yol haritasını oluşturur. Bunun için çeşitli yöntemleri
vardır. Bu duruma destek olacak şeylerden
biri de, erken çocukluk döneminin etkileridir.
Hatta ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl etkileşime girdiğinin çocuğun büyüyünce nasıl bir
insan olacağı üzerinde kalıcı etkileri olduğuna
dair bolca araştırma ve kanıtlar vardır.
Chicago Üniversitesi’nde yapılan araştırmaların birinde Kevin Rathunde, ebeveynleriyle belirli bir türde ilişkisi olan gençlerin
hayattaki pek çok durumda bu tür ilişkisi
olmayan akranlarına göre önemli ölçüde
daha mutlu, memnun ve güçlü olduklarını
gözlemledi. Deneyiminden yüksek miktarda
zevk almasını destekleyen aile içeriğinin beş
özelliği olduğu söylenebilir:
m Netlik: Aile içerisinde beklentiler nettir
ve çocuklar da bunları bilir. Buna bağlı olarak
da geribildirimler de açıktır.
m Yoğunlaşma: Bu ailede çocukların
gelecekleri ile ilgili endişeler birinci planda
değildir. Bunun yerine o anda yaptıklarıyla ve

somut his ve deneyimleriyle ilgilendiklerine
dair çocuğun algısıdır.
m Tercih: Çocuklar aralarından seçebilecekleri çeşitli olasılıkları olduğunu hissederler.
Hatta sonuçlarıyla da yüzleşmeye hazır oldukları sürece ebeveynlerinin koyduğu kuralları
çiğnemek de buna dâhildir.
m Bağlılık ya da çocuğun savunma mekanizmalarını bir kenara bırakıp ilgilendiği şeye
kendini kaptıracak şekilde meşgul olmasına
yetecek kadar rahat hissetmesini sağlayan
güvendir.
m Zorluk veya ebeveynlerin çocuklarına
eylem için giderek artan karmaşıklıkta fırsatlar sunmaya çalışmasıdır.
Bu şartlar var ise; hayattan zevk almak
için ideal eğitim ortamı hazırlanmış olur.
Hedeflerin netliği, geri bildirimi, kontrol
hissini, eldeki göreve odaklanmayı, içsel
motivasyonu ve zorluğu kolaylaştıran aile
koşullarında büyüyen çocuklar genel olarak
hayatlarında akışa girebilirler, ‘an’dan zevk
almaları da mümkün olabilir. Ek olarak
meraklı, ısrarcı, düşük düzeyde egoya
sahip ve birtakım faaliyetleri içsel olarak
gerçekleştirme niyeti ve amacı ile çocukları
için hedef koyan ailelerde çevreden alacağı
hazzın artması da kaçınılmazdır.

CITYSOSYAL MEDYA SIRLARI

Sosyal medyanın
güncel sorunu;

INSTAGRAM’DA
HESAP HIRSIZLIĞI
İçlerinde Hidayet Türkoğlu, Feryal Gülman ve Buket Dereoğlu
gibi ünlülerin de yer aldığı binlerce kişinin hesabı son birkaç
ay içerisinde siber zorbalar tarafından ele geçirildi. Hesapları
çalan hırsızlar iade etmek için genelde şantajla para istiyorlar
ve vermeyenlerin hesaplarındaki yazışmaları ve fotoğrafları
ifşa etmekle tehdit ediyor ya da kullanıcı adlarını kullanarak
hesap sahibinin arkadaşlarını dolandırmaya çalışıyorlar.
Peki, sosyal medya hırsızlıklarına karşı ne yapmak gerekiyor?
Çalınan Instagram hesapları nasıl kurtarılıyor?

Y

AŞANAN hesap hırsızlıklarına
karşı uyarılarda bulunan Sosyal
Medya İtibar Yönetimi Uzmanı
Aras Abdullahoğlu, hırsızlıkları
önlemek adına bazı önlemler hakkında bilgi
verdi. Başka biri hesabınıza giriş yaptığı
anda haberinizin olması için şüpheli giriş
uyarılarının açılması gerektiğini vurgulayan
Abdullahoğlu, hesabınıza kayıtlı e-posta ve
telefon numarasının güncel olması gerektiğini
söyledi. Aras Abdullahoğlu’nun açıkladığı
önlemler arasında hesap güvenliği için en az
altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden
oluşan güçlü bir şifre oluşturulması ve bunun
internette kullanılan diğer şifrelerden farklı
olması gibi noktalar bulunuyor.

Nasıl kurtarılır?

SIBER HIRSIZLIKLARA KARŞI ALINMASI
GEREKEN DIĞER ÖNLEMLERI ISE ŞUNLAR:
m Instagram hesaplarında ‘iki faktörlü
kimlik doğrulama’ özelliği açılmalı.
m Instagram hesabına ait parola bir başka
kişiyle, bir uygulamayla ya da web sitesiyle
paylaşılmamalı.
m Hesaba güvenli olmayan bir bir Wi-Fi ağı
veya cihaz üzerinden girilmemeli.
m Hesaba ortak kullanılan teknolojik
cihazlarla girildiğinde mutlaka çıkış yapılmalı.
m Instagram hesabının ‘Beni hatırla’
özelliği aktif olmamalı. Bu özellik açık
kaldığına tarayıcılar kapatılsa bile başka kişiler
sosyal medya hesaplarına ulaşabiliyorlar.
Aras Abdullahoğlu’nun verdiği bilgilere
göre çalınan Instagram hesabınızı kurtarmanız
için yapmanız gereken ilk şey, Instagram ile
iletişime geçerek hacklendiğinizi belirtmeniz.
Bunun için hesabınızın “Ayarlar” kısmından
“Yardım Merkezi’ne” gelerek “Giriş yapma
ve Sorun Giderme” bölümüne girmeniz
gerekiyor. Daha sonra “Hesabımın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorum” kısmına
giriş yapmalısınız. security@mail.instagram.
com’dan e-posta adresinizin değiştiğini
bildiren bir e-posta almanız durumunda “Bu
değişikliği geri al” seçeneğini işaretlemeniz,
şifrenizin değiştirilmesi durumunda ise Instagram’dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu

Aras
Abdullahoğlu

talep etmeniz gerekiyor.
Giriş bağlantısı talebi için “Giriş” ekranında “Yardım al” veya “Şifreni mi unuttun?”
seçeneğine tıklayarak hesabınızla ilgili kullanıcı
adını, e-posta adresini veya telefon numarasını
girin ve ardından “İleri” seçeneğine dokunun.
E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı
seçtikten sonra “Giriş bağlantısı gönder”
seçeneğine dokunun. Bu adımları uygulamanıza rağmen hesabınızı geri alamazsanız, “Daha
fazla yardıma ihtiyacım var” linkini tıklayarak
gerekli yönlendirmeleri uygulamalısınız. Bu
da sonuç vermezse vakit kaybetmeden bir
siber güvenlik uzmanından destek almanız
yararınıza olacaktır.
49

CITYGÜNCEL

MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE

Yaşama Katkı Sağlayan Yenilikler
Dünya’da her 5 kişiden biri yaşamı
boyunca kansere yakalanıyor.
Yapılan araştırmalar 2020 yılında
dünya genelinde 19,3 milyon
yeni kanser vakası bildirildiğini
gösteriyor. Yeni kanser vakalarının
%11,7’sini oluşturan meme
kanseri, en sık görülen kanser
olarak ilk sırayı alıyor. Son yıllarda
bu konuda artan farkındalık
sayesinde yeni tanı konulan meme
kanserlerinin yaklaşık %90’ı 1. – 3.
evrede, yani erken aşamada fark
ediliyor. Meme kanseri sıklığındaki
artışa rağmen, hem tedavideki
gelişmeler hem de çoğunlukla
erken aşamada tanı konulması
sayesinde meme kanserinde
yaşam kalitesi ve süresi artıyor.
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EMORIAL Antalya Hastanesi
“1-31 Ekim Meme Kanseri
Farkındalık Ayı” nedeniyle meme
kanserinde erken tanıya dikkat
çekmek için bu konudaki değerli uzmanların
ve kanser öyküsü olan hastaların da katılımı
ile bir basın toplantısı düzenledi.
Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
önderliğinde düzenlenen toplantıda; Genel
Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Murat
Özekinci, Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç.
Dr. Şeyda Gündüz, Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr.
Ayşegül Kargı ve Prof. Dr. Mükremin Uysal,
Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nden Prof. Dr.
Vildan Kaya konuşmacı olarak yer aldı.
Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, meme
kanseri tedavisindeki yenilikler hakkında bilgi
verdi.
Teknoloji meme kanseri hastalarından yana
Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji ile birlikte
meme kanserinin tanı ve tedavisi konusunda
önemli gelişmeler yaşanıyor. Modern yöntemler sayesinde hastalar konforlu bir şekilde
sağlığına kavuşuyor. Oysa 1970’lere kadar
meme kanserinin tedavisi sadece “radikal
mastektomi” denilen, memenin komple
alındığı ameliyat olarak görülmekteydi. 1978
yılında FDA’nın (ABD Gıda ve İlaç İdaresi)
tamoksifen etken maddeli hormonal tedaviyi
onaylamasından itibaren, meme kanseri
araştırmaları, tüm kanser tedavilerini sürükledi ve kanserde ilklerin çoğu meme kanseri
tedavisinde yaşandı.
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Kanserin genetik olup olmadığının saptanması büyük önem taşıyor
Doksanlı yıllarda, meme kanserlerinin %5-10
kadarının kalıtsal olduğu ve bu durumdan
sorumlu hücresel mekanizmanın, anne ya
da babadan aktarılan mutasyona uğramış
BRCA1 ve BRCA2 genleri olduğu keşfedildi.
Günümüzde BRCA1 ve BRCA2 genlerinin
DNA tamirinden sorumlu olduğu bilinmektedir. Meme kanserli bir hastanın, mutasyona
uğramış kalıtsal kanser genlerini taşıyıp
taşımadığını bilmek birkaç açıdan çok önemlidir. Çünkü kalıtsal kansere sahip bir meme
kanseri hastasının diğer memesinde veya
başka organlarında da kanser gelişme riski
bulunmaktadır.
Birinci ve ikinci derece akrabaların kanser
riski hesaplanabiliyor
Genetik testler, meme ile yumurtalıkların
alınması gibi koruyucu ve yaşam kurtarıcı cerrahilerin karar süreci açısından çok önemlidir.
Ek olarak hastanın birinci-ikinci derece akrabalarının da kanser geliştirme riski hesaplanabilmekte ve korunma yöntemleri aileye
bu sayede anlatılabilmektedir. Ayrıca kalıtsal
meme kanserli hastalara özgü olarak, PARP
inhibitörü sınıfından yeni nesil akıllı ilaçlar
mevcuttur. 50 yaşından önce meme kanseri
tanısı alanlar ve birinci-ikinci derece akrabalarında meme veya over kanseri tanısı olanlar,
kalıtsal meme kanseri riski taşımaktadır.
HER2’ye karşı geliştirilen ilaçlar başarılı
sonuçlar veriyor
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Dr. Tolga Temel

www.tolgatemel.com

Çağımızın en
yaygın sağlık
sorunu

OBEZiTE

Şişmanlık ya da tıbbi olarak Obezite olarak
ifade edilen durum; Dünya Sağlık Örgütü’nün
tanımı ile vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı
yağ birikmesidir. ABD Ulusal Kalp Akciğer ve
Kan Enstitüsü’nün tanımına göre ise obezite,
karmaşık, çok nedenli ve süreğen olan kalıtım
ile çevre şartlarının etkileşiminden oluşan bir
hastalıktır. Her iki tanımda da obeziteden bir
hastalık olarak bahsedilmektedir.

Y

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

Araştırmalarda normal anne babanın
çocukları arasında şişmanlık %8-9 iken,
anne-babadan birinin şişman oluşunda
çocuklardaki şişmanlık sıklığının % 40’a, her
ikisinin de şişman oluşunda % 80’e çıktığı belirtilmiştir. Yalnız, bu durumun kalıtımsal bir
değişkenlikten çok, ailenin beslenme alışkanlığından ileri geldiği sanılmaktadır. Genellikle
evde pişirilen yemeklerin enerji değerinin
yüksek oluşu, ailenin bütün bireylerinin fazla
enerji tüketmesine yol açmaktadır. Genellikle hareketsiz kimseler, hareketli olanlar
kadar yemektedirler. Bu durumda, hareketsiz
olanların enerji dengesi bozulmaktadır. Ağır
işte çalışanlar arasında şişman kimselere çok
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az rastlanmasına karşılık, oturarak iş gören
memurlar ve ev kadınlarında şişmanlığın sık
görülmesi, fiziksel hareketlerin, vücut ağırlığı
üzerine etkisini açık olarak göstermektedir.
Obezite; tüm bu faktörler ve genetik özelliklerinde etkisi ile vücutta yaygın bir yağlanma ve bazı vücut bölgelerinde aşırı birikimler
olarak kendini gösterebilmektedir.
m Bölgesel zayıflama ne demektir?
Bölgesel zayıflama vücudun göbek, bel,
basen gibi belli bölgelerinde birikmiş yağların
azaltılması için kullanılan yöntemlerdir.
Daha önce belirttiğim gibi bireylerin genetik
yapısına, beslenme alışkanlıklarına ve hareket
etme rejimlerine bağlı olarak yağlanma tüm
vücuda eşit oranda dağılmaz ve belli bölgelerde birikebilir.
Yağ hücrelerini çevreleyen dirençli zar ve
hücreler arası güçlü bağlardan dolayı bu tip

yağ birikmiş bölgeler diyet ve sporla ancak
belli bir noktaya kadar inceltilebilir.
Bölgesel incelme yöntemleri ile yağ hücrelerinin kırılarak ve küçültülerek yağın katı
halden sıvı hale geçirilmesi amaçlanmaktadır.
İhtiyaç olan bölgede yapılan bölgesel zayıflama uygulaması neticesinde sıvılaşan yağlar
vücut dolaşım sistemine katılır ve vücut
tarafından yakılabilir hale gelir. Başarılı bir
uygulama sonucunda işlem yapılan bölgenin
inceldiği ve vücut çevresinin azaldığı gözlenir.
Sıvılaşarak dolaşım sistemine katılmış yağlar
diyet ve egzersiz yöntemleri ile rahatlıkla
enerjiye dönüştürülebilir.
Doğum sonrası, karın bölgesindeki
yağlanma, bel bölgesinde yağlanma için
ne yapılabilir? Ne tür program uyguluyorsunuz?
Doğum sonrası birçok kişi fazla kilolarını
verse bile karın ve bel bölgesindeki kiloları
veremediğini belirterek bize başvurmaktadır.
Hem doğum sonrası hem de başka nedenlerle biriken yağlanmalarda biz kombine bir
metot uyguluyoruz. Hem soğuk hem de sıcak
yağ parçalama yöntemlerini uyguluyoruz.
Bu sayede daha etkin ve hızlı bir sonuç alma
imkanımız oluyor. Ayrıca gerektiğinde bu
yöntemleri vakum drenaj, pressoterapi gibi ek
yöntemlerle destekliyoruz. Bu programlar her
birey için yapısına ve ihtiyacına göre belirleniyor. Bu tedavinin ilk ve bence en önemli

kısmı. Bu konuda yeterli tecrübesi olan bir
hekim tercih edilmeli mutlaka. Çünkü sorunu
ve çözümü doğru belirlemeseniz sonuç almak
imkansız olur. İkinci aşama uygulamalar için
seçilecek cihazlar. Tabi ki bunlar için cihazlarınızın uygun ve yeterli olması gerekiyor.
Maalesef piyasada çok fazla ve etkinliği kanıtlanmamış cihaz var. O nedenle başvuracağınız
merkezdeki cihazlar hakkında mutlaka bilgi
edinin.
Sonuç olarak; kilo kaybının, sağlıklı bir
yaşam için ilk adım olduğunu unutmayınız.
Özellikle karın ve bel bölgelerindeki yağlanmanın azaltılması;
m Şişmanlıkla ilişkili hastalıkların riskini,
m Kan basıncını,
m Kan şekerini,
m Kan yağlarını (kolesterol ve trigliseridleri),
m Erken ölüm riskini azaltır.
m Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.
Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
drtolgatemel
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KÜLTÜREL KODLAR…
‘Uygarlık’ dediğimiz şey
kültürün evrenselleşmiş
hali midir?

S

Daha önce sık sık değindiğim
‘kültür tanımı’na bir kez daha
vurgu yaparak KÜLTÜR
üzerinden bir paylaşım
yapmak isterim bu ay…
Çünkü çok kültürlü olan
toplumumuz giderek ‘çok
çok kültürlü’ bir topluma
dönüşmekte ve bu durumun
olumsuz etkileri bizi içten
içe kemirmeye başladı diye
düşünüyorum…
Ben de bu bağlamda,
kültürün ne olduğunu
ve toplumları nasıl
dönüştürebildiğini
sizlere ‘kültürün tanımını
vurgulayarak’aktarmaya
çalışacağım…
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Gül Yasa Aslıhan

ÖZLÜK anlamında kültür, bir
milletin maddi ve manevi değerlerinin
bütününe deniyor. Burada ‘maddi
değerlerden’ kasıt, bir milletin
yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi
etkinliklerini kapsıyor. Bir milletin duygu,
düşünce, ahlak, gelenek ve göreneklerini
içeren özellikleri de manevi kültür oluyor.
Maddi kültür insanın doğa ile etkileşimi
sonucu ürettiği her şey… Manevi kültür
ise insanları birbirleri ile olan etkileşimi
sonuncunda ortaya koydukları her şey...
Bizler, yani çok kültürlülüğün beşiğinde
‘Anadolu’ topraklarında büyümüş, yetişmiş
bizler, toplumsal yaşam içinde tarih
boyunca bu topraklarda üretilen bütün
maddi ve manevi değerlerin hepsini bir
arada yaşayarak büyüdük. Bir sofraya
oturduğumuz zaman yedi bölgeden yüzlerce
çeşit yiyeceği aynı keyifle ve yan yana aynı
iştahla yiyebiliyorsak ve o lezzetlerden haz
alıyorsak bu kültürümüzün ortak paydasının
ne kadar geniş olduğunun göstergesidir diye
düşünüyorum…
Kültür olgusu, insanların toplu
halde yaşamasından doğan tarihsel bir
olgu. Öğrenilen ve öğretilen, sonradan
kazanılan, kuşaktan kuşağaaktarılan,
devamlılık gösteren birikimlerin tümü
aslında… Uyulması gereken kurallardan
oluşuyor ve dil yolu ile sonraki nesle
aktarılıyor. Toplumdan topluma değişiyor.
Ancak günümüzde küreselleşme adı altında
empoze edilen dayatılan kültürel değerlerle
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toplumların kültürleri de yapay bir biçimde
şekillendirilmekte…
Kültürel kodlar aracılığıyla bireylere,
toplumlara yaşam için gereken davranış
kalıplarını, değerleri ve normları aktarmak
kültürün işlevi..
Toplumları birbirinden ayıran, bir toplumu
özgün kılan ögeleri içinde barındırdığı için
toplumun bireylerine kimlik kazandırıyor
kültür. Bireylerinin toplumsal bütünlük ve
uyumu da bu ortak paydalara bağlı…
Bizler, çok kültürlüler yani, farklılıklarımız
çok olsa da ortak paydada bir araya gelmekte
çok da zorlanmıyoruz az önce verdiğim ‘sofra’
örneğinde olduğu gibi…
Belki de bizim toplumumuzdaki asıl
problem, kültürün maddi unsurlarının hızlı
değişmesine rağmen, manevi unsurlarının
yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan
kültürel gecikmedir, kim bilir?… Bizim
toplumumuz bence ‘gel-git’li… Toplumlarda
‘hakim kültür’ denilen durum, bizim
toplumumuzda belli periyotlarda hep
değişmiş gibi görünüyor. Normalde kültürel
çatışma denen şey, hemen hemen her
dönemde hakim kültüre diğer kültürden
giren öğelerin, hakim kültür üyeleri
tarafından benimsenmemesi durumunda
ortaya çıkan sorunlu durumdan kaynaklanır.
Bu da yabancılaşmayı getirir ancak bizler
yabancılaşma dediğimiz durumu her an
yaşamaya açığız gibi geliyor bana…
Alt kültür denen şeye gelince, bir toplumda
egemen kültürün altındaki farklı kültür
anlamına geliyor alt kültür tanımı. Şöyle
bir etrafımıza baktığımızda Suriyelisinden
Rus’una, İranlısından Afganlısına
Alman’ından Katarlısına, Iraklısına saymakla
bitmeyen alt kültürlerle iç içe geçme yolunda
uçarak ilerliyoruz…
Anadolu topraklarında, kökleşmiş bir
kültür arayışına girersek, ortak yaşam
sonucu ortaya çıkmış, toplumun sürekliliğini
sağlayan, ilişkileri düzenleyen ve yazısız olan
“görenek – adet – gelenek – örf” gibi kültürel
normlarla karşılaşırız…
Görenekler, tekrarlarla oluşan yaptırımı
zayıf davranışlardır. Örneğin bıyık bırakmak,
o bıyığın şeklinin nasıl olduğu gibi. Adetler,
göreneklerin yaygınlaşmasıyla olur örneğin
evlilik nişan törenleri, kına vs gibi. Gelenek
ise adetlerin uzun süre kullanılması anlamına
gelir ki buna iyi bir örnek olarak yağlı güreşleri
söyleyebiliriz. Bir de örf var, adetlerin toplum
tarafından yüceltilmesi olarak düşünebiliriz
örfleri çeyiz gibi, adak gibi…
Bir bireyin, içinde yaşadığı toplumunun
kurallarını ve değerlerini öğrenmesine,
bunu uygulamasına ‘sosyalleşme’ diyoruz…
Sosyalleşme içine giren bireyin, toplumun
istek ve beklentilerine uyacak şekilde toplum
tarafından etkilenmesine ve değiştirilmesine

(güdülenmesine) kültürleme, kültürler
arası etkileşim sonucunda egemen kültürde
bulunmayan öğelerin ortaya çıkmasına da
kültürlenme diyoruz. Bir anlamda bireyin
diğer kültür ile kendi kültürünü kendinde
birleştirmesi diyebiliriz bu duruma. İnsanlar,
bir süreç sonunda sosyalleşerek içinde
yaşadığı kültürü kazanmaya, kültürel katılımı
sağlamaya başlıyorlar.
Kültüre katılma üç koldan gerçekleşiyor.
Birincisi; kültürün genel unsurlarına katılma
yani dil, din, davranış kalıplarını öğrenme
süreci. İkincisi; kültürün özel unsurlarına
katılma mesleklerine adaptasyon. Üçüncüsü
de; seçenekler yoluyla kültürel unsurlara
katılma (Derneklere, sendikalara, son
dönemde tanık olduğumuz gibi cemaat ve
tarikatlara). Tüm bunlar bir anlamda insanın
aidiyet duygusuna karşılık gelen olgular…
Bir şehre tutunma, bir kültüre tutunma
kabul görülme arzu ve isteği… Belki de yalnız
kalmama hatta hayatta kalma çabaları…
Kültürel yayılma sonucunda farklı
kültürlerin etkileşime girmesiyle ve her iki
kültürün de değişmesiyle ortaya kültürleşme
dediğimiz olgu çıkıyor. Bu kültürel yayılım
sonucunda toplumun maddi ve manevi
öğelerinin dıştan içe ve içten dışa doğru
yayılmasıyla kültürel yozlaşma meydana
geliyor ve de yabancılaşma. Kültürleşme
(küreselleşme diye de ilave yapabilirim)
denilen bu durum sonucunda bir toplumun
kültürel öğelerinde bozulma başlaması bir
kültürün başka bir kültürü kendi içinde yok
etmesi; yani kültürel asimilasyon başlıyor…
Ve nihayetinde karşı karşıya kaldığımız bir
kültür emperyalizmi… Bir devletin ekonomik
ve siyasi çıkarlarını gerçekleştirmek için
başka toplumlar üzerine uyguladığı kültürel
sömürü…
Son 20 yılda dünyada gerçekleşen küresel
olaylar, savaşlar, stratejiler ve ekonomik
hareketler ençok da bizim toplumumuzu
etkiledi hiç kuşkusuz. Yalnızca yakın
çevremize baktığımızda bunu hemen
algılayamasak da ülke genelinde büyük
kültürel sıkıntıların eşiğinde olduğumuz da
çok açık çünkü yaşanan büyük göç dalgaları
ilk önce bizim kültürümüze darbe vuracak
diye düşünüyorum…
Evet, kültür dediğimiz şeyin aslında
ne kadar önemli bir olgu olduğunu ve
yaşantılarımızı nasıl da şekillendirdiğini bir
kez daha vurgulamak istedim bu yazımda.
Lütfen, kültür deyip geçmeyelim. Yarınlar ve
gelecek nesiller, bizim bu gün benimsediğimiz
kültürel değerlerin ve öğelerin üzerine inşa
olacak…
Tüm bu yazdıklarımı tekrar okuyunca da,
“Biz bugün çok kültürlü bir toplum olmamıza
rağmen acaba uygar olamadık mı?” diye de
düşünmekten kendimi alamadım üzülerek…
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JOSÉ HUERTAS:

“Don Kişot hiçbirimizden
daha deli değil!”
José Huertas Flamenko
Topluluğu, Miguel
de Cervantes’in
dünya edebiyatına
kazandırdığı ölümsüz
eseri Don Kişot’tan
sahneye uyarladıkları
muhteşem bir gösteri ile
16 Ekim’de Cemal Reşit
Rey’de sanatseverlerle
buluşacak. Gösteri öncesi
grubun kurucusu ve
koreografı José Huertas
açıklamalarda bulundu…
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LAMENKO’nun duayenlerinden Antonio Gades ve Aida Gómez ile iş birlikleri yapan ve başarılarla dolu parlak
kariyerine devam ederken kendi dans
topluluğunu kuran José Huertas’ın sahneye
koyduğu bu Don Kişot yorumu, “asil şövalyenin” yaşamını tüm yönleriyle ele alıyor.
Don Kişot’un duygu dünyasını İspanyol
folklorunu yansıtan müzik ve kostümlerle
anlatan gösteri, Türkiye’de ilk kez Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek.
m “Don Kişot” gösterinizle başlayalım.
Bu gösteriyi bizim için nasıl anlatırsınız? Koreografiyi oluştururken size ne esin verdi?
Benim “Don Kişot” uyarlamam tamamıyla
tarihteki o yalnız adama ve içinde boğulduğu
deliliğe dayanıyor. Ancak insanlığın geçirdiği
evrimi göz önünde bulundursak bile Cervantes’in yarattığı bu karakter hiçbirimizden
daha deli değil. Bugün bizim duygusal gelişim
olarak adlandırdığımız duyguları yaşayan ve
yansıtan bir karakter.
m Bu asil şövalyenin yaşamını siz nasıl
yorumluyorsunuz?
Belki de Don Kişot kendi korkularını yenmek için rüzgârgüllerini birer canavar olarak
görmek istedi. Belki de çok sevdiği eşinde saf
sevgiyi aradı. Belki de sakin bir hayat sürebilmek için kendini deli bir adam gibi gösterdi.
Ve elbette, sadık dostu Sancho’da kendi iç
sesini duydu. Biz de işte bu asil şövalyenin
yaşamını dansla aktarmaya çalışacağız.
m Dansa ve hayata dair esin kaynaklarınız neler?
Sabah kalkmak ve idealleriniz, artistik felsefeniz için mücadele etmek…
m Flamenko’ya olan tutkunuzu nasıl ifade
edersiniz?
Sadece Flamenko’yu değil, aslında tüm
sanat dallarını çok seviyorum. Sahne benim
için yaşamımın olmazsa olmazı gibi.
m Don Kişot, 400 yıldan daha uzun bir
zaman önce yazıldı. Peki, bu hikâyeyi bu
denli zamansız ve ölümsüz kılan ne?
Şüphesiz ki belli nedenler karşısında yaşadığı hezeyanlar…
m Antonio Gades, Aida Gomez gibi
önemli isimlerle ve önemli topluluklarla çalıştınız. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?
Bu tecrübeler sizin kariyerinize nasıl katkı
sağladı?
Tabii ki kendimi hem çok şanslı hissediyorum hem de onlara büyük bir şükran borç-
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luyum. Ama benim kariyerimde çok büyük
bir ize sahip olan isim, öğretmenim Antonio
Gades’tir. Onun sanatsal yönlendirmelerini
hala hissediyorum, aynı zamanda bu anlamda
büyük bir sorumluluk duygusu da taşıyorum.
m Türkiye’deki izleyiciler için bir mesajınız
var mı? İstanbul gösterinizle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Türkiye hakkında izlenimleriniz
neler?
Türkiye’ye daha önce de gelmiştim. Kültürünü, yemeklerini, insanlarını çok seviyorum.
Her yönden muhteşem bir coğrafya. Pandemi
sürecinin başında gösterim iptal olmuştu şimdi
sizlerle buluşacağım için çok mutluyum.
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Kolajen üretimi için

GEREKLi 11 BESiN
Beslenme ve
Diyetetik Uzmanı
Dyt. Esra Şahin

Son yıllarda güzellik ve besin
takviyesi sektörünün gözdesi
olan kolajen, toplumdaki
yaygın inanışın aksine sadece
cildimizin değil, tepeden
tırnağa tüm vücudumuzun
sağlıklı olmasında ‘kilit’ rol
üstleniyor. Beden sağlığı için
son derece önemli bir protein
olan kolajeni oluşturacak
besinleri Liv Hospital
Beslenme ve Diyetetik
Uzmanı Dyt. Esra Şahin
anlattı.

K

OLAJEN vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan, insan vücudunda
en çok bulunan temel proteindir ve
vücutta özellikle kaslarda, kemiklerde, tendonlarda, bağlarda, organlarda, kan
damarlarında, ciltte, bağırsaklarda ve diğer
bağ dokularında bulunur.
Kolajen kaybı 18-29 yaşlarında başlıyor. 40
yaşından sonra yılda yaklaşık %1’i kaybediliyor. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde
bu azalma yüzde 50’leri buluyor. 80 yaşına
gelindiğinde ise kolajen kaybı genel olarak
%75’lere ulaşıyor.
Kolajen oluşturan 3 aminoasit; prolin, lizin
ve glisindir. Bu aminoasitlerin doğal olarak
bulunduğu gıdalar ise şöyle:

Ginseng

Ginseng geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılıyor. Araştırmalar ginsengin cildin yaşlanmasını durdurma potansiyeline
sahip olabileceğini gösteriyor.
Ginseng genellikle çay, bitki
özleri (ekstrakt) veya takviye
şeklinde bulunuyor.
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Turunçgiller
C vitamini vücudun kolajen üretiminde
öncü olarak önemli bir rol oynar. Bu nedenle yeterli C vitamini almak çok önemlidir.
Portakal, greyfurt, mandalina, limon gibi
turunçgiller C vitaminiyle doludur.

Sarımsak
Kemik suyu
BU seçenek en popüler olanıdır. Kemik suyu,
kemik ve bağ dokusu içerdiğinden kalsiyum,
magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin,
kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin
öğesini bulundurur. Bununla birlikte her kemik suyu kullanılan kemiğin kalitesi nedeniyle
farklıdır.

SARIMSAK yemeklerinize lezzetten
fazlasını katar. Kükürt bakımından
yüksek olan sarımsak, kolajenin
sentezlenmesine ve parçalanmasını
önlemeye yardımcı eser bir mineraldir.

Yeşil biber

SALATALARA veya sandviçlere
dolmalık biber ekleyin. Bu yüksek C
vitamini kaynağı olan sebze, yaşlanma
belirtileriyle mücadele edebilen kapsaisin içerir.

Tavuk

PEK çok kolajen takviyesinin
tavuktan elde edilmesinin bir
nedeni var. Birçok çalışma
tavuk boynu ve kıkırdağını
artrit tedavisi için bir kolajen
kaynağı olarak belirlemiştir.

Domates
Yumurta akı

YUMURTA diğer hayvansal ürünler gibi bağ
dokusu içermez. Yumurta beyazının büyük
miktarda içerdiği prolin kolajen üretimi için
gerekli aminoasitlerden biridir.

BIR başka C vitamini kaynağı domatestir. Domatesler ayrıca cilt sağlığını
destekleyici bir antioksidan olan
likopen içerir.

Brüksel lahanası

BRÜKSEL lahanası sağlıklı bir cilt için
önemli olan iyi bir provitamin A kaynağıdır. İçerdiği C vitamini ayrıca serbest
radikal hasarıyla savaşır. Aynı zamanda
kolajen üretimini desteklediği için cildin
elastikiyetini korumaya yardımcıdır.
Mevsiminde bol bol tüketilmesi önerilir.

Balık ve kabuklu
deniz ürünleri

DIĞER hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu
deniz hayvanları da kolajenden yapılmış
kemikler ve bağlar içerir. Balığın pek tüketilmeyen başı, gözbebekleri ve pulları kolajen
bakımından en yüksek kısımlarıdır.

Kırmızı - mor
meyveler ve
tropikal meyveler
ÇILEK, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen
gibi kırmızı-mor annas, mango gibi tropikal
meyveler C vitamininden oldukça zengindir.
Aynı zamanda cildi hasardan koruyan antioksidan bakımından yüksektirler.
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Ege kıyılarının
zarif kraliçesi
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Efes antik kenti dünyanın göz bebeği olarak denize kıyısı olan
bir şehir olarak var olsa da günümüzde İzmir sınırları içinde,
Selçuk ilçesinde denize 13 km mesafede bulunmaktadır. Antik
dönemin bu göz kamaştıran metropolü M.Ö. 4000’e dek giden
tarihi boyunca uygarlık bilim, kültür ve sanat alanında her
zaman önemli rol oynamıştır. Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa)
arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman
kenti idi. Bu konumu, Efes’in çağının en önemli politik ve
ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia
eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır.

E

FES, tarihi boyunca birçok kez yer
değiştirdiğinden kalıntıları yaklaşık
8 kilometrelik geniş bir alana yayılır.
Ayasuluk Tepesi, Artemision, Efes ve
Selçuk olarak dört ana bölgedeki harabeler
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yılda ortalama 1,5 milyon turist tarafından
ziyaret edilmektedir. M.Ö. 1050 yıllarında
Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 560
yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmış-
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tır. Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender’in
generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö.
300 yıllarında kurulmuştur.
Hellenistik (Antik Grek Uygarlığı) ve Roma
çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan
Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük
liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa
ulaşmıştır. Bizans döneminde sahilleri dolunca tekrar yer değiştirmiş ve ilk kurulduğu yer
olan Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi’ne taşınmıştır. Anadolu’nun eski ana tanrıça (Kybele)
geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük
tapınağı da Efes’de yer alır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir.
Bilim, sanat ve kültür alanlarında birçok
ünlünün yetiştiği yer olan Efes, aynı zamanda
Hıristiyanlığın yayıldığı ilk yer olması sebebiyle bugün Hıristiyanlar tarafından hac yeri
olarak benimsenmiştir.

Zamanının en büyük metropollerinden olan

EFES’TE GEZILECEK YERLER

Efes Harabeleri: Efes Harabelerine ilk
girişte karşılaştığımız kalıntılar Vedius Gymnasium’a ait kalıntılardır.
Vedius Gymnasium: M.S. II. Yüzyılda
Vedius Antonius adına zengin bir Efesli tarafından yaptırılmıştır. Doğudaki avlusu, ortada
yer alan tören salonu, soyunma odası ve
hamamları ile dönemin özelliklerini karakterize eden sportif ve kültürel eğitimin yapıldığı
görkemli bir yapıdır.
Stadyum: Vedius Gymnasium’dan sonra
harabelere doğru sol tarafta stadyum vardır.
Sportif tüm yarışların, oyunların, olimpiyat
düzenlemelerinin araba yarışlarının yapıldığı
stadyum döneminin sportif ve kültürel bütün
ihtiyaçları karşılanmaktaydı.
Akropol: Stadyumun karşısında Akropol
olarak kabul edilen tepede M.Ö. 6. yüzyıla
tarihlenen bir yapı mevcuttur. Tepenin kuzey
batısında ise M.Ö. 350 yıllarına ait bir tapınak
bulunmaktadır.
Bizans Hamamları: Stadyumdan sonra
Bizans hamamları ile karşılaşılır.
Çifte Kiliseleri (Konsül Kilisesi):
Bizans hamamlarının karşısında yer alan
Çifte Kiliselerin Hıristiyanlık dünyası için son
derece özel bir önemi vardır. 431-438 yıllarında konsüllerin toplandıkları kilise 265x29.5
m. boyutlarında bir yapıdır. M.S. 11. yüzyılda
Roma döneminde bir bazilikaya dönüşen yapı
Meryem Ana’ya adanmış, burada yapılan 3.

Konsül toplantısında Katolizmin doğması kararları alınmıştır. Kilise dünyada Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birisi olması nedeniyle bugün bile büyük önem taşımaktadır.
M.S.7. yüzyılda kilisenin apsisinden açılan
bir kapı ile ikinci bir kilise inşa edilmiş ve
böylece kiliselerin adı “Çifte Kiliseler” olarak
tanınmıştır. Bu yeni açılan bölüm din adamlarının ikametlerine ayrılan kısımları ihtiva
eder. Meryem ana adına sunulan ilk kilise
olması nedeniyle kilise ve çevresi dini bir
merkez durumundadır.
Liman Hamamları: İlk kez M.S. 2. yüzyılda yapılan hamam, 4. yüzyılda İmparator
Konstantinus döneminde onarım görmüş ve
bazı değişiklikler yapılmıştır.
Mermer Cadde: Efes’in güneydoğusunda
bulunan Magnesia kapısından kuzeybatıda
Koresos Kapısına kadar uzanan yaklaşık
400 metrelik mermer döşeli cadde M.S. 5.
yüzyılda yeniden yapılmıştır.
Arkadiane (Liman Caddesi): Efes’teki
harabeleri gezmek için hamamların karşısında bulunan ve limana kadar uzanan mermer
döşeli bir caddeye çıkılır. 11m. genişliğinde
530 m. uzunluğunda olan bu görkemli caddenin sağında ve solunda yer alan mermer
sütunlar bugün de ayaktadırlar. Kralların
karşılandığı birçok önemli gösterinin ve dini
törenlerin yapıldığı bu cadde, aynı zamanda
limana gelen giden tüm mal ve servetin aktığı

yol olduğundan “Liman Caddesi” olarak anılır.
Tiyatro: Efes harabelerinin en güzel
yapılarından biri olan tiyatro, oldukça sağlam
kalmış ve bir süre öncesine kadar Efes Festivali gibi şenliklerde rahatlıkla kullanılabilmiştir. 25000 kişilik tiyatronun ilk kez Helenistik
dönemde yapıldığı bilinmekte ise de bugüne
gelen tiyatronun İmparator Cladius zamanında yeniden inşasına başlandığı, İmparator
Trianus M.S. 98-117 döneminde tamamlandığı bilinmektedir.
Celsus Kitaplığı: Ticari Agoranın yanında
bulunan Celsus Kitaplığı M.S.135 yıllarında
Asya Konsülü Julius Aguila tarafından
Romalı Mimar Vitruoya’ ya yaptırılmıştır.
Arka duvardaki bir kapıdan Celsus’un
mezarına geçilir. Celsus’un burada bulunan
heykeli bugün İstanbul Arkeoloji Müzesinde
bulunmaktadır. Roma mimari özelliklerini
tümüyle yansıtan yapının ön cephesinin
dekorasyonu, devrinin en güzel örnekleri
arasında yer alır. Ön cephe kolonları arasında
yer alan dört kadın heykeli “Akıl”, “Kader”,
“İlim” ve “Erdem” öğelerini sembolize eder.
Bu heykellerin orijinalleri bugün Viyana
Müzesinde bulunmaktadır.
Aşk Evi: Mermer caddeden yukarı çıkıldığında Kuretler Caddesi ile kesişen noktada
Aşk Evi bulunur. M.S.1. yüzyıla tarihlenen bu
ilginç ev, ana bir hol ve bu hole açılan birçok
odadan oluşmaktadır. Aşk Evinde bulunan
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mozaik kız portreleri bu evde çalışan kızlara
ait olduğu sanılmaktadır. Aşk Evinin duvarları içinde bugünün modern klima sistemine
eşdeğer bir soğutma ve ısıtma sisteminin
bulunması son derece ilginçtir. Burada şarap
mahzenleri, dev ocaklar, hamamlar, havuzlar,
yatak odaları, konferans salonları ile muhteşem bir kütüphanesi bulunduğu bilinmektedir.
Skolastika Hamamı: Efes’te yaşayan
zengin Romalı bayan Skolastika tarafından yaptırıldığı anlaşılan hamam M.S. 400
yıllarına tarihlenmektedir. Merkezi sistemle
ısıtılan hamam mermer kullanımının ilginç bir
örneğidir.
Hadrian Tapınağı: Kuretler Caddesinin en güzel yapılarından birisi de Hadrian
Tapınağı’dır. Bu tapınaktan geriye cephe
alınlığı kalmıştır. Tapınağın arşitravında tasvir
edilen mitolojik sahnelerden en ilginci Efes’in
kurucusu mitolojik kral Andoklos’un yaban
domuzunu öldürüşü ile ilgili sahnedir.
Trajan Çeşmesi: Hadrian Tapınağı’nı geçtikten sonra biraz ilerde solda Trajan Çeşmesi
yer alır. Çeşmenin katlarını süsleyen heykeller
Efes Müzesi’nde sergilenmektedir.
Yamaç Evler: Celsus Kütüphanesi’nden
Kuretler Caddesi’ne dönüşte, sağ tarafta Bülbül Dağı’nın yamaçlarında Efesli zenginlerin
ikamet ettikleri belirtilen evler vardı. Yakın
zamanda restore edilerek orijinal durumlarına
biraz daha yaklaşan bu evler, geniş merdivenlerle caddeye dikey olarak açılmakta, duvarlarında fresk ve mozaiklerle süslü, mermer
kaplamalar bulunmaktadır.
Domitian Tapınağı: Efes’te bir imparator
adına yapılmış ilk tapınaktır. Devlet Agorasının hemen karşısında, kentin en güzel ve
en merkezi yerindedir. Yalnız başı ve kolu ele
geçen Domitian’in oldukça büyük ölçülerdeki
kült heykeli bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, tapınağın giriş altarı ise Efes Müzesi’nde
sergilenmektedir.
Belediye Sarayı (Prytaneion): Efes’in
kutsal mekanı sayılan meclis sarayının sağ
tarafında Hestia sunağı bulunmaktadır. Bu
sunakta sürekli olarak bir kutsal ateş yanardı.
Prytaneion politik işlerin görüldüğü ayrıca
önemli törenlerin şölenlerin ve kabullerin
yapıldığı yerdi. İki Efes Artemis’inin de burada
bulunmuş olması Prytaneion’un dini açıdan
da son derece önemli bir mekan olduğunu
göstermektedir.
Odeon (Bouleuterion): M.S.2. yüzyılda
Efesli zenginlerden Publis Vedius Antonius
tarafından yaptırılan Odeon’un zamanında
üstü ahşap kaplamalıydı.
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Efes’i ziyaret ettikten sonra Selçuk’taki diğer gezilecek
yerlere de göz atmadan beldeden ayrılmak olmaz.
Efes Müzesi: Selçuk ilçesi içinde
bulunan müze kesinlikle ziyaret edilmesi
gereken yerlerden. Efes Müzesi sergilediği eserlerle, Avrupa’nın en önemli ve en
zengin müzelerinden biri olarak yerini
almıştır. Ülkemizde, Topkapı Sarayı Müzesi’nden sonra ikinci sırada gelmektedir.
Artemis heykellerinin ve daha nice eserin
muhteşem görüntüsünü görmek için
bile Efes Müzesi ziyaret edilebilir. Müze
Arkeoloji ve Etnografya olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır.
Meryem Ana Evi: Zamanında Hz.
İsa’nın Annesi Hz. Meryem’in yaşadığına
ve burada öldüğüne inanılıyor. Tarihî bir
Bizans Kilisesi’nin olma özelliği taşıyan
Meryem Ana Evi özellikle yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri ibadet mekanlarında biri olarak biliniyor.
Şirince: Eskiden bir Rum köyü olan
Şirince’ye mübadele zamanında Rumlar
yerleştirilmiş. Şarap üreticiliğinde ileri bir
noktada yer alan Şirince adı gibi şirin bir
köy kasabasıdır.
İsa Bey Camii: Artemis Tapınağı’yla
Saint Jean kilisesi arasında kalan İsa Bey
Camii, 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmış.
Selçuk Kalesi (Ayasuluk Kalesi):
Bugün görülen sur duvarları Osmanlı
dönemlerine aittir. Taş, tuğla ve harçtan
örülmüş olan duvarlarıyla 15 kule ile
desteklenmiş olan kale, doğu ve batıdaki
kapılardan sağlanmaktadır.
St. Jean Bazilikası: Selçuk Kalesi’nin
bulunduğu tepenin güneyinde yer alan Bazilika, Efes’teki Bizans dönemi yapılarının

en görkemlisidir.
Yedi Uyurlar: Dünyanın değişik
kültürlerinde izlerine rastlanan halkını
terk eden bir topluluğun hikâyesidir.
Hıristiyanlar tarafından kabul edilen
hikâyedeki mağara Selçuk ilçesindeki Efes
antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı
eteklerinde bulunmaktadır.
Artemis Tapınağı: Efeslilerin ilk
yerleşimlerinin bu tapınağın olduğu yerde
bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra
bir depremle tapınağın yıkılması üzerine
Roma imparatoru yardımı ile Efesliler
tapınağı yeniden ve daha gösterişli inşa
ederler. Dünyanın yedi harikasından biri
olarak bilinen Efes Artemis Tapınağının
bu gün sadece temel kalıntıları
bulunmaktadır.
Türkiye’nin en önemli açık hava müzesi
Efes, Anadolu tarihinin bir fotoğrafı sayılır.
Bu topraklarda binlerce medeniyet ve millet misafir eden Anadolu, kuruluşu 8000
yıl öncesine dayanan Efes’in izleriyle coğrafi mirasının büyüklüğünü ispat etmektedir.
Şehir planlama ve düzenleme açısından
bakıldığında da mükemmel örnekler
sergileyen Efes; hem şehre hem de şehrin
insanına saygınlık kazandıran anlayış kendisinden 2000 yıl sonra kurulacak medeni
uygarlıklara mimarlık dersi vermektedir.
Yılda bir buçuk milyonu aşkın ziyaretçi
ağırlayan bu nadide kültür mirası zamana,
tarihe, sanata dair anlatacak hikayeleriyle
dopdolu olarak onu keşfedecek meraklı
ruhlara her yeni günde kapılarını aralar.
Belki bu gezginlerden biri de siz olursunuz? Ne dersiniz?

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

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.
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Pal Sokağı Çocukları - Ferenc Molnar

B. Nilüfer Binbir

Antalya’nın
şahane
sonbahar
havasında
üç güzel
kitap
Merhaba sevgili okurlar,
Günlerin kısalıp gecelerin
uzamaya başladığı, uzun
zaman sonra rutinlerimize
döndüğümüz şu günlerde;
kitaplara bolca vakit
ayırabildiğinizi tahmin
ediyorum. :) Ben de,
Antalya’mızın şahane
sonbahar havasında sizlere
eşlik edecek üç güzel
kitap önerisi ile bu ay da
sizlerleyim.

Okuyucuya Not:
Bu üç kitaba eşlik eden üç sevimli
köpeğin de sahiplenildiğini biliyor muydunuz? Yani bu demek oluyor ki hiçbiri satın
alınmamış. Ya sokaklardan gelip ailelerini
bulmuşlar ya da barınaklardan. Günümüzde hala kedi, köpek satın alınması bana
çok cahilce geliyor. Çok üzgünüm bu
kelimeyi kullandığım için ancak sadece bu
kelime karşılıyor söylemek istediklerimi.
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UZUN zamandır
okuyamıyorsanız; bir
çocuk kitabı ile başlayın
bence. Çocuk kitapları bir
zamanlar sizin de çocuk olduğunuzu hatırlatacaktır.
Özellikle bir klasikse zaten
bugüne kadar gelmesinin
bir sebebi olduğunu hep
söylemişimdir. Ölümsüz
bu kitabı okurken tekrar
kitap okumanın keyfine
Jackie
varacaksınız. Çocukların gözünden dönemin
sorunlarına haksızlıklarına
daha yalın bir bakış açısı ile bakıyorsunuz.

Oyun sahalarını zengin
çocuklardan korumaya
çalışan bir gurup fakir
çocuğu konu alıyor; ancak
kitap bunun çok ötesine
geçmiş, yani Budapeşte’nin sokaklarına Pal
Sokağı Çocukları’nın
heykellerinin dikilmesinin bir sebebi varmış.
Nemsecsek’te mutlaka
kendinizi göreceksiniz,
Boka’nın asil yüreğine
hayran kalacaksınız. Hem
siz, hem çocuklarınız
severek okuyabilirsiniz.

Kardeşini
Doğurmak
Büşra
Sanay
KITABA,
okuyamazsam
bırakırım diye
başladım ancak
kitabın her
Cesur
satırında asla
bırakmamam
gerektiğini fark
ettim. Adından
da anlaşılacağı
üzere maalesef
ülkemizdeki
ensest sorununu
konu alıyor.
“Benim içim
kaldırmaz, okuyamam” demeyin çünkü
okuyup, bilinçlenip, haklarını savunamayan
çocuklarımızın, sesi olmamız gerekiyormuş,
ben de okudukça anladım. Bir diğer açıdan
da etrafınızda olanları daha iyi okumanızı
sağlıyor, çünkü çocukların kötü muamele,
istismar karşısında sergiledikleri davranışlar
hep aynıymış. Bu çocuklarla karşılaştığımız
zaman da yapmamız gerekenler bu yasalar ile
altın değerini taşıyor diyebiliriz. Ülkemizde
neden bitmeyen bir sorun olduğunu da
kitabın şu cümlesinde çok net bir şekilde
açıklanmış; ‘...topluluklarda güç ilişkilerini
anormal biçimlerde kullanan insanlar varsa,
çocuk cinsel istismarı bir süreden sonra
normalleşiyor.’ Gazeteci, yazar Büşra Sanay
konuyu her yönü ve bütün taraflar açısından
kaleme almış. İstinasız herkese okumasını
şiddetle tavsiye ederim.
Kedi, köpek üretiminde annelerin damızlık
olarak kullanılmasını teşvik edip çok kirli bir
pazarda alıcı oluyorsunuz ve alıcı olduğu
sürece üretim devam ediyor. Yani arz talep
dengesini sağlıyorsunuz. Eğer talep olmazsa
arz da gerçekleşmez. Ayrıca satın alınılan
canlıların pek çok sağlık sorunu yaşadıklarını
biliyor muydunuz? Hem bir kedinin köpeğin
şeklinin öyle ya da böyle olması sizin için
neyi değiştiriyor? Tek aklıma gelen, kendini

Çakıl

Mezun Cinayetleri
Tuna Kiremitçi

MUHTEMELEN devamı gelecek bir
karakterin ilk kez sahneye çıktığı kitap olması
sebebi ile polisiye severlere şiddetle tavsiye
ederim. Başkomiser Perihan Uygur, erkeklerin dünyası olarak adlandırılabilecek polis
teşkilatında saygı gören, senelerdir çizgisinden
taviz vermemiş, mesleki hırsları olmayan bir
kadındır. Zamanla teşkilatın Perihan ablası haline de gelen kahramanımız, bir okulun pilav
gününde çatıdan düşen bir mezunun ölümünün şüpheli olduğunu düşünmektedir. Ancak
yukarıdan gelen emirle dosyayı intihar olarak
kapatması istenir. Bu kahramanımızın içine
sinmez ve içgüdüleri de haklı çıkar. Katilin
peşine düşen Perihan Başkomseri heyecan ile
takip edeceksiniz. Yazarın bu türde ilk kitabı
olmasına rağmen gayet başarılı bir kitap olmuş. Zamanla karakteri okurların tanıması ile
ikinci, üçüncü kitaptan sonra polisiye severler
kahramanın bir sonraki kitabını heyecanla
bekleyeceklerdir.
beğenmeyen insanların kendi açıklarını
görsel olarak beğenilen (Kime göre? Neye
göre?) başka canlılar ile kapatmaya çalışması
oluyor. Elimizin altındaki interneti çok az da
olsa doğru bilgiye ulaşmak için kullanalım,
sadece popüler kültürün bize dayattıklarını
satın almak için kullanmayalım. Dost acı
söylermiş unutmayın.
Hepinize çok sağlıklı, çok mutlu, bol kedili, köpekli, kitaplı bir ay dilerim,

CITYMÜZİK

80’lerin dillere
dolanan şarkılarını
YENiDEN YORUMLADI

YeniVersiyon80’ler dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den
Fatma Turgut, Can Ozan, Melis Yelman gibi alternatif
sanatçılardan oluşan yeni bir tarzla geri dönüyor.

D

EEZER, döneminin en sevilen
alternatif sanatçıları başta olmak
üzere 80’lerin klasiklerini kendi
tarzlarında ele aldığı yepyeni bir
#Originals albümü olan YeniVersiyon80’leri
duyurdu. Albüm içindeki tüm derlemeler, 3 ay
boyunca yalnızca Deezer’da dinlenebilecek.
Dünyada daha önce InVersions 80s ismi
ile yayınlanan proje, alternatif ve bağımsız
sanatçının kendi özgün tarzlarında yeniden
yorumladığı hafızamızda yer eden şarkılarla
geri dönüyor. Bu sefer müzikseverler 80’lerin
sevilen klasiklerini yeni ve cesur bir tarzda
dinleyebilecek. ‘YeniVersiyon 80’ler’, Türkiye’den Fatma Turgut’un yorumladığı Sezen
Aksu’nun sevilen şarkısı “Hata”, alternatif
yerli sahnenin sevilen isimlerinden Can Ozan
ve Melis Yelman’ın “Alla Beni Pulla Beni”
uyarlamasını içerecek. Listede dünyadan da
Like a Prayer, Wicked Game, Tainted Love gibi
efsane olmuş şarkıların yeni yorumları yer
alıyor.
“Alla Beni Pulla Beni” şarkısına yeni yorum
Milky Chance, L’impeatrice ve Laura
Mvula gibi Türkiye’de de ses getiren isimlerle
InVersions 80s çalma listesinde bir araya

gelen Müzisyen Can Ozan, uluslararası alanda
başarılı sanatçılarla aynı listede buluşmuş
olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Ozan, “Bu fırsat için Deezer’a teşekkür ederim. Milky Chance’i çok severim ve dinlerim.
Hatta Stolen Dance’i ilk duyduğumda bu şarkıyı keşke ben yapsaydım demiştim. Deezer
ile yapacağımız bu şarkı gündeme geldiğinde
Melis Yelman ile evde şarkı yazıyorduk. Konusu açılınca Melis’e yıllardır “Alla Beni Pulla
Beni” şarkısını yorumlamak istediğimden,
ancak telif sıkıntıları nedeniyle yapamadığımdan bahsettim” dedi.
Deezer’ın geçen yıl yayınlanan ilk ‘InVersions’ derlemesi, indie darlings Arlo Parks
(yakın zamanda BRIT Awards 2021’de En
İyi Çıkış Yapan Kişi olarak taçlandırıldı) ve
Alfie Templeman (BBC Sound of 2021) ve
Fontaines DC gibi daha köklü alternatif
sanatçılar dahil olmak üzere 10 çığır açan isim
içeriyordu. Kayıt, bugüne kadarki en başarılı
#Originals projelerinden biri oldu ve 80’lere
odaklanan bu yepyeni albümün yolunu açtı.
Sanatçı ilişkilerinden sorumlu Deezer Başkan vekili Nigel Harding, 80’ler müziğinde bu
eşsiz 10 yılın seslerini kucaklayan yepyeni bir

nesil hayran kitlesiyle, daha önce hiç olmadığı
gibi bir canlanma gördüğünü belirterek, “İşte
bu yüzden günümüzün yükselen müzik yıldızlarını, onların en sevdikleri 80’ler marşlarına
modern bir yorum getirmeye davet etmek
çok doğal geldi. Sonuçta hepsinin sesini ilk
kez duymuş gibi olduk. InVersions projemizde öne çıkan sanatçılarımızdan bazılarının akışlarında yüzde 200’ün üzerinde bir
büyüme oldu. Bu yeni Originals albümünü de
dünyanın her yerinden müzik hayranlarının
çok seveceğinden eminim” dedi.

Çetin Çetintaş’ın yeni albümü

MARGAM ÇIKTI

B

AŞARILI yoga eğitmeni Çetin
Çetintaş’ın çıkardığı MargaM isimli
“yol” anlamına gelen müzik albümü,
tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Kişilerin zaman içerisinde edindiği kalıplardan
dolayı kendi yaşam yollarına yabancılaştığını
ifade eden Çetin Çetintaş; kalıpları yıkan,
insana doğrudan temas eden ve dinleyicilerin
hücrelerinde hissedeceği albümü müzikseverlerle buluşturdu.

Yoga üzerine yaptığı
çalışmalarla son zamanlarda
adından sıkça söz ettiren
yoga eğitmeni Çetin Çetintaş,
dinamiklerle dolu hayatını
yeni bir müzik albümü;
“MargaM” ile taçlandırıyor.

DINLEDIKTEN KISA SÜRE SONRA
YAŞAMDAKI ETKILERI GÖZLEMLENEBILIR
Çetin Çetintaş’ın MargaM isimli albümünde yer alan her mantra, kendi taşıdığı manaları
ve alanların sınırsızlığını ifade eden aranjelerle
hazırlandı. Çıkardığı yeni albümü hakkında
konuşan Çetin Çetintaş, “Mantralar, ihtiyacımız olan nitelikleri uyandırmamıza yardımcı
olarak bizi yaşama tonlar. Bu sayede yaşamla uyum içinde bir varoluş haline çekiliriz.
Mantraların anlamlarını bilmeyen bir kişi bile

onları dinledikten kısa bir süre sonra yaşamındaki etkileri gözlemleyebilir” diyerek albümün
kişiler üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor.

MARGAM ALBÜMÜ ILE KIŞILER
VAROLUŞU HISSEDECEK
Çetin Çetintaş, çok güçlü bir sound’a sahip
olup birçok müzik tarzını içinde barındıran Mantra albümünü dinlerken, kişilerin
çıktıkları yolda her şeyle bütünleşmelerini,
kendilerini duymalarını ve varoluşu hissetmeleri gerektiğini belirtiyor. MargaM albümünün
prodüktörlüğünü Çetin Çetintaş üstlenirken
besteleriyle Eliz Öncel, Yunus Akbaş ve Sezen
Erol albüme renk kattı. Vokallerde Çetin Çetintaş, Bilge Yılmaz, Ceyda Saltadal, Sezen Erol
ve Yunus Akbaş yer alırken bu özel albümün
aranjörlüğünü ise Eliz Öncel yaptı.
Albümün “Mangalam” adlı şarkısının klibi
ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yönetmenliğini Ceyda Saltadal’ın yaptığı klip, YouTube
üzerinden müzikseverlerle buluştu.
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Siber saldırıdan
korunmanın

DÖRT TEMEL ADIMI
Siber güvenlik kuruluşu
ESET, kurumların siber
saldırıdan korunabilmeleri
veya kurtulabilmeleri için
gerekli olan dört önemli
adımı sıraladı.

Ş

IRKETLER teknolojiyi her alanda
kullanarak verimliliklerini artırıyorlar.
Satış, pazarlama, AR-GE, satınalma,
insan kaynakları gibi her bir birim veri
üretiyor, işliyor ya da kullanıyor. Dijitalleşme,
doğru araçlarla iyi kullanılırsa önemli bir
faydaya dönüşürken, siber güvenlik önlemleri doğru kurgulanmadıysa, basit bir ihmal
nedeniyle, önemli sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Örneğin; bir çalışan, zararlı yazılım bulaşmış bir kişisel USB belleğini şirket cihazına
taktı ve aniden olumsuz bir olay ortaya çıktı
ya da muhasebedeki bir yetkili, dikkatsizce
davranarak, açmaması gereken bir maili açtı.
Böyle bir durum ile karşılaştığınızda sorunu
tespit etmek için gerekli sistemleri şirketinize
kurdunuz mu? İstenmeyen bir olaya karşı bir
hareket planınız; olay müdahale planlamanız
var mı?
ESET uzmanları, bu tip durumlara karşı,
şirketlere yol haritası olabilecek temel adımlar
hakkında bilgilendirmede bulundu.

1
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Hazırlık aşaması

Herhangi bir olay gerçekleşmeden önce,
ilk etapta meydana gelebilecek sorunları en
aza indirecek uygun güvenlik kontrollerini
kurmak önemlidir. Şirket ağının yapılandırılması ve bakımı, güvenliği yapılmalıdır. Bu,
sunucuları, işletim sistemlerini ve uygulamaları
güncel tutmayı, uygun şekilde yapılandırmayı
ve kötü amaçlı yazılım koruması ile güçlendirmeyi içerir. Çalışanların mutlaka eğitim
almasını sağlayın.
Ağınızı kurmanın önemli bir parçası, ağınızda meydana gelen olayları toplamak ve analiz
etmek için gerekli tüm izleme ve günlük araç-

2
larının yerinde olduğundan emin olmanızdan
geçiyor. Bir olay müdahale ekibi kurulması,
bu ekibinin şirket içinden mi şirket dışından
mı oluşturulacağına karar verilmesi gerekiyor.
Alacağınız karar ile ilgili ayırmanız gereken
kaynak ve bütçeyi de hesaplamalısınız.
Hazırlık aşamasının diğer bir noktasını destek
ekipleri oluşturmaktadır. Yaşanabilecek bir
olayla ilgili herhangi bir iletişimi medya,
ortaklar, müşteriler ve/veya kolluk kuvvetleriyle birlikte yönetmek için hukuk müşaviri ve
halkla ilişkiler ekiplerinin de önemli olduğunu
unutmamalısınız.

Tespit ve analiz

Bu aşamada, olay müdahale analistleri,
tüm izleme araçları ve günlükleri tarafından
kendilerine sunulan çok çeşitli veri biçimleriyle, ağda tam olarak ne olduğunu ve neler
yapılabileceğini anlamak için bilgi, deneyim ve
mantıksal düşünme gücünü ortaya koyarlar.
Analistin görevi, soruna yol açan olay dizilerini
yeniden oluşturmak için olayları ilişkilendirmektir. Bunun için elinizde kullanabileceğiniz
ve sizi destekleyebilecek araçlarınız olması
gerekecektir. Şüpheli olayları otomatik olarak
işaretleyen ve olay yanıtlayıcıları tarafından
daha fazla inceleme için tüm süreç ağaçlarını
kaydeden ESET Enterprise Inspector uç nokta
tespit ve müdahale çözümleri çalışmalarınızı
bu kapsamda destekleyecektir.

3
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Caydırıcılık, yok etme ve kurtarma

Üçüncü aşamada, güvenlik olayı müdahele ekibi tespit edilen tehditlerin daha
fazla yayılmasını durdurmak için kullanacağı
yönteme karar verir. Bir sunucu mu kapatılmalı, bir uç nokta mı izole edilmeli veya belirli
hizmetler mi durdurulmalı? Seçilen önleme
stratejisi, kanıtları korumayı ve önleme süresince alınabilecek daha fazla hasar olasılığını
göz önünde bulundurmalıdır. Genellikle bu,
tehdit altındaki sistemleri izole etmek, ağın
parçalarını bölümlere ayırmak veya etkilenen
makineleri bir Sandbox’a koymak anlamına
gelir. Sandbox, tehdidin daha fazla izlenmesini ve daha fazla kanıt toplanmasını sağlama

dosyalar temiz yedeklemelerden geri yüklenmeli, parolalar değiştirilmeli, güvenlik duvarı
kuralları daha sıkı hale getirilmelidir. Normal
iş operasyonlarına tam olarak geri dönülmesi, yaşanan olaya bağlı olarak aylar sürebilir.
Kısa vadede, IT yöneticilerinin aynı olayın
tekrarlanmasını önleyebilmesi için artan veya
daha ince ayarlanmış günlük kaydı ve izleme
ayarları yapılmalıdır. Uzun vadede, ağın daha
güvenli bir ağa dönüştürülmesine yardımcı
olacak daha kapsamlı altyapı değişiklikleri
görülebilir.

avantajına sahiptir. Bununla birlikte, tehdit
altındaki bir ana bilgisayarın sandbox’tayken
daha fazla hasar görmesi tehlikesi vardır.
Hukuk müşaviri, müdahele ekibinin mümkün
olduğunca fazla kanıt toplaması ve belgelemesi gerektiği kararını verebilir. Bu durumda,
kanıtların kişiden kişiye aktarılması titizlikle
kaydedilmelidir. Zararlı yazılım tespit edildiğinde, tehdit altındaki sistemlerden silinmelidir. Kullanıcı hesaplarının devre dışı bırakılması, kapatılması veya sıfırlanması gerekebilir.
Güvenlik açıkları yamalanmalı, sistemler ve

4

Olay sonrası etkinlik

Müdahele ekibi, bir olay yapılanması ve
zaman çizelgesi sağlayıp belgelemelidir. Bu,
olayın temel nedenini ve tekrarlamasını veya
benzer bir olayı önlemek için neler yapılabileceğini anlamaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda tüm ekiplerin kullanılan süreçlerin ve prosedürlerin etkinliğini gözden geçirmek, iletişim
ve işbirliği zorluklarındaki boşlukları belirlemek
ve mevcut olay müdahale planına verimlilik
kazandırmak için fırsatlar arama zamanıdır.
Son olarak, yönetim olay sırasında toplanan
kanıtları saklama politikasına karar vermelidir.
Bu nedenle, öncelikle hukuk departmanınıza
danışmadan sabit diskleri silmeyin. Çoğu kuruluş, yönetmeliklere uyum sağlamak için iki yıl
boyunca olay kayıtlarını arşivler.
Olay müdahale araç setinizi güçlü soruşturma
yetenekleriyle tamamlamak isterseniz ESET
Enterprise Inspector’ı deneyebilirsiniz.
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GP2 ile gelen yüksek

PERFORMANS

En bariz yeniliği geliştirilen GP2 işlemciden
alan GoPro 10, bu sayede yerini aldığı modelden
daha yüksek bir performans ortaya koyuyor.

Deniz Gözükızıl

teknoamigo@gmail.com
dgoz33@hotmail.com

G

P2 ile gelen bu yüksek performans
sayesinde 5.3K çözünürlükte saniyede 60 kare videolar çekebilen model,
4K çözünürlükte saniyede 120 kare
hıza ulaşabiliyor. Çözünürlük 2.7K’ya ya da
1080P’ye çekilirse kare hızı 240 fps’e kadar
çıkıyor. Herhangi bir hazneye gerek olmadan
10 metreye kadar su geçirmeyen ve GoPro’nun
büyük aksesuar arşivine tam destek veren
ürün, 23 MP’lik yeni bir sensoru sayesinde bu
kalitede fotoğraflar çekebiliyor.
155 derece görüş açısı getiren yeni optikleri ve
yeni geliştirilen lens kaplamalarıyla yansımaları azaltarak kontrastı yükselten GoPro Hero
10 Black, Hyper Smooth4.0 adı verilen yazılım
destekli ve çok ama çok başarılı diyebileceğimiz bir görüntü sabitleme sistemi kullanıyor.
1080P çözünürlükte canlı yayın desteğini
beraberinde getiren Hero 10 Black, yazılımsal

olarak birçok yaratıcı çekim modunu kişilere
sunuyor ve aksiyon tutkunlarına gelişmiş
bir akıllı telefon uygulaması sağlıyor. Önünde ve arkasında ekranlar yer alan, arkadaki
dokunmatik ekranı 2.7 inç boyutunda olan
ürün, GP2 sayesinde daha seri şekilde kontrol
edilebiliyor. Rüzgar engelleme özellikli üç adet
mikrofona sahip olan aksiyon kamerası, 1.720
mAh pil taşıyor, microSD yuvasına sahip ve
tabii ki GPS de mevcut.
Avrupa’da 540 Euro fiyat etiketiyle satılacak modelin Amerika fiyatı ise 499 dolar.
Bu arada model için ilginç bir üyelik sistemi
de var. ABD fiyatı normalde 499 dolar olan
kamera, üyelik alınırsa 399 dolara düşüyor. Bu
üyelik sayesinde model şarj olurken videoları
buluta yükleyebiliyor. Ancak bu özel abonelik
için aylık 5 dolar, yıllık ise 50 dolar ödenmesi
gerekiyor.

Acer Aspire C27 All-in-One bilgisayarlar geniş
ekranda yüksek performans sunuyor
iPhone 13 Pro’nun grafik
benchmark puanı

İÇINDE bulunduğumuz Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulması beklenen iPhone
13 Pro, Geekbench testine tabii tutuldu. Pro
modellerinin grafik performansının bir önceki
Pro modellerinden yüzde 55 oranında daha iyi
olduğu ortaya çıktı.
Yeni Pro modellerinin ayrıca 13 ve 13
mini’nin grafik performansından da daha iyi
olduğu belirtiliyor. iPhone 13 Pro’nunGeekbench 5‘teki metal puanının 14.216 olduğu
ifade ediliyor. Bir önceki modelin metal puanı
ise 9.123 idi. Paylaşılan puana bakıldığında
yeni Pro modellerinin gerçekten de etkileyici
bir performansa imza attığı görülüyor. Yeni
Pro modellerinin özellikle oyunlarda sunacağı
performansı merak ediyoruz. Bu yılki iPhone
Pro modellerine eklenen ekstra performansın
ProRes video codec desteğiyle ilgili olduğunu
söylemek mümkün. Yerleşik olarak Dolby Vision HDR video çekebilen telefonlar, videoda
arka planı sanal olarak bulanık hale getirebiliyor.
iPhone 13 Pro modelleri yeni bir 5 çekirdekli GPU’ya sahip. İki yeni yüksek verimlilik
çekirdeğine ve dört yeni yüksek verimlilik
çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli işlemci, üst
düzey bir performans vadediyor. Yeni Neural
Engine saniyede 15,8 trilyon işlem yapabiliyor.
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EN yeni 11. Nesil Intel® Core™ i5 ve i7 işlemci
seçenekleri ile gelen Acer Aspire C27 serisi,
güçlü performans özellikleri sunuyor ve yer tasarrufu sağlıyor. Hepsi bir arada bilgisayarlar,
ince tasarımları ve kolay kurulumları ile son
yıllarda hem ev hem de ofis kullanıcıları için
etkileyici bir bilgisayar deneyimi sunuyor.
En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i5 ve i7
işlemci seçenekleri ile gelen Acer Aspire C27
(C27-1655) hepsi bir arada bilgisayarlar ile
ister içerik oluştururken ister görüntülerken
eksiksiz bir performans ve parlak görüntüler
elde etmek mümkün. Yer tasarrufu sağlayan
ince yapısıyla öne çıkan cihaz, son derece
güçlü bir hepsi bir arada bilgisayar deneyimi
sunuyor. Aspire C27 (C27-1655), sahip olduğu
NVIDIA® GeForce® MX330 GPU sayesinde
güncel içerikleri kolayca düzenlemeyi sağlıyor.
Bu kombinasyon uygulamaları seri bir şekilde
çalıştırmanın yanı sıra, fotoğraf ve video
düzenleme için de yeterli alan sağlıyor.
Öte yandan kullanıcılar, gözlerin rahatlı-

ğına odaklanan iki farklı teknoloji sayesinde
daha konforlu bir deneyimi garantiliyor. Acer
BluelightShield™ kişinin mavi ışığa maruz
kalma seviyesini minimuma indiriyor. Flickerless™ teknolojisi ise LED panelin doğasında
olan titreşimi en aza indirerek kullanıcıların
çok daha rahat bir ekran deneyimi yaşamasına
yardımcı oluyor.

Instagram’da “yukarı kaydır” devri sona eriyor

INSTAGRAM geçtiğimiz ay Hikayeler için
bağlantı çıkartmaları test etmeye başlamıştı.
İşte bu altyapı halihazırda yukarı kaydırma sisteminin yerini almaya başladı. Bu sayede kişiler
paylaştıkları Hikayeler içerisine “Bağlantı” isimli çıkartma üzerinden bağlantı ekleyebilecekler.
Takipçiler de bu çıkartma üzerinden koyulan
bağlantıya uygulamadan çıkış yapmadan gi-

debilecek. Yukarı kaydırma temelli dış bağlantı
etkileşimi biliyorsunuz herkese açık değildi.
Burada belirli bir takipçi sayısının geçilmesi
gerekiyordu. Bağlantı çıkartmaları ise şimdilik
herkese açılacak gibi görünüyor. Instagram,
hemen olmasa da özelliğin ilerleyen dönemde
herkes için aktif edileceğini net olarak belirtiyor. Ancak henüz net bir tarih yok.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’ne bağlı
Genetik ve Biyomühendislik,
Endüstri Mühendisliği
ve Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölüm
öğrencilerinin tasarladıkları
yeni teknolojik sensör ile
orman yangınları önceden
tespit edilebilecek. Böylelikle
gelecekte bitkilerin ve o
habitatta var olan canlıların
yaşam kaybının önlenmesi
hedefleniyor.

D

Tasarladıkları sensörle
ORMAN YANGINLARI
ÖNCEDEN TESPiT EDiLECEK

ÜNYADA birçok olumsuz etkiye
sebep olan iklim krizinin sonuçlarından biri de orman yangınları.
Değişmekte olan iklim, orman
yangınlarının oluşmasını tetikliyor. Bu olumsuz duruma son vermek üzere yolan çıkan
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri disiplinler arası ders kapsamında yeni teknolojik bir
sensör tasarladı. BİLGİ Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’ne bağlık Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Büşra Nur Kütük,
İdil Salman ile Ayşe Betül Levent, Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden Şeyda Nur Keklik
ile Damlasu Türkoğlu, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nden ise Kaya Uras
Tuzcuoğlu’nun birlikte geliştirdiği disiplinlerarası proje, BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Gülen’in
danışmanlığında yürütüldü.

ENERJISINI GÜNEŞTEN ALIYOR
Bu sensörün amacı, orman yangınlarının başlamasında etkili olan nem, sıcaklık
ve duman parametrelerinin ölçümlerinin
takip edilmesiyle tehlikeli/kritik seviyelere
ulaştığında çıkabilecek yangınlara önceden
müdahale etmek. Böylelikle bitkilerin ve o
habitatta var olan canlıların yaşam kaybının
önlenmesi hedefleniyor. Digital tasarımı
yapılan cihaz, enerjisini güneşten alıyor.
Günümüzde hali hazırda var olan ve kullanılan bu tarz sensörler sahip oldukları termal
kamera teknolojisi sayesinde yüksek maliyet
içerdikleri için her yeşil alanda yaygın bir
şekilde kullanılmıyor. Örneğin İspanya’da
210 hektarlık alana yerleştirilen 96 adet cihaz

bulunuyor. Bu cihazlar, uzaktan sıcaklık,
nem, CO, ve CO2 miktarlarındaki değişime
göre aktif oluyor. Dünyadan bir diğer örnek
ise Kalifornya’da bulunan ve bazılarında GPS
alıcısı olan sensörler. Diğer örnekten farkı ise
bu sensörler sıcaklık, bağıl nem, barometrik
basınç sensörleri kullanılarak dizayn ediliyor.
Bunların dışından Türkiye’den örnek vermek
gerekirse Antalya/Kumlucada bulunan
Rhodiapolis antik şehri etrafına ve Boğaziçi
Üniversitesi kampüsünde pilot uygulamalar
bulunuyor.

40 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK SONUCU
SENSÖR HAREKETE GEÇIYOR

Cihazın ölçüm yaptığı parametreler olarak
nem, sıcaklık ve duman olmak üzere üç kola
ayrılıyor. Bunlar iklimsel veriler olabildiği gibi
bitkisel parametreleri de içerebiliyor. Yüzde
20’nin altına düşen nem miktarı, 40 dere-

cenin üstüne çıkan sıcaklık ve ortaya çıkan
duman sonucu sensör harekete geçiyor ve bir
alarm sistemine bağlanıyor. Cihazda ağaçlara
yerleştirilmek üzere sensör ve bir güneş paneli, toprağa yerleştirip nem miktarını ölçmek
üzere bir FC-28 sensör ve lokasyon tespit
edebilmek adına GSM/GPS kart yer alıyor.
Cihazın aktif olduğu alan ise alarm sistemini harekete geçirecek uygunluktaki madde
seviyelerini ölçtüğü anda yangının yeri ve büyüklüğü gibi veriler monitörlerinde bir uyarı
oluşturuyor. Bu nedenle yangın büyümeden,
ormanlar ve canlılar geri dönüşü olmayacak
bir zarar görmeden durumun önüne geçilebiliyor. Cihaz gerekli doğru koşullarda kullanıldığında yangın riski önceden tespit edilip önlem alınıyor. Buna ek olarak oluşan yangınlar
başlangıç aşamasında erken dönemde tespit
edilebileceğinden erken müdahaleyle yangın
büyümeden kontrol altına alınıyor.
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Yaemina Beauty
Self Portrait Foundation
199 TL

CITYALIŞVERİŞ

Ariş Pırlanta At
2.697 TL
Ariş Pırlanta Kedi
1.199 TL

Yaemina Beauty
yarı mat velvet ruj
119 TL

Ariş Pırlanta At
2.498 TL

Yaemina
Beauty
Roller Coaster
Eyeiner
129 TL

Yaemina
Beauty
All Night Long
Maskara
149TL

Ariş Pırlanta Fare
2.298 TL

Ariş Pırlanta Kuğu
2.897 TL

Ariş Pırlanta
Hayvanlar Alemi Koleksiyonu
3.3267 TL

SONBAHAR’IN
TAM ORTASINDA
ihtiyaç listelerine tavsiyeler

Yaemina Beauty
Needed Göz Kalemi
99 TL

Kışa hazırlıkların son aşamalarına geldiği bu günlerde, ihtiyaçlar
da daha net belirmeye başladı. Okula başlayan çocuklar,
serinleyen havalar ve bitmek bilmeyen listelere faydası olması
dileğiyle, işte alışverişiniz için önerilerimiz…

Boss Saat&Saatci 4.210 TL
Rêve de Miel
Packshot Rdm
Fragant Water
200 TL

Rêve De Miel Packshot Rdm
Solid Shampoo 80 TL

Emporio Armani 5.730 TL

Versace 9.590 TL

Versace 10.230 TL
NUXE VR LEVRES 70 TL

LIERAC Lumilogie
Double Concantrate
489 TL
70

LIERAC Rosilogie
Double Concentrate
New 454 TL

LIERAC SEBOLOGIE
DOUBLE
CONCANTRTARE NEW
474 TL

LIERAC Lumiloge
Mask 314 TL

LIERAC Sebologie
Mask New 314 TL

NUXE VR BAL ETU
70 TL

CITYALIŞVERİŞ

Network 1.995 TL

Network ekose 3.599 TL
NINE WEST
snekers 259 TL

Network 3.599 TL

Network 7.299 TL

Network 2.995 TL

NINE WEST
çanta
259 TL

NINE WEST
çizme
299 TL

NINE WEST bot
459 TL

NINE WEST çanta
329 TL

NINE WEST bot
549 TL
NINE WEST çanta
429 TL

Salomon
Predict Mod
BEbony
Meadowbrook
1.199,99 TL

Salomon
Predict Mod Bk
Wh Wh
1.199,99 TL

Cotton Box
Gravel Yeşil
Mist Ranforce
Nevresim Takımı
415 TL

Salomon Ultra Glide 1
1.629,99 TL

Salomon Ultra Glide 2
1.629,99 TL

LINENS WILLOW
SEPET24X18X11CM
49 TL

Cotton Box
Nora Kahve
Mist Ranforce
Nevresim Takımı
415 TL

LINENS WILLOW
BÖLMELİ SEPET 30X6CM
69 TL

LINENS WILLOW
SEPET 28X22X12 CM
59 TL
LINENS WILLOW
SEPET
20X20X1533CM
99 TL

LINENS WILLOW
AMRKN SRVS 35 CM
39 TL

LINENS WILLOW
SEPET 32X26X13CM
69 TL
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Turizm ve etkinlik sektörünün devleri

ACE OF M.I.C.E iLE
ANTALYA’DA BULUŞACAK

A

Etkinlik ve turizm sektörünün ‘AS’ları 7-9 Kasım 2021 tarihlerinde
Antalya NEST Kongre Merkezi’nde Turkish Airlines isim sponsorluğunda
gerçekleşecek Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards organizasyonunda
bir araya gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanı Muhittin Böcek
ve ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin’in de katılımıyla ACE of M.I.C.E basına
tanıtıldı. 14 Eylül’de Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de yapılan basın
toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti.

NTALYA, 7-9 Kasım 2021 tarihlerinde etkinlik ve turizm sektörünün en büyük organizasyonuna
ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk
kez düzenlenen Masters of Events ACE of
M.I.C.E. Awards by Turkish Airlines, pandemi
döneminin ardından sektör profesyonellerinin buluşması açısından oldukça etkili olacak.
MICE (Meetings, Incentives, Conferences
and Events) sektörünün en iyilerinin 23 ayrı
kategoride ödüllendirileceği organizasyon, 3
gün boyunca etkinlikve turizm sektörünün
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‘As’larını Antalya’da buluşturacak.
Ulusal ve uluslararası 160’dan fazla
kurumsal firma ile 3 gün boyunca 7 binin
üzerinde B2B toplantının yapılacağı, Antalya’nın MICE alanında marka değerine büyük
katkı sağlayacak olan etkinlik, finalde ise
global MICE sektörünün en büyük ödül töreni
organizasyonu olan ACE of M.I.C.E. Awards
ile sonlanacak.
Bu etkinliği tanıtmak amacıyla, 14 Eylül’de
Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de
yapılan basın toplantısı, geniş bir katılımla

gerçekleşti. Toplantıya, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO-ACB
Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, Antalya
İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Zorlu,
Türk Hava Yolları MICE Müdürü Vildan
Mataracı, Türk Hava Yolları Antalya Satış
Müdürlüğü Pazarlama Şefi Özlem Çatalcalı,
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Akdeniz Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı
ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül
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Ege’nin yanı sıra sektör temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Toplantının açılışında bir konuşma
yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek,COVID-19 pandemisinden
ve afetlerden dolayı tüm insanlık için zor
dönem yaşandığını ve turizm sektörünün
olumsuz etkilendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya güzeli Antalya’mıza
her şey yakışıyor. M.I.C.E sektörünün en
önemli etkinliği olan Masters of Events ACE
of M.I.C.E. Awards by Turkish Airlines’ın
Antalya’ya gelmesinden dolayı çok gururluyuz. Bu etkinlik için Volkan Ataman’a her
türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki
dönemde Antalya’nın turizminin gelişmesi
ve M.I.C.E sektörünün göz bebeği olması için
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizm
sektörüyle beraber çalışmaya hazırız.”
ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin ise,
konuşmasında şunları belirtti: “1,5 senedir bir
pandemi sıkıntımız vardı. Bu ortamda Antalya ve Türkiye’nin güzel haberlere ihtiyacı var.
Toplantı ve etkinlik anlamında Antalya’nın
altyapısı hazır. Artık dünya çapında kongre salonlarımız var. Önümüzdeki yıllarda M.I.C.E
sektörü Antalya’da daha da gelişecek. Masters
of Events ACE of M.I.C.E. Awards by Turkish
Airlines gibi bir etkinliği Antalya’ya getiren
Volkan Ataman’a teşekkür ediyoruz. Pandemi geçtiğinde en hızlı toparlanacak sektör,
turizmdir. Kitle turizminde sıkışıp kalmamak
için birlikte hareket etmek önemli. Antalya’nın altyapısı turizm çeşitliğine açık. Hep

beraber olursak, birlikte çalışırken toplantı ve
etkinlik anlamında üst düzeye çıkarız.”

ANTALYA’NIN MARKA DEĞERİNE KATKI
Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards
by Turkish Airlines etkinliğini organize eden
Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman
ise, bu etkinliğin birçok yönü ile hem MICE
sektörüne hem de Antalya ve Türkiye’nin
marka değerine katkılarda bulunacağını
vurguladı. Antalya’nın bugüne kadar dünyaca
ünlü pek çok organizasyona başarıyla ev
sahipliği yaptığını hatırlatan Ataman, şu değerlendirmeyi yaptı: “Antalya, dünyanın önde
gelen M.I.C.E destinasyonlarının başında
geliyor. Ancak ne yazık ki; 2014 yılından beri
Türkiye’deki sıkıntılı süreç nedeniyle etkinlik
sektörü arzu ettiği ivmeyi kazanamadı. İki yıla
yakın süredir küresel salgın süreci nedeniyle
de sektörümüz zor günlerden geçti. Yaraların
sarılmaya başladığı bu dönemde destinasyon pazarlama faaliyetleri önem kazanıyor.
Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards
by Turkish Airlines, Türk Hava Yolları isim
sponsorluğu ve desteği ile Antalya’da bu yıl ilk
defa düzenlenecek ve etkinlik sektörünün duayenlerini bir araya getirecek olması açısından
da özel bir önem taşıyor.”

ÖNEMLİ BİR DENEYİM YAŞATACAK
ACE of M.I.C.E. Fuarı ile 8 yıldır sektöre önemli katkılar sağladıklarını aktaran
Ataman, Antalya’daki bu etkinlik ile bunu bir
üst noktaya taşıyacaklarını vurguladı. Masters
of Events ACE of M.I.C.E. Awards by Turkish
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Airlines’ın, 3 günlük programı ile katılımcılarına farklı bir deneyim sunacağını dile getiren
Ataman, bunları şöyle özetledi: “Masters of
Events ACE of M.I.C.E. Awards by Turkish Airlines, yurtiçinden ve yurtdışından çok önemli
markaları, çok değerli isimleri buluşturacak.
Bu büyük organizasyonla etkinlik sektörünün
faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön
vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve
kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu
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yaratmayı, M.I.C.E. sektörünü ve sektörden
hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi
vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve Türk kongre,
toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini
küresel ölçekte arttırmayı hedefliyoruz.”

DOLU DOLU BİR PROGRAM HAZIRLANDI
m NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde
7-9 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek
etkinlik, sektörün yerli ve yabancı temsilcileri,
7 binden fazla B2B (Business to Business)
toplantısı ve interaktif kaynaşma programları
ile yeni iş birliği olanaklarına imkân tanıyacak.
m Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards by Turkish Airlines, alanının önde gelen
markalarını ve profesyonellerini 8 Kasım akşamı Nirvana Cosmopolitan Hotel’de gerçekleştirilecek MOE Party’de ağırlayacak.
m 9 Kasım’da Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi popüler dizilerin danışmanlığını
da yapan, psikiyatrist yazar Prof. Dr. Gülseren
Budayıcıoğlu da öğle yemeğinde konuklarla
buluşarak, hayata dair sohbet edecek.
m Ardından 9 Kasım akşamı da Nest Kongre Merkezi’nde kırmızı halı seremonisi, 3D
video mapping şovlar ve gala yemeği ile devam
edecek ACE of M.I.C.E. Awards, iş ile eğlenceyi
bir arada sunacak.
m Etkinliğin finalinde ise Masters of
Events ACE of M.I.C.E. Awards sahiplerini bulacak. Bu yıl 9’uncu kez verilecek olan ödüller,
23 ayrı kategoride alanının en iyilerine verilecek. 1 Eylül itibariyle başlayan ödül başvuruları 1 Kasım tarihine kadar devam edecek.
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OSiAD’DA YENi DÖNEM

Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği’nde seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan
Erdal Kılıç’ın tek aday olduğu genel kurulda, OSİAD’ın yeni yönetim kurulu belirlendi.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
sanayicileri tarafından 1998 yılında
kurulan Antalya Organize Sanayi İş
İnsanları Derneği (OSİAD), 22’inci
Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans
Salonunda düzenlenen genel kurula Antalya
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı
Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
Başkanı Abdullah Erdoğan, Genç Organize
Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan,
OSİAD’ın mevcut Başkanı Erdal Kılıç, OSİAD
önceki dönem başkanı Can Hakan Karaca,
Bölge Müdürü İlhan Metin, dernek üyeleri ve
Bölge sanayicileri katıldı.

TEK ADAY, TEK LİSTE
Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan
genel kurulda, Dernek üyeleri Hakkı Ergin
Civan Divan Başkanlığı, Yasin Aksu ve Engin
Özyolcu ise divan katip üyeliği ve sayman
görevlerini üstlendi. Yönetim Kurulunun
faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tablosunu sunmasının ardından Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimine geçildi. OSİAD Başkan Yardımcısı iken
dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kasapoğlu’nun görevi bırakmasının ardından
Başkanlık görevini üstlenen Erdal Kılıç’ın tek
aday olduğu seçimde, Kılıç yeniden başkan
seçildi. Dernek üyeleri, kapalı zarf gizli oy
usulü yapılan seçimde Erdal Kılıç, Enis Arın,
Fatin Tapcı, Mehmet Atılgan, Burçin Ekici,
Funda Çelik ve Özgür Tokgöz’ü yeni yönetim
kurulu olarak belirledi.

SANAYİCİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Genel kurulun açılış konuşmasını yapan
Başkan Erdal Kılıç, pandemi nedeniyle geçmiş
yıllara oranla daha durağan bir süreç geçirdik-

lerini, ancak yeni dönemde çok daha aktif olacaklarını belirtti. Dünya ve ülke gündeminin
iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz
doğa olayları ile sarsıldığını hatırlatan Başkan
Kılıç, “İçinde bulunduğumuz şartlar göz
önüne alındığında zor bir iş başarıyoruz, ben
bütün sanayicilerimizi yürekten kutluyorum.
Ancak ülkemizi daha saygın bir noktaya taşımak istiyorsak daha iyisini yapmak zorundayız. Bunun için de bizlere bu vatanı emanet
eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile
aynı vizyonu yakalamak zorundayız. Eğitime,
bilime, sanata, spora ve teknolojiye kaynak
ayırmak zorundayız” dedi.

Bölge Yönetiminin arkasında dağ gibi duran
bir güçtür” dedi. Başkan Bahar, “Buranın bir
tane başkanı ya da bir tane yönetim kurulu yok, burayı birlikte yöneteceğimize söz
vermiştik, 6 yıldır birlikte, istişare ederek
yönetiyoruz. Dolayısıyla yakalanan bir başarı
varsa bu hepimizindir” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE BAŞARDIK
Antalya OSB’de sanayiciler tarafından
kurulan iki derneğin faaliyet göstermesinden
duyduğu memnuniyeti ‘Bölgemizde birbirinden değerli iki pırlantaya sahibiz’ sözleri ile
dile getiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
“Genç OSD ve OSİAD, Bölge sanayicilerinin ve
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ANTGIAD
PANDEMi DÖNEMiNDEN SONRA iLK KEZ
BiR ARAYA GELDi
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan Toplantısı ile
pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya geldi. Atıl Pekşen’in konuk olarak
yer aldığı toplantıda ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek
çalışmaları ve ekonomi gündemi üzerine bilgi verdi.

A

NTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş’ın; 23. Dönem Faaliyet Raporu
sunumunun ardından toplantının
açılış konuşmasını yapan ANTGİAD
Başkanı Osman Sert, Manavgat yangınının
kendilerine büyük bir ders verdiğini söyledi.

YANGIN DOĞAYA KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZI VE
GÖREVLERIMIZI HATIRLATTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın
felaketine şahit olduklarını söyleyen Başkan
Sert, yaşanan yangında Antalya’nın 75 bin
hektar ormanının yok olduğunu ifade etti.
Yangın döneminde dernek olarak ilk günden
itibaren büyük özveri ile çalıştıklarını belirten
Sert, “Bu yangın bize doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi tekrar hatırlattı.
Artık iklim değişiklikleri, küresel ısınma,
çevre kirlilikleri birinci gündem maddelerimiz
olmalı” dedi.

PANDEMIDE ANTGİAD BÜYÜDÜ

Kentin en köklü iş insanları örgütü
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olduklarını ifade eden Sert, “Hepinizin bildiği
gibi geçtiğimiz ay kuruluş yıldönümümüzü
kutladık. Kentin en eski iş insanları derneği
olarak büyük bir gururu hep birlikte
yaşadık. İş dünyası olarak zorlu 2 yıllık bir
süreci yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi
döneminden en çok etkilenen kent olan
Antalya’mızda iş yapmaya, çalışmaya ve
üretmeye gençler olarak soluksuz devam ettik
ve ediyoruz.
ANTGİAD AVM çalışmamız, üye tanıtım
filmlerimiz, ANTGİAD Advantage çalışmalarımız ile sizlerin yanında olmaya çaba gösterdik. Bu süreç zorlu olsa da beni mutlu eden
şey üyelerimizin dayanışması ve örnek olacak
birlikteliği oldu” dedi.

EN BÜYÜK SORUN GENÇ IŞSIZLIĞI
Konuşmasına genç işsizliğine değinerek
devam eden Osman Sert, “Bugün ülkemizin
en büyük sorunu ne yazık ki genç işsizliği
olmuş durumda. Bu konuda biz de dernek
olarak Akdeniz Üniversitesi ile birlikte
önümüzdeki günlerde bir protokol
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yaparak genç istihdamı ile ilgili çalışmalara
başlayacağız. ‘Gençlerin halinden gençler
anlar’ diyerek bir start vereceğiz. Genç işsizliği
konusunda okyanusta bir damla olsak bizler
için büyük bir adım olacaktır” diye konuştu.

ANTGİAD GENÇLIK ANITI YAPMA
KARARI ALDIK
Pandemi döneminde Kepez Belediyesi ile
birlikte Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni
kurduklarını ifade eden Sert, “Bugün de yeni
bir müjdeyi ilk kez buradan sizlerle paylaşmak
istiyorum. Konyaaltı Belediyemiz ile
yaptığımız görüşme sonrasında bir ANTGİAD
Gençlik Anıtı yapma kararını aldık. Bu anıt
kent estetiğine bir örnek ve gençliğe yakışır bir
anıt olacak. Bizler bu şehirde gençliğin izlerini
her yerde yaşatacağız” şeklinde konuştu.

YORULUYOR AMA DURMUYORUZ
Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Sizler, yani yeni nesil Türkiye’nin genç
evlatları, yorulsanız dahi beni takip

edecekseniz. Dinlenmemek üzere yürümeye
karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk
gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize
durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözüne
atıfta bulunarak noktalayan Osman Sert,
“Bizler Ulu Önder’in öğütlediği gibi ANTGİAD
ailesi olarak yorulmaya ama durmadan
çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini
noktaladı.

PEKŞEN, BAŞARI HIKAYESINI ANLATTI
Toplantıda daha sonra söz alan Atıl Pekşen,
‘Başarıya giden yolda başarısızlık da vardır’
adlı sunumunu yaptı. ANTGİAD üyelerine
kariyer hikâyesini ve iş yaşantısında kendisini
başarıya götüren çalışmalarını aktaran Pekşen,
aile şirketlerinin gelişimi konusunda da
fikirler vererek üyelerin sorularını yanıtladı.
Konuşmasının ardından katılımı için
ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Pekşen’e bir
teşekkür plaketi verdi. Toplantı yeni üyelere
katılım plaket takdiminin gerçekleştirilmesi ve
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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ANTİAD’TAN
COŞKULU
ZAFER
BAYRAMI
GALASI
Antalya İş İnsanları Derneği
(ANTİAD) 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın 99. yılını,
coşkuyla kutladı. Dernek,
günün anlam ve önemine
özel ‘Zafer Bayramı Galası’
gerçekleştirdi.

A

NTİAD, 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları kapsamında, ‘Zafer Bayramı Galası’ düzenledi. Akra Hotel’de
gerçekleşen galaya, CHP Antalya
Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın
Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek, CHP Antalya
İl Başkanı Nuri Cengiz, Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Er, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile ANTİAD
Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
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Hakan
Aysev’den eşsiz
performans
Galada, renkli ve coşkuludans gösterilerinin yanı sıra ünlü opera sanatçısı Hakan
Aysev, güçlü sesi ve yorumuyla, unutulmaz
eserler seslendirdi. Bayram coşkusunun dolu
dolu yaşandığı galada konuşma yapan ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın 99. yıldönümünü kutlamanın
mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek konuklara, 1,5 yıl içerisinde hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. Yıldız,
kentin sorunlarına çözüm önerileri sunduklarını ifade ederek, “Üyelerimiz arasında iş
hacmi son iki yılda hızla artış göstererek 200
milyon TL’yi aşmıştır. Hedefimiz bu rakamı,
önümüzdeki yıl 300 milyon TL’ye taşımaktır.
ANTİAD olarak Antalya’ya hizmet etmekten
onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
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Antalya/Lara UCIM Dernek Ofisi açıldı
“Çocuklar konuşacak, UCIM yanlarında olacak” sloganıyla yola çıkan Saadet Öğretmen Çocuk
İstismarı ile Mücadele Derneği’nin Lara Ofisi açıldı. Çocuk istismarının önlenmesi amacıyla
eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üzerinde çalışmayı amaç edinen derneğin
ofis açılışını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gerçekleştirdi.

A

ÇILIŞTA konuşan Başkan Muhittin
Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı
olduğu dönemde de UCIM’e
destek verdiğini hatırlatarak,
“Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuk istismarı
ise toplumumuzun kanayan bir yarası.
Çocuklarımızın kendini güvende ve mutlu
hissedeceği bir dünya yaratmak bizim en
büyük sorumluluğumuz. Bu düşüncüyle
UCIM’in kurucusu sevgili Saadet öğretmen ve
kıymetli eşine bugüne kadar yaptığı çalışmalar
için teşekkür ediyorum.
Bir kardeşiniz olarak, bugün de Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dün
yanınızdaydım, bugün yanınızdayım, yarın da
yanınızda olmaya devam edeceğim” dedi.
Saadet Özkan, Türkiye’de Çocuk İhmal ve
İstismarını Önleme Ofisi olarak 11’inci şubeyi
açıklarını ifade ederken, bu sayıyı her bölgede
2 ofis olacak şekilde 16’ya çıkaracaklarını
duyurdu. 58 ilde 75 bini aşkın gönüllüsü
ile çocuk istismarını engellemek için geniş
bir eğitimci kadrosu ile eğitim faaliyetleri
yürüten UCİM Başkanı Saadet Özkan,
“Ülkenin dört bir yanındaki gönüllü avukatlar
ile istismara uğrayan çocuklarımızın ve
ailelerimizin yanındayız. Çocukları ve aileleri
cinsel istismara karşı bilinçlendirmek, cinsel
istismara uğrayan çocuklara destek olmak ve
cinsel istismarın önüne geçmeyi hedefliyoruz”
diye konuştu.
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TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Böcek, açılışın ardından dernek
ofisini gezdi ve yapılacak çalışmalarla ilgi
bilgi aldı. UCIM Genel Başkanı Saadet
Özkan da Başkan Böcek’e bugüne kadar
derneğe verdiği katkı ve destek için
teşekkür plaketi verdi. Törende, UCİM’e
destek olan kurum ve kuruluşlara da
plaket verildi.
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AGC’nin,
yeni başkanı
İdris Taş oldu
A

NTALYA Gazeteciler Cemiyeti 9
Ekim’de gerçekleşen 18. Olağan
Genel Kurul’da, İdris Taş’ı başkanlığa
seçti. Devir teslim töreninin ardından Başkan Taş’ın topladığı yönetim kurulunda, görev dağılımı yapıldı.Genel kurulun
ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında AGC Başkan Yardımcılığı görevine Şifa
Çiçek, Ersin Aydın, Ahmet Öcal ve Ahmet
Duran Yenigün getirildi.
Genel Sekreter’in Rasim Gündüz olduğu
yönetim kurulunda mali sekreterlik görevini
Yalçın Teke, Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ise Hayreddin Deniz üstlendi. Başkanvekilliği görevi Işık Tuncel’e verilirken Süleyman
Elçin ve Mehmet Kılıçarslan yönetim kurulu
üyeleri oldu.
Başkan İdris Taş, yönetimde görev dağılımının yapılmasıyla projelere hızla start
vereceklerini söyledi. Her ay bir projeyi hayata
geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Taş,
azimle yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını
kaydetti.
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Oğuz Diamond’tan
MUHTEŞEM AÇILIŞ
Oğuz Diamond Premium
yeni adresinde seçkin
misafirlerine hizmet vermeye
başladı. Ev sahipliğini Ceren,
Oğuz Temel çifti ve oğulları
minik Oğuz’un üstlendiği
açılış davetinde kurdelayı
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek ve
beraberindeki misafirler
birlikte kesti.
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A

NTALYA’nın başlıca mücevher
markaları arasında yer alan Oğuz
Diamond Premium Lara mağazası,
muhteşem bir parti atmosferinde
gerçekleştirilen özel bir davetle açıldı. Açılış
kurdelasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki misafirler
ile birlikte kesti.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZERLERİNDE SERVET TAŞIDI
Açılışa katılan ünlü pop şarkıcısı Hande Yener, kendisine takdim edilen özel koleksiyonla
davetlileri selamladı. Yener, “Pırlanta starlarla
parlar. Benim en büyük servetim sesim ve
oğlum. Tüm tek taşları kendim aldım ” dedi.
Yener, tek taş yerine 3 ayrı pırlanta yüzük
takarak değeri 1 milyar tutarındaki mücevherlerle davete eşlik etti. Davete Hande Yener’in
yanı sıra ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci’de eşlik etti.
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İhracatta
Seçkin Marka
Oğuz Diamond

Mücevher ihracatında Antalya’da ilk sıralarda
yer alan markanın yönetim kurulu başkanı
Oğuz Temel, “Hedefimiz ülkemizi ziyarete gelen turistlere üst düzey hizmet vererek, katma
değeri yüksek mamüller ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

83

CITYAKTÜEL

58. Antalya
Altın
Portakal
Film Festivali
BÜYÜK YANKI
UYANDIRDI
98
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Antalya Büyükşehir
Belediyesi ev sahipliğinde
T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla
düzenlenen 58. Antalya
Altın Portakal Film
Festivali, Antalya Kapalı
Spor Salonu’nda yapılan
muhteşem bir açılış töreni ile
başladı.

A

NTALYA halkının yoğun ilgi gösterdiği törene Antalya Valisi Ersin
Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü
Cansel Tuncer, belediye başkanları, siyasi
parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin
yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin
Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su
Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin
Esmer, Pınar Öğünç ve film ekipleri katıldı.

Yekta Kopan ve Nefise Karatay’ın
sunuculuğunda gerçekleşen gecenin açılışını
ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptı.
Festival programında yer alan filmlerin ve
jürilerin izleyicilere tanıtıldığı gecede sahneye
çıkan tüm jüri üyeleri teşekkürlerini sunarak
merakla filmleri beklediklerini söylediler.
Açılış töreni Erol Evgin’in muhteşem konseriyle sona erdi. Gecede aynı zamanda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Erol Evgin’e
gecenin anısına bir hatıra hediyesi verdi.
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ALTIN PORTAKA FILM FESTIVALI

ses getiren ödül töreniyle
SON BULDU
58. Antalya Altın Portakal Film
Festivali düzenlenen
Kapanış ve Ödül Töreni’nin
ardından sona erdi. Altın
Portakal’ın En İyi Filmi; Ferit
Karahan’ın yönettiği “Okul
Tıraşı” oldu! Antalya
Büyükşehir Belediyesi ev
sahipliğinde T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla gerçekleşen 58.
Antalya Altın Portakal Film
Festivali, Antalya Kapalı Spor
Salonu’nda düzenlenen
törenle sona erdi.
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EVVAL Sam ve Yekta Kopan’ın
sunduğu Halk TV ekranlarından canlı
yayınlanan geceye; Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya
Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin
Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri ve Festivalin İdari Direktörü Cansel
Tuncer, belediye başkanları, siyasi parti
temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı
sıra Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer
Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet
Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç
Şahin, Didem Pekün, Pelin Esmer, Pınar
Öğünç, Demet Evgar, Şerif Sezer, Derya
Alabora, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Nihal
Yalçın, Ekin Koç, Hare Sürel, Ushan
Çakır, Tamer Karadağlı, Erkan
Petekkaya, Kerem Fırtına, Birol Güven gibi
sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.
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En İyi Film “Okul Tıraşı”

En İyi Film “Okul Tıraşı”
Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin
TL tutarındaki ödül için yarıştı. Senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper’in
başkanlık ettiği, görüntü yönetmeni Ahmet
Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı,
söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol,
oyuncu Hazal Kaya, yönetmen, eğitmen ve
oyuncu Muhammet Uzuner ile yönetmen ve
senarist Senem Tüzen’den oluşan jüri, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” adlı filmini En İyi Film seçti.
Ferit Karahan yönetmenliğindeki “Okul Tıraşı”
En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra Ferit Karahan ve Gülistan Acet’e En İyi Senaryo, Sercan
Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari’ye En
İyi Kurgu Ödülleri’ni de kazandırdı.
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne Selman Nacar yönetmenliğindeki “İki Şafak Arasında” filmi
layık görülürken, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü Emre Kayiş imzalı “Anadolu Leoparı” aldı.

YARIŞMALAR
VE ÖDÜLLER

ULUSAL KISA METRAJ FILM
YARIŞMASI
Jüri Özel Ödülü: İkinci Gece Ali Tansu Turhan
En İyi Kısa Film: Siz Biraz Uzak
Kaldınız - Elif Refiğ
ULUSAL BELGESEL FILM
YARIŞMASI
Jüri Özel Ödülü: Bekleyiş - Aslı
Akdağ
En İyi Belgesel Film: Her Şey
Dahil - Volkan Üce
ULUSLARARASI UZUN
METRAJ FILM YARIŞMASI
En İyi Uluslararası Film:
Libertad - Clara Roquet
En İyi Yönetmen: Paz Fábrega
- Aurora
En İyi Kadın Oyuncu: Claudia
Grob - Aile / The Fam
En İyi Erkek Oyuncu: Petri
Poikolainen - Titanik’i Seyretmek
İstemeyen Kör Adam / The Blind
Man Who Did Not Want To See
Titanic
ULUSAL UZUN METRAJ FILM
YARIŞMASI
En İyi Film: Okul Tıraşı - Ferit
Karahan
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü:
İki Şafak Arasında - Burak Çevik,
Diloy Gülün, Selman Nacar
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü:
Anadolu Leoparı - Emre Kayiş
En İyi Yönetmen: Tayfun
Pirselimoğlu - Kerr
Cahide Sonku Ödülü: Ezgi
Baltaş, Feride Çiçekoğlu
En İyi Senaryo: Ferit Karahan,
Gülistan Acet - Okul Tıraşı
En İyi Kadın Oyuncu: Nihal
Yalçın - Zuhal
En İyi Erkek Oyuncu: Tarhan
Karagöz - Kafes
En İyi Görüntü Yönetmeni:
Özgür Eken - Bağlılık Hasan
En İyi Müzik: Nikos Kypourgos
- Kerr
En İyi Kurgu: Sercan Sezgin,
Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari Okul Tıraşı
En İyi Sanat Yönetmeni: Billur
Turan - Anadolu Leoparı
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Nezaket Erden - İki Şafak
Arasında / Özay Fecht - Kafes
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Erdem Şenocak - İki Şafak
Arasında
SİYAD En İyi Film Ödülü:
Bembeyaz - Necip Çağhan
Özdemir
Film-Yön En İyi Yönetmen
Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu Kerr
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4. Antalya Akra Caz
Festivali’nden
Fazıl Say’lı kapanış
4. Antalya Akra Caz Festivali, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl
Say’ın sahne aldığı iki muhteşem konserle son buldu. Sanatçının, Türk
edebiyatının Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz
Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam gibi unutulmaz şair ve
yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni
albümü “Şu Dünyanın Sırrı”Antalya’da ilk kez seslendirildi.
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A

KDENIZ’in ve Beydağları’nın eşsiz
manzarası eşliğinde Akra Hotels’in
açık hava sahnesinde gerçekleşen
ve Antalyalı sanatseverlerin yoğun
ilgi gösterdiği ve dakikalarca ayakta alkışladığı
konserlerde, Fazıl Say şarkılarını güçlü sesi ve
büyüleyici sahne performansıyla solist Serenad Bağcan seslendirirken, vurma sazlarda
Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev
sahne aldı.

“ŞU DÜNYANIN SIRRI” ALBÜMÜNÜN
DÜNYA PRÖMIYERI ANTALYA’DA YAPILDI!
Gecenin açılışında Fazıl Say “10 yıl önce ‘İlk
Şarkılar’ın prömiyerini Antalya’da yapmıştık.
Bu gece 10 yıl öncesine selam olsun diye ‘İlk
Şarkılar’dan da eserler seslendireceğiz. Ayrıca
bu gece ‘Yeni Hayat Sonatı’nın Antalya’da ilk
seslendirilişini ve benim için pandemi dönemi
albümü olan ‘Şu Dünyanın Sırrı’ albümümüzün dünya prömiyerini yapacağız.” dedi.
İzleyicilerin büyük beğeniyle alkışladığı “Göğe
Bakma Durağı” eserinden sonra “Alkışlarınız
için teşekkürler. Bu akşam birlikte çaldığım
Serenad Bağcan, Aykut Köselerli ve Jamal
Aliyev gibi ruhunu müziğe adayan sanatçılarla
birlikte müzik yapmak büyük zevk.” diyerek
duygularını dile getirdi. Fazıl Say sözlerine son
verirken “Akra Caz Festivali’nin artık 4. yılı. Bu
festival artık hepimizin, Türkiye’nin gururu
olan bir güzellik. Böyle zor günlerde bu kadar
aydın insanı, sanatseveri bir araya getiren bu
festivali var edenlere ve var edecek olanlara
şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.
25 Eylül – 09 Ekim 2021 tarihleri arasında
gerçekleşen 4. Antalya Akra Caz Festivali; Karsu, Akra Jazz Band, Engin Recepoğulları, Barış

Doğukan Yazıcı, Önder Focan, Anıl Şallıel,
Batuhan Şallıel, Halil İbrahim Işık, Mehmet
Özen, Erhan Seçkin, Igor Butman, Fantine,
Moskova Caz Orkestrası, Elif Çağlar, Çağrı
Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, İlhan
Erşahin,Turgut Alp Bekoğlu, İzzet Kızıl, Arto
Tunçboyacıyan, Fazıl Say, Serenad Bağcan,
Aykut Köselerli, Jamal Aliyev gibi çok özel
sanatçıları ve grupları ağırladı.
Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru
olduğu, Akra Hotels tarafından düzenlenen
festivalin bilet gelirleri, biraz olsun doğanın
ve umudun yeşermesine katkı sunabilmek
amacıyla, Manavgat Ormanları’nın yeniden
yeşertilmesi için kullanılacak.
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Moto-Kuryeler

SORUNLARINI ANLATTI

A

NTALYA’da moto-kurye olarak
çalışacak eleman bulunmamasından
dolayı özellikle yeme içme sektöründen büyük bir talep aldıklarını ifade
eden Başkan Davut Çetin, “Sektör temsilcileri
son zamanlarda özellikle moto-kurye ve teslimat personellerini bulma konusunda büyük
bir arayış içerisindeler. Bu konuda ilerleyen
günlerde hem sizin federasyonunuzu hem de
sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak
bir çalışma yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASI MESLEK LISESI MEZUNLARINA
AYRICALIK TANIMAYA HAZIR

Şu anda iş dünyasının en büyük
problemlerinden birinin kalifiye eleman

Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Meclis Başkanı
Süleyman Özer’i ziyaret
eden Tarım Sigortaları
Havuzu İşletmesi (TARSİM)
Genel Müdürü Serpil Günal,
Manavgat bölgesinde çıkan
orman yangılarında zarar
gören üretici ve yetiştiricilere
ödenen tarım sigortalarıyla
ilgili bilgiler verdi.

T

ARSİM Genel Müdür Yardımcısı
Tufan Özel, Bölgeler Grup Müdürü
Murat Kaya, Antalya Bölge Müdürü
Gökçe Tüketmez ve ATSO Meclis
Üyesi İbrahim Düzenli’nin de hazır bulunduğu
ziyaretten memnuniyetini dile getiren ATSO
Meclis Başkanı Süleyman Özer, TARSİM’in
tarım sektörü için önemine değindi. Özer, artan küresel ısınma probleminin doğal afetleri
tetiklediğini, bunun sonuçlarının da başta
tarımsal üretiminde olmak üzere hayatın tüm
alanlarında hissedilmeye başlandığını kaydetti.
Süleyman Özer, küresel ısınmanın arttığı günümüzde doğal afetlerin kaçınılmaz
olduğunu belirterek, “Son yangınlar ve sel
felaketleri tarım üreticileri ve yetiştiricileri için
kaçınılmaz olarak yüksek risk oluşturmakta.
Tüketiciler için de bu durum yüksek enflasyon
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olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin,
“Ülkemizde üniversite mezunu işsizlik
çok üst seviyelerde. Ancak diğer tarafta
neredeyse her sektörde kalifiye meslek lisesi
mezunu personel arayışı var. İş dünyası
olarak meslek lisesi mezunlarının mezun
oldukları sektörlerde çalışmaları durumunda
başlangıçta asgari ücretin yüzde 20 fazlasını
vermeye hazır olduğumuzu uzun yıllardır
dile getiriyorum. Meslek lisesinden mezun
olan gençlerimizin sektörlerinde çalışmaya
teşvik olması için iş dünyası üzerimize düşeni
yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

SISTEM BIZI KURAL IHLALINE ZORLUYOR
Moto-kuryeliğin vasıfsız herkesin

Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin,
Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı
Nihat Özdemir ve heyetini
ağırladı. Moto-kuryelerin
yaşadığı sıkıntıları, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan
Davut Çetin’e sektöre olan
ilgisinden dolayı teşekkür
eden Özdemir ve heyeti,
işbirliği çalışmaları için her
zaman hazır olduklarını
iletti.
yapabileceği gibi bir iş olarak görünmesinden
şikayetçi olduklarını ifade eden Akdeniz
Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı
Nihat Özdemir, sektörde çalışanların çok
büyük zorluklar ile mücadele ettiklerini ifade
etti. Özellikle yüksek mesai saatlerinden
şikayet eden Özdemir, “Çalışma saatleri
12 ile 14 saat arasında oluyor. Çalıştığımız
süre boyunca sürekli motor üzerinde ve
trafikte zamanla yarışıyoruz. Siparişin hızlı
teslim edilmesi ve şikayet almamak için
çalıştığımız sistem bizi kural ihlaline zorluyor.
Bir sipariş 25 dakikada hazırlanıyor. 10
kilometre mesafeye 5 dakikada teslim edilsin
isteniyor. Bunun gibi daha pek çok örnek var”
ifadelerini kullandı.

TARSiM’DEN
ATSO’YA ZiYARET
anlamını taşıyor. Bu yüzden TARSİM’in çalışmaları tarım sektörü başta olmak üzere ülke
ekonomisi için hayati önem taşıyor” dedi.

SİGORTALI ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERE
HASAR ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ziyarette TARSİM Genel Müdürü Serpil
Günal tarafından, Meclis Başkanı Süleyman
Özer’e ülkemizde geçtiğimiz dönemlerde
meydana gelen yangın ve fırtına hadiseleri
nedeniyle ortaya çıkan hasarların son durumu
hakkında bilgilendirmede bulundu.Serpil
Günal konuya ilişkin şunları kaydetti: “Yangınların meydana gelmesini takiben; Adana,

Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir,
İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur illerinden
1.006 adet ihbar alınmıştır. Toplam 764 adet
hasar ihbarı yapılan Antalya’daki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı
oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel
ürün sigortaları branşları takip etmektedir.
Hasar tespit çalışmaları 52 eksper ve ilgili
Bölge Müdürlüklerimizin nezaretinde sahada
gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde
hasar raporlarının incelenmesi sonrasında
dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve
yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya
başlanmıştır.”
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ANTALYA
OSB TEKNiK
KOLEJi’NDE
iLK DERS
ZiLi ÇALDI

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji’nin
ilk ders zilini çaldı. Çalan zil ile birlikte Antalya OSB Teknik
Koleji resmen hizmete açılmış oldu.

A

NTALYA’nın tam burslu, üst düzey
mesleki eğitim verilen ilk ve tek
okulu olan Antalya OSB Teknik
Koleji’nde ilk ders zili çaldı. Okul
bahçesinde düzenlenen yeni öğretim yılı
açılış törenine Antalya OSB’nin ilk öğrencileri olma şansını yakalayan 288 dokuzuncu
sınıf öğrencisi ile birlikte, veliler, öğretmenler, Bölge sanayicileri, Organize Sanayi İş
İnsanları Derneği (OSİAD), Genç Organize
Sanayi Derneği (GOSD), Antalya OSB Eğitim
Komisyonu üyeleri ve Bölge Yönetim Kurulu
tam kadro katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende öğretmenler ve öğ-

renciler tarafından günün anlam ve önemini
belirten konuşmalar yapılıp şiirler okundu.

İLK ZİL, İLK DERS
Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya
OSB Başkanı Ali Bahar, konuşmasının ardından Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı
Mustafa Gizli, Komisyon Üyeleri Fatin Tapcı,
Ömer Bacanak, Aydız Topuz, Bölge Müdürü
İlhan Metin, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç ile
GOSD Başkanı Ali Başar Ayan’ı sahneye davet
ederek Antalya OSB Teknik Koleji’nin ilk ders
zilini birlikte çaldı. Çalan ilk ders zili ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji resmen hizmete
açılmış oldu.

ANTALYA
OSB TEKNiK
KOLEJi’NDE
ÖKMEN
ÜSTÜN DÖKMEN
SEMiNERi
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
Antalya OSB Teknik Koleji velileri ile akademisyen, psikolog
ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’i bir araya getirdi.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
(Antalya OSB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB
Teknik Koleji’nin yeni öğretim yılı
açılış töreninde öğrenci velilerine verdiği sözü
yerine getirdi. ‘Burada sadece öğrenciler eğitim görmeyecek, veliler ve öğretmenler için
de eğitimler düzenlenecek’ diyerek veliler için
de eğitim programları düzenleyeceklerinin

sözünü veren Başkan Bahar, açılıştan bir hafta sonra öğretmen ve veliler ile akademisyen,
psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen’i
bir araya getirdi.

KALİTELİ İLETİŞİMİN YOLLARI
Antalya OSB Teknik Koleji Atatürk Kapalı
Spor Salonunda gerçekleşen seminere Başkan
Ali Bahar’ın yanı sıra, Antalya OSB Eğitim Komisyonu Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin,
sanayiciler, Kolej yönetimi ve öğretmenleri
ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. ‘Ailede
ve Okulda Kaliteli İletişim’ konulu seminer
kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere iletişimde kalitenin ve sürdürülebilirliğin
artırılmasının yolları hakkında bilgiler veren
Dökmen, velilere seminere gösterdikleri yo-

ğun ilgi, katkı ve katılımları için teşekkür etti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan
Başkan Ali Bahar, eğitim dönemi boyunca
özellikle velilere yönelik çok sayıda etkinlik ve
organizasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, velilerden kolej yönetimi ile iş birliği
içinde olmalarını ve düzenlenen etkinliklere
katılım sağlamalarını istedi. Düzenleyecekleri
etkinliklerin ve veli buluşmalarının öğrencilerin eğitim hayatı ve gelişimlerindeki önemine
dikkat çeken Bahar, “Evlatlarımızın eğitimi
ve geleceği açısından sizlerle kolej yönetimi
arasında tesis edilecek iletişim ve iş birliğinin
güçlü olması, büyük önem arz etmektedir.
Bunun gerçekleşebilmesi için de sizlerle
sürekli iletişim halinde olmalı, büyük bir aile
gibi hareket etmeliyiz” dedi.
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ARD YAZA VEDA GECESiNDE

i
d
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Akdeniz Reklamcılar Derneği, üyelerinin ve eşlerinin katılımıyla gerçekleşen “YAZA
VEDA” gecesinde bir araya geldi. Dernek üyeleri ve eşleri yeni açılan Luckey Monkey
Hotel’in ikramları, keyifli gün batımı manzarası ve Likya Üzüm Suyu İçeceklerinin
eşliğinde geride kalan sezonun yorgunluğunu attılar.
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G

EÇTIĞIMIZ Haziran ayında yeni
yönetimini seçen Akdeniz Reklamcılar Derneği üyeleri, yoğun geçen
yaz sezonuna Başkan Güldal Siğinç,
Başkan Yardımcısı Fulya Sarman, Yönetim
Kurulu Üyeleri Birgül Ünal, Murat Gencer
ve Cem Çınar tarafından organize edilen

keyifli bir geceyle veda etti. Üyelerin eşleri ile
birlikte büyük katılım gösterdiği geceye Lucky
Monkey Hotel lezzetli sunumları ve keyfine
doyulmaz manzarasıyla ev sahipliği yaparken,
ikramlara Likya Üzüm Suyu İçecekleri eşlik
etti.
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Güldal Siğinç gecenin başında, yoğun
ilgiyle katılım sağlayan tüm üyelerine ayrı ayrı
teşekkürlerini sundu ve “Bu ‘Yaza Veda’ gecesi
ama dilerim yaz biraz daha uzun sürer. Çünkü
havalar iyice soğumadan pandemi koşullarına
uygun olarak, açık havada birkaç organizasyon daha planladık. Yaratıcılığa dayalı, stresli
ve zamanla yarışan bir işimiz var. Eğitimleri,
mesleki gelişimi içine alan ve mesleğimize
iştirake hazırlanan öğrenci kardeşlerimizin
dahil olduğu çeşitli konu başlıklarında, birlikte
gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinliklerin yanında, zaman zaman da stres atmak için, sakin ve
keyifli akşamlarda bir araya gelmemizin bizi
her anlamda besleyeceğine inanıyorum. Çünkü biz “biz” olunca hem mutlu, hem de güçlü
oluyoruz.” açıklamasında bulundu.
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Yeni başlayan haftanın
ilk akşamında, keyifle bir
araya gelen ARD üyeleri ve
eşleri, uzun süren gecenin
sonunda, Başkan Siğinç
ve yönetimine teşekkür
ederek ve yeni davetlerde
bir araya gelme dilekleriyle
mekandan ayrıldı.
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AŞT’ye 3 dalda 5 ödül
Yeni Tiyatro Dergisi’nin
düzenlediği 2.
Uluslararası Emek
ve Başarı Ödülleri
düzenlenen törenle
sahiplerini buldu.
Antalya Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nın (AŞT) 3
dalda 5 Ödül kazandığı
ödül töreni pandemi
koşulları nedeniyle
gecikmeli olarak
gerçekleşti.

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları (AŞT), Yeni Tiyatro
Dergisi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde
3 dalda 5 ayrı ödül kazandı.Türkiye’nin tek
sahne sanatları dergisi olan Yeni Tiyatro Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği 2. Uluslararası
Emek ve Başarı Ödülleri’nin jüri başkanlığını
Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş, jüri koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel yaptı. İstanbul
Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi
Tiyatro’da gerçekleştirilen ödül töreninde AŞT
5 ödül aldı.

EN İYİ KOMEDİ
Yeni Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği Emek
ve Başarı Ödülleri’nde AŞT’nin ‘Takıntılar’
isimli oyunu En İyi Yapım- Komedi Dalı’nda
ödüle layık görüldü. En İyi Kadın OyuncuDram dalında da yine AŞT oyuncuları Beyza
Ergezer Şahin, Cansu Sabetrasekh ve Simge
Defne ödül kazandı. En İyi Oyun Müziği
kategorisinde de AŞT’nin ‘Kadife Çiçekleri’
oyunundaki eseriyle Tolga Çebi ödüle layık
görüldü. Kadrosuna genç ve dinamik yeni
oyuncular ilave ederek yoluna devam eden
AŞT, 3 dalda 5 ayrı ödül kazanarak, Antalya’ya
gurur yaşattı.
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Likya bağlarında
Chainedes Rotisseurs
Antalya tadım turu
Mutfak sanatları ve yüksek
kaliteli yemekle ilgilenen
profesyonellerin oluşturduğu
uluslararası gastronomi
topluluğu Chainedes
Rotisseurs Antalya üyeleri,
Antalya markası, bol ödüllü
Likya ürünlerinin üretildiği
Elmalı’daki Likya Bağlarını
gezdi, bağ bozumuna katıldı
ve 6 farklı özel ürünün
tadımını yaptı.
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IKYA Markası Sahibi Burak Özkan ve
ailesi tarafından ağırlanan, Chainedes
Rotisseurs Antalya üyeleri Elmalı’daki
Likya üzüm bağlarını gezdi, üzüm
cinsleri ve üzüm ürünleri üretimi hakkında
bilgi aldı. Adları ve etiket görselleri ile tarihi
Likya kalıntılarından izler taşıyan bol ödüllü
Likya ürünlerinin, dünya devleri ile yarıştığını
ifade eden Burak Özkan, ayrıca Likya gibi
büyük bir tarihi mirasa da sahip çıktıklarını
söyledi.
Chainedes Rotisseurs üyeleri için
daha sonra Likya Vineyards Fume Blanc,
Likya Vineyards Chardonnay, Likya Arkeo
Fersun, Likya Arkeo Merzifon Karası, Likya
Vineyards Cabernet Sauvignon ve Likya
Arkeo Acıkara’dan oluşan 6 farklı özel üretim
ürünün tanıtımı yapıldı. Likya markalı yeni
ürünlerin tadımı ise menüde yer alan bazlama
ekmeği, biber kebabı, kokoreç şiş, keşkek ve
oğlak eti ve yanık dondurma eşleşmesi ile
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gerçekleştirildi. Chainedes Rotisseurs Antalya
üyelerine bugünün anısına Likya lavanta
tarlalarında yetişen lavantalardan kolonya
ve üzüm çekirdeği ile yine lavanta özünden
üretilen cilt ve yüz kremi hediye edildi.
Chainedes Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M. Nihat Tümkaya etkinliğe ev sahipliği
yapan Likya Markası sahibi Burak Özkan
ve ailesine Yönetim Kurulu adına teşekkür
ederek derneğin bir plaketini sundu. Derneğin
Yönetim Kurulu Üyeleri de organizasyonda
emeği geçen servis sorumluları Seda Arslan,
Mustafa Okan Özen, Melih Sarıkaya, Selen
Ayça Koçak, Mutfak Şefi Hanife Altaca, Berfin
Çakır ve Beranur Şahin’e servis, sunum ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek derneğin
plaketlerini sundular.
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HALUK LEVENT ve
RUS KIZILORDU KORUSUNDAN

MUHTEŞEM KONSER
Ünlü Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman
yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek
vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte
muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Manavgat
Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen konserde,
binlerce vatandaş Manavgat halkına destek olmak
amacıyla bilet alarak destek sağladı.

A

TATÜRK Stadyumu’nda gerçekleşen konserde, Haluk Levent,
Rus Kızılordu Korusu ile birlikte
Cumhuriyet Marşları’nı seslendirdi.
Ayrıca konserde Rus Marşları’na da yer verildi.
Yoğun katılımla geçen konser, sanatseverler ve
Manavgat halkı tarafından büyük ilgi gördü.

“MANAVGAT’IN YANINDA OLMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”
Konser sonrası düşüncelerini aktaran Haluk
Levent, Manavgat’ta olmaktan ve Rus Kızılordu
Korosu ile konser vermekten dolayı çok mutlu
olduğunu belirterek, “Manavgat 2 ay önce
cehennemde kavuruluyordu. Büyük bir yangın
afeti yaşandı. O zaman ağlıyorduk. Şuanda
Manavgat’ın yaralarını sarmak için geldik ve
şarkılar söyledik. Manavgat halkıda bizi bugün
yalnız bırakmadı. Bugün çok ayrı bir gece. Yangın süresince de Manavgat halkının yanında
olmaya çalıştık. Manavgat Belediye Başkanımız
Şükrü Sözen dostumla birlikte halkımız için
neler yapabiliriz diye oturup çalışmalar yaptık.
Ahbap Derneği olarak elimizden gelen her şeyi
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız
çalışmaları da sosyal medya hesaplarından ilettik. Kimin yangın için gönderdiği parlar varsa,
hepsini Manavgat’taki afet bölgelerine dağıttık.
Daha da çalışmışlarımız sürecek. Ahbaplar
sahada. Bundan sonrada burada olmaya devam
edeceğiz.” dedi.

98

CITYAKTÜEL

SÖZEN: BİR NEBZE DE OLSA
YÜZÜMÜZ GÜLDÜ
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,
Manavgat halkının oldukça zor bir süreçten
geçtiğini belirterek insanların moralini bir nebze düzeltebilmek amacıyla konser organizasyonunu müşterek bir şekilde düzenlediklerini
belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat yangınının yaralarının sarılması için Türkiye’nin
her yerinden vakıf, dernek ve gönüllü müteşebbisler adeta seferber oldu. Topluma son derece
duyarlı olmasıyla bilinen sanatçı dostumuz
Haluk Levent’te bu zor süreçte halkımızı ve bizleri yalnız bırakmayarak her an yanımızda oldu.
Gerek Ahbap Derneği öncülüğünde yapılan
çalışmalar gerekse bugün ki verilen muhteşem
konser, bizlere kendimizi güçlü hissetme olanağı sağladı. Bu muhteşem konserin geliriyle
yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaraları
sarılacak. Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korusuna konser ve katkılarından dolayı Manavgat
halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
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Mehmet
Yalcınkaya

Somer
Sivrioglu

5. Uluslararası
Adana Lezzet Festivali
YOĞUN iLGiYLE GERÇEKLEŞTi
A
Uluslararası Adana Lezzet
Festivali, “Coğrafya Lezzettir”
temasıyla bu yıl 5. kez
kapılarını açtı. Tasarımcı ve
yemek kitabı yazarı Gönül
Paksoy’un “Özgürlük-hafızagelecek” temasıyla sahnede
yer aldığı gastronomi
konferanslarıyla başlayan
festivalde, birbirinden ünlü
şeflerin lezzet sahnesindeki
şovları da yoğun ilgi gördü.
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DANA Valiliğinin ev sahipliğinde,
Adana Merkez Park’ta 3 gün boyunca sürecek olan festival birbirinden
değerli konuşmacılar, yerel ve uluslararası şeflerin lezzet sahnesi şovları, Adana
mutfak atölyesi ve genç kebap şeflerinin
eğitim aldığı tescilli Adana kebap atölyesi ile
başladı. Festivalin birinci gününde “Özgürlük
– hafıza – gelcek” temasıyla bu coğrafyadan
aldığı ilhamı dünyaya taşıyan yöresel kadınların hikayelerini aktaran tasarımcı ve yazar
Gönül Paksoy izleyicilerle buluştu. Festival
sahnesinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı
Ayşegül Selışık “Her zamankinden daha
şiddetli olan küresel gıda güvenliği sorunları,
tarım-gıda sisteminin acil bir dönüşüme çağırıyor. Dünyada açlık ve yoksulluğu yenmek
için kapsamlı çözümler üretmemiz gereken
kritik bir kavşaktayız” dedi. TURYİD Yönetim

Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve TÜRES
Genel Başkanı Ramazan Bingöl 4 milyona
yakın mutfak ve servis çalışanını etkileyen
sektörde pandemi koşullarında yaşananları,
sektörün gelecek beklentisini, hedeflerini ve
gastronomi turizminin gelişimi için yapılması
gerekenleri konuştu.

BIYOBOZUNUR ATIK PROJESI ILE
TARIM TOPRAKLARI IYILEŞTIRILECEK
Bu yıl festivalde ilk kez işlenen konulardan
biri ise sosyal gastronomi şefi ve girişimci Ebru Baybara Demir’in, Diyarbakır’da
başlatılan ve şu anda 16 ilçede devam eden
topraktan toprağa biyo bozunur atık yönetimi
projesi oldu. Demir; tarım topraklarının iyileştirilmesi ve gıdanın geleceği için yapılması gerekenleri paylaşırken, Temel İhtiyaç Derneği
(TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ise gıda
bankacılığı üzerine yapılan çalışmaları anlattı.
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DÜNYANIN EN TANINAN DIPLOMATI;
ADANA KEBAP
Adana’nın şifalı içecekleri beslenme ve
diyet uzmanı Prof. Dr. Taylan Kümeli tarafından aktarılırken, sosyal bilimci Anna Maria
Beylunioğlu, ülkeler arası ilişkilerde çok eski
tarihlerden bu yana önemli bir güç olarak
kullanılan gastrodiplomasiyi ve Türkiye’nin en
tanınmış diplomatı Adana kebabını farklı bir
açıdan ele aldı.
Ayşegül
Selışık

Hazer
Amani

GASTRONOMI TURISTININ
BEKLENTILERI TARTIŞILDI
Festival, yurt dışında büyüyen gastronomi markalarının hikayelerine de ev sahipliği
yaparken pazar araştırmacısı, strateji ve trend
uzmanı Nurhan Keeler, gastronomi turizminin geleceği, gelişimi ve gastronomi turizmindeki yeni trendleri paylaştı. Festivalde aynı
zamanda yabancı ve yerli turistlerin beklentisi, turizm bölgelerindeki hizmet, hijyen ve
ulaşımda standart ihtiyaçları ilk kez detaylı bir
şekilde ele alındı.

SAHNE YENI USTALARIN
Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin
Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları
fakültelerinde öğrenim gören 25 öğrenci
Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen
eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika
ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Türkiye’nin farklı noktalarından Adana’ya gelen
genç şefler festivalin ilk gününde eğitimlerini
tamamlayarak ikinci gün için hazırlıklarını
yaptı.

Gönül
Paksoy

LEZZET SAHNESI’NDE DÜNYACA
ÜNLÜ ŞEFLER SAHNE ALDI

Festivalde 23 şef, 17 farklı oturumla sahnede
oldu. Lezzet sahnesinin ilk gününde Hazer
Amani, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu,
Sinem Özler, Burak Zafer Sırmaçekici, Aydın
Demir, Sahrap Soysal ve Erich Ruppen Adana
mutfağının lezzetlerini kendilerine özel yorumları ve tarifleri ile hazırladı. Rus şefler Nikolay
Batatov ve Makhach Vagabov ise Adana
mutfağı ile Rus mutfağının benzer lezzetlerini
lezzet sahnesinde ziyaretçiler için pişirdi.

1633845846_MugeAkgun_KayaDemirer_Ramazan
Bingol

Müge
Akgün

Ramazan
Bingöl
Kaya
Demirer
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Tanık ailesinin
MUTLU GÜNÜ
Siirtliler Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Antalya Şube
Başkanı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Dilaver Tanık’ın oğlu Tolunay, Siirtli iş insanı Fatih
Yaşa’nın kızı Esma ile hayatını birleştirdi.
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T

OLUNAY Tanık, Esma Yaşa ile Mimar Sinan Kongre Merkezinde evlendi. Tören garsonların gelin ve damadı
konfeti eşliğinde karşılamaları ile
başladı. Dakikalarca konukların alkışladığı
genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Siyaset ve iş dünyası gelin ve damadın bu
mutlu gününe şahitlik etti.

TANIK AİLESİNDE BİR İLK
Dilaver ve Sema çiftinin ilk erkek evlatları
Tolunay’ın düğünü sosyal medyada gündem oldu. Tanık çifti darısı oğlumuz Yusuf
Çağatay’ın başına dedi. Dilaver Tanık, bir baba
için oğlunun evlendirmek hem atası olarak
vazifemiz hem de neslimizin kuşaktan kuşağa
ilanıdır. Allah her babaya bir mutluluğu nasip
etsin derken, Sema hanım benim bugün bir
kızım oldu. Esma kızıma ve oğluma iki cihan
saadeti diliyorum, mutlulukları daim olsun
dedi.

TÖRENE KİMLER KATILDI?
Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları
ve yakın dostları katıldı. Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt AK Parti İl Başkanı Av. Ekrem
Olgaç, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel,
AK Parti MKYK üyesi ve Antalya Milletvekili
Mustafa Köse, Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim
Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,
Pervari Belediye Başkanı Tayyar Lale, İstanbul
Yalova ve Bursa Sider Başkanları Nimet Aytekin, Vedat Babaoğlu, Selim Demirel, iş adamı
Aydın Özgen ile Ceylan Öztanık ve çok sayıda
davetli katıldı.
Tanık ve Yaşa ailelerini kutlar, genç çifte
ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Bitexen teknoloji, Antalyaspor’un

FORMA SPONSORU OLDU

Bitexen Teknoloji A.Ş.,
Antalyaspor’un yeni forma
göğüs sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşması Bitexen
Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Cenk Erdem
ve Antalyaspor Başkanı
Av. Aziz Çetin’in yer aldığı
törende imzalandı.

T

ÜRKIYE’de FinTek sektörünün öncü
şirketleri arasında yer alan Bitexen
Teknoloji A.Ş., Antalyaspor’un yeni
forma göğüs sponsoru oldu. Bitexen
Teknoloji ve Antalyaspor arasındaki forma
göğüs sponsorluk anlaşması 7 Eylül Salı günü
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde
düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi.
İmza töreninde konuşan Fraport
TAV Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Aziz Çetin, FTA Antalyaspor
adına iyi bir anlaşmaya imza attıklarını
belirterek, “Bitexen ile ortak ilgi ve
çabamız doğrultusunda bu iş birlikteliğinin
gerçekleşmiş olmasından mutluyuz.
Kendilerine kulübümüze verdikleri destek
için teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem,
“Antalyaspor ile böyle bir anlaşma yapmaktan
mutluyuz. Bitexen olarak ülkemizde sporun
büyük bir destekçisi olmaya gayret ediyoruz. Espordan futbola, basketboldan motor

sporlarına geniş bir yelpazede sponsorluk ve
iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. Sunduğumuz
teknoloji ile sporu, sporcuyu ve sporseveri bir
araya getiriyoruz. Antalyalıları ve Antalyaspor
taraftarını Bitexen ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

FTA Antalyaspor’dan yeni bir
SPONSORLUK iMZASI
SP

B

AŞKAN Aziz Çetin imza töreninde
yaptığı konuşmada, Antalyaspor’un
marka değerine değer katan ve
katmayı vadeden firmalardan birisi ile
daha işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Türk turizmi, Antalya ve
Antalyaspor için gerek marka değerinin artma-
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Fraport TAV Antalyaspor, yeni bir iş ortaklığı
imzası daha attı. Antalya’ya gelen yabancı
turistlerin gerek cep telefonu ile konuşma,
gerekse internet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
satışa sunulan Tourist Cell Turkey, Antalyaspor’a
maddi katkı sağlayacak. İş ortaklığının imza
törenine Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz
Çetin ile Tourist Cell Turkey yöneticileri Yener
Yıldırım ve Halil Canbolat katıldı.
sı, gerekse maddi olarak çok faydalı olacağına
inandığımız bir anlaşma. İnşallah daha büyük
iş ortaklıklarına da birlikte imza atacağız” dedi.

YABANCI TURİSTLERE YÖNELİK
Tourist Cell Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Yener Yıldırım ise yabancı turistlere yönelik

kart satışı projelerinde Antalyasporile birlikte
iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyduklarını
söyledi. Yıldırım; “Tourist Cell Turkey sim
kartı ile yabancı turistlerin telefon görüşmesi
ve internet sağlayıcısı olarak ihtiyaçlarını karşılayacağız. Antalyaspor da bu projeden ek gelir
sağlayacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Antalya’nın ilk
birincisi; Yeşil Kemer
Antalya’da ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Kupası Antalya
İl Birinciliği Turnuvası’nda birinciliği Yeşil Kemer Takımı kazandı.

T

ÜRKIYE Şampiyonası öncesi Antalya’da ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi
Türkiye Kupası Antalya İl Birinciliği
Turnuvası’nda birincilik kupasını
Yeşil Kemer Takımı kaldırdı. Kepez Belediyesi
Spor Kulübü’nün tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, Antalya’nın çeşitli bölgelerinden 7 takım katıldı.

hak kazanan takımlar, il birinciliğinde ilk 3
sıralamasına girmesi gerekiyor. Antalya’da
düzenlenen turnuvada 1’inci Yeşil Kemer, 2’ici
Kemer Belediyesi ve 3’üncü Kepez Belediyesi
oldu. Karaman’da yapılacak turnuvada Akdeniz Bölgesi’ni temsil edecek olan takımlar,
Denizli’de düzenlenecek Türkiye Kupası’na
katılabilecek.

HEDEFLERI TÜRKIYE ŞAMPIYONASI

ANTALYA TARIHINE NOT DÜŞTÜLER

Hafta sonunda Karaman’da düzenlenecek bölge birinciliği turnuvasına gitmeye

Turnuva sonunda 1’inci takımın kupasını
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan

Çatal, 2’inci takıma Kepez İlçe Gençlik ve
Spor Müdürü Yüksel Dorul, 3’üncü takımın
kupasını ise Ayak Tenisi Federasyonu Antalya
Temsilcisi Ramazan Kafes takdim etti. Tüm
takımların ve protokol, birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ayak tenisi dalında Antalya
tarihine not düşmüş oldu.

İki derste buzda kaymayı öğrenecekler
Muratpaşa Belediyesi
6-12 yaş arası çocuklara
iki derste buzda kaymayı
öğretiyor. Teneffüs
Park içinde bulunan
Antalya’nın tek doğal buz
pistinde gerçekleşecek
eğitimler, 22 Eylül’de
başlıyor.

M

URATPAŞA Belediyesi’nin, aynı
zamanda Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam hareketi olan
‘Sağlıklı Muratpaşa’ projesinin
en önemli organizasyonların spor okullarında
sonbahar dönemi başlıyor. Çocuk ve gençlere
yönelik 14, yetişkinler için 7 branşta açılacak
sonbahar dönemi spor okulunda kurslar,
aralarında statlar, spor tesisleri ve parkların
bulunduğu 32 noktada gerçekleştirilecek.
Ücretsiz kurslar için kayıtlar, 444 80 07
numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi ve
spor.muratpasa-bld.gov.tr internet sitesi
üzerinden yapılabilecek. Sonbahar dönemi spor

okullarında, çocuk ve gençlere yönelik futbol,
tenis, basketbol, güreş, satranç gibi kursların
yanı sıra buz pateni kursu da açılacak.
Kurslar, Teneffüs Park içinde bulunan Antalya’nın tek doğal pistine sahip Dağ Yakası Buz
Pisti’nde gerçekleştirilecek. 6-12 yaş arasının
kabul edileceği ücretsiz kurslarda, çocuklar 2
günde 2 saat dersle buzun üstünde dengede
durup kayarak hareket etmeyi öğrenecekler. 22
Eylül’de başlayacak kurslar, ikişer günlük dönemler halinde devam edecek. Tam 32 dönem
gerçekleştirilecek kurs, 16 Ocak 2022’de sona
erecek. Buz pateni kursu için kayıtlar sadece
internet sitesi üzerinden yaptırılabilecek.
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Antalya Devlet
Opera ve Balesi

ekim ayında
perdelerini açtı
ANTALYA DEVLET OPERA VE
BALESİ EKİM AYI PROGRAMI

m 05.10.2021, 20.00, MEMLEKETİM
(Müzikal), Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / Antalya
m 07.10.2021, 20.00, VENERA
ENSEMBLE (Konser), Antalya Haşim
İşçan Kültür Merkezi
m 09.10.2021, 20.00, PANDEMIC (Bale),
Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi /
Antalya
m 12.10.2021, 20.00, SONBAHARDA
BRAHMS (Konser), Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi
m 14.10.2021, 20.00, MÜZE KONSERİ
(Konser) Antalya Müzesi
m 16.10.2021, 20.00, STABAT MATER
VE BAROK ARYALAR Konser), Antalya
Haşim İşçan Kültür Merkezi
m 19.10.2021, 20.00, ÇELLO YILDIZLARI
(Konser), Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi
m 21.10.2021, 20.00, P. İ. ÇAYKOVSKİ
- ROMEO VE JULIET (Bale), Antalya
Haşim İşçan Kültür Merkezi
m 23.10.2021, 15.00, P. İ. ÇAYKOVSKİ
- ROMEO VE JULIET (Bale), Antalya
Haşim İşçan Kültür Merkezi
m 26.10.2021, 20.00, G. PUCCINIM ADAMA BUTTERFLY (Opera), Antalya
Haşim İşçan Kültür Merkezi
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Pandemi nedeniyle uzun
süredir ayrı kaldığı seyircisi
ile Ekim ayında sahnesinde
buluşan Antalya Devlet
Opera ve Balesi yeni sezonda
birbirinden değerli eserlerle
sanatseverlerin karşısına
çıkıyor.

A

NTALYA Devlet Opera ve Balesi
Ekim ayında sanatseverler için dolu
dolu bir program hazırladı. 1 opera,
3 bale, 1 müzikal ve 6 konser olmak
üzere toplam 11 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde
provalar hızla devam ediyor.

ÇAYKOVSKİ’NİN MÜZİKLERİ
“ROMEO VE JULIET” AŞKIYLA BULUŞACAK

Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik
düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto
ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve
Juliet balesi 21 Ekim Perşembe akşamı saat:

20.00’de ve 23 Ekim Cumartesi saat: 15.00’te
sahnelenecek.

EKİM AYINDAKİ TEK OPERA ESERİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Puccini’nin
Uzakdoğu ezgileri ile süslediği ve sahnelediği
ilk günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca ünlü “Madama Butterfly” operasını 26
Ekim Salı akşamı saat: 20.00’de sanatseverler
ile buluşturacak. Yiğit Günsoy’un sahneye
koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef
Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından
çalıştırılıyor.

EKİM AYINDAKİ KONSERLER

Antalya Devlet Opera ve Balesi ekim ayında beşi sahnesinde biri ise Antalya Müzesi’nde olmak üzere 6 konser gerçekleştirilecek.
7 Ekim’de “Venera Ensemble”, “12 Ekim’de
“Sonbaharda Brahms”, 16 Ekim’de “Stabat
Mater ve Barok Aryalar”, 19 Ekim’de “Çello
Yıldızları” ve 30 Ekim’de “Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri” ile Antalyalı sanatseverler
ile sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya
DOB, 14 Ekim’de ise Antalya Müzesi bahçesinde bir konser gerçekleştirecek.
Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve
Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin
yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.
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