aylık yaşam dergisi
sayı: 150 Kasım 2020 15 TL

Obezite Tedavisi ve Diyet

OP. DR.

NAMIK
YILMAZ
Sağlıklı bir
yaşam için...
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Ayşen Ovalı Binbir

editörden...

\\

Merhabalar,
Coşkuyla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın hemen ardından… 11 gün
sonra gelen 10 Kasım’ı içine alan bu
ayda, elbette ki içimiz biraz buruk ama
aynı zamanda gururla dolu olarak Atamızı
anacağız… Artık yas tutmaktan çok, O’nu
anlamak, anlatmak ve rehber almakla geçen
ömrümüzün geride bıraktığımız kısmını şöyle
bir gözden geçireceğimiz, gelecek için neler
yapabileceğimizi, bunun için gücümüzün ne
kadarını sarf ettiğimizi düşüneceğimiz bir gün
10 Kasım…

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

Çünkü “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” derken Atatürk, “İki Mustafa
Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu
“ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni
fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların
rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin
içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı
olması gereken Mustafa Kemal odur!” derken… Çok ama çok haklıdır! Kendisini, rahmetle,
minnetle, saygıyla ve sevgiyle anarken, bu sözlerini hiç aklımızdan çıkarmamalıyız diye
düşünüyorum, naçizane…
Evet, bu düşüncelerle, Atamızdan aldığımız inançla, güçle, vizyonla; yılmadan, yorulmadan
üretmek, fayda sağlayabilmek adına uğraştık geride bıraktığımız ayda… Ve sizler için Kasım
sayımızı yine dopdolu hazırladık.
Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğumuz; beriatrik cerrahide Antalya’da başarılı
sonuçlarıyla tanınan Operatör Doktor Namık Yılmaz oldu… Dr. Yılmaz, Güldal Siğinç’in mide
ameliyatları, bu alandaki gelişmeler ve beklentileriyle ilgili sorularını sizler için cevapladı…

Görsel Yönetmen
Ecem Ekinci Kılıç
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Arıkan Öcal
Deniz Gözükızıl
Ebru Nalan Sülün
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Özel Oytun Türkoğlu
Selin Günsev
Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
V. Salih Çene

Özel bölümümüzde, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı yer alıyor.
ZİÇEV, her sene bir sanat projesini hayata geçirmeye devam ediyor… Geçtiğimiz yıl
“Kusursuzluğun Yansıması” projesi ile adından söz ettiren ZİÇEV Antalya Şubesi üyeleri, bu
yıl da Başkan Aylin Ayaz Yılmaz önderliğinde “ZİÇEV Kardeş Projesi”ni tamamladı. ZİÇEV’e
proje ortağı olarak Antalya Rotary Kulübü destek verdi. Geçen yıl kusursuzluğu ünlü
resimler üzerinden yansıtan ZİÇEV, kardeşleri de ‘Aynalar’ ile fotoğrafladı. Biz de bu çok
değerli, özel ve önemli projenin kahramanlarına sayfalarımızda yer verdik.

Yeşim Özkoç

Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, kendisine ait “Bir
Şehrin Sanat Anatomisi” bölümünde bu ay; “Antalya’da Galeriler- Kurumlar- Kolektifler 2”
başlığı altında Kaleiçi Sanat Evi’ne dair tanıklıklara yer verdi.

1539 Sk. Batuhan Apt. No: 4/2

Geçtiğimiz ay Türkiye perspektifinden ele aldığı tarihsel sürecin ardından, galeri
mekânlarının kent kültürü ile etkileşimi ve ardından Antalya Kaleiçi Sanat Evi’ni inceleyen
yazarımız, Kaleiçi Sanat Evi’nin kurucuları Safai Özer ve Hatice Boztepe ile görüşme
sağlayarak sorular yöneltmişti. Bu ay ise; sözü mekânda var olup, bu sanatsal dinamiğe
tanık olan isimlere bıraktı: İmren Tüzün, Maria Kılıçoğlu Baraz, Nalan Akgün bu ayki
konukları oldu…

Turkuaz Ece Dağıtım

Estetik Cerrah Prof. Dr. Ömer R. Özerdem, yüz deformasyonları ve bu deformasyonlara
çözüm üreten uygulamalarla ilgili sorularımızı cevapladı…
Bunların dışında kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan
Gölbaşı varis tedavileri hakkındaki yazısı, Dermatolog Dr. Hüray Hügül yüz dolguları
hakkındaki paylaşımları, Dr. Tolga Temel kolajenlerle ilgili verdiği çok önemli bilgileri,
Yeşim Özkoç gezi yazısı, Salih Çene turizm ile ilgili değerlendirmeleri, A&D Kids Konyaaltı
Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı eğitime dair tecrübeleri, Profesyonel Koç ve Eğitmen
Selin Günsev hayata ve işe dair önerileri, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak özel ve sağlıklı
beslenme önerileri, B. Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz Gözükızıl
teknoloji haberleri ile yine sayfalarımızdaki kıymetli yerlerini aldılar…
Kendilerine teşekkür ediyor, sizleri yeni sayımızla baş başa bırakıyorum…

Zeynep Erturul Budak

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mh. Eski Lara Yolu
Muratpaşa/ANTALYA
Dağıtım

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

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon,
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: 10 Kasım 2020

Hoş kalın…
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GLORIA HOTELS
& RESORTS’TEN
KİŞİYE ÖZEL BAKIM
SEANSI

Gloria Hotels& Resorts; dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen misafirlerini
uzman terapistler tarafından özel materyallerle uygulanan terapi, bakım ve
masaj programları ile ağırlıyor. Pandeminin yarattığı stres ve ağrılara sihirli
dokunuşlarla çözüm sunan Gloria Hotels & Resorts; yeni normal boyunca
programlarını randevulu masaj sistemi ve üst düzey sağlık tedbirleri ile
uyguluyor.
Farklı çiçeklerden elde edilen aromatik kokular ve özel bakım yağları ile Gloria
Hotels & Resorts’ ün uzman terapistleri tarafından yapılan masajlar ruh ve beden
sağlığına olumlu etki ediyor. Özellikle pandeminin ve sonrasında gelen yoğun
yaz döneminin bitiminde kişinin boyun, sırt, bel, bacak ve ayak bölgelerinde
belirli noktalara uygulanan dokunuşlar beden yorgunluğunu ve bölgesel ağrıları
dindiriyor. Dinlenen beden beyne doğrudan etki ediyor ve kişiler psikolojik olarak
da stres ve baskının yarattığı negatif hislerden arınarak rahatlama yaşıyor. Masaj
sırasında pozitif enerji ve yenilenme ile rahat nefes alan misafirler için otel, sağlık
tedbirlerini de üst düzeyde tutuyor. Pandemi dönemi boyunca yalnızca randevu
ile misafir kabul eden masaj merkezi; misafir gelmeden önce dezenfekte ediliyor,
salona girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor, masaj sırasında kişiye özel malzemeler
kullanılıyor ve çalışanlar özellikle el titizliğine önem vererek tüm kurallara
uyulması konularında özverili tutum sergiliyor. İşin profesyonelleri tarafından
yapılan bakım ve masajlar mevsim geçişiyle birlikte yoğun ilgi görüyor.
Biraz Bakım ve Dinlenme için Şık Bir Hafta Sonu Kaçamağı…
Gloria Hotels& Resorts, 50’den fazla branşa yönelik açık ve kapalı spor salonları,
bahçeleri, güzellik merkezi ve kafeleri ile her tarzdan insana, her türlü etkinliği
yapabilme olanağı sunuyor. Konaklama, eğlence, spor, müzik ve yemek gibi her
alandaki yüksek iddiası ile otel; her yıl çok sayıda müsabakaya, toplantılara ve
buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Klasik otel anlayışının üzerinde olan ve yüksek
hizmet kalitesi felsefesi ile hareket eden Gloria Hotels& Resorts; özverili çalışma
sistemi ve lokasyonu ile hafta sonu kaçamağı için mekan arayışında olanların
ilgisini çekiyor.

ÖZDİLEKPARK
ANTALYA
Antalya’nın
Güvenli Hizmet
Belgeli İlk AVM’si!
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de
etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı
alınan güvenlik önlemleriyle birlikte
ziyaretçilerine hizmet vermeye devam
eden ÖzdilekPark Antalya’ya Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
“TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”
verildi.

Antalya’da faaliyet gösteren AVM’ler arasında ilk kez ÖzdilekPark Antalya’ya verilen TSE
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile ziyaretçiler, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da uyum
sağlayarak gönül rahatlığıyla alışveriş deneyimini sürdürüyor.
Yüzlerce markanın yer aldığı mağazaları ile ziyaretçilerine hizmet veren ÖzdilekPark
Antalya, yeme - içme alanının genişliği ve çocuk oyun alanlarının çeşitliliği ile birlikte
alternatiflisosyal ve eğlence alanlarıyla da her yaştan misafirlerine kapılarını güvenle açıyor.
Güvenli alışverişin adresi…
Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla tüm birimlerinde hizmet kalitesiyle dikkat
çeken ÖzdilekPark Antalya, ISO 9000 Kalite Belgesi’ni bölgesinde ilk alan alışveriş merkezi
olmasıyla da biliniyor.
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MALL OF ANTALYA VE DEEPO OUTLET
“TSE GÜVENLİ AVM SERTİFİKASI” ALDI
Akdeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam
merkezi Mall of Antalya ve Deepo
Outlet’in Covid’19’a karşı aldığı tedbirler
Türk Standartları Enstitüsü tarafından
onaylandı. Mall of Antalya ve Deepo Outlet
“TSE Güvenli AVM Sertifikası” almaya hak
kazandı.

AVM içinde kontrollü sosyal yaşama uygun sosyal mesafe kuralları ve
bilgilendirme panoları yerleştirilerek ziyaretçilere kurallara uyması
konusunda sık sık hatırlatmalar yapılıyor.

Mall of Antalya ve Deepo Outlet Center’da 100’e yakın unsur TSE
yetkilileri tarafından denetim ve incelemeye tabi tutuldu. Salgınla
mücadele kapsamında alınan önlemler ve hijyen tedbirleri TSE
standartlarına uygun bulunan, Mall of Antalya ve Deepo Outlet
Center; “Güvenli Alışveriş Merkezi” olarak resmi makamlarca da
tescillendi.
Önlemler çok önemli
Mall of Antalya’da hem çalışan hem de ziyaretçiler vücut ısısı ölçümü
yapılarak AVM’ye alınıyor. AVM girişinde ve dolaşımında maske
kullanma zorunluluğu bulunuyor. AVM’nin farklı noktalarında
sık aralıklarla yerleştirilen dezenfektan üniteleri ziyaretçilerin
kullanımına sunuluyor. Ortak alanların düzenli olarak dezenfekte
edildiği AVM’de asansörler öncelikli engelli ve market arabalı
ziyaretçilere ayrılarak, sosyal mesafe kuralı gereği en fazla iki kişi
ile sınırlanıyor. Yürüyen merdivenler ise iki kişi arasına 4 basamak
boşluk bırakılacak şekilde kullanıma sunuluyor. Mall of Antalya,
büyüklük avantajının yanı sıra gün ışığı alan geniş atrium ve
koridorları ile ziyaretçilerine rahat dolaşım imkânı sunuyor. AVM’de
sosyal mesafe alanı bir ziyaretçi için 20 metrekare olacak şekilde
uygulanıyor.

Yüzde yüz temiz hava sirkülasyonu sağlanıyor
AVM içinde yeme içme alanlarındaki masaların mesafeleri açıldı
ve sosyal mesafe standartlarına getirildi. Bol teraslı cafe ve
restaurantları ziyaretçilerine açık havada oturabilme imkânı da
sunuyor. Teknolojik akıllı tesis yönetimine sahip Mall of Antalya’da
yüzde yüz taze temiz hava sirkülasyonu sağlanabiliyor. Ortam havası
dışarı atılarak sürekli yenileniyor.
Livanelioğlu: “Aldığımız tedbirlerin eksiksiz
uygulanmasının sıkı takipçisiyiz”
Mall of Antalya AVM Müdürü Cem Livanelioğlu; “Alışveriş
merkezimizde ziyaretçilerimiz ve mağaza çalışanlarımızın kurallara
uyma konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Ziyaretçilerimizin
maskelerini uygun bir şekilde taktıklarını, galerilerde dolaşırken
veya mağazaların içerisinde sosyal mesafe sınırlamalarına
özen gösterdiklerini gözlemliyoruz. İstisnai durumlarda görevli
arkadaşlarımız hemen uyarıda bulunuyor. COVİD-19 ile ilgili
aldığımız önlemlerin uygulanmasındaki hassasiyetimiz ziyaretçimizi
de olumlu etkiliyor. TSE Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası
da aldığımız ve titizlikle uyguladığımız bu önlemleri resmi
olarak tescillemiş oldu. Mall of Antalya ve Deepo Outlet Center
olarak bundan sonra da bu kuralları tavizsiz uygulamaya ve
ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi sunmaya
devam edeceğiz” dedi.
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni AVM Müdürü Cem
Livanelioğlu TSE Antalya Belgelendirme Müdürü Hasan Demirtaş’tan
aldı.
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ARZUM ONAN, DIADERMINE İLE
“YAŞINIZ SİZİN KARARINIZ” DİYOR
Doğal ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle Arzum Onan, dermatolojide
110 yılı aşkın uzmanlığa sahip, Henkel’in yenilikçi ve öncü cilt bakım markası
Diadermine’in marka yüzü oldu. Onan, markanın yeni LIFT+Kırışıklık Karşıtı
ürünlerini tanıtıyor.
Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, pro-kolajen ve
hyaluron içeren güçlü formülüyle 30, 40 ve 50 yaş üzeri ciltlere özel
formülüyle cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor; cildi yoğun bir
şekilde nemlendiriyor, kırışıklık karşıtı etki sağlıyor ve sıkılaştırıyor.
Cildi, yılların getirdiği olumsuz etkilerden korumak üzere geliştirilen
Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, düzenli kullanımda her
yaşın güzelliğini ortaya çıkarıyor.
Diadermine’in yeni marka yüzü Arzum Onan
Diadermine, doğru bakım ürünleriyle daha genç görünen bir cilde
sahip olmanın mümkün olduğunu vurguladığı LIFT+Kırışıklık
Karşıtı serisinin yüzü olarak, yıllara meydan okuyan 1993
Türkiye ve Avrupa Güzeli, Arzum Onan ile bir araya geldi. Doğal
güzelliğiyle Türkiye’nin en beğenilen isimlerinden biri olan Arzum
Onan, Diadermine LIFT + Kırışıklık Karşıtı serisi hakkında “Ben
yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum, üstelik
Diadermine sayesinde cildime kırışıklık katmadan. Diadermine LIFT+
Kırışıklık Karşıtı serisini; 30 yaşın üstünde, cildine önem veren ve
doğru bakım ürünleriyle yaşının iyisi olmak isteyen tüm kadınlara
tavsiye ediyorum. Diğer yandan inanıyorum ki, biz kadınların en
büyük güzelliği, kendimizle ve cildimizle barışık olmaktan, sahip
olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor.” dedi.
Diadermine, “Yaşınız sizin kararınız” sloganıyla tanıttığı yeni
kampanyasında, LIFT + Kırışıklık Karşıtı serisinin, pro-kolajen ve
hyaluron içeren güçlü formülüyle her yaşın cilt bakım ihtiyacını
sağladığını vurguluyor.
Kırışıklık karşıtı etki sağlayan Diadermine’in yeni LIFT + Kırışıklık
Karşıtı serisi, şimdi parfümeri ve süper marketlerde.
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Antalya Lara’da sanat ve sporun yeni adresi:
DG SANAT AKADEMİ
Modern tarzı ve tecrübeli kadrosu ile sanat ve spor dallarında yeni
yetenekler keşfetmek için yola çıkan DG Sanat Akademi, kayıt
almaya başladı…

Bale, Cimnastik, Modern Dans (Contemporary Dance), Hiphop, Latin
Dansları (Salsa / Bachata / Tango / Çocuk Salsa), Halk Dansları, Düğün
Dansları, Stretching (Esneme) gibi dansların ve Zumba, Yoga, Çocuk
Yogası, Mat - Pilates gibi sporların eğitim ve çalışmalarının yapıldığı
DG Sanat Akademi’de çocuk, genç ve yetişkinler için yeni dönem
kayıtları devam ediyor.
Covid-19 önlemleri kapsamında derslerin sınırlı sayıda kişi ile
yapılacağı sanat ve spor merkezinde, alanında uzman ve tecrübeli
eğitmenler ile son derece modern ve steril bir ortamda çalışma
fırsatının sunulması DG Sanat Akademi’nin tercih edilme sebepleri
arasında yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi için;
0242 323 13 84
0 552 712 27 32 numaralı telefonlara başvurabilirsiniz.
Adres:
Fener mah. 1958 sok. No 3/A
Muratpaşa Antalya
(Lara Bozkan Petrol Shell Güney cephe)
Instagram / dgsanatakademi
Facebook / dgsanatakademiantalya
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Op. Dr. SEMA HOCA
Retina Hastalıkları
Dünyagöz Antalya

GÖZDEKİ IŞIK ÇAKMALARI
HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR!
Gözde ışık çakması ya da sinek
uçuşması gibi şikâyetler, retina
yırtılması olarak bilinen “retina
dekolmanı” hastalığının habercisi
olabilir. Retina hastalıklarında
erken teşhisin önemine dikkat
çeken Dünyagöz Antalya’dan Op.
Dr. Semra Hoca, “Retina hücreleri
kendini yenileyemeyen nöron
hücrelerden oluştuğu için retina
hastalıklarında görme kayıpları
tedaviyle durdurulabiliyor,
ancak görme fonksiyonu
tekrar kazandırılamıyor. Bu
nedenle; görmenin azalması,
algılanan şekillerin bozulması,
küçük, büyük ya da çarpık
görme gibi şikâyetlerde vakit
kaybedilmemeli ve mutlaka
uzman bir göz doktoruna
başvurulmalıdır” dedi.

Retina hastalıkları tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlükle sonuçlanabiliyor. Işık
çakması, sinek uçuşması, ani görme kaybı gibi belirtilerin ciddi bir göz hastalığı olan retina
dekolmanının habercisi olabileceğini söyleyen Dünyagöz Antalya’dan Op. Dr. Semra Hoca,
“Orta yaş ve üzerinde daha çok olmakla birlikte her yaşta ortaya çıkabilen retina dekolmanı,
retinada oluşan yırtık veya delikler nedeniyle gelişebilir. Ayrıca dekolmana göze gelen ani,
şiddetli ya da delici darbeler sebep olabileceği gibi diyabet ve bazı dejeneratif hastalıklarda
yine hastalığı tetikleyebilir” dedi.
Hastalık sinsice ilerleyebiliyor!
Sağlıklı bir gözde retina gözün içini dolduran homojen vitreus sıvısıyla temas halinde
olduğunu söyleyen Op. Dr. Semra Hoca, “İlerleyen yaş, yüksek miyopi, darbe ya da kaza gibi
nedenlerle vitreus sıvılaşıp retinadan ayrılabilir. Bu ayrılma ise gözün önünde siyah noktaların
uçuşmasına ya da ışık çakmalarına neden olabilir. Ancak bazı vakalarda hastalık çok belirti
vermeden sadece sinek uçuşması şikâyetiyle ortaya çıkabilir ve sinsice ilerleyerek doğrudan
görme kaybıyla ortaya çıkabilir” dedi.
Miyop hastalarında risk artıyor!
Hastalığın en büyük nedenlerinden birinin de kalıtım olduğunu hatırlatan Op. Dr. Semra
Hoca, “Retina dekolmanlarının yarısı miyoplarda ortaya çıkar. Kalıtımsal bir hastalık olan
miyop adelosan çağındaki 12-13 yaşlarındaki çocuklarda gözün ön-arka ekseninin uzamaya
başlamasıyla ortaya çıkar. Ancak retina kendisini yenileme kabiliyetine sahip olmadığı için
uzayamaz ve buna bağlı yırtılmalar ve yırtılma öncesi bulgular meydana gelebilir. Bu nedenle
miyopi hastalarının göz kontrollerini düzenli olarak yaptırması son derece önemlidir” dedi.
Hamileliğin neden olduğu tansiyona dikkat!
Hastalığa nadiren de olsa bazı enfeksiyon ve tümörlerin de neden
olabileceğini söyleyen Op. Dr. Semra Hoca, “Özellikle hamilelikte ortaya
çıkan tansiyon krizlerinde hastalık, gözde hiç yırtık olmadan da gelişebilir”
dedi. Hastalığın tedavisinde erken teşhis, detaylı muayene, zamanında ve en
önemlisi doğru tedavi ile görme kaybına varabilecek sonuçlar engellenebilir.
Bu nedenle Retina dekolmanı zaman kaybetmeden retina alanında
deneyimli bir hekim ve göz sağlığı alanında tam teşekküllü bir merkezde
tedavi edilmelidir” dedi.
Acil cerrahi tedavi şart!
Retina dekolmanı hastalığının bekletilmemesi gerektiren göz hastalıklarının
başında geldiğini vurgulayan Op. Dr. Semra Hoca, hastada merkezi görme
henüz bozulmadan ameliyatın mümkün olan en erken zamanda yapılması
gerektiğine dikkat çekti. Op. Dr. Semra Hoca, “Erken cerrahi müdahale
önemli, çünkü sarı nokta yırtıldığı zaman ne kadar başarılı bir ameliyat
yaparsanız yapın, kişinin görmesi eskisi gibi olmayabilir. Makulası, yani sarı
noktası yırtılmamış bir hastanın ameliyat edilmesi ve operasyonun başarılı geçmesi halinde ise
gözü ve görmeyi yüzde 100 kurtarmak mümkündür” dedi.
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Saçlarda
kişiselleştirilebilir
sonuçlar için YENİ
Fibre Clinix!

Yeni Fibre Clinix markası, Schwarzkopf Professional’ın en ileri ve en güçlü
onarım teknolojisini sunuyor; salonda ve evde, günlük rutine uygun
kişiselleştirilmiş saç bakımı artık mümkün. Fibre Clinix, yüksek performanslı
servis yaklaşımıyla, ilk kullanımdan itibaren saçlarda dönüşüm vaat ediyor
ve her aşamada kişiselleştirilmiş bir bakım rejimi sunarak devrim niteliğinde
bakımlar sağlıyor.
Triple Bonding Teknolojisi yeni bağlarla saç yapısını içeriden güçlendirerek 10
kata kadar daha fazla güç sağlıyor (Fiber Clinix saç bakım rejimi uygulanmış ve
işlem uygulanmamış saçlar karşılaştırıldığında). C21 Teknolojisi ise yıpranmış saçta
bulunan 21’li lipit zincirini onarıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor. Tribond
Şampuan ve Kür düzenli olarak kullanıldığında, iç ve dış saç yapısını 60 güne
kadar onarıyor (Fiber Clinix evde bakım rejimi ile birlikte kullanıldığında), saç
gözeneklerinin tamamen kapatılmasına yardımcı oluyor (Islak tarama testi yoluyla
işlem görmemiş saçlarla karşılaştırıldığında).
Bütünsel bir yaklaşımla, salonda Fiber Clinix Tribond Servisi ile saç dönüşümü
başlıyor ve saç hiç işlem görmemiş haline geri dönüyor.
Temizleme: Etkili Fiber Clinix Tribond Şampuan, saçı temizliyor ve saç yapısını
kişiselleştirilmiş Fiber Clinix Bakımı için hazır hale getiriyor.
Bakım: Fiber Clinix Tribond Kür, ince ve kalın telli saçlar için iki seçenekten
oluşuyor. Güçlü formüller, daha fazla esneklik ve güç için saçın iç yapısını yeniden
inşa ederken, saçın dış yapısını daha parlak ve kontrol edilebilir hale getiriyor.
Kişiselleştirme: Uygun Fiber Clinix Tribond Kür, saçın ihtiyaçlarına uygun
Fiber Clinix Booster ile bir araya gelereksaçın iç ve dış yapısını onarıyor ve saçın
ihtiyaçlarını karşılıyor:
Renklendirilmiş saçlar için Fibre Clinix Parlaklık Artırıcı Booster
Yıpranmış saçlar için Fibre Clinix Güçlendirici Booster
Kuru saçlar için Fibre Clinix Nemlendirici Booster
İnce telli saçlar için Fibre Clinix Hacimlendirici Booster
Kontrolü zor, asi saçlar için Fibre Clinix Yatıştırıcı Booster

Görünmez
tasarımın
gücü…
IKEA ile Byredo
parfümlerinin üreticisi
Ben Gorham’ın iş birliği
ile ortaya 13 farklı
kokulu mumdan oluşan
OSYNLIG Koleksiyonu
çıktı. Ben Gorham
görünmez tasarımın gücü
ve kalitesi ile evlerin
kokusunu değiştirecek
koleksiyon hakkında,
“Evinizin kokusu oldukça
duygusaldır ve kendinizi
nasıl hissettiğiniz üzerinde
büyük bir role sahiptir.
Evler sadece yaşadığımız
alanlar değil; aileniz ve
arkadaşlarınızla bir araya
gelip anılar biriktirdiğiniz
yerdir.” diyor.

Koleksiyonun ismi olan ve İsveççede “görünmez” anlamına gelen OSYNLIG, koleksiyona ait mumların,
evlerin dekorasyonunun bir parçası olmasına işaret ediyor.
IKEA Tasarımcısı Iina Vuorivirta, “Kokunun verdiği duygusal hissin yanında fiziksel bir bağlama da ihtiyacı
vardır” diyor. Bu anlayıştan hareketle, her mumun dayanıklı seramik kapta sunulduğu bu özel koleksiyona
ait mumlar bittikten sonra küçük objeleri saklamak için ya da evde dekoratif amaçla da kullanılabiliyor.
Her mum kabında yer alan üçgen işaret ise ilk olarak kokusunu aldığınız üst notanın, ardından gelen ve
daha uzun süren orta notanın ve parfümün üzerinizde kaldığı süre boyunca kokuyu yayan alt notanın bir
kombinasyonunu temsil ediyor.
Birbirinden etkili 13 farklı kokulu mumdan oluşan OSYNLIG Koleksiyonu Kasım ayından itibaren tüm IKEA
mağazalarında ve www.IKEA.com.tr adresinde satışa sunulacak.
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Patisserie
ailesi
büyümeye
devam
edi̇yor!

Göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken
Paşabahçe, yepyeni Patisserie
ürünleri ile çay saatlerine şıklık
katıyor. Gravürlü kapak ve servis
tabağından oluşan Patisserie,
sunumların vazgeçilmezi olmaya
aday. Serinin yeni üyesi Madlen
servis tabağı da şık kare formuyla
sunumlara modern bir görünüm
kazandırıyor.

Paşabahçe’nin Patisserie ürün ailesi yeni ürünlerle büyümeye devam
ediyor. Patisserie serisinde gravürlü kapağa sahip servis tabakları
hem ev hem de profesyonel sunumlarda kullanım için oldukça
ideal. Serinin yeni üyesi Madlen servis tabağı da şık kare formuyla
sunumlara modern bir görünüm kazandırıyor
Zarifliğiyle dikkat çeken Patisserie, gravürlü kapak ve servis
tabağı setinin yanında sadece kapak olarak da satın alma imkanı

Evlerde çıtır çıtır lahmacun
lezzeti
Arzum Maxi Grill Pro
Multi Fonksiyonel
Pişirici ile dilediğiniz an
vazgeçilmezimiz olan
lahmacundan ızgaralara
kadar birçok yemeği
pişirmek mümkün!

Çıtır çıtır lahmacundan sıcacık bazlamaya, nefis sulu yemeklerden
hayır diyemeyeceğiniz hamur işlerine kadar en sevilen lezzetleri
pratik bir şekilde pişirmeyi kim istemez? Lezzet tutkunlarıyla Kasım
ayında buluşacak olan Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel
Pişirici ile evlerden mis gibi kokular yükselecek…
Birçok çeşit yemeği pişirmenize imkân sunan Arzum Maxi Grill Pro
Multi Fonksiyonel Pişirici, 2200 W gücü, hassas termostat ayarı ve alt
ve üst rezistans kontrol sistemiyle ihtiyacınız olan ısı ve fonksiyonu
kullanmanıza imkân sağlıyor. Sıcak tutma, alt ve üst ısıtıcı gibi farklı
fonksiyon seçenekleriyle dilediğiniz yemeğin en leziz halini pişirin…
Döküm asansör sistemi ile pişirilen yemeğe göre ürün yüksekliğini
ayarlayabilirsiniz.
Izgara olarak kullanımının yanı sıra, pişirici tel ile lahmacun gibi
tarifleri kolayca pişirebilir, döküm tepsi ile sulu yemek, börek, kek
gibi farklı tarifleri Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel Pişirici ile
kolayca hazırlayabilirsiniz. Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel
Pişirici farklı renk seçenekleri ile mutfağınıza tasarım ve şıklık
katacak…

da sunuyor. Çay saati ve pasta sunumlarının yanında öne çıkan
Patisserie ürünleri hem ev hem de profesyonel sunumlarda kullanım
için oldukça ideal.
Kare formuyla dikkat çeken Paşabahçe Madlen servis tabağı ise ayaklı
ve ayaksız olmak üzere iki farklı seçenekten oluşuyor. Hem ev hem
de profesyonel mutfak sunumlarına eşlik eden Madlen servis tabağı,
sunumlara bambaşka bir yorum katıyor.

En net görüşmeler için
kablosuz rahatlık…
HONOR, akıllı ekosistem
ürünlerinden oluşan
HONOR CHOICE ailesinin
yeni üyesi HONOR
CHOICE True Wireless
Earbuds’la kullanıcılara
tek şarjda altı saate
kadar müzik, dört saate
kadar da kesintisiz
görüşme imkânı
sunuyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik
ürünleriyle değer yaratan HONOR, herkes için akıllı yaşam stratejisi
kapsamında kullanıcılara farklı ürün kategorilerinde yenilikler
sunmaya devam ediyor. HONOR ve endüstri lideri üreticiler
tarafından ortak geliştirilen yepyeni akıllı ekosistem ürünleri
serisi HONOR CHOICE kapsamında tanıtılan bütçe dostu kablosuz
kulaklık HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, saatlerce müzik ve
eğlenceden kopamayanları hedefliyor.
HONOR CHOICE True Wireless Earbuds’la birlikte teknoloji
meraklıları, tek şarjda 6 saate kadar müzik, 4 saate kadar da
kesintisiz görüşme imkanına kavuşuyor. Hafif ve şık şarj kutusuna
sahip kulaklık, gün içinde 3 defa şarj edebilecek kapasiteye sahip
bataryasıyla birlikte kullanıcılara 18 saatlik ek eğlence imkânı
tanıyor. Toplamda 24 saatlik ses oynatma süresiyle HONOR CHOICE
True Wireless Earbuds, gün boyunca rahat bir kullanım sunuyor.

\\ CITYVİTRİN

Yaşam alanlarınızın
enerjisi değişsin!
Birbirinden doğal ve cilde
dost bakım ürünleriyle
beğenilen yerli marka
Sinoz’dan şimdi yepyeni
bir seri! İç açıcı kokuları
ve değerli içerikleriyle
yeni oda kokuları
yaşam alanlarından
çalışma alanlarına huzur
getirmeyi amaçlıyor.

Kokular uzun yıllardır
insanları ve tüm canlıları
etkiliyor vehayatta önemli
bir yere sahip. Yaşam
alanlarından çalışma
alanlarına kadar pek çok
vakit geçirilen ortamda
atmosferi değiştirmeyi
hedefleyen Sinoz, yeni serileri
ile herkese özel koku sunuyor.
Sinoz profesyonel cilt bakım
ürünlerinden sonra şimdi
yepyeni Flower, Green ve
MysticTherapyoda kokuları
ile yaşam alanlarında
da profesyonel değişim
başlatıyor. Birbirinden farklı
3 çeşit koku karışımları ile
herkesin yaşam alanlarında
değişim zamanı başlıyor.
Evlerde tazeliğin, ferahlığın
ve yeniliğin imzası olacak
oda kokuları ile yenilenme
zamanı!

Modern Sanatın
En İyi Parçaları
Yeniden Hayat
Buldu
Salvador Dalí, Vasily Kandinsky
ve Claude Monet ile başlayan
ve iki bölümden oluşan Vans x
MoMA koleksiyonu satışa sunuldu.
Koleksiyonun ikinci bölümü ise Kasım
ayında yeni sanatçılarla devam edecek.

Orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans, modern ve
çağdaş sanata adanmış dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Modern Sanat
Müzesi (MoMA) ile olan işbirliği için bir araya geldi. Dünyanın dört bir yanında, ilham
verici bireysel ifadeye olan ortak tutkularıyla Vans x MoMA bu sonbaharda bir dizi
üründen oluşan özel bir koleksiyon oluşturdu. Salvador Dalí, Vasily Kandinsky, Claude
Monet, Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova ve Faith Ringgold gibi dünyaca
ünlü sanatçıların eserleri MoMA’nın koleksiyonunun çeşitliliğini yansıtıyor.
Ayakkabı, giyim ve aksesuar lansmanının ilk adımı 30 Eylül’de tüm dünya ile aynı anda
satışa çıktı, koleksiyonun ikinci bölümü ise Kasım ayında tanıtılacak. Vans x MoMA
tarafından müze koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinden seçilerek tasarlanan
koleksiyon, üzerinde detaylı bir şekilde düşünülerek ve Vans Classic stillerine
çevrilerek sanatın derin takdiriyle tasarlandı.
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Alarko Carrier’ın
düzenlediği fotoğraf
yarışmasından
Antalya’ya ödül
Alarko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin
etkilerine dikkat çekmek için bu yıl 7.’sini düzenlendiği
Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na
Antalya’dan katılan Emel Altay, yüzlerce fotoğrafı
geride bırakarak dereceye girmeye ve ödül almaya hak
kazandı.

Instagram ve Twitter üzerinden yapılan yarışmada toplanan yüzlerce
fotoğraftan halk oylaması sonucu en yüksek beğeni sayısına ulaşan
50 kare, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Alarko
Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Carrier Klima ArGe Proje Müdürü Harun Özkara, Gazeteci-Fotoğrafçı Adem Meleke,
fotoğraflarıyla Instagram’ın öne çıkan isimlerinden Ahmet Erdem,
Belgeselci-Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Editörü Ercan Arslan,
Fotoğrafçı Mustafa Seven ve Fotoğraf Eğitmeni Yüksel Altun’dan
oluşan jürinin puanlarıyla dereceye giren 12 fotoğraf belirlendi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine farkındalık yaratmak için
bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Alarko Carrier Reklam ve
Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk, “Günümüzde milyonlarca
kişi, iklim değişikliğinden dolayı meydana gelen felaketlerin yıkıcı
sonuçlarından etkileniyor. Ülkemiz de coğrafi konumu açısından en
riskli bölgeler arasında yer alıyor. İklim değişikliğinin yalnızca doğa
olayları ile değil yaşam hakkı ile de bağlantılı olduğunun farkına
varmamız gerek. 7 yıldır düzenlendiğimiz ve kamuoyunu iklim
değişikliği hakkında bilinçlendirmeyi amaçladığımız yarışmaya
gösterilen ilginin her yıl artması doğru yolda olduğumuzun bir
göstergesi” dedi.

Bisikletlilerin ihtiyaçları
yerinde tespit edilecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bisiklet birimi kuruluyor.
Aralarında mühendisler, şehir plancıları ve teknik personellerin
yer aldığı ekip Antalya’da bisiklet yollarını, bisiklet kullanarak
ihtiyaca göre yerinde planlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığı bisikletli ulaşımı desteklemek adına bisiklet
birimi kuruyor. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta Avrupa
Hareketlilik Haftası dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
düzenlenen ‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama
Yarışmasında’ ilk 10’a girerek 250 bin TL hibe ödülün yanında 8
adet bisiklet ödülünü de kazandı. Ulaşım Planlama Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığına teslim edilen bisikletler, bisiklet yollarının
incelenmesinde ve bisiklet yolları planlamasında görevli personellere
dağıtıldı. Aralarında mühendislerin, şehir plancılarının ve teknik
personellerin yer aldığı bisiklet birimi kentte yer alan ve yeni
yapılacak bisiklet güzergahlarını inceleyecek ve yeni güzergahlar bire
bir sahada deneyimlenerek belirlenecek.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden
kalkınma hedefiyle hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini
desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘BAKA destekli Üreten
Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.
BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve Ajans uzmanları proje
kapsamında faaliyete geçirilmesi planlanan Korkuteli ilçesindeki
Kuru Gıda Üretim Tesisi ile Kepez ilçesindeki Merkez Gıda Üretim
Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

BAKA heyeti faaliyete
geçecek tesislerde
inceleme yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen
ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda
yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayıcısı
olduğu “Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar” Projesi
kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında Korkuteli
ve Kepez’de 2 adet üretim tesisi kurulacak. Projenin somut
katkılar sunması hedefleniyor.

BAKA Heyeti Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi’nde yer alan 2 bin
310 metrekarelik bir alanda bulunan tek katlı eski okul binasını gezdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Proje Koordinatörü Güliz
Yaman ve S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP)
Başkanı Dudu Kocabaş proje kapsamında “Kuru Gıda Üretim Tesisi”
olarak faaliyete geçirilmesi planlanan alanla ilgili bilgi verdi.
Korkuteli’deki saha ziyaretinin ardından “Merkez Gıda Üretim Tesisi”
olarak faaliyete geçirilmesi planlanan Kepez’deki Antalya Toptancı
Hal içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski
aşevi binası da ziyaret edildi. Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Yapılandırma Şube
Müdür Vekili Ayten Bilgen ve Proje Koordinatörü Güliz Yaman BAKA
heyetine çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi kapsamında
Korkuteli’de ve Kepez’de tarhana, pekmez, salça, reçel, erişte
gibi bölgeye özgü doğal gıda ürünleri üretilmek üzere iki adet
imalathane; bir adet çocuk bakımevi ve fide-fidan yetiştirilmek
üzere bir adet sera kurulması planlanıyor. Toplumun dezavantajlı
kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine destek olmayı
amaçlayan proje kapsamında Antalya’daki 40 işsiz kadına mesleki ve
teknik eğitim verilecek ve bu tesislerde istihdam olanağı sağlanacak.

Kışlık çiçekler hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiçeğini kendi üretiyor. Yılda 5.5 milyon
çiçeğin üretildiği Hurma Bitki Üretim Tesisleri’nde yetiştirilen kışlık çiçekler
toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın dört bir yanında yaptığı peyzaj
çalışmalarında kendi tesislerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor.
Seralarda üretimi yapılan kışlık ve ara dönem çiçekleri merkez ve 19
ilçede toprakla buluşuyor. Kentin cadde, sokak ve orta refüjlerinde
yer alan mevsimlik bitkiler Antalya’nın güzelliğine güzellik katıyor.
Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde yılda yaklaşık 2 milyon kışlık çiçek, 2.5
milyon yazlık çiçek, 1 milyon ara dönem çiçek üretimi yapılıyor. Park
ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yılda yaklaşık 5.5 milyon mevsimlik

çiçek üretimi yaparak, hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine
katkı sağlıyor.
Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde son olarak kışlık çiçeklerin
üretimi gerçekleştirildi.
Aslanağzı, bellis, menekşe, süs lahanası, alisyum gibi kışlık mevsimlik
çiçekler, belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere
kentin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Rengarenk çiçekler,
Antalya’nın kavşak, park ve bahçelerini süsleyecek.
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Çevreci Komşu Kart’la
622 TIR dolusu atık
toplandı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin cam, plastik, kağıt gibi
nitelikli evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayan ödüllü
projesi Çevreci Komşu Kart’la, yaklaşık 4,5 yıl içinde, 622
TIR dolusu ambalaj atığı evlerden toplandı. Ambalaj atıklarını
atmayıp biriktiren Muratpaşalılar da4 milyon 733 bin 699 lira
kazandı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da pilot çalışma olarak
başladığı Çevreci Komşu Kartprojesiyle şampuandan deterjana,
salça ve konserveye kısaca market poşetlerini dolduran ürünlerin
ambalajları, eski gazete, defter gibi atıklar geri dönüşüme
kazandırılıyor. Geri dönüşüme kazandırılan atıkların karşılığında
Muratpaşa sakinleri,anlaşmalı marketlerle kullanılabilecekleri,
üniversite öğrencilerine burs imkanı yaratabilecekleri lira
karşılığı puan kazanıyor.
Atıkların yerinde ayrıştırılması ve ödül sistemiyle Türkiye’de ilk
olan ve örnek uygulamalar içinde yer alan Çevreci Komşu Kart,
“Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla 5’inci yılına girerken,
projenin uygulanmaya başladığı ilk günden 30 Eylül tarihine
kadar olan dönemde 622 TIR dolusu atık evlerden toplandı.
Evlerden toplanan 622 TIR dolusu 14 milyon 929 bin 102 kilogram
nitelikli atığın 6 milyon 28 bin 445 kilogramı plastik, 7 milyon 92 bin
875 kilogramı kağıt, 424 bin 17 kilogramı metal ve 1 milyon 383 bin
725 kilogramı ise camdan oluştu. Atlayıp, biriktiren ve belirlenen gün
ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine atıkları
teslim eden Muratpaşa sakinleri ise aynı dönemde 4 milyon 733 bin
699 lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda marka tesciline sahip olduğu
proje son olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama Yarışması’ndan ödül aldı. Çevreci Komşu Kart,
geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’nü alırken
3›üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı›nda da ‘Sıra Dışı Başarı
Hikayesi’ seçilmiş 2’nci Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi
kapsamında En İyi Uygulama Yarışması’nda da kongre özel ödülü
almıştı.

Elmalı Otobüs
Terminali’nde
sona gelindi
Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin Elmalı’da 10 bin
metrekarelik alana inşa ettiği
yeni otogar binasının yüzde
90’nı tamamlandı. Yeni terminal
binası, modern ve kullanışlı
bir yapı olarak vatandaşlara
konforlu bir yolculuk deneyimi
yaşatacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Eylül 2019’da çalışmaların
başladığıElmalı Otobüs Terminal Projesi’nde sona gelindi. Yolcu taşıma kapasitesine uygun modern
ve çevreci bir anlayışla planlanan Elmalı Otobüs Terminali, Devlet Hastanesi yakınındaki yeni
yerinde hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen Elmalı Otobüs
Terminali inşaatında yüzde 90’lık kısım geçildi. Binanın betonarmesi ve dış cephede boya ile
cephe kaplama imalat işleri tamamlandı. Bina içindeki asma tavan imalatları, elektrik ve mekanik
imalatları gibi ince işler ise tamamlanma aşamasına geldi. Ekipler otogarın çevre düzenlemesi
çalışmasına devam ediyor.
Elmalı ilçe merkezinde oluşan trafiği büyük ölçüde rahatlatacak yeni terminalde 8 adet otobüs
peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari
dükkânlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor.
Yeni terminal sahip olduğu bu donanımlarla ile ilçe halkına ve turizme hizmet verecek. Güneş
panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek olan terminal çevreci yönüyle de öne çıkıyor.
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DokumaPark’a 10
yarışmadan 10 ödül
Kepez Belediyesi’nin yıllardır bacası tütmeyen Antalya İplik ve
Pamuklu Dokuma Fabrikası’nı halkın kullanımına kazandırdığı
DokumaPark Projesi’ne ödül yağıyor. Başkan Tütüncü’nün
örnek projelerle kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü
DokumaPark, bugüne kadar toplamda 10 ödülün sahibi oldu.

Antalya’da 1950’li yıllarda büyük umutlarla kurulan ve 2003 yılında
zarar ettiği gerekçesiyle üretimi durdurularak, kaderine terk edilen
Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın, tarihi dönüşümü
ödül üstüne ödül alıyor. Başkan Hakan Tütüncü’nün girişimleriyle
kentin en önemli sahipleri Antalyalıların, kullanımına kazandırılan
DokumaPark Projesi 2, DokumaPark içinde yer alan Oyuncak Müzesi
4, Bir Zamanlar Antalya Müzesi 2, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi
1, Cemil Meriç Kitaplığı ise 1 ödül aldı. Kepez Belediyesi, müzeleri,
sergi salonu, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir
kültür adasına dönüştürülen DokumaPark’ta hayata geçirdiği örnek
projelerle 10 ödülün sahibi oldu.

Anadolu Oyuncak Müzesi
Kepez Belediyesi’ne 4 ayrı ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi,
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Kepez
Belediyesi’nin Dokuma Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı, düzenleyerek
Antalyalılara armağan ettiği müze, 2017 yılında ziyaretçilerine kapılarını
araladı. Bünyesinde 13 binin üzerinde oyuncak barındıran müze de,
oyuncaklar 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenleme ile sergileniyor.
Müzede; anılar odası, Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı nine, Temel Reis,
deniz odası, sarı avlu, Pepe, arabalar, istasyon, tren odası, erken Cumhuriyet
sınıfı, yap boz, peluş odası, geleneksel esnaf sokağı , geleneksel oyuncaklar,
Kaleiçi sokağı Anadolu oyuncak tarihi gibi temalı salonlar yer alıyor.
Bir Zamanlar Antalya Müzesi
Kepez Belediyesi’ne 2 ayrı ödül kazandıran Bir Zamanlar Antalya Müzesi,
Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarını yaşatıyor. Antalya’nın önemli
değerlerinin ve kentin hikayesinin anlatıldığı müze, eski Dokuma Fabrikasının
idari binasında yer alıyor. Engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu)
özelliklere sahip müzede 2000 m2 sergi alanı bulunuyor. Yerli ve yabancı
konukları muhteşem bir teknoloji hizmetinin beklediği müzede, sesli rehber
eşliğinde 8 dilde müzeyi gezme imkanı sunuluyor.
Dokuma Modern Sanatlar Galerisi
Kepez Belediyesi’nin, kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı Modern
Sanatlar Galesi, 4 ayrı salonda 1000 m2 alanda birbirinden özel sergilerle
sanatseverleri ağırlıyor. Dokuma Fabrikası’nın yemekhane binasında özgün
mimari yapısına sadık kalınarak restore edilen binada, 700 m2, 90 m2, 75 m2
ve 85 m2 büyüklüğünde 4 ayrı sergi salonu bulunuyor.
Cemil Meriç Kitaplığı
Kepez Belediyesi’ne ödül kazandıran Cemil Meriç Kitaplığı da, eski Dokuma
Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasında kitapseverlere hizmet verecek.
Ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in adının verildiği müze
kütüphane, iki katlı ve 900 metre kare alana kazandırılıyor. Tarihsel ve
güncel edebi yapıtları içeren müze kütüphane kimliği ile hizmet verecek olan
kitaplık, bu özelliği ile Türkiye’de İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır’dan
sonra türünün 5. örneği olacak. Müzede, eski el yazmaları ve basma eserler de
sergilenecek.

\\ 24

Finike Eroğlu Nuri
Cami’nde son rötuşlar
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’nin
en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri
Cami’nin yüzde 98’i tamamlandı. Osmanlı ve Selçuklu
mimarisiyle, taştan ve hiç çimento kullanılmadan inşa
edilen camide son rötuşlar yapılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım kalan Finike
Eroğlu Nuri Cami’nin hızla tamamlanması talimatını vermişti. Finike Eroğlu
Nuri Cami inşaatında son gelindi. Finike Limanı’nın üst kısmında yer alan ve
sahile hakim bir konumdaki camii inşaatında çalışmalar yüzde 98 seviyeye
geldi.
500 kişilik Eroğlu Nuri Cami yapımında son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında
son olarak camide taş temizliği işlemi devam ederken, dış cephe imalatları,
ince işleri, çevre düzenlemesi ve elektrik mekanik tesisatı işleri de
tamamlandı.
Finike’nin siluetine de renk katan Eroğlu Nuri Cami, 2 bin 400 metrekarelik
parsel üzerinde 320 metrekare inşaat alanına sahip. Cami, 90 metrekare
imaret, 85 metre kare revak ve 35 metrekare şadırvan yapılarından oluşuyor.
500 kişilik camii alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan
ve 1 adet abdesthane yer alıyor.

Konyaltı’na modern
Muhtar Evleri

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu ve Zümrüt
mahallelerine modern Muhtar Evleri yaparak vatandaşların
muhtarlıklarda daha kaliteli hizmet almasını sağladıklarını
söyledi.

‘Muhtarlar bizim çalışma arkadaşımız’ diyen Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, Muhtar Evi ihtiyacı olan mahallelerin bu
isteklerini yerine getiriyor. Bu kapsamda Gürsu Mahallesi 338 sokak
ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimine yapımına başlanan
Gürsu Mahallesi Muhtar Evi kısa zaman içinde bitti. 13 metrekare
muhtar odası, dinlenme alanı, mutfak ve tuvalet ile 50 metrekare
büyüklüğü sahip Muhtar Evi, modern yapısı ile dikkat çekiyor.
Konyaaltı Belediyesi bir diğer muhtar evini ise Zümrüt Mahallesi’ne
kazandırdı. Mutfak, dinlenme alanı ve muhtar odası ile birlikte 40
metrekare alana sahip Zümrüt Mahallesi Muhtar Evi de tamamlandı.
Zümrüt Mahallesi’ne yapılan muhtar evi ile birlikte Zümrüt Cami’nde
vatandaşların kullanabilmesi için yeni tuvalet yapıldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda 39 mahallenin
bulunduğunu söyledi. Başkan Esen, muhtarlarla uyum içinde
çalıştıklarını belirterek, “Muhtarlarımız, bizlerin mahallelerdeki gözü
kulağıdır. Vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlerimize ileterek,
kısa zaman içinde çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın rahat bir
çalışma ortamında hizmet verebilmesi noktasında desteklerimiz
devem edecek. Muhtar evi olmayan mahallelerde muhtar evi yapma
çalışmalarımız sürüyor. Gürsu ve Zümrüt mahallelerimizin muhtar
evlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.
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KUM ZAMBAKLARI
KORUMA ALTINDA

Manavgat Belediyesi, Sorgun Boğaz Mevkii’nde bulunan ve nesli
tükenmekte olan Likya kum zambaklarının etrafını tel örgülerle
çevirerek koruma altına aldı. Belediye ekipleri, bilinçsiz vatandaşlar
tarafından zarar verilen ve nesli tükenmekte olan kum zambakları için
15 bin metrekarelik alanı çitle kapattı.

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediyesi tarafından Sorgun- Boğaz
Mevkii’nde yapılan düzenleme ile kent halkından tam not alan sahil
bandında, nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan kum
zambakları, görenlerin de ilgisini çekiyor. Manavgat Belediyesi
yetkilileri, sahil şeridi üzerinde bulunan kum zambaklarını koparan
veya yayılış alanına zarar veren kişi ve kişilere, biyolojik çeşitliliği
tahrip etmekten dolayı Çevre Kanunu Kapsamında 73 bin lira idari
para cezası uygulanacağını belirtti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü
Sözen, kente artı değer katan Boğaz Mevkii sahil bandı düzenleme
çalışmaları ile Boğaz Mevkii’nin doğa harikası bir yer olduğunu
belirterek sahil bandının bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini

ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Boğaz Mevkii Sahil Bandı projemizin
halkımız tarafından kullanılmaya başlamasının ardından bölgemizde
oluşan güzel havayı koruyarak ve sahip çıkarak bölgemize artı
değer katmaya çalışıyoruz. Sıcak kum ve aşırı tuz oranına rağmen
hayatta kalan ve nesli tükenmekte olan Likya kum zambaklarımızı
zarar görmeyecek bir şekilde koruma altına aldık. Kentimizin
biyolojik çeşitliliği açısından da gelişmesinin, turizme bölge
halkına da fayda sağlayacağına inanıyoruz. Doğanın bize sunduğu
nimetleri ve güzellikleri koruyarak bu güzellikleri vatandaşlarımızla
buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

MANAVGAT
BELEDİYESİ’NDEN
TAŞAĞIL’A KREŞ
Manavgat Belediye Başkanı
Şükrü Sözen, vatandaşlardan
gelen yoğun talep üzerine
Taşağıl Mahallesinde bir kreşin
yapımına başladı. Kreşte dar
gelirli ve özellikle turizm çalışanı
olan ailelerin çocuklarının eğitim
alması planlanıyor

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, insan odaklı sosyal
belediyecilik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şükrü
Sözen geçtiğimiz yıllarda Side ve Çolaklı Mahallelerinde açtığı
kreşlere yenilerinin eklenmesi talimatını verdi. Manavgat Belediyesi
Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri Sarılar ve Taşağıl Mahallerinde
faaliyete geçirilecek ola kreşlerin projelerini hazırladı. Taşağıl
Mahallesi’ndeki kreşin yapım çalışmaları ise geçtiğimiz günlerde
başladı. Taşağıl Mahallesi’nde yer alan 2 katlı hizmet binası
değerlendirilerek faaliyete geçirilecek olan kreş 240 m2 alan üzerine
oturacak. Zemin katta girişte idari bölümler ve yönetim, yemekhane,
mutfak bölümleri yer alırken, 1. katta ise uzay sınıfı, deniz sınıfı ve
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orman sınıfı konseptli sınıflar, kreşte eğitim alacak olan minikler için
tasarlanacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşin süratle
tamamlanarak faaliyete açılacağını belirtti. Başkan Şükrü Sözen,
“Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Manavgat’ta
vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine belediye kreşlerimizin
sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Dar gelirli ve özellikle turizme
hizmet veren ailelerin çocukları için kreşler açmak projelerimiz
arasındaydı. Bu sözlerimizi yerine getiriyor olmak bizleri mutlu
ediyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarımız süratle devam
edecek” dedi.
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AB destekli kent ağı
projesi tamamlandı
Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında üniversitelerin
de bulunduğu 17 kuruluş tarafından desteklenen
Antalya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli kent ağı
projesi SivilAnt, iki gün devam eden kapanış
programıyla tamamlandı. ‘Sosyal Girişimcilik’
temasıyla yapılan kapanış programında, Muratpaşa
Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum
İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve çalışmaları
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin liderliği,
Büyük Hedef Derneği’nin eş-yürütücülüğünü üstlendiği ve
destekçileri arasında Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte aralarında
üniversitelerin de yer aldığı 17 kuruluşun bulunduğu SivilAnt Antalya Sivil Platformu projesi, “Sosyal Girişimcilik” temasıyla
yapılan toplantıyla tamamlandı.
Hotel Su’da gerçekleştirilen kapanış toplantısında Antalya, Burdur,
Isparta, Ankara ve İstanbul’dan birçok katılımcı online olarak
bağlanırken kapanış programında çeşitli atölye çalışmaları ve
kapasite geliştirme eğitimleri yapıldı. SivilAnt beratlarının da
takdim edildiği kapanış programında, ASSİM İnovasyon Merkezi
Koordinatörü Eda Şahal merkezi tanıtarak, yapılan çalışmalar
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Bir girişim hikayesi
ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka Programı girişimcilerinden
Abdullah Yılmaz, ekonomik ve sosyal dezavantajlı üreticilerin el
sanatları ürünleri ile küçük esnaf ve zanaatkarın üretmiş oldukları
ürünlere pazar yaratabilmek amacıyla kurulan Craftino Platformu'nu
tanıttı. Sosyal girişimciliği ön planda tutan, üretici odaklı, elde
etmiş olduğu karın bir kısmını üreticilerin sosyal ve ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi için kullanan ve toplumda gelir dağılımı
adaletsizliğinin azaltılmasını hedefleyen sosyal oluşum Craftino,
toplantıda ilgi odağı oldu.
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Gençlik Platformu kuruldu
SivilANT kapanış toplantısında ayrıca Gençlik Birlikte Platformu’nun
kuruluş deklarasyonu yapıldı. 12 sivil toplum kuruluşunun aynı açıta
altında buluşturan platform, ASSİM Sosyal Hizmetleri Güçlendirme
ve Gençlik Platformu’yla birlikte çalışacak. Platform, gençlik
alanındaki çeşitli kuruluşlar arasında iletişim, diyalog, bilgilendirme
ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflerken bu kurumların etkisini,
kurumsal ve finansal kapasitesini de yükseltmeyi amaç olarak
belirledi.

ANTALYA OSB’DEN
ÖRNEK İHALE
Antalya OSB Yönetimi, teknik kolejde yapılacak
modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işlerini dörde
bölüp, dört farklı ihale gerçekleştirdi. İhaleleri dört
farklı Antalya firması kazandı. Başkan Ali Bahar, “İşi
dörde bölüp, dört farklı ihale yapmamızın tek nedeni,
pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektöre, üreticiye
ve esnafa kaynak aktarabilmek, bu zor dönemde
elimizden geldiğince destek olmaktı. Şükürler olsun ki
bu gerçekleşti” dedi.
Pandemi nedeniyle açılışı 2021-2022 Eğitim-Öğretim
yılına ertelenen Özel Antalya Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modernizasyon,
tadilat ve yeni bina yapım işleri ihalesi, Bölge
Müdürlüğü İdari Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
Bölge Yönetim Kurulu, tek bir ihale ile planlanan tüm
inşaat faaliyetlerini hayata geçirebilecekken, projeyi
dörde bölüp dört farklı ihale gerçekleştirdi. Antalya
OSB Başkanı Ali Bahar önderliğinde gerçekleştirilen
ihaleleri, dört farklı Antalya firması kazandı. İhale
sonuçlarından son derece memnun olduklarını
belirten Başkan Bahar, “İşi dörde bölüp dört farklı
ihale yapmamızın tek nedeni, pandemi nedeniyle zor
günler geçiren sektöre, üreticiye ve esnafa kaynak
aktarabilmek, bu zor dönemde elimizden geldiğince
destek olmaktı. Şükürler olsun ki, dört ihaleyi de dört
farklı Antalya firması kazandı” dedi.
29 firma davet edildi
29 firmanın davet edildiği son 3 ihale için yeterlilik
sağlayan 12 firma dosya aldı, 8 istekli firma ise teklif
sunarak ihaleye dahil oldu. Katılımcı firmaların
tekliflerinin içinde bulunduğu kapalı zarflar, tüm
firma yetkililerinin huzurunda Antalya OSB Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından açıldı. Verilen teklifler
açık eksiltme usulü ile en düşük teklif verilene
kadar devam etti. Onlarca kez yapılan eksiltmelerin
ardından Antalya OSB Teknik Koleji’nin yemekhane
ve görsel sanatlar binası tadilatı-bahçe peyzajı- ilave
tesis ve altyapı işlerini Tülüoğlu Mühendislik firması,
atölye binaları tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması
işini Simya Mimarlık firması, merkezi derslikler binası
tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması işini de Yöntem
Yapı firması aldı.
İlk ihale Şubat’ta yapıldı
Teknik kolej ile ilgili ilk ihale ise Şubat ayında
yapılmış ve kampus içerisine projelendirilen
450 seyirci kapasiteli, uluslararası standartlara
sahip kapalı spor salonu ile bir adet açık halı saha
yapımişini, en düşük teklifi veren ve yine bir Antalya
firması olan Gara İnşaat almıştı. Son yapılan üç
ihale ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji’nin
modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri dört
farklı ihale ile dört farklı firmaya verilmiş oldu. Proje
kapsamında idari ofis, yemekhane, sınıf ve atölyelerin
bulunduğu 5 bina, büyük bir tadilattan geçirilip
öğrencilere daha konforlu ve kullanışlı yaşam ve
eğitim alanları sunacak hale dönüştürülecek. Mesleki
eğitim atölyeleri ise tadilatların bitmesinin ardından

bölge firmalarında kullanılan makine ve teçhizatın son teknoloji benzerleri
ile donatılıp, öğrencilere günün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarına göre eğitim
verilecek.
Başkan incelemede bulundu
Öğrencilerin eğitim süreleri boyunca spor ile iç içe olmaları için yapılan
kapalı spor sahası ile halı saha ise yüzde 90 oranında tamamlandı. Spor
kompleksinin şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Bahar,
spor tesislerinin en az atölyeler kadar önemli olduğunu, öğrencilere disiplini
spor ile aşılayacaklarını söyledi. Çocuklara sanat ve sporla iç içe bir ortam
sunacaklarını aktaran Bahar, “Sanatla bağı olmayan, sanata yüz çeviren biri,
zanaatkar olamaz. Bu yüzden okulumuzda sanat atölyeleri de olacak. Hayal
edebilecek ki, yeni bir şeyler üretebilsin ya da sorunlara çözüm sunabilsin.
Sanatsız bilim, sporsuz sağlık düşünemiyorum. O yüzden öğrencilerimizi hem
mesleki eğitimle hem sanatla hem de sporla geleceğe hazırlayacağız” dedi.
Ön kayıtlar Şubat’ta başlayacak
Okulun yeni yerine taşınma işlemlerinin pandemi nedeniyle aksadığını belirten
Başkan Bahar, bu nedenle okulu planlanandan daha geç bir tarihte devir
aldıklarını, dolayısıyla da tadilat ve yeni bina yapım işlemlerinin 2020-2021
Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilemediğini aktardı. Modernizasyon ve tadilat
işlemlerinin 2021 yılı Mart ayına kadar tamamlanacağını söyleyen Başkan
Bahar, 2021 yılı Şubat ayı itibariyle de ön kayıtların başlayacağını ifade etti.
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Konyaaltı, hayvan
yetiştiricilerinin yanında
Konyaaltı Belediyesi, ilçede sayıları 200’ü bulan ve toplamda
22 bin küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere destek vermeyi
sürdürüyor. Başkan Semih Esen, yaylalarda etkin yapılan
hayvancılığı geliştirmek için projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan küçük ve büyükbaş hayvan
yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor. Konyaaltı’nda daha
önce köy statüsünde yer alan mahallelerdeki hayvan yetiştiricilerini
ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve ekibi,
eksikleri ve talepleri tespit ettikten sonra icraata başladı. Göçerler
olarak bilinen hayvan yetiştiricilerine yönelik bir dizi projeyi hayata
geçiren Konyaaltı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ücretsiz
uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesi üreticiye
büyük bir yük olduğu tespitinin ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında
programlı aşı ve küpelerin ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından
karşılandı. Başkan Esen, destek amacıyla ücretlerin belediye
tarafından karşılanmaya devam edeceğini aktardı.
Otomatik yemlik
Mera Islah Projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Semih Esen,
proje kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için
iki adet mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını aktararak, ilçedeki
bütün hayvanların ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda
hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su
deposu ve suluk yaptıklarını belirten Esen, yem kaybının azaltmak
ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği
üreticiye dağıttıklarını kaydetti. Hayvanlar için gölgelik yapacaklarını
vurgulayan Esen, mobil jeneratör alınması ve damızlık hayvan temini
noktasında üreticiye destek olacaklarına dikkat çekti.
Başkan Semih Esen, “Konyaaltı denilince akla deniz, sahil geliyor
ama bir de yaylalarımız var. Hayvancılık ve tarım yaylalarda etkin
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devam ediyor. Konyaaltı’da 22 bin küçükbaş hayvan varlığı söz
konusu. Bunların bazı ihtiyaçlarının giderilmesi köylüler tarafından
zorlukla gerçekleştiriliyor. Bazı ihtiyaçların belediyemiz tarafından
karşılanması köylülere önemli bir destek sağlıyor. Geçen sene tanımlı
aşılarının ücretlerini belediye olarak biz üstlendik. Bu uygulama
başka belediyelere örnek oldu. Ardından başka bir ihtiyacı fark
ettik. Dış parazitlere karşı bir banyo ihtiyaçlarını gördük, ilaçlı suyla
hayvanların banyo yapmalarını sağladık. Bu sistemi satın aldık ve
yetiştiricilerin hizmetine sunduk. Şu ana kadar 15 bin hayvanın
ilaçlanmasını sağladık. Hayvanların iki haftada bir ilaçlanması
gerektiği söyleniyor, bütçemizde bu işi için yeniden pay ayırıp
ilaçlama işini hiç aksamadan tüm hayvanlara uygulanmasını
sağlayacağız. Üreticinin memnun olması bizim için sevindirici oldu.
Önümüzdeki yıl ilaçlamanın verimini yüzde 100 olarak göreceğiz”
diye konuştu.
Belediye ekipleri, son olarak hayvan yetiştiricisi Ali Öztürk’ün,
Korkuteli, Kumluca ve Konyaaltı ilçelerinin kesişiminde yer alan,
Konyaaltı’na 70 kilometre uzaklıktaki Yavşançalı bölgesindeki
hayvanlarını dış parazitlere karşı ilaçladı. İlaçlamadan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Öztürk, 500’e yakın hayvanının olduğunu
söyledi. Öztürk, “Kendimi bildim bileli hayvancılığın içindeyim, başka
bir iş yapmayız. Mayıs ayının sonunda buraya geliriz, Kasım ayının
başında buradan ayrılmış oluruz. Hayvancılık değerini günden güne
kaybediyor, güdecek yer daralıyor. Belediyemizden ücretsiz yemlik
aldık, bu yemlikler yavrularımıza iyi gelecek. Dış parazitlere karşı
eskiden saatler süren ilaçlama yapıyorduk. Şimdi makine ile kısa
sürede yapıyoruz. Başkana teşekkür ederiz, Allah rıza olsun” dedi.
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OP. DR.
NAMIK YILMAZ
Bu ay Güldal’la 5 Çayı
bölümümüzde konuğum,
bariatrik cerrahide Antalya’da
başarılı sonuçlarıyla tanınan
Operatör Doktor Namık
Yılmaz oldu… Dr. Yılmaz,
mide ameliyatları, bu alandaki
gelişmeler ve beklentileriyle
ilgili sorularımı cevapladı…
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Saç & Makyaj

Öncelikle sizlere kısaca Namık Yılmaz’ı tanıtmak
isterim. Antakya doğumlu olan Namık Yılmaz, ilkokulu
Antakya’da tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi
yatılı olarak Diyarbakır Anadolu Lisesi’nde okumuş.
1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Kliniği’nde eğitim alarak Genel Cerrahi
Uzmanı olmuş. 2006 yılında Türk Cerrahi Derneği’nin
yazılı ve sözlü sınavlarını (Board) tamamlayarak
‘Cerrahi Yeterlilik’ belgesini almaya hak kazanan
Yılmaz, Genel Cerrahi Uzmanı olarak 2007 yılından
itibaren sırasıyla Eskişehir Devlet Hastanesi, Eskişehir
Özel Ümit Hastanesi, Ankara Özel Magnet Hastanesi,
Antalya Özel Akdeniz Şifa Hastanesi’nde görev yapmış.
Bugün kendi kliniğinde Genel Cerrahi muayenehane
hizmeti veren Namık Yılmaz, başta obezite ve
metabolik cerrahi olmak üzere laparoskopik cerrahi ile
ilgileniyor.
Antalya’da ileri düzey laparoskopi ve bariatrik
cerrahide ilk akla gelen isimler arasında yerini almış,
alanında birçok yayın ile birlikle ulusal ve uluslararası
kongre ve eğitimlere katılmış olan Op. Dr. Namık
Yılmaz’ın, Türk Cerrahi Derneği, Türk Tabipler Birliği,
Türkiye Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Türkiye
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türkiye
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, Avrupa
Endoskopik Cerrahi ve Girişimsel Teknikler Derneği
(European Association for Endoscopic Surgeryand
Other Interventional Techniques), International
Federation for the Surgery of Obesity (IFSO) ve Turkish
Obesity Surgery Society (TOSS) üyelikleri bulunuyor.
Şimdi dilerseniz, bariatrik cerrahi ile ilgili kendisiyle
gerçekleştirdiğimiz çok özel ve faydalı olacağına
inandığım sohbetimizin ayrıntılarını paylaşalım.
Son yıllarda sadece obezite üzerine çalışmalar
yaptığınızı biliyoruz, yeni adresinizde yeni
kliniğiniz hayırlı olsun.Neler söylemek
istersiniz?
Teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Evet, son yıllarda
ülkemizde ve dünyada artan aşırı şişmanlık (obezite)
oranlarını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda son derece
etkili bir mücadeleyi cerrahlar sırtlanmış durumdadır.
Biz de 2007 yılından beri Gastrik bypass, 2012
yılından beri Tüp Mide Ameliyatı (Sleeve Gastriktomi)
olmak üzere obezite ameliyatlarını uyguluyoruz. Bu
bağlamda ülkemiz için önemli gelir kaynağı olacağını
düşündüğüm uluslararası sağlık turizmi hizmetini de
yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş olarak veriyoruz.
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Bariatrik Cerrahi nedir? Ne zaman, hangi şartlarda başvurulur?
Bariatrik cerrahi, yani obezite cerrahisi aşırı kilo için yapılan ameliyatları tarifler. Bu
ameliyatların kimlere yapılacağı tüm bilimsel kaynaklarca tarif edilmiştir. Öncelikle kişinin
gerçekten aşırı kilolu olması gerekir. Bu aşırı kilonun tanısı için en çok kullanılan ölçüt
Vücut Kitle İndeksi denilen bir hesaplamadır. Bu ölçüt boy ve kilo hesaplamaları ile yapılır.
Bu hesaplamalar sonucunda çıkan değer hastanın normal mi, fazla kilolu mu, yoksa obez mi
olduğunu gösterir.
Ayrıca hastaların obeziteye bağlı hastalıkları olması durumunda ya da obezitenin kendi
hastalıklarını kötüleştirdiği durumlarda bu ameliyatlara başvurulur.
Kimler, obezite ameliyatı olabilirler?
15-65 yaş arası Vücut Kitle İndeksi (VKI) 40’ın üzerinde olanlar ve Vücut Kitle İndeksi 35
-40 arası olup obeziteye bağlı hipertansiyon, uyku apnesi, diyabet, kalp yetmezliği vb.
hastalıkları olanlar. Zayıflamak için çeşitli diyet programları ve farklı tedavi yöntemlerini
uygulayıp başarısız olanlar. En az 5 yıldan bu yana tedavi edilemeyen obezite hastalığı
olanlar. Kriterlere uyan ve anestezi için uygun kişiler obezite ameliyatı olabilirler.
Obezite ameliyatlarını biraz açıklar mısınız?
Ülkemizde 90’larda mide kelepçesi ameliyatı olarak başlayan bu girişimler daha sonra
yerini büyük oranda Mide Bypass’ına (Gastrik bypass) bıraktı. Günümüzde Tüp Mide (Sleeve
Gastrektomi) tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de en çok yapılan ameliyat olarak
uygulanmaktadır. Bypass ameliyatında kısaca mide küçültülerek belli mesafeden kesilen
barsak küçük mideye bağlanır. Hem emilim bozucu hem de yeme miktarını kısıtlayıcı
ameliyattır. Tüp mide ameliyatında ise mide küçültülür, açlık hormonu salgılayan bölge
önemli düzeyde çıkartılır, hem hormonal etki hem kısıtlayıcı etki ile hasta az yemek yiyerek
zayıflar.
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Obezite ameliyatı sonrası hastayı nasıl bir süreç bekler?
Elbette mutlu bir süreç bekler. Hastalarımız zayıfladıkça
kendilerini çok daha rahatlamış, daha mutlu, daha özgüvenli ve
daha verimli hissederler. Ameliyatlar yaklaşık 40-100 dakika arası
sürmektedir. Hastanede 2 veya 3 gece yattıktan sonra taburcu
olurlar. İşlerine dönebilir, günlük ev işlerini yapabilir ve sosyal
hayatlarına devam edebilirler. Hastalarımız ilk 15 gün çorba,
proteinli içecekler gibi sıvı gıdalarla beslenirler. 2. 15 günlük
sürede yumuşak kıvamlı gıdalar ve bir aydan sonra katı gıdaları
tüketebilirler. Bu süreçte hastalar aşırı açlık hissetmedikleri için
genellikle zorlanmazlar. Ayrıca birinci ayın sonunda tüm ağır
sporları ve ağır işlerini yapabilirler. Hastaların fazla kilolarının
yarısını ilk 6 ayda, %80’ini 1.yılın sonunda vermeleri beklenir.
Kişinin obezite ameliyatından sonra tekrar kilo
almaması için nelere dikkat etmesi gerekir?
Öncelikle net olarak anlaşılması gereken şudur; dünya üzerinde
tekrar kilo almaması garanti olan hiçbir ameliyat tekniği yoktur.
Ancak hastanın özelliklerine, yaşına, yeme alışkanlıklarına göre
seçilecek cerrahi teknik başarı şansını arttıracaktır. Ameliyat
sonrası hastaların günlük yürüyüş ve diğer egzersizliklerine
devam etmesi, aşırı kalorili yiyecek ve içeceklerden uzak
durmaları gerekmektedir. Önemli bir ayrıntı da diyetisyen
takibinin gerekli olduğudur. Biz kliniğimizde hastalarımızın diyet
takibini yakından izlemekteyiz.
Umarım kimse tekrar kilo almaz ama eğer tekrar kilo alma
durumu söz konusu olursa yeniden bir cerrahi yaklaşım
uygulanabilir. Revizyon Cerrahisi denilen bu yaklaşım sanırım
ileride daha da çok ağırlık kazanacaktır. Bu süreçte obezite
cerrahisinin gelişimi kaçınılmaz olacak. İnşallah bu alanda çok
daha fazla sayıda cerrah arkadaşımız hizmet verir. En büyük
temennimiz budur. Teşekkür ederim.
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Olabildiğince Özgüven
İki eşyayı anlatırken birbiriyle kıyaslamak
işimizi kolaylaştırıyor olabilir, bununla
birlikte iki insanı birbiriyle kıyaslamak
kimseye hizmet etmiyor.
Her birimiz birbirimizden farklı ve
eşsiziz. Birimizin bir yeteneği baskın ve
ön plandayken bir diğerimizin başka bir
özelliği aynı derecede eşsiz ve güzel.
Birbirimizden parmak izimiz kadar ayrıyız
ve aynı zamanda uzaktan bakıldığında
parmak izi kadar benzeriz.

SELİN GÜNSEV

Bir şeye değer biçmek, anlamak, anlatmak,
örnek vermek için kıyaslıyoruz; onunla
bunu, alttakiyle üsttekini, iki sınıf arkadaşı,
iki kardeşi, iki markayı... Konunun ne olduğu
çok da önemli değil. Anlatma şeklimizde bir
noktayı referans olarak vermek istiyoruz.
Referans verdiğimiz noktadan anlatmak
çok daha kolay geliyor; çünkü gözümüzün
önünde bir örnek varsa anlatacağımızı daha
canlı, daha iyi anlatmış oluyoruz.

Profesyonel Koç ve Eğitmen

Parmak izini de yakından, uzman gözüyle
incelediğinizde farkı görebilirsiniz oysa
uzmanlığı olmayan ve uzaktan bakan bir
göz hepsini aynı görecektir.
Bu nedenle özümüze güvenebiliriz. Eşsiz
ve tek olduğumuza, tıpkı etrafımızdakiler
gibi eşsiz! Bu nedenle özünü bilen insanları
etrafımızdaki diğer insanlardan hemen ayırt
ederiz.

Onlar kendilerini bilirler ve oldukları
gibi kabul ederler,
Kendilerine ve kendi yeteneklerine
inanırlar,
Olumsuz iç seslerinin zihinlerini meşgul
etmesine izin vermezler,
Kendilerine hedefler koyar ve bunlara
ulaşmak için kendilerini zorlarlar,
Davranışlarının sorumluluklarını alırlar,
Pozitif bakış açıları vardır,
Hayatlarını kendileri kontrol ederler,
Görünüşleriyle barışıktırlar,
Hayatın onlar için sunduklarının
farkındadırlar ve bunun için şükrederler,
Karşılarına çıkan engel ve zorluklardan
korkmazlar,
Dışarıdan gelen onaylamayı aramazlar,
Etraflarında onlara inanan ve onları
destekleyen insanlar vardır.
Uzakdoğu kültürlerinde bir insanı bir
başkasıyla kıyaslamak çok büyük bir
hakaret olarak algılanırmış.
Birbirimizi ve kendimizi olduğumuz gibi
kabul etmek birbirimize ve kendimize saygı
göstermenin en etkili yolu olabilir.
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Çünkü onlar farklı dururlar;

Prof. Dr. ÖMER REFİK ÖZERDEM
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GİRİŞİMLERİNE DAİR
UZMANINDAN GÜNCELLEME!

Yüz deformasyonları
ve bu deformasyonlara
çözüm üreten
uygulamalarla ilgili
Estetik Cerrah Profesör
Doktor Ömer Refik
Özerdem, sorularımızı
cevapladı…

Yüz gençleştirme müdahalelerinde temel prensipler
nelerdir?
Yıllar içinde yüzümüzde temelde 3 değişiklik olur:
1. Sarkmalar: Yanak yastığı aşağıya düşer, çene konturu kaybolur
(jowls), gıdı ortaya çıkar, burun-dudak kenarlarındaki oluklar
derinleşir, göz kapakları ve kaşlar düşer, alt göz kapağı ile yanak
arasındaki sınır gittikçe aşağıya doğru yer değiştirir.
2. Cilt dejenerasyonu: Zamanla ve çeşitli etkenlerden dolayı,
cildimizde dejenerasyonlar meydana gelir: İncelir, güneş lekeleri ve
kırışıklıklar artar.
3. Deri-derialtı yapılarda erimeler: Cilt derisi ve derialtında
erimeler olur, dudak kenarları, göz altlarında derin oyuklar, çukurlar
meydana gelir.
Bunların her birinin tedavisi farklıdır. Sarkmalar için germe, ciltteki
bozulmalar için abrazyon, peeling (mekanik, lazer, kimyasal),
botulinum gibi işlemler, dokulardaki erimeler için hyalüronikasid
veya yağ dolguları uygulanabilir. Bunun dışında yüze ait diğer
değişiklikler de yardımcı ek yöntemlerle tedavi edilebilir. Örneğin;
yaşla beraber burun ve kulaklar büyür ve aşağı doğru iner-sarkar,
üst dudak incelir ve uzar vb… Bu problemlerin rinoplasti, otoplasti,
dudak lifting’i, dermabrazyon vb. çeşitli tedavileri vardır. Daha
üçgen yüz isteyen kişiler çene köşelerine küçültme ve/veya yanak
yağı alınması (bişektomi) operasyonlarından fayda görebilirler. Tüm
boyun germe olgularında çene ucunun da yeri değerlendirilmelidir.
Çene ucu gerideyse ileri doğru uzatmak boyun kaslarını daha da fazla
gereceği için germe ameliyat sonucuna olumlu yönde etkiler.
Kişiler yüzlerini daha genç tutmak için neler yapmalıdırlar?
Kısa-orta-uzun vadeli tedaviler kombine olarak kullanılabilir.
Örneğin; herhangi bir mağazadan veya eczaneden alabileceğiniz
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düşük konsantrasyonlu meyve asidi içeren kremlerle günlük
bakımınızı yapabilirsiniz. Orta vadeli olarak 4-6 ayda bir botulinum,
ayrıca gençlik aşısı ve/veya PRP seansları, dolgu, ultrasound gibi
uygulamalardan oldukça faydalı sonuçlar almak mümkündür. Yüzde
belirgin sarkma yok ise ip ile askıyı da bu gruba sokmak mümkündür.
Uzun vadeli çözümler için yağ enjeksiyonu, yüz-boyun germe, göz
kapağı, burun, çene ucu müdahaleleri düşünülebilir.
Ameliyatsız estetik müdahaleler ameliyatın yerini tutar mı?
Yüz gençleştirme operasyonlarının öncüleri 19. ve 20. yüzyıl
başlarında Avrupa’da Hollander, Lexer, Passot, Noël; Amerika’da
Miller gibi doktorlardır. Bu uygulamalar kısaca iple asma ve kulak
önü veya arkasından deri çıkartılması (mini face-lift) uygulamalarını
içermekteydi. Daha etkili yöntemlerin arayışı günümüze dek süren
ve son derece komplike-kombine müdahaleleri içeren operasyonları
ortaya çıkarmıştır. Bugün 100 yıl önce uygulanmış olan bazı basit
işlemlerin tekrar popülerlik kazanması ile bu evrimde zaman zaman
geriye dönüş yaşanmakta, Amerika tekrar tekrar keşfedilmektedir
(Kaynak: Ömer R Özerdem ve ark: Anatomyand Surgical
Approachestothe Midface Lift; In Simplified Facial Rejuvenation, 505523).
Biraz önce de belirttiğim şekilde kısa ve orta vadeli yaklaşımlar için
ameliyatsız estetik müdahalelerden biz de çok yararlanıyoruz. Bu
tedavilerin hepsinin yeri ayrıdır, bu tedavileri birbirine alternatif
olarak düşünmemek gerekir. Hatta yüz germe ameliyatlarından
sonra ameliyatsız yöntemleri destek amaçlı da kullanabiliyoruz.
Örneğin; botulinum uygulaması plastik cerrahide adeta bir devrime
yol açmıştır. Birkaç dakikalık bir uygulama ile yerine göre 4 -9 aylık
botulinum etkisi elde etmek mümkündür. Botulinum, sadece yüzdeki

Yüz gençleştirmede sosyal medyanın yeri neresi?
Birçok kişinin sosyal medyada gördükleri reklamlara yönelmekte
olduğunu, bilgi ve deneyime daha az rağbet ettiğini üzülerek
görüyorum. Doğru olan, işini etik değerleri gözeterek yapan,
meslektaşlarını kötülemeyen (Mesleğine veya meslektaşına saygı
duymayan hekim, size de saygı duymayacaktır) bir hekime gitmeniz
ve muayene sonrası yüz yüze konuşmanızdır.
Yüz gençleştirme girişimlerinin sonuçları kişiden kişiye çok büyük
farklılıklar gösterir, bu nedenle sosyal medyadaki seçmece veya
filtrelenmiş fotoğrafları gören kişiler maalesef yanlış fikir veya
beklentilere sahip olabilmektedir. Yine sosyal medyada yer alan bazı
deyimlerin tıp literatüründe yeri yoktur. Örneğin boyun bölgesine
botulinum uygulaması ile ilgili bir klinik araştırma geçenlerde
Nefertiti boynu denilerek Amerikan Plastik Cerrahi Derneği yayın
organında yayınlanmıştı. Bu araştırmaya davetli yorum yazan ve
plastik cerrah camiasında saygın bir yeri olan bilim adamı boyuna
20 yıldır botulinum yaptığını ve Nefertiti boynu deyimini ilk kez
duyduğunu söyleme ihtiyacı hissetmiştir. Yüz estetiğinde buna benzer
deyimleri (Falanca burnu, filanca dudağı gibi…) ne yazık ki sık sık
duyuyoruz, bunların tıbbi değil de daha çok ticari kavramlar olarak
değerlendirilmesinden yanayım.
Cerrahi teknikteki gelişmeler neler peki?
Bazı istisnalar hariç artık saç içinden girmiyoruz. Kulak üstü saçlı
deriden operasyon yapıldığı için saç favorisini kaybetmiş çok
kişi gördüm, çoğu da Avrupalı hastalardı. Bence yaşlı kıta, plastik
cerrahide Amerikan kıtasının daha gerisinde. Günümüzde daha
çok saçlı çizgiden başlayıp, kulak önü ve arkasına ilerleyen kesiler
tercih edilmektedir. Derinin altında yer alan ve mimik kaslarını da
taşıyan SMAS tabakasının gerilmesi günümüzde temel prensip haline
gelmiştir. Bu tabaka boynun en alt kısmındaki kemikten başlayıp
(platysma kası) bir bütün halinde şakak-kafa kısmına doğru devam
eder. Dolayısı ile bu tabakanın sarkmalarında birçok kez hem yüz
hem de boyun bölgesinin gerilmesi gerekmektedir. Bunun dışında
endoskopik işlemler de bazı olgularda kullanılabilmekte ve daha az iz
oluşumuna neden olmaktadır. Germe işlemi ile beraber yağ dolgusu
işlemleri uygulanabilmektedir. Yağ dolgularından derin olukların,
çukurların doldurulması, elmacık kemiği bölgesinin veya çene
konturunun belirginleştirilmesi, dudak kalınlaştırma vb. uygulamalar
için faydalanmaktayız. Daha önce de söylediğim üzere yüzü bir bütün
olarak düşünmek ve tüm yapılar arasındaki harmoniyi göz önüne
almak gerekmektedir. Bu nedenle estetik plastik cerrahi bir bölgenin
cerrahisi değildir, aynı anda boyun-çene-burun-kulak yapılarının
birbiri ile ilişkilerini göz önünde bulundurur, gerekirse kombine
operasyonlar yapar; ya da örneğin yüzü yenilerken memelerin veya
karnın da yaşlı kalmasını istemez, ek önerilerde bulunur.
Yüz germe ameliyatı süreci nasıldır?
Unutmayın ki, vücudunuz ve sağlığınızın değeri parayla ölçülemez.
Öncelikle doktorunuzla yüz yüze görüşün, muayene olun, bilgi
alın. Doktorunuza ve ameliyatınıza sosyal medyadan, komşudan
veya telefonla fiyat ihalesine çıkarak değil, görüşmeden alacağınız
bilgilere göre karar verin. Operasyondan günler-haftalar öncesinden
kanamayı artıran ilaçlar (aspirin, ibufen türü ağrı kesiciler vb.)

almamanız, bitkisel çaylar içmemeniz ve sigarayı kesmiş olmanız
güvenliğiniz açısından önemlidir. Yüz germe operasyonu genelde
2-3 saat sürer; tabi göz kapağı, burun, kulak vb operasyonlardan da
eklenmişse bu süre örneğin 1 saat daha uzayabilir. Meme ve karın
germe dahi eklenmiş olsa hastayı masada 5 saatten fazla tutmamak
benim önceliklerim arasındadır. Anesteziyolojist arkadaşlarımın
da vurguladığı gibi hasta masada gül koklamamaktadır.  Ameliyat
sonrası hasta genelde 1 gece hastanede kalır, ertesi gün sargıları
açılıp, duş aldırılıp evine gönderilir. Sosyal hayata dönüş genelde 2
hafta içinde olmakla beraber nihai sonucu değerlendirmek için birkaç
aya ihtiyaç olabilir. Ameliyat sonrası 1 hafta kadar çift yastıkla başı
yüksekte tutmak şişliklerin daha hızlı inmesi için önemlidir.
Operasyonun etki süresi ne kadardır?
Yüz için 10 yıl, boyun için daha uzun bir süre telaffuz edilmekle
beraber operasyonun etki süresi kişiden kişiye çok değişebilmektedir.
Burada genetik faktörler yanında kişinin sağlığına ne kadar
dikkat ettiği önemlidir. Sigara, stres, güneş ışığı vb. süreyi olumsuz
etkileyecektir.
Son yıllarda yüz germe operasyonunda bir artış var mı?
Yüz germe operasyonları ülkemizde son yıllarda popüler hale geldi.
Eskiden çok daha azdı, hatta bu nedenle yüz germe operasyonlarının
çok sık yapıldığı bir klinikte üst ihtisas yaparak bilgi ve deneyimimi
yeterli hale getirmeye çalıştım. Özellikle avukat, doktor, diş hekimi,
bankacı gibi meslek sahipleri görüşmelerinde -daha dinç-sağlıklı
görünmek için daha sık gelmeye başladı. Eskiden örneğin; her 100
hanıma bir erkek hastamız var iken, bu oran artık 10’da bire kadar
düştü diyebilirim. Yurtdışına çıktığımda hemen her gün bir yüz
hastam oluyor, ülkemizde henüz daha bu kadar olmasa bile sayı
gittikçe artıyor. Artık insanlar çoluk çocuğunu büyütünce bir köşeye
çekilmiyor, sadece kendilerine ait yeni bir hayata başlamak istiyorlar,
bu durum da yüz- operasyonlarına yansıyor.
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kırışıkların değil, aynı zamanda baş ağrıları (migren), aşırı terleme
ve tiklerin tedavisinde, hatta son zamanlardaki yayınlara göre
yara izinin azaltılması operasyonlarında da kullanılmaktadır. Yine
hyaluronik asit içeren çeşitli besleyici ilaçları (mezoterapi, gençlik
aşısı vb.) cildin yapısını desteklemek için kullanılmaktayız. Ancak
bunlar hiçbir zaman cerrahi tedavinin yerini tutmaz. Her kişinin, her
yaşta en çok faydayı göreceği bir tedavi protokolü oluşturulmalıdır.
Örneğin; 30 yaşındaki bir kişi iple askı prosedüründen fayda görebilir,
ama yüzü ileri derecede sarkmış bir bireye bu tedaviyi önermek
maddi-manevi sorunlara ve zaman kaybına yol açabilecektir.

M. Kasapoğlu Cad. No: 21/14
Muratpaşa ANTALYA
0 242 322 79 09
0 533 433 42 22
www.dromerozerdem.com
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GÜL DEVRİM BATI

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

!
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Doğru! Kimi zaman kızabiliyoruz,
her zaman duygularımıza hâkim
olamıyoruz. Çocuklarımız için en
iyisini ve en doğrusunu planlıyoruz.
İstiyoruz ki; dikte ettiğimiz ne varsa
yapsınlar. Bazen bizim istediklerimizi
ısrarla yapmıyorlar. İnat edip bizi
çileden çıkarıyorlar. Anne baba
olarak biz de insanız ve duygularımız
var.
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KIZSAN BİLE
ASLA!!

Sinirleniyor ve geriliyoruz… Sonradan düşündüğümüzde yaptığımız
hatalarımız olabiliyor. Ancak şunu unutmamak lazım ki biz yetişkiniz,
duygusal olgunluğumuz da çocuklarımıza göre gelişmiş durumda. Bu
sebeple asla ve asla yapılmaması gerekenleri unutmamalıyız.

desteklenememesi de sonuçlar arasında yer alabiliyor. Oldukları gibi
kabul edilmediklerini, anlaşılmadıklarını, hayal kırıklığı yaşattıklarını
düşünmelerine, kendilerini yetersiz ve değersiz hissetmelerine kadar
olumsuz durumlar yaşanabiliyor.

KIYASLAMAYIN: ‘Bak kardeşine hiç senin gibi değil’
HAKARET EDİP, OLUMSUZ SIFATLAR TAKMAYIN: ‘Hep
tembelsin’ ya da ‘Hiçbir zaman beceremiyorsun’
DUYGUSAL CEZA VERMEYİN: Küsmeyin, onu görmezden
gelmeyin.
KENDİNİZLE TEHDİT ETMEYİN: ‘Artık annen olmayacağım’ ya da
‘Senin yüzünden hastalandım.

Uzun vadede kendini değersiz hisseden kişi, kendi hakkında
memnuniyetsizlik, hayattan zevk almama ve öz saygının azalması
gibi durumları yaşayabilir. Bu şekilde sosyal ilişkilerde kişinin
dışarıdan aldığı geri bildirimler çok önem taşımaya başlar. Kendisi
ile ilgili tüm fikirler dışarıdan gelen geri bildirimlere bağlı olarak
değişebilir, onaylanma/onaylanmama durumları belirleyici olur. Çoğu
zaman kendisini sürekli olarak içten içe eleştirirken asla başkasını
eleştirmez.

Çocuklarımıza böyle davrandığımızda duygusal olarak örseleniyor,
inciniyor, gururları kırılıyor ve yıpranıyorlar. Anne babasından
korkabiliyor, sevilmediklerini hissedip kendilerini değersiz
algılamalarına sebep olabiliyor. Özgüvenlerinin yeterince
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Kendine yeten, mutlu bireyler bizim nihai amacımız. Bu hedefe
ulaşabilmek için sağduyulu olmak ve kalbimizin sesini dinlemek çoğu
zaman pek çok problemin de oluşmamasına sebep olabilmektedir.
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BO FACTOR SPOR
KIYAFETLERLE DE
BÜYÜK BEĞENİ
TOPLUYOR!
Kış sezonuna bomba gibi yeniliklerle
giren Bo Factor markasının iki yaratıcısı
Nilgün Hamati ve Rima Abi Chahine, moda
dünyasındaki yeni atılımlarıyla adlarından
söz ettiriyor…

Rima Abi Chahine ve Nilgün Hamati

Belki de, 3 yıl önce ilk gördüğümüzde yadırganan ama artık tam bir hit olan
‘babouch’larıyla ünlü Bo Factor markası, bugün Los Angeles’tan Orta Doğu’ya pek çok
ülke ve şehirde, ülkemizde ise www.bofactor.com’un yanı sıra Brandroom ve www.
sirenertanistanbul.com gibi platformlarda satışlarını gerçekleştiriyor. Son olarak
spor kıyafetleri de ürün gruplarına ekleyen Nilgün Hamati ve Rima Abi Chahine, bu
yeniliklerin oluşumunu ve nedenlerini moda severlerle paylaştı...
Rima Abi Chahine markalarındaki son gelişmelerle ilgili; “Covid 19 hayata bakışımızı
ve günlük yaşamımızı oldukça fazla etkiledi. İnsanlar genellikle dış mekanlardan
kaçınıyor. Alışverişimiz eskiye göre daha kısıtlı. Markalar değişikliklere uyum sağlayıp
ihtiyaçları karşılamada esnek olmak durumunda. Pek çok mağaza kapanıyor, insanlar
daha çok evden çalışmaya başladı. Bu gibi zamanlarda ihtiyacımız olan şey; rahatlık!
Bo Factor olarak müşterilerimizin ihtiyaclarına önem verdiğimiz gibi küçük işletmelere
ve de gittikçe sayılara azalan zanaatkarlara da çok önem veriyoruz. Yüzyıllardır
süregelen, geleneksel yöntemleri canlı tutan kadın, erkek zanaatkar dostarımıza
yürekten bağlıyız.
Bu nedenle hem küçük işletmelere yardımcı olmak, hem de günümüz ihtiyaçlarına
cevap vermek için ‘Babouch’lardan oluşan ürün yelpazemize ilave olarak spor kıyafet
grubunu da ekledik ve tüm ürünlerimizle bir katalog çekimi gerçekleştirdik.

\\ 42

Rahatlık, huzurla zihinsel dinginlikle de ilintili
olduğu için; fotoğraflarımızı bunları temsilen spor
ve yoga ile birleştirdik. Spor kıyafetlerimizi ve
‘Babouch’larımızı Zeynep Kemaloğlu fotoğraflara
yansıttı. Kendisi benim Yoga Hocam ve tam bir
ilham perisi… Karanlık Kutu Prodüksiyon ise
deklanşöre bastı. Hem Zeynep’e, hem de Karanlık
Kutu’dan Ersin ve Benek’e çok başarılı geçen foto
çekimi için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Nilgün Hamati ise; “Evet, insanlar için rahatlık daha
önemli şimdilerde... Bununla birlikte şıklığımızdan
da ödün vermiyoruz tabii ki. Evde bile olsak
kendimizi rahat ve iyi hissetmek iyi geliyor bize.
Sadece bizde değil, tüm dünyada böyle. Ayrıca
“Özel parçalarla biraz kendimizi de şımartabiliriz”
diye düşünerek, kendi ‘Babouch’unuzu yaratma
olanağını sağlıyoruz.
Hazır ürünlerin yanı sıra kendi yaratıcılığınızın
yansımasını görebileceksiniz. ‘Custom Made’,
günümüzde daha özel hissetmek isteyenler için
güzel bir ayrıcalık diye düşünüyorum.

Önemli bir değişiklikle, toptan olarak diğer firmalara da hizmet
sunuyoruz artık. Bu bizim çok emek harcadığımız yeni bir
alan. Kimono, çanta ve spor kıyafetlerle başladık ve talepler
doğrultusunda yeni ürünler eklemeye devam ediyoruz.
Daha çok deri, kösele, kumaşlar ve aksesuarlarla haşır neşiriz.
Umarız siz de yeni konseptimizi beğenirsiniz.” açıklamalarında
bulundu.
Yeni ürün grubu olan spor kıyafetlerin de dahil olduğu ürün ve
katalog çekimleri sırasında Zeynep Kemaloğlu; “İki zarif, zevkli
ve zeki kadının bu özgün ve global bakış açılı markayı başlatmış
olması ve bunun dibimde, Antalya’da olması büyük şans.” derken,
birlikte çalışma teklifi geldiğinde de mutluluk ve heyecanla kabul
ettiğini, çekimlerinse bir o kadar keyifli geçtiğini ifade etti...

Fotoğraf Çekimi: Karanlık kutu
www. karanlikkutu.com/ • www.instagram.com/karanlikkutu/ • www.facebook.com/KaranlikKutu
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Uzm. Dr. HÜRAY HÜĞÜL
Dermatoloji ve Verenoloji Uzmanı
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Kalsiyum kemik
dolgular ile yüzümüzün
temel hatlarını
belirginleştirebilir ve
daha dinç görünüm
elde edebiliriz. Bu
temel hatlardan biri de
çene bölgesi ve jawline
hattıdır.

Çene, yüzün genel güzelliğine katkı sağlayan en önemli bölgelerden
biridir. Fakat yaşlanma süreci, genetik faktörler, kemik erimesi,
diş kaybı gibi birçok etkenden dolayı, çenenin şekli ideal formunu
kaybedebilir. Çene hattını keskinleştirmek ve belirginleştirmek;
yüzümüze genç, canlı ve çekici bir görünüm kazandırır. Hem kadın
hem de erkeklerde çene hattının orijinal kalsiyum kemik dolgular ile
şekillendirilmesi; hem yüz şeklini oval hatlarına kavuşturur hem de
anti aging etkisiyle hücre yenileyici süreci destekler.
Çenede (Jawline) Görülen En Yaygın Şekil Bozuklukları
Nelerdir?
Çenedeki en yaygın şekil bozuklukları hacim eksiklikleri, çene
büyüklüğü-küçüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve
çene altı sarkmaları olarak sayılabilir. Hasta yüzle uyumsuz boyun
şeklinden, zayıf çeneden, büyük çeneden ya da gıdı denilen çene altı
bölgesindeki sarkan ve kırışan boyun derisinden şikâyetçi olabilir.
Daha hafif seviyedeki şikâyetler arasında da çene hattı çizgisinin
belirsiz olması ya da çene ucundaki gamze en yaygın estetik
şikâyetler arasındadır.
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Çene (Jawline) Dolgusunun Başlıca Uygulama Alanları
Nelerdir?
* Çenedeki şekilsel sorunların düzeltilmesi,
* Çene hattının belirginleştirilmesi,
* Çenenin uzatılması,
* Çene ucunun büyütülmesi,
* Çenedeki asimetri sorunlarının düzeltilmesi,
* Çenedeki hacim eksikliğinin giderilmesi,
* Çene hattının keskinleştirilmesi,
* Çene hattı sarkmalarının azaltılması,
* Yüz ovalitesinin sağlanması,
* Yüze daha geniş ifade verilmesi,
* V shape = V şekli oluşturulması
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Çene (Jawline) Dolgusu Nasıl Uygulanır?
Jawline dolguları hem iğne ile hem de kanül ile deri altına ve kemik
üstüne uygulanabilir. Bu dolgular yaklaşık 2 hafta içinde dokuyla
bütünleşir ve seçilen dolgu materyaline bağlı olarak 24 - 48 ay kadar
kalıcılığı olacaktır. Uygulama sonrası hemen çarpıcı bir görüntü
oluşacak, 2 hafta sonra görünüm daha iyi hal alacaktır. Jawline dolgu
uygulaması sonrasında birkaç gün hafif ödem ve sertlik hissedilebilir.
Normaldir, yerine oturacaktır.
Kadınlarda Jawline & Çene Dolgusunun Yararı Nedir?
Çene dolgusu; çene hattını belirginleştirerek daha genç bir yüz
görünümü sağlar. Çene ucuna yapılan dolgu enjeksiyonu ile
kadınlarda oval çene oluşturulur. Böylece yüze daha hoş bir ifade
kazandırılır. Yanak sarkmaları azaltılır. Daha genç ve diri bir ifade
oluşur.
Erkeklerde Jawline & Çene
Erkeklerde, daha sportmen, güçlü, kaslı ve karakterli bir görünüm
verirken, kendine güvenli bir ifade oluşturur. Kadınlardan farklı
olarak; erkeklerde çenenin köşeli ve kaslı hali korunmalıdır.

Hand photo created by Racool_studio

Uygulama Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?
Öncesinde15-20 dakika kremlerle uyuşturulan cilt, işlem sırasında
acımayacaktır. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde tamamlanan
işlemden sonra kişi normal günlük yaşantısına rahatlıkla devam
edilebilir. Diğer dolgu uygulamalarında olduğu gibi enjeksiyon
alanlarında geçici ve kısa süreli hafif kızarıklık, şişlik ve morluk
görülebilir. Uygulamanın etkileri işlemden hemen sonra ortaya
çıkmaktadır, ancak 15 gün içerisinde oturmaktadır. İşlem sonrasında
1 gün boyunca hamam, sauna, duş, spor, alkol, rahatlatıcı bitki
çayları, yere eğilip kalkmak gibi hareketlere dikkat edilmelidir.

Kalsiyum Kemik Dolgularının Hayatımızdaki Yeri
Günümüzde son dönemlerin en trend estetik uygulamalarından
biri olan “JAWLINE DOLGU” hayatımızın her anında güçlü ve çekici
bir çene hattı sağlayarak, net ve güzel bir görüntü oluşturmaktadır.
Kalsiyum Kemik Dolgular (Kalsiyum Hidroksiapatit) kas, kemik,
kıkırdak ve deriyi aynı anda yenileyebilme özelliğine sahip olduğu
için cilt gençleşmesi açısından da faydalıdır.
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HANGİSİ?
NE KADAR SÜRE İLE?
NE ZAMAN?
Son dönemde en çok
konuşulan sorulan
ürünlerden biri… İçilebilir
kolajen, sıvı kolajen,
kolajen tabletleri,
enjektabl kolajenler…
Peki, ne kadar süre, kaç
gram, aç mı, tok mu
kullanılacak?

Woman photo created by cookie_studio

Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

Bir önceki yazımda bahsetmiştim endüntriel tarım, hayvancılık ve “Çağdaş
Yaşam”ın getirdiği yaşam ve beslenme alışkanlıkları aslında bir çok sağlık
sorunumuzun ya doğrudan sebebi ya da zeminini hazırlıyor. Kolajeni de bu
kapsamda değerlendirmek gerekiyor.
Hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde vücudumuzda bazı temel proteinler,
vitaminler mineraller eğer yapılan tetkiklerde az ise bunu;
1- Diyetle yeteri kadar alamıyoruz;
a. Beslenme şeklinde sorun var
b. Mide asidi yetersiz
2- Bağırsaklarımızdan emilmiyor ve ya atılıyor;
a. Sızdıran Bağırsak
b. Kullandığımız ilaçlar
c. Maruz kaldığımız toksinler
3- Çok kullanıyoruz, çok tüketiyoruz ;
a. Kronik inflamasyon
b. İntoleranslar/duyarlılıklar
c. Bozulmuş immünite
ve daha çoğaltılabilecek birçok nedenle ilişkilendirmek gerekli.
Aslında, birbiri içine geçmiş bir ‘neden – sonuç’ ilişkisinin kurulmasının
zor olduğu, genetik, epigenetik faktörlerle ve ruhsal süreçle birlikte
değerlendirilmesi gereken durumlardır hastalıklar… Biz genellikle
semptomlara ve birlikte görüldüğü tablolara göre ismler veririz. Ve genellikle
sadece semptomlardır tedavideki hedeflerimiz.
Ama asıl yapmamız gereken, sistemdeki temel sorun ya da sorunları bulup
kök nedeni ortaya çıkarmak ve bütüncül yaklaşımla kök nedene; hücresel
yapıya ve sistemsel sorunlara yönelmektir.
Şimdi kolajeni konuşurken yine tıbbi konularda kaybolduk. İtiraf ediyorum;
bir önceki sayıda da böyle oldu. Geçen sayı yazacaktım kolajeni. Ancak
vitaminler mineraller veya kolajende de şunu kullanın deyip geçmek içimden
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gelmiyor. Nedenini ve kalıcı çözümler için neler yapmak, nasıl
yaklaşmak gerektiğini anlatmak istiyorum. Yoksa diğer bilgilerin
çoğunu zaten internetten bile bulabilirsiniz.
Şimdi gelelim kolajene… Vücudumuzdaki temel yapıtaşı
proteinlerden biridir. Sadece cilt akla gelmekle birlikte vucutta bağ
dokusunun olduğu her yerde, yani aslında vücudun her yerinde
kolajene ihtiyaç var. En çok da ciltte… Neredeyse cildin orta
tabakasının %70 – 75’i kolajenden oluşur. Dokulara elastikiyetini
veren, birbirine bağlayan vücudun bütünlüğünü sağlayan proteindir.
Dokuların özellikle cildin su tutma kapasitesinde çok önemlidir. Bu
nedenle ciltteki etkileri daha dikkat çeker.
Yirmili yaşlardan sonra azalan kolajen üretimi, otuzlu kırklı
yaşlardan sonra daha belirgin azalır. Bu nedenledir ki; başta cilt
olmak üzere tüm dokulardaki elastikiyet ve bütünlük, esneklik kaybı,
bu yaşlardan sonra belirgin hale gelir. Yine stres, kötü beslenme,
kronik inflamasyon, sızdıran barsak, toksik maddeler ve sigara da
kolajen üretimini azaltır.
Daha parlak, genç bir cilt, sıkı, esnek bir vücut için hangi
kolajeni içeceğiz?
Çalışmalar gösteriyor ki sıvı içilebilir kolajenler daha iyi emiliyor.
Molekül ağırlığı 2000 daltonun altında olmalı.
Yine günlük doz 2.5 gramla 5 grama kadar olanlar yeterli. Az olan
yetmiyor, daha fazlasının katkısı yok gibi.
Cilt için Tip 1 ve 3 içeren kolajenler olmalı. Tip 1 oranı ne kadar
yüksekse cilt için o kadar iyi.
Yapılan çalışmalarda düzenli üç ay kullanılan kolajenle, cilt
kuruluğunda % 70’lerde, ince kırışıklıklarda % 12-15 azalma olduğu
tespit edilmiş. Genellikle önerilen süre 12-24 hafta ama son kararı
doktorunuz versin.
Kullanılan kolajenlerin menşei ve kalitesi önemli. Her kolajen aynı
değil. Marka veremiyoruz ama içerikteki kolajenin menşei, kalitesi,
dolum yapılan tesisin yeterliliği çok önemli. Mutlaka araştırılmalı.
Vücutta onarım uykuda oluyor. Gece yatarken içilmesinin faydası var.
Alternatif ise; sabah aç kanına...
C vitamini kolajen sentezini ve emilimini artırıyor. Ayrıca önemli bir
antioksidan olan C vitamini bence içinde mutlaka olmalı.
Hyaluronik asit yaşlanma karşıtı bir molekül olarak çok önemli cilt
açısından. İçinde 100 – 200 mg olmalı. Cildin onarımı ve korunması

açısından nemlenmesi, cildi esnek ve güçlü kılacaktır.
Bunların dışında yine hem anti oksidan özellikleri olan hemde
vücutta yapım onarımda rol oynayan;
Glutatyon
Alfa lipolik asit
Biotin
Metil kobalamin
içinde olabilecek önemli katkılardir.
Yine D vitamini, Çinko, bakır da önemli katkılar sağlayabilir.
Burada Glutatyonun ayrı bir yeri var elbette. Karaciğerdeki
detoksifikasyon fazları açısından ve tüm vücut açısından çok çok
önemlidir. Özellikle tabletlerinde emilim sorunu olan glutatyon
kolajen içinde sıvı alınması bir avantaj olur ve hem ciltteki lekeler
bakımından hem de tüm vücuttaki antioksidan ve anti agigng etki
açısından önemli katkı sağlar.
Doğal kolajen arttırıcı besinler olan; hayvansal gıdalar, yeşil yapraklı
sebzeler, sakatatlar, jelatin, zeytin, kereviz, soğan, sarımsak, kırmızı
meyveler ve sebzeler, havuç, yumurta beyazı ve balık gibi yiyecekler
de bolca tüketilmelidir.
Eğer yapılan kürler ilkbahar ve sonbaharda olursa, ek olarak
bağışıklık sistemini de destekleyecektir. Ama her mevsim ve ihtiyaç
durumunda kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Tabi ki her zaman ve kolajen kullanıldığında yeterli su içilmesi cilt
açısından çok kıymetli, bunu da söylemeliyim.
Ayrıca özellikle cilt tedavileri ve anti-aging uygulamalar sırasında
kolajen (özellikle yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde) biraz daha çok
gösteriyor etkisini. Sonuçta vücut nerede en çok ve acil ihtiyaç varsa
hammaddeyi ve onarıcı hücreleri o bölgeye sevk ediyor. Özellikle bu
dönemlerde ve doktorunuzun önereceği periyotlarda düzenli PRPKök hücre ve mezoterapi yaptırın.
Bu dönemde yapılacak egzersizler, iyi beslenme ve meditasyon da
size hem sağlık hem de güzellik olarak dönecektir.
Unutmayalım cildimizde vücudumuzun bir parçası ve sağlık olmadan
güzellik olmaz.
Sağlıklı ve sevgiyle kalın.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
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Bu ay ise; sözü mekânda var olup, bu sanatsal dinamiğe
tanık olan isimlere bırakmak istiyorum… Bu süreçte, yangın
nedeniyle Kaleiçi Sanat Evi’ne dair pek çok belge, doküman,
fotoğraf yok olmuş. Safai Özer ve Hatice Boztepe’den arşivin
yok olması nedeniyle sizlere sunabileceğim fotoğraf, belge ve
kayıt bulamamıştım. Fakat; bu noktada mekânın tanıklarının
arşivleri sürece ışık tutmaya başladı. Bu nedenle kendilerine
teşekkür ediyorum. İmren Tüzün ve Maria Kılıçoğlu Baraz
sizlere sunduğumuz belge, fotoğrafları temin ettiler. Şimdi
sözü tanıklara bırakıyorum. Işık olması dileğiyle…

Dr. Öğr. Üyesi
EBRU NALAN SÜLÜN

Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni
(AICA-TR)

BİR ŞEHRİN
SANAT
ANATOMİSİ
“Antalya’da
GalerilerKurumlarKolektifler 2”
Antalya Sanat Tarihinde Bir
Galeri Markası:
KALEİÇİ SANAT EVİ - I I
TANIKLIKLAR: KALEİÇİ
SANAT EVİ’NE DAİR

FİLİZ OTYAM
Sanatçı

“Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp baktığınızda sizin için
ne ifade ediyor?
Antalya Kaleiçi Sanat Evi, 1989-1992 yılları arasında Antalya’nın ışığı
hiç sönmeyen bir kültür sanat meşalesi oldu.
Faaliyet gösterdiği yıllarda Antalya sanat ortamına katkısı
konusunda ne söylersiniz?
Profesyonel anlamda Antalya’nın ilk sanat galerisiydi. Eğitimci,
fotoğraf sanatçısı Hatice Boztepe ile Mimar, Ressam Safai Özer
tarafından çok başarılı bir restorasyon sonunda büyük bir özen ve
zevkle hazırlanarak Antalya sanat yaşamına bir armağan olarak
sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar, sanat severlerden
büyük ilgi gördü.
Kaleiçi Sanat Evi’ne faaliyetlerinizle katkı sundunuz mu?
Bize bu süreçten söz eder misiniz?
Kaleiçi Sanat Evi’nin yaşam serüvenine ben ve eşim Fikret Otyam,
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Geçtiğimiz ay bu köşede;Türkiye
perspektifinden ele aldığım
tarihsel sürecin ardından, galeri
mekânlarının kent kültürü ile
etkileşimi ve ardından Antalya
Kaleiçi Sanat Evi’ni incelemiştik.
Bu bağlamda; Kaleiçi Sanat Evi’nin
kurucuları Safai Özer ve Hatice
Boztepe ile görüşme sağlayarak
sorular yöneltmiştim.

Fikret’in resimleri ve benim dokumalarımla ortak sergi açarak iki kez
katıldık. Bu süreçlerde sanat evinde konuk edildik. Bembeyaz örtülü
işlemeli sedirleri, Konya bakırları, duvarlarda resimlerle bezeli,
nakışlı çarşafları ile bu ev hep anılarımdadır. Buna benzer güzel bir
deneyimi de Almanya’da sergi açtığımızda Münih Milli Müzesi konuk
evinde yaşamıştık; her yanımız İsa resimleri ile çevriliydi!
Tanıklıklarınız, eklemek istediğiniz detaylar…
Ankara’dan 1978’de göçerek yerleştiğimiz Gazipaşa’da 25 yıl yaşadık.
Bu nedenle sanat evi faaliyetlerinin ancak bir kısmına katılabilmiştik.
Sergilerin yanı sıra dostlarla yapılan söyleşileri hatırlıyorum. Yaşar
Kemal, Aziz Nesin, Ali Neyzi, hepsinin ruhu şad olsun.
SON SÖZ: Ne yazık ki şöyle; Hatice Boztepe’nin o beyaz evde bir de
çok sevdiği bembeyaz Van kedisi vardı, adı ise “Kömür” idi. Antalya
Kaleiçi Sanat Evi hain ellerce yakıldığında Kömür de evdeydi...

İMREN TÜZÜN
Sanatçı

KALEİÇİ SANAT EVİ BASIN BÜLTENİ
(AHMET TÜZÜN ARŞİVİ)

“Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp baktığınızda sizin için
ne ifade ediyor?
Kaleiçi Sanat Evi’nin temel işlevi; 1980 darbesi sonrası, -insanların
bir araya gelmeye korktuğu bir dönemden sonra- şiir, edebiyat,
sanat, felsefenin konuşulduğu, etkinlik ve sergilerin düzenlediği bir
ortamda, hem insanların güvenli bir yerde bir araya gelmelerini,
hem de kentin kültürel kurumlarının oluşması yolunda fikir teatileri
yapılmasını ve yerel yönetime iletme olanaklarını bulmaları için
bir imkan sunmasıydı. Elbette bu ortamı yaratan Hatice Boztepe,
Safai Özer, Muhittin Selamet, Ahmet Tüzün ve Hüseyin Öktemkan’ın
sanatsal ortamı kurmalarında etkileri olduğunu düşünüyorum,
elbette ismini sayamadığım emeği geçenler de vardır.
Faaliyet gösterdiği yıllarda Antalya sanat ortamına katkısı
konusunda ne söylersiniz?
Edebiyat etkinlikleri, şiir söyleşileri, resim sergileri, müzik resitalleri,
resim ve fotoğraf atölyeleriyle üretim boyutu da bulunuyordu. Kültür
Danışmanı Ahmet Tüzün’ün aracılığıyla, özel bir koleksiyondan
getirtilen Fikret Mualla Resim Sergisi, Ankara Dil Derneği ile
gerçekleştirilen Edebiyat etkinliği unutamadıklarım arasındadır.
Muhittin Selamet’in başlattığı resim kursları, Sanat Evi’nin
bahçesinde ve içerideki atölye odasında karakalemden, sulu boya ve

AHMET TÜZÜN-GÖNÜL BORCU BELGESİ
(AHMET TÜZÜN ARŞİVİ)

yağlıboya aşamalarına kadar, çeşitli stillerde,- natürmorttan, model
ile gerçekleştirilen figür çalışmalarına, ‘Nü’ çalışmaları da dahil-,
detaylı bir atölye çalışması gerçekleşirdi. Antalya’da Oda Orkestrası
çalışmalarından, Devlet Tiyatrosu’na, Antalya Devlet Senfoni, Opera
Bale gibi sanat kurumlarının ilk tohumları burada atılmıştır, çabası
ve mücadelesi verilmiştir.
Sizi en çok etkileyen ve aklınızda yer edinen etkinlik ne
idi?
Kaleiçi Sanat Evi, Muhittin Selamet Atölyesi’nde resim çalışmalarına
06 Ocak 1991’de başladım, burada detaylı bir sanat eğitimi aldık.
Muhittin Selamet bir süre sonra Sanat Evi’nden ayrıldı, özel atölye
açtı, burada dört senelik atölye eğitimimi tamamladım. Atölyeden
pek çok öğrenci de Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çeşitli bölümlerine
girmişlerdir.
Tanıklıklarınız hakkında neler söylersiniz?
Kaleiçi Sanat Evi; bugün Antalya’da sanat ve kültürden,
kurumlarından bahsediyorsak, önemli bir durak noktasıdır. Eğer
böyle bir kurum olmasaydı, insanlardaki sanat ve kültüre olan arzu,
mücadele gücü ile dönemin yerel yönetiminin bu oluşan isteğe
duyarlılığı olmasaydı, Antalya birçok bakımdan geri kalmış olurdu.
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MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ
Sanatçı

FOTOĞRAF: ADİL GÜMÜŞOĞLU

“Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp baktığınızda
sizin için ne ifade ediyor?
Geçmişe dönüp baktığımda benim için o dönem çok
güzel anıları hatırlatıyor. Benim unutamadığım sergi
etkinlikleri arasında Kaleiçi Sanat Evi sergisi de vardır.

MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ SERGİ HABERİ
1992-ANTALYA

Faaliyet gösterdiği yıllarda Antalya sanat ortamına
katkısı konusunda ne söylersiniz?
O zaman Safai Özer’in sanat etkinliklerine katkısı inanılmaz
büyüktür. Bir mimar ve aynı zamanda sanat evi yöneticisi
olarak sanatçılara nasıl davranacağını çok iyi biliyordu.
O yıllarda devletin uygulamadığı sanatçı desteğini maddimanevi boyutta Antalya Kaleiçi Evi sağlıyordu.
Sergi süresince konakta kalıyorduk. Safai bey’in kardeşi
Bülent Özer’in de sürece büyük katkısı oluyordu. Bülent Özer
de İş Bankası müfettişi idi ve kendisi bir grup meslektaşı ile
sanatçılardan eser satın alarak koleksiyon oluşturuyordu.
Kaleiçi Sanat Evi’ne faaliyetlerinizle katkı sundunuz
mu? Bize bu süreçten söz eder misiniz?
Antalya Kaleiçi Sanat Evi’ne sergi etkinliğim ile dahil
olmuştum. Safai Özer’in sergi davetini kabul ettiğim için
çok mutluyum. İnanılmaz bir karşılama, konukseverlik
örneği idi. 1992 yılında 14 bronz heykel ve 29 resim
ile mekânda sergim açılmıştı. Sergiye paralel söyleşi
etkinliklerim de olmuştu. Mekânda sabuklama gecesi
olmuştu. Çok etkilenmiştim. Ayrıca Hatice Hanım ile pek
çok gezi gerçekleştirmiştik. Kendisi fotoğraf çekimi yapardı.
Antalya’nın bütün güzel çiçeklerini belgelerdi. Birlikte çok
keyifli doğa gezileri yapardık.

MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE- SERGİ İZLENİMİ
1992-ANTALYA

Tanıklıklarınız, eklemek istediğiniz detaylar…
Beklemediğimiz korkunç bir yangın ile Kaleiçi Sanat Evi yok
oldu. Hepimiz yıkılmıştık.
SON SÖZ: Umarım artık yeni dönem başlar ve Kaleiçi
Sanat Evi gibi mekânlar yine açılır, Antalya’da sanatçılarla
yeni organizasyonlar gerçekleşir ve yeni bir ivme tekrar
Kaleiçi’nde oluşur.
MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE 1992-ANTALYA
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NALAN AKGÜN
Anadolu Ajansı
Antalya Bölge Müdürü
(1989-1993 Dönemi)

MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE 1992-ANTALYA

“Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp baktığınızda sizin için
ne ifade ediyor?
“Antalya Kaleiçi Sanat Evi” denildi mi yüreğimi bir sıcaklık kaplar.
Feci sonunu anımsadığım zaman da korkunç bir acı… Anılarımda çok
güzel bir yeri var yaşayan Sanat Evi’nin… Yorucu günlerin ardından
amiyane deyimle “kapağı attığım” bir yerdi. Yaz ise mumlarla
aydınlatılmış, güzel müziklerin çalındığı, çeşitli bitkilerin yer aldığı
minik ama sıcacık bir bahçe karşılardı sizi… Hele dostlar varsa ya
da yeni dostluklara yelken açılmışsa… Kış ise mangalla ısıtılan eski
Antalya evi havasındaki odalarda (salon gibi kocamaaan bir oda)
güzel sohbetler… Askeri Havaalanı’nın aşçısının yaptığı yemekleri,
mezeleri de unutmamak gerek… Orada içtiğim terbiyeli işkembe
çorbasına bir daha hiçbir yerde rastlayamadım.
Faaliyet gösterdiği yıllarda Antalya sanat ortamına katkısı
konusunda ne söylersiniz?
Kaleiçi Sanat Evi, o dönemde Antalya’nın kültürel ve sanatsal
yaşamına çok güzel dokunuşlarda bulunmuştu. Sanat ve kültür adına
çok güzel etkinlikler yapılmıştı. Bugünkü teknik olanaklar yoktu ama
daha çok emek harcanan samimi çalışmalardı bunlar. Tanımadığım
pek çok sanatçıyla karşılaşma olanağı buldum Sanat Evi sayesinde.
Şu an aklıma gelenler Filiz Otyam, Fikret Otyam, Cemil Eren, Yusuf
Katipoğlu….
Sizi en çok etkileyen ve aklınızda yer edinen etkinlik ne
idi?
Her tanıştığım sanatçı, her sergi beni çok etkiledi. Hepsinin heyecanı
farklıydı ve güzeldi. Ama Ankara’dan dostlarım, daha sonra Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü olan Yücel Aşkın’ın, saydam
gösterisi için, Sanat Evi’nde eşi Oya Aşkın’la birlikte konuk olmaları
beni çok heyecanlandırmıştı…

MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE 1992-ANTALYA

Tanıklıklarınız, eklemek istediğiniz detaylar…
Çok güzel etkinliklere tanık olduğum Sanat Evi’nin cayır cayır
yanışına tanık olmak korkunç bir anıdır. Safai Özer ve Hatice
Boztepe’nin emekleri, sanat eserleri, konuk evleri, kedileri…
SON SÖZ: Cevabını bilmekle birlikte, “Böyle bir sanat evini hangi
anlayış, nasıl yakar?” diye sormadan edemiyorum.
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“SEN
“SEN NEYSEN
NEYSEN BEN
BEN OO İDİM.
İDİM.
BEN
BEN NEYSEM,
NEYSEM, SEN
SEN DE
DE OO OLACAKSIN”
OLACAKSIN”
ZİÇEV, her sene bir sanat projesini
hayata geçirmeye devam ediyor…
Geçtiğimiz yıl “Kusursuzluğun
Yansıması” ile bu projelerini
gerçekleştiren ZİÇEV Antalya Şubesi
üyeleri, bu yıl da Başkan Aylin Ayaz
Yılmaz önderliğinde “ZİÇEV Kardeş
Projesi”ni tamamladı. ZİÇEV’e Proje
ortağı olarak Antalya Rotary Kulübü
destek verdi. Geçen yıl kusursuzluğu
ünlü resimler üzerinden yansıtan
ZİÇEV, kardeşleri de ‘Aynalar’ ile
fotoğrafladı.

Aylİn Ayaz Yılmaz
ZİÇEV Başkanı
“Sen neysen ben o idim. Ben neysem, sen de o olacaksın”
mottosu ve ortak obje “AYNA” ile “ZİÇEV Kardeş
Projesi” kapsamında özel çocukların ve kardeşlerinin
fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Gizem Tuna,
birbirinden güzel karelerle projeyi ölümsüzleştirdi.
ZİÇEV’e Proje ortağı olarak Antalya Rotary Kulübü destek
verdi. Antalya Rotary Kulübü Başkanı Birol Öncel ve
Geçmiş Dönem Başkanı Evrim Çakıl, baştan sona tüm
fotoğraf çekimlerinde ZİÇEV Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz ve
ZİÇEV üyelerine eşlik etti. Bu yılki sanat projesinin Sanat
Yönetmeni de geçen yıl olduğu gibi, yine Pınar Canaydın
Gönen oldu.
ZİÇEV Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz projeyle ilgili, “ZİÇEV
Öğretmeni Fatoş Ceran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ceren
Çabukoğlu bu projenin hayata geçmesini sağlayan gizli
meleklerdi. Evet, ‘Sen neysen ben oyum. Sen bende, ben
sende doğuyorum. Sen benim özümsün.’ ana fikriyle yola
çıktığımız projemizde, ‘Engelli bireylerin kardeşi olmak,
onlarla yaşamak, onların yaşadıkları güçlüklere ilişkin
algı yaratmak nedir?’ sorularına cevap aradık.
Projede kardeşlerden biri orada ikram ettiğim kekin
neli olduğunu sordu. Ben de havuçlu kek dedim. Down
Sendromlu kardeşini göstererek (ki ondan yaşça küçüktü)
‘Havuçlu olduğunu söylemeyelim, havuç yemiyor ama
havuç faydalı yesin’ dedi. İşte ben bu projeden cevabımı o
an almıştım. Engelli bireyin kardeşi olmak; aklının erdiği
andan itibaren, yaşadığın sürece ona kol kanat germekti.
Kalp aynası insanın ruhunu ve yüzünü yansıtan ayna idi.
İnsan aynada gördüğü müydü yoksa yansıması mı?
Projede birlikte çalıştığım özel çocuklarımızı, kardeşlerini,
ailelerini ve proje çalışma arkadaşlarımı yürekten
kutluyorum ve öpüyorum.” açıklamalarında bulundu…
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BİROL ÖNcEl
Antalya Rotary Kulübü Başkanı

EVRİM ÇAKIL
Antalya Rotary Kulübü ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI

Bu yıl Antalya Rotary Kulübü olarak
birçok ortak projeyi beraberce yaptığımız
ZİÇEV Antalya ile çok anlamlı ve güzel bir
çalışmayı başarıyla bitirmenin mutluluğu
içindeyiz.

Eğitim herkes için çok önemli, özellikle de 'Zihinsel Yetersiz Çocuklarımız'
için daha da önemli. ZİÇEV Antalya Şubesi de şehrimizdeki zihinsel yetersiz
çocuklarımıza eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri
için gerekli olanak ve ortamları yaratmak için çalışıyor. Bu yıl AYNADA
KARDEŞLER projesi ile oluşturulan takvim, zihinsel yetersiz çocuklarımızın
kardeşleri ile yaşamlarını yansıtan farklı bir çalışma oldu.

AYNADA KARDEŞLER TAKVİM PROJESİ ile
takvimlerin hayatlarımızı planlamamıza
olanak sağlayan zamanı göstermesinden
çok daha fazlasını sizlere göstermeyi
amaçladık; Zihinsel Yetersiz Çoçuklar ve
onların en yakınlarında olan kardeşlerin
etkilenen yaşamlarını...
ZİÇEV Antalya Yönetim Kurulu’nun
tam kadro yer aldığı ve iki gün süren
çekimler sırasında duygu dolu anlar
yaşadık. Kardeşleri, anneleri ve babaları
gözlemledik ve etkilenen yaşamları
gördük. Her takvim yaprağı bir kardeş, bir
aile ve birçok yaşam demek. Bu anlamlı
projeyi beraberce gerçekleştirdiğimiz
ZİÇEV Antalya Başkanı Aylin Yılmaz
başta olmak üzere tüm ZİÇEV ailesine
şükranlarımızı sunarım. Bir büyük
teşekkür de bu güzel anları tasarlayıp
ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçımız Gizem
Tuna’ya…
Antalya Rotary Kulübü olarak Rotary’nin
KENDİNDEN ÖNCE HİZMET ilkesiyle
gelirinin tamamı ZİÇEV’e bağışlanacak
olan bu takvim ile ‘Zihinsel Yetersiz
Çocuklarımıza’ daha mükemmel bir eğitim
olanağı sunmaya katkıda bulunmanın
yanında, bu imkanların devamlılığını
sağlayacak toplumsal farkındalığı
yaratmayı amaçladık.
Ne demiştik; her takvim yaprağı bir
kardeş, bir aile ve birçok yaşam! Şimdi
sıra hepimizde; her masada bir takvim, bir
çocuk, daha iyi bir eğitim ve birçok hayata
dokunuş... Haydi ZİÇEV için hep birlikte!!!

Rotary’de her hizmet yılının bir dönem teması olur. 2020-2021 Dönem
teması da ROTARY FIRSATLAR YARATIR. Umarız bu takvimle ZİÇEV’deki
çocuklarımıza bir parça destek olma fırsatını gerçekleştirirken toplumda
da farkındalık yaratabiliriz. ZİÇEV Antalya Yönetim Kurulu’nun başarılı
çalışmalarına destek olmak için bugün bu takvim ZİÇEV’e destek olma fırsatını
bizlere sağlıyor.
Bu proje ile zihinsel yetersiz çocuklarımızı ve ailelerini daha yakından tanıma
fırsatı buldum ve çok duygu dolu anlara tanık oldum. Projede birlikte çalışma
fırsatı bulduğum ZİÇEV Antalya ailesine emekleri ve özverili çalışmaları için
sonsuz teşekkürler.
ZİÇEV Antalya ile şehrimizdeki zihinsel yetersiz çocuklarımıza sağlanan
imkanlar artsın! Antalya Rotary Kulübü olarak herkesi AYNADA KARDEŞLER
takvimini alarak hep birlikte ZİÇEV’e destek olmaya davet ediyoruz.

Sevgi, sabır, emek...
Bu projenin bana kattıklarından sadece
üçü… Bu çocuklarımızın her biri bir
melek benim için... Ailelileri, özellikle de
kardeşleri ise çocuklarımızın mucizeleri...
Kimi zaman oyun arkadaşları, kimi
zaman sakinleştiricileri, kimi zaman da
hayat bağları, güçleri, kelimeleri...
Ben çok severek çalıştım bu projede.
Şimdi çıkan sonuca bakmalara
dolamıyorum. Siz de doyamayacaksınız
biliyorum...

PINAR CANAYDIN GÖNEN
Proje Sanat Yönetmenİ
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GİZEM TUNA
Fotoğraf Sanatçısı

Ceren Çabukoğlu
ZİÇEV Antalya Yönetİm Kurulu Üyesi

ZİÇEV Kardeş Projesi’nde, her ne kadar zihinsel engelli
çocuklarımızı vurguluyoruz gibi görünse de aslında
kardeşlerinin ömür boyu onlara karşı alacakları
sorumluluğu anlatıyoruz. Ayna objesini kullanmaktaki
amacım ise aile içerisindeki rol çatışmasına ve
kardeşlerin bireysel fedakarlıklarına yansıma desteği ile
dikkat çekmek.

Projemizin iki ana teması vardı: Birisi ayna, diğeri kardeşlik… Zihinsel
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) olarak bugüne kadar
hep öğrencilerimizden bahsettik. Hep onları anlattık ama onların yanındaki
görünmez kahramanlara, zihinsel yetersiz çocuklarımızın kardeşlerine
hiç değinmediğimizi fark ettik. Bu kardeşlik bildiğimiz kardeşliğe hiç
benzemiyordu. Bu kardeşlik çok daha saf, çok daha gerçek, anne sevgisi,
baba kucağı gibi, hayatı birlikte sırtlar gibi, tek beden gibi bir kardeşlikti.
Gözünün içine baktığında kimsenin göremediği derya, deniz, gökyüzü gibi
bir kardeşlikti. Hep tetikte bekleyen, her daim elini tutabilecek uzaklıkta
olduğun bir kardeşlik... Hayatta en büyük derdinin birlikte kalabilmek olduğu
bir kardeşlik... Yükü kardeşlik olanın beli bükülür, gönlü bükülmezmiş. Biz
bu çekimde zaman zaman kolayca büktüğümüz gönüllerimizden utandık. Bu
çekimde hayata dair çok büyük dersler aldık. Bu proje gerçek bir gönül işiydi.
Fotoğrafların hepsi yürekten hissedilecek ve derin izler bırakacak türden.
Bu projede yer almak benim için çok büyük bir şanstı. Projeye yüreğini ve
emeğini koyan tüm proje arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Çekimlere başlayana kadar kağıt üzerinde yazıp çizerek
projeyi oturtmaya çalışmıştım ama özel çocuklar ve
kardeşleri ile tanışınca projenin boyutu açıkçası benim
için biraz değişti. İlk çektiğim kardeşlerden engelli
çocuğumuz Emir 10, kardeşi İnci ise 7 yaşındaydı. Yere
koyduğumuz bir ayna üzerinde yansımalarını çekmeye
çalışıyorduk, açıyı ayarlamaya çalışırken hepimiz Emir’in
açısına konsantre olduk ve sürekli onu yönlendirmeye
çalıştık. İnci’nin zaten istediğimiz pozu verebileceğini
biliyorduk, çünkü yaşına göre çok olgun ve kardeşine
destek olan bir çocuktu. Ama en nihayetinde o da
“çocuktu”. O an anladım ki, İnci hayatı boyunca Emir’i
çok sevecek, ondan küçük olmasına rağmen onu her
zaman koruyup kollayacak ama her zaman aklının bir
köşesinde çok ağır bir sorumluluk taşıyacak. Projede
tam olarak ifade etmek istediğimiz şeyi çekimler
esnasında iliklerime kadar hissettim. Bu durum empati
yapabileceğimiz bir şey değil bence; ama bu fotoğraf
projesi umarım herkes için farkındalık uyandırır ve
sadece özel çocuklarımıza değil, ailelerine de manevi
desteğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.
Bu projede ayakta alkışlamamız gerekenler ailelerimiz
ve özel çocuklarımız… İş birlikleri çok kıymetli bizim
için. Ama benim en büyük teşekkürüm ZİÇEV Yönetim
kurulu Başkanımız Aylin Ayaz Yılmaz’a, Antalya Rotary
Kulübü Başkanı Birol Öncel ve Geçmiş Dönem Başkanı
Evrim Çakıl’a, Sanat Yönetmenimiz Pınar Gönen’e, ZİÇEV
Yönetim Kurulu Üyemiz Ceren Çabukoğlu’na ve özel
çocuklarımızı kendi çocukları gibi sevip, eğitim veren
ZİÇEV Öğretmeniz Fatoş Ceran’a olacak. Bu güzel insanlar
sayesinde bu proje hayat buldu ve nice projelerimiz için
şimdiden çok heyecanlıyım. Umarım fotoğraflarımızı
seyrederken sizler de bizim kadar heyecanlanırsınız.
Sevgiler
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Çok severek çalıştığım en güzel
projelerden biri daha... Meleklerin
kanatlarındaki yükleri hafifleten
büyümüşte küçülmüş biricik
kardeşleri ile başladık bu yola. Özel
çocuklarımızı tanıyorum ama proje
esnasında kardeşlerin yani gizli
kahramanların yüzündeki küçük
ebeveyn rollerini görünce hem
çok mutlu, hem de hüzünlü anlar
yaşadım... Yapacakları sınırlı ama ufku
geniş özel çocuklarımız ve kardeşleri
siz mutluluğu en çok hak edenlersiniz.
Ahhh güzel çocuklarımız, siz hep var
olun, biz her zaman sizin arkanızda
yanınızda olacağız.

FATOŞ CERAN
ZİÇEV Antalya Öğretmeni
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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Varis gelişiminde temel
mekanizma olan venöz yetmezlik,
bacaktan kirli kanı taşıyan
toplardamarların içerisinde
bulunan ve tek yönlü yalnızca
kalbe doğru kan akımını sağlayan
kapakçıkların kanı geriye doğru
kaçırmasıdır.

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

Woman photo created by jcomp

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

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

ADRES:
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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GÜL YASA ASLIHAN
gulyasa20@gmail.com

‘Şu farkını farkettiğimiz
farkındalık’
‘Fark’ın farkına ne
zaman varır insan
diye düşündüğümde
kaç yaşındaydım
hatırlamıyorum ama
farkındalık üzerine çok
düşündüğümü, okuduğumu
ve bu bağlamda yapıtlar
ürettiğimi biliyorum…
Küçükken bir reklam
sloganı vardı ‘Yok
aslında birbirimizden
farkımız ama biz Osmanlı
bankasıyız’ diye… İşte
sanırım bu sloganın sürekli
tekrarlanması ‘fark’ın ne
demek olduğu hakkında
farkındalığıma girmiş o
yıllarda…

FARK/
FARKINDA/
FARKINDALIK

Sanatla kültürle ne ilgisi var demeyin sakın. ‘Fark’ olmazsa sıradan
olur her şey diye düşünüyorum ve yaşamın her alanında farklı bir
şeyler üretmenin bizi ‘ben’ yapacak şey olduğuna inanıyorum…
Eskiden yaşadığımız şehirden başka bir şehre gittiğimizde o şehrin
farklı yanlarını gözlemler, bundan haz alırdık… Mimarisi, lokantaları
ve yemekleri, dükkanları ve sattıkları, özgün yöresel şeyler insanların
kılık kıyafetleri hep farklı olurdu… Şimdi gittiğimiz her şehir her
kasaba aynı mimari (!) Aynı tip üst geçitler aynı mağazalar aynı
bakkal tipi. Özetle, hiçbir yerin özgünlüğü kalmadı…
Üç dört kıyafet satan marka, aynı şekilde üç ya da dört modern
bakkal zinciri, aynı yollar, aynı mimari… İşte ‘bugün’ün kültürü bu…
Ben de tam bu noktada artık birşeylerin farkındalığımıza girmesi
gerektiğini vurgulamak istedim bu yazımda… Çünkü bir şeyler
farkındalığımıza girdiğinde değişim başlar diye düşünüyorum.
Yaklaşık yedi sekiz ay boyunca yaşadığımız süreç, hiç kimsenin aklına
gelmeyecek şeyleri yaşattı tüm insanlara. Ve belki de farklı şeylere
odaklanmamızı farkındalığımızı bize hatırlattı… Kimimiz geçmişe
gitti bu süreçte, yargıladı, sorguladı, kimimiz gelecek için endişelendi,
kimimiz de içinde bulunduğu ana kilitlendi çaresizce…
Hangi konuda olursa olsun bizler kendimizin, sağlığımızın ve maddi
refahımızın ötesinde yine bizlerden kaynaklanan yozlaşmanın
bozmadığı, bozamadığı bir şeyleri arayıp durduk belki de…
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Son dönemde yaşadığımız salgın hastalık, ölüm korkusunu, isyanlar
ve savaşlar kayıp korkusunu, din kavgaları ve ideolojiler de
kimlik kaygısını üst seviyede yaşattı tüm dünyaya… Bu sayısız adı
olmayan kaygı ve korkular bizi neyin doğru neyin yanlış olduğunu
kavramamız konusunda şaşırttı ve bunun sonucunda da, düşünce
ve davranışlarımızı başkalarının söylemesini bekler hale getirdi.
Bu şablonlara uyarken düşünce ve davranışlarımız mekanik bir hal
içinde otomatik tepkilere dönüştü…
Eylemle değil, izleyerek ve okuyarak yaşıyoruz. Bunun farkında mıyız
acaba? Çoğumuz, kitap cümleleriyle konuşan, sığ, sürekli izleyen
ve dinleyen bir kitle haline dönüştük… Hayatımızı ne zaman bize
empoze edilen olayları ve çevre tarafından dayatılanları reddederek
değiştireceğiz…
Sanırım ‘farkındalığımızı’ açtığımızda… Kendi başımıza keşfettiğimiz
ne var diye sorduğumuzda… Özgün, bozulmamış, bizden gelen
herhangi bir şeyleri keşfettiğimizde…
Bugün herhangi bir şey üreten, yaratan, sanatçı olsun, yazar olsun,
reklamcı olsun, mimar olsun, aşçı olsun; yaratıcılık gerektiren birçok
alanda, dıştan içe beslenen bir tavrı benimsedik... Yani, çevre etkisi
altında üretim… İsteneni vermek… Empoze /Dayatma/ Taklit Kültürü.
İşte bu durumu fark edip reddettiğimizde, bize empoze edilen ve
dayatılan davranış biçimlerinin düşünülmeden kabul edilmesinin ne
kadar büyük bir sığlık olduğunu fark ettiğimizde birçok tuzaktan da
kurtulmuş, özgür oluruz diye düşünüyorum…

Hareketsiz farkındalık değersizdir demiş Phil Mcgraw, daha ne
diyelim ki biz… Sanat tarihine baktığımızda da bunun en güzel
örneğine DADA hareketinde rastlıyoruz...
Dada’yı, her şeyin karşıtı bir kültür olarak tanımlayabiliriz… I. Dünya
Savaşı yıllarında (1916) başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır bu.
Savaşın barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki katılığa
bir protesto olmuştur.
Var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada’nın ana karakteridir.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen çaresizlik ve dengesizliğin
sonucunda ortaya çıkan bir tavır birliğidir bu ve insanların o an ki
duygularına karşılık gelir. İnsanlıkla örtüşür…
20. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve ardından Amerika’ya
uzanarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Zürih, Berlin, Köln, Paris gibi
şehirlerde yaşayan sanatçılar tarafından ortaya çıkarılan bu sanat
akımı, savaşın karamsarlığına karşı bir duruş sergiler.
Edebiyat, tiyatro ve resim alanında, savaş ortamının karamsarlığına
ve umutsuzluğa düşmüş insanlığı sarsmak ve şaşırtmak amacıyla
birleşen Dadaist sanatçılar toplumda yerleşmiş anlam ve düzen
kavramlarına karşı çıkarak, dilde, içerikte ve biçimde yeni deneylere
girişirler.
Dada’nın temeli ‘Yeni Bir Dünya Görüşü’ dür… Dadacılar, aklın
hiçbir değerinin ve öneminin olmadığını savunur. Yapıtlarda hiçlik,
absürtlük ve anlamsızlık dikkat çeker. Onlar her şeye kuşkuyla
yaklaşırlar. Bu akımı takip eden sanatçılar, çevrelerinde meydana
gelen her şeyi sorgular.

Dada; alışılmış kalıpları, tabuları yıkmaya çalışmıştır… Özellikle
edebiyatçılar dil ve biçim kaygılarından uzak durmuşlar, birçok
dergi ve makale kaleme almışlardır. Çıkardıkları çok sayıda yayının
ve derginin içinde en önemlisi de 1919-1924 arasında çıkardıkları De
Litterature’dür.
Dada ruhuna Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday’ın
öncülüğünü yaptığı Garip Hareketi’nde de rastlarız... Burjuvanın
dayattığı heykel ve resim gelenekleri, doğaçlamaya açık olmadığı için
Dadaistler yenilikçi mesajlarını iletmek için farklı teknik arayışlarına
girerler… Sanatlarındaki özgürlüğü ve özgünlüğü fotomontaj, kolaj ve
nesne ya da malzeme konstrüksiyonu gibi tarzlarda bulurlar. Bunun
en bilindik ve en güzel örnekleri de sanatçıların hazır malzeme
kullanarak ürettikleri yapıtlarıdır… Bu yapıtlar Dadaizm anlayışının
karşıt-kültür mesajını direkt şekilde ifade eden yapıtlardır…
Dadaizm akımı, 1920’li yıllardan sonra yerini sürrealizme bırakır ve
Pop-Art, Kavramsal Sanat gibi hareketlerin temellerinin atılmasında
etkili olur. Dadaistler sanatın aslında yüceltildiği kadar önemli bir
şey olmadığını savunurlar ve sadece göze hitap eden estetik değerleri
kabul etmeyip, geleneklere karşı koyarak öncü olurlar.
Bugün Neo Dadaist pek çok enstallasyon ve eser izliyoruz sanat
alanında.
Ben de Dada’nın bir akım değil ‘ruh’ olduğuna inananlardanım.
Onların çevre ve iktidar tarafından empoze edilenlere ‘karşı
durma ve reddetme’ tavrını benimsiyor ve yapıtlarımı bu ruh ile
üretiyorum…
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Büyülü Orman:
Adam Kayalar

Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

Antalya’dan Manavgat
istikametinde giderken Köprülü
Kanyon - Taşağıl sapağından
Toroslar’ın kalbine doğru,
kuzeye dönüp 55 km devam
ettiğiniz zaman Selge Antik
Kenti'ne ulaşırsınız. Köprüçay
Irmağı’nı takip eden bu keyifli
manzaralar sunan yol, Selge’yi
geçip devam ederseniz sizi
şahane manzaralarla dolu
orman içi virajlarla, Ballıbucak
mevkiine ulaştırır. Yaklaşık
1250 m. yükseklikteki bu
köy büyülü bir ortama
sahiptir. Köprülü Kanyon
Milli Parkı sınırları içinde yer
alan ve pek çok endemik
türü barındıran orman, aynı
zamanda şekillerinden dolayı
Adam Kayalar diye anılan
konglomera kaya oluşumlarına
da ev sahipliği yapar.

Yaklaşık 65 milyon yaşındaki bu kayaların her biri bir heykel
kadar güzel şekillere sahip. Boyları 10 ila 70 m. arasında olan bu
oluşumların içinde dolaşmak gerçekten büyülü bir diyarda gezinmek
gibi. Hangisine bakacağınızı ve neye benzediklerini düşüneceğinizi
şaşırıyorsunuz. Buna Sonbaharın renk paleti de eklenince asla
unutulmayacak görüntüler oluşuyor.
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Antalya’nın Kapadokya’sı gibi benzetmeler yapılan bu bölge fotoğraf
sanatçıları ve doğa yürüyüşçüleri için muhteşem bir parkur. Zaten
günübirlik yürüyüş rotaları ve turları oluşturulmaya başlanmış bile.
Doğaseverler Selge Antik Kenti’nde başlayarak ormanın içindeki
patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi’ndeki
Adam Kayalara gelip, ormanda vakit geçiriyorlar.

Bozburun Dağı eteklerindeki
tüm bölgeyi kapsayan ve ‘Avatar’
filmindeki görüntüleri andırdığı
için Avatar diyarı olarak da
anılan Adam Kayalar’ın oluşumu
konglomera kaya türüne
dayanıyor. Konglomeralar
deniz tabanından yükselen kum
ve çakıl alanlarının içindeki
yuvarlanmış, köşeli yüzeyler
göstermeyen çakıl veya kaya
bloklarının, basınçla toprak
ve mil ile birleşmesi sonucu
çimentolaşmasından oluşurlar.
Güllü mermer olarak bilinen
konglomera kayalar, çimento
silisli, kireç taşlı, demir oksitli
olabilir. Mimarlık tarihinde
plakalar halinde kesilerek
parlatılan konglomeralar
binalarda yapı malzemesi
olarak kullanılmış. Hatta Antik
Çağ’da özellikle sağlam olması
istenen sütun gibi yapılarda
kullanılmışlardır.
Adam Kayalar Manavgat
merkezine 90 km mesafede
sizi yaşamın karmaşasından
ve stresinden uzaklaştırıp
bambaşka bir gezegen
hissi yaşatan eşsiz bir gezi
noktası. Tabiat parkı olması
sebebiyle herhangi bir
konaklama veya yiyecek
içecek alanı barındırmıyor.
Ama yanınıza biraz yiyecek
ve su aldığınızda ve rahat
yürüyüş ayakkabılarınızı
giyerek kendiniz derinliklerine
bıraktığınızda asla
unutamayacağınız doğal
güzellikleri garanti ediyor.
Bu güzel Sonbahar günlerinde
ruhunuza bir iyilik yapın ve
kendinize doğanın kalbinde
bir yürüyüş günü hediye edin.
Haydi, Adam Kaya sakinleri sizi
bekliyor. Büyülü ormanın sesine
kulak verin…
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Aşk; bir kimseye ya da bir şeye duyulan aşırı sevgi ve bağlılık
duygusudur.

KASIM’DA
AŞK
BAŞKADIR!

Yetişkin bireylerde aşk duygusunu tetikleyen en önemli
faktörlerden biri de; sağlıklı cinsel yaşamdır.
Cinsel istek; vücudun en önemli işlevlerinden biridir ve bu
konuda en etkili hormon 'testosteron’dur. Cinsel hayatın
sağlıklı ve dengeli bir bütünsellikle çalışabilmesi için; bedenruh ikilisinin sağlıklı ve dinç olması gerekir.
İnsan vücuduna ağız yoluyla veya sürülerek dışarıdan alınan
ilaç, hormon veya bir takım maddelerin cinsel eylemler
üzerinde belli uyarıcı ve haz verici etkileri vardır. Bunlara
‘afrodizyaklar’ denir.
Bir efsaneye göre de; Yunan aşk tanrıçası Afrodit, her
gece birlikte olduğu seçilmiş erkeklere, onların cinsel
gücünü arttırıcı ve uyarıcı bitkisel içecekler ve karışımlar
hazırlamaktaymış.
Belki bir Afrodit kadar olamayız ama ülkece bitkisel
karışımlar, padişah ya da mesir macunları ile bu konuyla ne
kadar ilgili olduğumuz ortada… :)
Gerçi biz yine insaflıyız; tarihte zehirli İspanyol sinekleri,
gergedan boynuzu, Asya’da kınkanatlı böcekler, Meksika’da
tahtakuruları, Afrika’da kaplan testislerinin bu tür etkileri
olduğu düşünülerek tüketilmiş!

ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Yepyeni bir aydan bir kez daha
merhaba!
Sonbahar ayları, yazın coşkulu ve
uzun günlerinden sonra içimizi biraz
da hüzünlendiren aylar!
Saatlerce süren yağmurlar, sararan
yapraklar, kısalan günler vs.
Ama mevsimin son ayı Kasım’ın bize
jesti biraz ayrıdır, farklıdır.
Çünkü; Kasım’da aşk başkadır!

‘Cinsellik, beyinde başlar ve orada biter.’
Bunun yanında herhangi başka bir sağlık sorununuz yoksa dikkat
edilmesi gereken daha önemli noktalar da var. :)

Bazı afrodizyaklar; libido üzerinde etki yaparak cinsel isteğin
arttırılmasını sağlarken; bazıları da cinsel organlara giden
kan dolaşımını arttırırlar.

Food photo created by jcomp

Peki, bu ‘afrodizyak besinler’ neler?
Balkabağı, çam fıstığı, ceviz, yulaf, hindi ve dana eti gibi
gıdalarda bulunan L-arginin içeren aminoasit, vücutta nitrik
okside dönüşerek kan akımını hızlandırır.
Zengin omega-3 kaynağı avokado, ceviz ve somon; çilek,
ahududu, böğürtlen, elma, üzüm, kırmızı şarap, sarımsak ve
bitter çikolatada bulunan kuersetin de aynı etkiyi göstererek
ve damarları gevşeterek cinsel organlara kan akışını
kolaylaştırır.
Bazı ufak çaplı araştırmalarda, uygun miktarda alkol
tüketiminin cinsel uyarı ile bağlantısı görülmüştür. (Özellikle
kırmızı şarap)
Karpuz; içerdiği sitrullin sayesinde kan damarlarını
genişlemesini sağlayarak kan dolaşımını arttırır.
Bunun yanında afrodizyak etkili bazı BESİNLER;
İstiridye ve kabuklu deniz ürünleri, enginar, bezelye, soğan,
şeftali, muz, incir, armut, elma, kivi, badem, fındık ve kabak
çekirdeği, kuşkonmaz, brokoli, Şili biberi, maka turpu,
yumurta, kahve, bal ve keçiboynuzu pekmezi, Hindistan
cevizi…
BİTKİLER;
Zencefil, safran, kakule, tarçın, vanilya, hardal, nane,
karanfil…
Sağlıklı bir cinsel hayat için bu besinlerden faydalanalım mı?
Tabi ki, neden olmasın!
Çünkü, afrodizyakların beden üzerindeki plasebo etkisini de
unutmamalıyız.
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Libidoyu azaltan durumlar;
• Aşırı kilo
• Dengesiz ve kötü beslenme
• Kalitesiz ve düzensiz uyku
• Yeterli su tüketmeme
• Hareketsizlik
• Aşırı alkol ve kafein kullanma
• Sağlıksız ilişkiler
• Stres

Bu konuda kendi alanım adına size önerebileceğim en güzel şey;
‘Akdeniz tipi beslenme ve yürüyüş’!
Yaşam tarzı değişikliğiyle, hayatınızın ve düşüncelerinizin nasıl
değiştiğini göreceksiniz. Yeter ki başlayın :)
Keyifle ve sağlıkla kalın!
‘Yemek yapmak sanatların en güzeli ve kusursuzudur. Beş duyumuzu
birden harekete geçirir, hatta bir duyumuzu daha uyandırır;
elimizden geleni ortaya koyma ihtiyacımızı.
En sevdiğim tedavi budur.’ demiş Paulo Coelho.
Ne güzel söylemiş değil mi?

CITYARAŞTIRMA \\

COVID İLE YEREL ESNAF GÜÇLENDİ,
KOMŞULUKLAR GELİŞTİ
Yerel esnaf yeniden gözde oldu. Vatandaşın yüzde 86’sı tanıdık bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü
esnafın tavsiyesine değer veriyor.
Mastercard tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan
araştırma yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını
gösteriyor. Buna göre tüketicilerin yüzde 86’sı alışverişlerini tanıdık
bildik yerden yapmayı tercih ediyor.
Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden
canlandırırken, yerel işletmelerin de önemini artırdı. Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yerel işletmelerin gelişimine destek veren
Mastercard’ın araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 86’sı bildiği
işyerlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Alışverişlerinde yerel
mağazaları tercih edenlerin yüzde 77’si COVID-19 salgını bitse de
aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini ifade ediyor. Sağlık
endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden
keşfetmeye başladı.
Komşular WhatsApp’ta buluşuyor
Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni
de artırdı. COVID-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni
mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde
75’lik bir kesim yerel esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz yıla oranla, komşularına selam verenlerin oranı yüzde
64 olurken, her 4 kişiden 1’i komşusunun yedek anahtarını taşıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı komşularının online siparişlerini
teslim alıp, ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp
grubunda buluşanların oranı ise yüzde 24 seviyesinde.
Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında

yüzde 56 ile kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden 1’inin büyük
marketlerdeki kuyruğa girmek istemediğini belirttiği çalışmada 3
kişiden 1’i ise ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağazaları tercih
ettiğini söylerken, yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli /
kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde.
Eş-dost tavsiyesi önemli
Harcamalarını kendi semtinde yapanlar için de ‘kolaylık’ yüzde 61
ile ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 49’u ‘yerel işletmelerin
toparlanmasına destek olmak’ amacıyla yereli tercih ederken, esnafla
kurduğu dostluk ve işletmenin herhangi bir gruba bağlı olmaması
yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor. Yerel esnafın tercih edilmesinde
eş-dost tavsiyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağazalarda satılan
ürünlerin daha kaliteli / kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da
yüzde 33 seviyesinde.
Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “İnsanlar
kendi mahallelerini, semtlerini yeniden keşfettikçe, kendi
muhitlerinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnafı da yeniden
keşfetmeye başladı. Biz de Mastercard olarak, ekonomimizin yerel
kahramanlarını teşvik etmek ve toparlanmalarına destek olmak
amacıyla, MasterKOBI platformumuz üzerinden küçük işletmelere
destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. COVID-19 salgınına
paralel olarak hayata geçirdiğimiz KOBI Destek Paketi ile özellikle
dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel çözümleri
sunuyoruz” diye konuştu.
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TURİZMİN
SOSYAL
ETKİLERİ -I-

Turizmin ülkelerin, toplumların sosyal temelli
gelişme ve ilişkilerine çok önemli katkılar yaptığını
unutmamalı ve turizmi sosyal etkileri bakımından
konuşup, tartışıp, inceleyebilmeliyiz.
Turizm, değişik ülke ve kültürden insanları bir araya
getirerek birbirleri ile yakın temas kurmalarını,
bilgi ve kültür alışverişi yapabilmelerini, birbirlerini
daha iyi tanıyıp anlayabilmelerini de sağlar. Bunun
sonucu olarak; insanlar, toplumlar ve ülkeler
arasındaki yakınlaşma ve dostluklar artmaya başlar.
Böylece, turizmin ülkeler arası dostluğa ve barışa,
yani dünya barışına hizmet edebilen özelliği daha
iyi anlaşılabilir.
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V. SALİH ÇENE

Turizmden bahsederken hep
rakamlarla değerlendirme yapmayı
alışkanlık haline getirdik. Evet,
turizmin ekonomiye ve istihdama
katkıları çok önemli… Hele, bizim
gibi gelişmekte olan ülkeler için
kesinlikle ihmal edilemeyecek bir
güç. Bu nedenle “Turizmin Sosyal
Etkileri” başlıklı yazı dizimi birkaç
bölümde sizlerle paylaşmaya
çalışacağım.

Dönüp turizmdeki yaşanmışlıklara bakarsak,
eminim özellikle 70’li yıllardan beri bu sektörün
içinde olanlar, özellikle gelişmekte olduğu
bölgelerimizde, toplum üzerindeki olumlu ve
olumsuz etkilerini izlemiş ve yaşamışlardır. Bu
etkilerin bir bölümü, zaman içinde sağladıkları
gelişme ve değişim odak noktasına ulaştığında,
alışkanlık haline gelip izlenebilirliğini kaybetse de,
etkisini kaybetmemektedir.

Yöneticiliğinden ayrılıp, Alanya İncekum Mevkii’ndeki o zamanki adıyla
“İncekum Motele”(sonra Club İncekum) gelmiştim. İşte Türkiye’de
turizmin gerçek anlamda gelişme süreci de bu yıllarda başladı.

Bu konuda, birçok turizmci kardeşimizin
deneyimleri olduğunu, benim izlenimlerimden
farklı ve önemli başka izlenimler de edinmiş
olabileceklerini biliyor ve katkılarını bekliyorum.
Ben 1983 baharında, o zamana kadar İşletme
Müdürlüğünü yaptığım ve soğuğundan kaçma
ihtiyacı duyduğum TURBAN Abant Oteli

Profesyonel ve teknolojik gelişim
80’li yıllarda turizm ve konaklama sektöründe eğitimli, donanımlı yani
‘Profesyonel Yönetici’ ve personel çok azdı. Alanya’da ise yok denecek
kadar azdı. Bir dönem toplumda “Otelciye kız verilmez” deyişinin
yerleştiğini hatırlarsak, bugün düşünce ve bakış açısı anlamında kat
edilen mesafenin önemini daha iyi kavrayabiliriz.

Alanya özelinde turizmin sosyal etkileri
80’li yıllarda Antalya bölgesindeki turistik tesis ve yatak sayısı
bakımından Alanya önde gelmekteydi. Zaten, 80’li yılların başında,
Alanya’dan Kaş’a kadar olan bölgede bilinen toplam belgeli yatak
kapasitesi 6.500 civarında idi ve bunun üçte ikisine yakını Alanya’da idi.

İstihdam çanağımızdaki personel bazen Denizli’ye kadar uzansa da,
personelin % 85 - 90’ınını çevre köylerden sağlıyor ve onları imkânlar
çerçevesinde eğitiyorduk. Ancak bunu yapabilen tesis sayısı bir elin
parmaklarını geçmiyordu. Öyle ki, o zaman bölgenin tek 4 yıldızlı
tesisi olan Alantur’da katıldığım bir kokteylde barmenden viski
istediğimde önüme şeffaf bir mayi koymuş ve bunu hangi şişeden
koyduğunu sorduğumda bana ithal bir cin şişesini göstermişti. O
zamanki anlayışla bölge insanlarının büyük bir bölümü için yabancı
içkilerin hepsi “viski” idi.
O dönemde müşteri kitlemiz Avrupalı (ağırlıklı olarak Alman ve
Avusturyalı) ve yerli misafirlerden oluşuyordu. 1984 yılı itibariyle
Alanya bölgesine yurt dışından önemli bir talep artışı oluştu ve
bu 1985 yılında bir patlama ile sonuçlandı. O yıl, sezonda bütün
yataklar, pansiyonlar dâhil, doldu ve özellikle yüksek talep gören
Alantur ve İncekum gibi tesislerde “short”lar ve “stop sale”ler ortaya
çıktı. Basın birçok turistin sokakta kaldığını yazarak bunu “çifte
rezervasyon” olarak adlandırdı. Bu dönem, Alanya’nın o güne kadar
hiç deneyimlemediği ve bazı süreçlerini iyi yönetemediği bir sezon
oldu. Ancak bu talep patlaması, daha önce altyapısı tamamlanan
ve uzun süredir yatırımcı sıkıntısı çeken Güney Antalya Projesine
özel sektörün ilgisini çekti, bu arada açıklanan çok cazip teşviklerle
beraber bir anda Kemer bölgesinde bütün tahsisler kapışıldı ve bir
yatırım seferberliği başladı.
Bu yatırımlar, bir anda başta İstanbul olmak üzere bazı büyük
şehirlerimizdeki yetişmiş, profesyonel yönetici ve personelin de
ilgisini çekmeye ve yeni açılan tesislere bu şehirlerden profesyonel
kadrolar transfer edilmeye başlandı. Zamanla, artan Turizm ve
Otelcilik okulları ve sonrasında açılan Yüksek Okullar yetişmiş
eleman üretimine başlasalar da, ilk yıllarda eğitmen yetersizlikleri ve
alaylı personelle okulluların uyumsuzlukları, bu mezunların ancak %
5’inin sektörde tutunabilmesi ile sonuçlandı.
Bu arada, bölge teknolojik ve lojistik anlamda da çok geride idi.
Oteller birçok ihtiyacını ancak İstanbul’dan veya Bursa’dan temin
edebiliyordu. Operasyonlar “manuel” metotlarla yürütülüyor, bu da
zaman ve personel yönetiminde sıkıntılara ve istihdam fazlalığına
neden oluyordu. Otellerin telefon santralleri dahi başlangıçta fişli ve
manyetolu idi.
Ben o dönemlerde, her yıl Hamburg’da yapılan “Internoga” Otel
Ekipmanları Fuarı’na katılıp yenilikleri takip etmeye ve önemli
ihtiyaçlarımızı bavulumda getirdiğim malzemelerle gidermeye
çalışıyordum. 1986 başında bu fuardan ön büroda kullanmak üzere
bir elektronik makine satın alıp, bir hafta süre ile kullanımı ve
programlanması ile ilgili eğitim aldıktan sonra, makineyi bir çanta

içerisinde getirişimi dün gibi hatırlıyorum. Sonra, kullanılışını
ve hatasız gün sonu raporlarının alınmasını ön bürodaki
arkadaşlarımıza öğretene kadar neler çektiğimi bir ben bir de, daha
sonra maalesef kaybettiğim, Avusturyalı eşim bilir.
O zamanlar çalıştığımız Pamfilya Turizm’in sahibi rahmetli
Kardeşim Yaşar Sobutay, bizden önceki dönemlerden de tanıdığı,
mülk sahibinin sağ kolu olan ancak ilkokul mezunu Mutlu isimli bir
arkadaşımızı makine başında folyo işlerken görünce, gelip beni tebrik
etmiş ve “Gözümle görmesem Mutlu’nun bir makine başında işlem
yapabileceğine beni kimse inandıramazdı” demişti.
O dönemde tur operatörleri bazı temsilciler ve rehberler gönderseler
de, tur operatörü adına anlaşmaları genellikle temsilcilik verdikleri
yerli seyahat acenteleri yapardı. Bölgeye ilk geldiğim sene, otel ve
acenteler arasında bir sözleşme imzalama alışkanlığı olmadığını
hayretle fark ettim. Yükseköğrenimini İngiltere’de ve otelcilik üzerine
yapmış; Hilton, Tusan ve özellikle Turban ekollerinden gelen bir
yönetici olarak, oldukça detaylı bir sözleşme hazırlamıştım. Bu
sözleşmeyi, otele ilk müracaatta bulunan, Ulusoy Seyahat Acentesi
yetkilileri Erdal Danyal ve Kenan Mağripli dostlarımızın önüne
koyunca aşağıdaki reaksiyonları almıştım;
ED: Bu nedir ?
SÇ: Sözleşme
KM: Eski köye yeni adet mi getiriyorsun kardeşim?
SÇ: Karşılıklı bir ticaret anlaşması yapıyoruz, bunu sözleşmeyle imza
altına almanın nesi yanlış?
ED: Biz de söz ağızdan çıktı mı sözleşmedir, çok istiyorsan şu
peçetenin üzerine Ulusoy’a 30 oda kontenjan ayrılmıştır yazıp
imzalayalım…
SÇ: Vallahi, kusuruma bakmayın ama bu benim anlayış ve
prensiplerimin dışında, bu sözleşmeyi imzalamazsanız anlaşamayız.
ED/KM: Öyleyse bizde sizinle çalışamayız.
Bu görüşmeden, 10 gün kadar sonra, birçok başka acente ile sözleşme
imzaladığımı duyup (ki o zaman en çok talep gören iki tesis Alantur
ve Club Incekum idi) tekrar geldiler ve sözleşmeyi imzalamaya razı
oldular.
Devam eden süreçte, talebin ve yatırımların artması profesyonelliğin
ve teknolojik imkânların gelişmesini de beraberinde getirdi… Bir süre
sonra, otellerin büyük bir bölümü kapsamlı sözleşmeler hazırlamaya
başladılar, ancak zamanla yatak arzları talebin üzerine çıkıp Tur
Operatörleri sektöre hâkim olmaya başlayınca, bu sefer Acenteler
kendi sözleşmelerini oluşturup otellere dayattılar.

- Devam edecek -
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İnternet: Bağlı ve
Bağımlı Olmak

Dr. ŞİMA CEREN PAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Covid-19 salgınıyla birlikte birçok
insan için keyif amaçlı kullanımdan
ziyade bir zorunluluk haline gelen
internet; eğitim, eğlence, iletişim
ve bilgi paylaşımı gibi oldukça
geniş rollere büründü. Okula gitmek
yerine derslerin online işlenmesi,
iş yerindeki toplantıların online
yapılması, hatta ruh sağlığı alanında
bile online terapi şeklinde internetin
kullanımı ve zaten giderek artmakta
olan online alışveriş bu durumu
belirgin bir şekilde ortaya koydu.

Online dersi dinlemek yerine arka planda oyun oynamak, toplantı
esnasında sosyal medyada gezinmek ya da alışveriş yapmak hatta
iddia oynamak yani internette geçirilen ‘verimsiz’ vakitler bir
sorunu gösterir mi? Özellikle de karantina nedeniyle sosyal hayatta
büyük kısıtlamalar söz konusu olduğunda bağımlılık sınırını nerede
çizmemiz gerekecek?

edilmekle birlikte 18-24 yaş arasında bu oran % 27’ye kadar
çıkabilmektedir. Yine bu araştırmalarda bağımlılık gelişiminde
yüksek risk olarak; erkek olmak, genç olmak, internete erken
yaşlarda erişimin başlaması ve boş zamanın fazla olması, introvert
(içe dönük) olmak, yüz yüze iletişim becerilerinin zayıf olması, sosyal
desteğin kısıtlı olması (aile faktörü) gösterilmiştir.

Görünen o ki internet bağımlılığı tanısı karmaşık bir konu olup
uzmanlar arasında geniş manada kabul görmüş tanı ölçütleri henüz
belirlenemedi. İnternet kullanımının hayata uyumu kolaylaştıran bir
davranıştan, patolojik yineleme davranışına evrildiği noktadaki sınır
halen bulanık görünüyor.

İnternet bağımlılığın tek olumsuz sonucu günlük yaşamda
işlevselliğin kaybı değildir. Eşlik eden ve bazen de internet bağımlılığı
gelişmesini kolaylaştıran dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
obsesif kompulsif semptomlar, bilinen diğer bağımlılık öyküsü,
kaygı ve depresyon gibi ruhsal hastalıklara tanı ve tedavi sürecinde
özellikle dikkat edilmesi gerekir. İnternet bağımlılığının ruhsal
etkilerinin yanı sıra karpal tünel sendromu, pozisyon bozukluğuna
bağlı bel ve sırt ağrıları, görme problemleri, hareketsizliğe bağlı
kilo alımı, damarlarda pıhtı oluşumu ve buna bağlı gelişen diğer
hastalıklar gibi olumsuz fiziksel sonuçlarını da unutmamak lazım.

İnternet kullanım bozukluğunun (internet bağımlılığı); davranışsal
bağımlılık, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB, takıntılı-zorlantılı
hastalık) ve dürtü kontrol bozukluğu gibi farklı grup hastalıklar
altında sınıflanması mümkün. Davranışsal bağımlılık grubunda
incelediğimizde aslında fizyolojik mekanizmasının, yani beyinde olan
bitenlerin, alkol ve madde bağımlılığından pek de farkı olmadığını
görürüz. Özetle bağımlılık mekanizması; organizmanın kısa zamanda
yüksek miktarda haz veren davranışlara motivasyon sağlaması ve
bunları sık tekrarlama eğilimi olarak açıklanabilir.
Sanılanın aksine internet bağımlılığından bahsedilirken aslında
günlük belirli bir saatin üzerinde internet kullanımı genellikle tanı
koymak için yeterli değildir. Bunun yerine; zihinsel aşırı meşguliyet
ve yoksunluk belirtilerinin görülmesi (sinirlilik, kaygı ve sıkıntı
hissi), olumsuz duygu durumu düzenleme (kaygıyı ve çökkünlüğü
azaltmak) amacı ile internet kullanımı, giderek artan oranlarda ve
niyet edilenden fazla sürelerde kullanım (tolerans gelişmesi, aynı
hazzın sağlanması için gereken sürenin artması), internet kullanımını
bırakmak için çok sayıda başarısız girişim, konuyla ilgili yalan
söylenmesi ve belki de olmazsa olmazı kişiler arası ilişkilerin veya
önemli yaşam olaylarının ihmal edilmesi ya da bozulması ve mesleki
sorumlulukların yerine getirilmemesi gibi kriterler değerlendirmeye
tabi tutulur. Yine de bir süreden bahsetmek gerekirse kabaca; en az 3
ay boyunca günde 6 saatten uzun kullanım tanıya yardımcı olabilir.
Ancak tanı için bu maddelerin tamamının bir arada bulunmasını
beklemeyiz.
Kriterler göz önünde bulundurularak yapılan araştırmalara göre
genel yetişkin bireylerde % 2 oranında internet bağımlılığı tahmin
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Hangi tür internet bağımlılığı olduğunun da değerlendirmesi özellikle
tedavi müdahaleleri açısından oldukça önemlidir. Bunlar; oyun
bağımlılığı (bilgisayar ve konsol oyunları) ağ kompülsiyonu (kumar,
borsa, alışveriş gibi yüksek riskli aktiviteler), siber sex bağımlılığı
(pornografi ve siber sex amaçlı kullanım), online ilişki bağımlılığı
(sosyal ilişkilerin online platformla sınırlı kalması, aşırı sosyal medya
kullanımı), kompülsif bilgi arayışı (internet sörfü ve takıntılı bilgi
biriktirme) şeklinde başlıklara ayrılır.
İnternet bağımlılığı tedavisindeki deneyimlerimizin birçoğu alkol
ve madde bağımlılığı alanında yapılan çalışmalardan gelmiştir.
Bilişsel davranışçı terapi (BDT); zaman yönetimi, kişinin kendisine
ve çevresine olan farkındalığının arttırılması, tetikleyicilerin
belirlenmesi ve başa çıkma yöntemlerinin öğrenilmesi, duygu durum
düzenleme ve dürtüselliğin kontrolünün sağlanması, alternatif
aktiviteler geliştirilmesi ve daha birçok yöntem kullanarak tedaviyi
hedefler. BDT internet bağımlılığında en çok çalışılmış ve etkin
bulunmuş terapi yöntemidir. Bunun yanı sıra özellikle bahsettiğimiz
eşlik eden ruhsal hastalıkların varlığında ilaç tedavilerinden
(farmakoterapi) yararlanılır. Ayrıca farmakoterapinin internet
aşermesini belirgin oranda azalttığı da gösterilmiştir.
Bu çağda internetten tamamen kopulması söz konusu olmasa da
hayatı bütünüyle işgal etmesinin önüne geçilebilir. Bağlı olsak da
bağımlı olmayabiliriz.
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Türkİye, Yenİ Normalde
İnternetten Alışverİşİ Sevdİ

Perakende ve tüketici ürünleri
firmalarına kurumsal dijital ticaret
çözümleri sunan Inveon, Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma
Konferansı (UNCTAD) ve İsviçre
E-ticaret ve Dijital Derneği (Net
Comm Suisse) ile ortak olarak
“COVID-19 ve Küresel E-ticaret
Dinamikleri” başlıklı bir rapor
yayımladı.

bakım ürünleri satın alırken; Çin, Kore ve Türkiye, besin ve vitamin
takviyeleri ile sağlık ürünleri sipariş sıklığında büyük bir artış
gösteriyor.
Covid-19’un çevrimiçi harcamalara etkilerinin de incelendiği raporda,
Türkiye Covid-19 döneminde haftalık moda ve aksesuar alımlarında
en yüksek orana sahip ülke olarak dikkat çekse de; ortalama harcama
açısından bakıldığında, Türkiye’de müşterilerin bu kategorideki
ürünlerde diğer ülkelere göre düşük harcama yaptığı anlaşılıyor.

Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı
Yomi Kastro

COVID-19’un Türkiye, Brezilya, Çin, Almanya, İtalya, Kore
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve İsviçre’deki yer
alan tüketiciler üzerindeki çevrimiçi satın alma davranışına etkisini
inceleyen ve 3.700 kişinin yanıtlarından yola çıkılarak oluşturulan
rapora göre; Türkiye’de tüketicilerin % 60’ı pandemi sona erdiğinde
de edindikleri online satın alma alışkanlıklarını devam ettireceklerini
belirtiyor.
Türkiye’de 54 yaş üstü tüketiciler internetten alışveriş
yapmaya başladı.
Araştırmanın bulguları uluslararası geniş katılımla gerçekleşen
online bir etkinlik ile kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre; Çin,
Türkiye ve Kore Cumhuriyeti’ndeki tüketicilerin % 50’den fazlasının
Covid-19 nedeniyle çevrimiçi alışverişe geçiş yaptığı ortaya çıkarken,
Türkiye’de 54 yaş üzeri tüketicilerin neredeyse % 80’i internetten
daha sık alışveriş yaptıklarını belirtiyor.
Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası internetten alışveriş oranlarının
da karşılaştırıldığı raporda, seyahat ve turizm satışları genel olarak
ciddi bir azalmaya giderken; yeme & içme kategorisinin ciddi bir ilgi
görerek en çok tercih edilen e-ticaret ürün kategorilerinde kozmetik/
kişisel bakım ve dijital eğlence/streaming platformları ile ilk 3’e
girdiği görülüyor.
Türkiye, besin ve vitamin takviyeleri ile sağlık ürünleri
siparişinde ilk sıralarda…
Haftalık satışlarda Türkiye’de, yaklaşık 4 müşteriden 1’i kişisel

Türkiye, eve teslimat seçeneğinde lider…
Tüketicilerin tercih ettikleri teslimat yöntemleri de ülkelere göre
farklılık gösteriyor. Türkiye’de kapıda ödeme tercihi 2020’nin
ilk aylarında % 4 olurken, bu oran Covid-19 sonrası % 31 olarak
gerçekleşiyor. Türkiye’de teslimat seçeneklerinde; eve teslimat % 96,
işyerine teslimat % 32, teslim alma noktasından teslim alma ise % 15
oranında tercih ediliyor.
Türkiye, Çin ve Rusya interneti temel ürün alışverişinde
kullanıyor…
Covd-19 ile birlikte Türkiye, Çin, Rusya gibi ülkelerde insanlar
internet üzerinden “temel ürün” alışverişine yönelirken Almanya,
İsviçre gibi ülkelerde böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle 55
yaş üstü tüketicilerin % 73’ü temel ürün alışverişine ağırlık verirken;
Brezilya, Türkiye, Çin ve Güney Afrika’dan katılımcıların yaklaşık
% 50’si dijital eğlence ve isteğe bağlı ürünlere de ilginin arttığını
belirtiyor.
COVID-19 ve küresel e-ticaret dinamikleri başlıklı raporda, değişen
tüketici alışkanlıklarının uzun süreli olacağı vurgulanırken, Inveon
Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro bu dönem için şu yorumda
bulundu: “Çin ve Türkiye’deki tüketiciler, fiziksel mağazalara kıyasla
çevrimiçi satın alımlara daha yoğun ilgi gösteriyor. Bu dönem
özellikle e-ticaretin gelişeceği dönem olarak hepimize önemli ipuçları
veriyor. Bu döneme adapte olan markaların e-ticaret sahnesindeki
varlıklarını artıracağını öngörüyoruz. Bu sebeple tüm dünyada
değişen dinamikleri yakından takip ederek, deneyimlerimizi ve bilgi
birikimimizi bu gözlemler ile birleştiriyor ve birlikte çalıştığımız tüm
markalara sürdürülebilir bir büyüme sunuyoruz.”

\\ CITYTUNCAY GÜLCÜ İLE TARİF

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

YEMEK TÜKETİMİNİN GÜNCEL
DURUMU
ve
Sonbaharın vazgeçilmezi;

DİKENLİ KABAK
Her şey hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor hayatımızda. Artık
birçok şeye çok hızlı bir şekilde ulaşabildiğimiz gibi, bazı şeyler
de bir o kadar ulaşılmaz oluyor. Restoranlar ardı arkasına açılıp
kapanıyor, yeni yeni konseptler çıkıyor karşımıza ve bunların
bir kısmı tutuyor diğer kısmı yine sessiz sedasız kayboluyor.
Günümüzde ise yeme içme sektöründeki en büyük gerçeklik,
kaliteli ve farklı yemeğe rağbetin artması ve insanların bütçelerini
ve zamanlarını buna göre ayarlamalarıdır…
Günlük hayatınızda
standart ve bildik yemekleri
ulaşılabilirliklerinden dolayı
tüketmeye devam ediyoruz
haliyle… Ancak daha özel
zamanlar için ‘deneyim
odaklı’ yemekleri tercih etme
eğilimimiz bir hayli büyüyor.
Bu perspektiften bakarsak
önünüzdeki dönemde
özellikle pandemi kıstasıyla
beraber nitelikli yemek ve
nitelikli organizasyon diye
tabir edebileceğimiz özel
etkinlikler hayatımıza daha
çok girecek gibi gözüküyor.
Unutmayalım ki artık
‘restoran sadece 4 duvar
arası değildir’ bir ateş, iki
masa, 4 sandalyenin olduğu
her yer restoran olabilir...

İletişim için:
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Evet, kısa bir girizgahtan sonra, gelelim bu ayki tarifimize…
Sonbahar geldi ve artık havalar tekrar ısınana kadar pazar
tezgahlarında görmeye devam edeceğimiz ‘dikenli kabak’ da
sofralardaki yerini almaya başladı.
Basit bir tarif verecek olursak; dikenli kabağı soyup dilimlere
ayırıp tercihen zeytinyağında veya ayçiçeği yağında kızartıyoruz.
Kızarttıktan sonra bir peçete üzerine alıp fazla yağından
kurtuluyoruz ve tarator sosumuzla beraber afiyetle yiyoruz.
Tarator sos için:
2-3 dilim ekşi maya ekmek
2 su bardağı süzme yoğurt
1-2 diş sarımsak
100 gr ceviz
Çeyrek çay bardağı sirke
Bütün hepsini mutfak robotunda çekip püre haline getiriyoruz.

tuncaygulcu

Afiyet olsun...

CITYSEKTÖR \\

İNŞAAT SEKTÖRÜ SON
ÇEYREKTEN UMUTLU

Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de
derinden etkiledi. Pandeminin ilk günlerinden sonra yavaş yavaş ve
temkinli olarak atılmaya başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte
devletin teşvikleri sektörün canlanmasında önemli rol oynadı. 2020’nin
son çeyreğinde inşaat sektöründe ve sektör istihdamında olumlu
gelişmeler bekleniyor.

Durma noktasına gelen inşaat sektörü, gelen talepler doğrultusunda
yeniden toparlanma evresine geçerken şirketlerin yarım kalan
projelerinin devam etmesi ve yeni projelere başlamaları istihdam
açısından da sektöre önemli katkı sağladı. Özellikle gerek firma ve
taşeronların gerekse de personelin genelde birebir görüşmelerle
iş bulabildiği sektörde online kariyer platformları tercih edilmeye
başlandı.
Pandeminin ilk günlerine göre sektörün şuanda iyi durumda
olduğunun altını çizen inşaat sektörüne özel kariyer platformu
Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş, “2018 ve 2019 inşaat sektörü
için durgun yıllar oldu, bir de bunun üzerine 2020’de COVID-19
pandemisi eklenince Ocak, Şubat ve Mart aylarında sektörde tabir
yerindeyse yaprak kımıldamıyordu. Özellikle pandeminin yarattığı
belirsizliklerin yeni projelere başlamayı ve yeni işler almayı
zorlaştırması istihdam konusunda da sıkıntılar yarattı.
Merkez bankasının faiz indirimleri, buna devlet bankalarının iştirak
etmesi ve ucuz konut kredileri imkanlarının sağlanması, ayrıca
mevcut kredilerde yapılan borç ertelemeler sektöre hareketlilik
getirdi. Özellikle konut tarafında 2018 ve 2019’da oluşan stokların
erimesi sektöre can suyu olurken bu süreçte yarım kalan konut
projeleri de devam etme fırsatı buldu.
Şuan inşaat sektörü için işler son 2 yıla göre daha fazla açılmış
durumda. Altyapı projelerine ülkemizde ve dünyada yoğun bir
ilgi var. Özellikle Çin pandemi öncesi dünyanın üretim üssüydü.
Geldiğimiz noktada pandemi sürecinde tedarik ve lojistik alanında
yaşanan zorluklar ülkeleri kendi altyapı yatırımlarını yapmaya,
üretim tesislerini çeşitlendirmeye itti. Bu da inşaat sektöründeki
altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesini sağladı.” dedi.

Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı
Yomi Kastro

“İstihdamda önümüzdeki dönem için sektörden
umutluyuz“
İnşaat sektöründe istihdam konusunda olumlu gelişmeler
beklediklerine değinen Erhan Kocabaş, sözlerini şöyle noktaladı:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs istihdamı negatif
etkilerken, tüm dünyada işsizlik tsunamisine yol açtı diyebilirim.
Amerikada işsizlik oranı Ocak, Şubat, Mart aylarında % 3,5-4 arasında
seyrederken Nisan ayında % 14,7 ile Amerikan tarihinin en yüksek
işsizlik rekorunu gördü. Merkez bankalarının parasal genişlemesi ve
teşvikleri ile rakamlar % 8,4’e kadar indi.
Kademeli olarak başlayan normalleşme süreci ülkelerin
ekonomilerini olumlu yönde ivmelendirirken bu hareket rakamlara
da yansıyor. İnşaat sektörünün istihdamda pozitif bir tablo çizdiğini
söylemek gerekiyor. Biz önümüzdeki dönem için sektörden çok
umutluyuz.
Ayrıca son 3 ayı baz alırsak altyapı, enerji, petrol ve petrogaz hatları
olarak inşaatın alt kategorilerinde özellikle Türk şirketlerinin yurt
dışında büyük projeler aldığını görüyoruz. Workindo.com’da şuan
7 farklı ülkede inşaat personeli arayan Türk şirketinin iş ilanı var.
Diğer taraftan yurt dışında çalışmak isteyenler tarafından Katar,
Türkmenistan, Rusya, Romanya ve Dubai’deki projelere başvuruların
yoğun olduğunu görüyoruz. Workindo.com olarak platformumuzda
yayınlanan yeni iş ilanı istatistiklerine bakarak da 2020 son
çeyreğinde bu artışın devam edeceğini ön görüyoruz.”
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Merhaba Sevgili
Okurlar,

Tarçın

Frances Hudgson Burnett - Gizli Bahçe
Kahramanımız Mary ailesi tarafından
ihmal edilmiş şımarık, asık suratlı bir
kız çocuğudur. Hindistan’da bakıcılar ile
büyümüş Mary, annesi ile babasının ölümü
sonrasında tek akrabası olan eniştesinin
yanına İngiltere’ye fundalıklar arasında bir
malikaneye gönderilir. O güne kadar etrafında
hizmetçilerin her dediğini yapmasına alışmış
Mary malikanede gördüğü ilgisizlik karşısında
sudan çıkmış balığa döner. Günlerini bahçede
dolaşarak geçirmeye başlar ve seneler önce
kilitlenmiş, anahtarı da bilinmeyen bir yere
gömülmüş gizli bir bahçeden bahsedilmesi
ile macera başlar. 1911 yılında yazılmış
kitap yetişkinlere yönelik yazılmış olsa da
zamanla çocuk edebiyatına da dahil edilmiştir.
Hikayeyi okurken çocukluğumda izlediğim
bir filmden kareler gözümün önüne geldi ve
araştırdığımda 2020’de filmin Harry Potter’ın
ve Ayı Peddigton’ın yapımcıları tarafından
tekrar çekildiğini öğrendim ve izleme listeme
aldım. :) Hem sizin hem çocuklarınızın
beğeneceğini umarım.

Coffee
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B. NİLÜFER BİNBİR

Alpha

Charles Dickens - Büyük
Umutlar
Pip ablası ve eniştesi tarafından
büyütülen fakir bir ailenin
çocuğudur. Beklenmedik bir anda
adeta bir mucize eseri bir mirasa
konar. Ancak mirası bırakanın
şartlarından biri de kimliğinin
açıklanmamasıdır. Pip ileride
demirci olacağını düşünürken
birden kendini Londra’da
beyefendiler arasında eğitim alırken
bulur. Kendisine kalan para ile
lüks bir hayat yaşamaya başlayıp
zaman zaman hırslarının kurbanı
olan Pip, bir yandan da geleceği ve
mirasçısı ile ilgili hayaller kurarken,
hayat onu hiç ummadığı bir noktaya
getirecektir. Her kahramanın
birbirinden ilginç hikayeleri ile
donatılmış kitabı ‘Acaba sonunda
ne olacak?’ diye elinizden
düşüremeyeceksiniz. 19. yüzyıl
İngiltere’sine ışık tutan romanı en az
benim kadar seveceğinizi umarım.

Antalya’nın güzel Sonbahar
günlerinde elinizde bir fincan
kahve ve keyifle okuyacağınız
üç kitabım var bu ay da sizler
için… Biri her zamanki gibi her
yaştan okuyucumuza hitap ediyor,
biri son çıkanlardan, biri de
klasiklerden. Bakalım siz hangilerini
beğeneceksiniz?

Ayşe Kulin- Her Yerde Kan Var
Osmanlı’nın son dönemini konu alan kitap, Abdülaziz’in
tahtan indirilişini ve yerine V. Murat’ın çıkışını
anlatmaktadır. V. Murat meşrutiyet yanlısıdır ve batı
medeniyetlerinin seviyesine ancak meşrutiyetin ilan
edilmesi ile kavuşabilineceğini düşünmektedir. Aynı
zamanda alkol bağımlısıdır ve borçlarını amcası
Abdülaziz’in verdiği aylıklar ile ödeyemeyecek
hale gelmiştir. Bu sebep ile etrafında toplananların
Abdülaziz’i halletme isteklerine açık açık destek olmasa
da padişah olunca borçlarını amcasına duyurmadan
hazineden ödeyebileceğini düşünerek olumsuz fikir de
beyan etmemektedir. Bir gece uykusundan uyandırılıp
apar topar bütün gelenekler hiçe sayılarak tahta çıkarılır
ve akıl sağlığını da bu sırada kaybeder. Etrafındakilerin
kişisel hırsları ile Abdülaziz ve ailesine, bir Osmanlı
ailesine yapılması söz konusu olamayacak zulümler
yapılır ve V. Murat bunları duydukça akıl sağlığını
daha çok kaybetmektedir. Ancak bunları düzeltecek
gücü de yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir denir ya;
kitabı okudukça, devlet adamlarının yöneticilerin
kendi çıkarları için yaptıklarını gördükçe, dünyanın
o yüzyıldan bu yüzyıla hiç de değişmediğini fark
edeceksiniz. Tarihi konu alan çarpıtılmış diziler yerine
güvenilir yazarlardan tarihimizi okumanızı şiddet ile
tavsiye ederim. O zaman bugünümüzü çok daha iyi
anlayabiliriz.

Okuyucuya Not:
Sevgili okurlar, bu ay size bir önerim var:
Geçtiğimiz ay salgın ve işlerimin yoğunluğu
sebebi ile evde çok vakit geçirdim ve akşam
yorgunluğu ile televizyon karşısında normalden
fazla vakit geçirdiğimi fark ettim. Ancak bunun
yorgunluğumu arttırmaktan başka bir işe
yaramadığını fark etmem de uzun sürmedi ve
akşam yemeğinden sonra en az bir saat çayımı
yudumlarken televizyon izlemek yerine kitap
okumaya geri dönmeye karar verdim. Hadi
siz de deneyin bakalım, sizin de benim gibi
yorgunluğunuzu daha çok alacak mı?
Çok mutlu, sağlıklı, bol kedili köpekli, bir ay
geçirmenizi dilerim,
Sevgilerimle…
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ANIL PİYANCI VE EMRAH
KARAKUYU / YÜRÜYORUZ
YANA YANA
Son yılların en çok sevilen ve dinlenen rap sanatçılarından olan
Anıl Piyancı, uzun yıllardır birlikte şarkılar yayımladığı Emrah
Karakuyu ile yeniden bir araya gelerek “Yürüyoruz Yana Yana”yı
Universal Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle paylaşıyor.

Sözleri Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu’ya ait olan şarkının bestesi
ise Fatih Aslancan, Can Volkan, Anıl Piyancı ve Emrah Kayakuyu
tarafından yapıldı. Aranje ve miksi Can Volkan tarafından yapılan
“Yürüyoruz Yana Yana”nın mastering işlemini Lex Barkey üstlendi.

MABEL MATİZ / TOY
Türk Pop
müziğinin yenilikçi
ismi Mabel Matiz,
yeni teklisi “Toy”
ile bir kez daha
dinleyicisini
selamlıyor. Genç
kuşağın başarılı
prodüktörlerinden
DjArtz ile bir
araya gelen
sanatçı,
şarkısında,
Anadolu
deyişlerinin
saflığını,
yoğun 808 ve
distorted seslerle
birleştirerek,
pop temasına
yeni bir boyut
kazandırıyor.

GÜLCE / ZAMAN
O Ses Türkiye
2019’da finale
yükselmesinin
ardından
yayınladığı ‘Sana
Bir Şey Olmasın’
ve ‘Kırmızı’
şarkılarıyla
müziğini
milyonlarla
paylaşan Gülce,
aşka dair özel
bir şarkı ‘Zaman’
ile yolculuğuna
devam ediyor.

‘Zaman’ın söz ve bestesi ‘Kırmızı’da olduğu gibi Ayselin Arslan
(Medusa)’ya ait. İncelikli prodüktörlüğünü Alper Atakan’ın üstlendiği
şarkının klibi ise Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde çekildi.
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ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM
FESTİVALİ YILDIZLARIN ALTINDA BAŞLADI!
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 03 – 10 Ekim 2020
tarihleri arasında 57. kez gerçekleştirilen, Antalya Altın
Portakal Film Festivali, Cam Piramit yanında kurulan
Yıldızların Altında Açık Hava Sineması'nda yapılan açılış
töreni ile başladı.
Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törene Antalya Valisi
Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer’in
yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Ercan Kesal, Gülse
Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, Cemre
Ebuzziya, Müge Turan, Ömür Atay, Bingöl Elmas, Köken
Ergun, Kurtuluş Özgen ve film ekipleri katıldı.
Yekta Kopan’ın sunuculuğunda gerçekleşen gecenin
açılışını ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
ve Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer yaptı. Tuncer
konuşmasına Covid-19 tedavisi devam eden Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve tüm
hastalara şifa dileyerek, sağlık çalışanlarına, iyi dileklerini
ileten herkese teşekkür etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un
selamlarını ileterek başladığı konuşmasında; “Böylesi
olağanüstü şartlarda tedbirlerle yapılan Antalya Film
Festivali’miz bu yıl özel bir misyon da ifa ediyor. Hayatın
yanında saf tutuyor.” dedi.
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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl iki afişle izleyicilerin
karşısına çıktı. Festival; ilk afişinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık
çalışanlarına, ikinci afişinde ise beyazperdede 60 yılını dolduran, klasik
Yeşilçam Sineması'nın en güçlü ve çarpıcı kadın karakterlerine can veren
Fatma Girik’e yer verildi. Açılış gecesine salgın nedeniyle katılamayan
Fatma Girik gönderdiği mesaj ile izleyicilere seslendi: “Antalya Film
Festivali, Türkiye’nin en köklü ve en eski festivali. Afişlerinde olmak beni
onurlandırıyor. Sinemaya adanmış bir hayat benimki. Bu adanmışlık içinde
takdir görmek, en mutlu gülümsemelerime neden oluyor. Sahnede ‘Sevgili
misafirler, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın
mensupları ve sinemaya gönül vermiş insanlar… Sizinle burada olmaktan
dolayı büyük mutluluk duyuyorum’ dediğimi hayal ediyorum. İyi ki
sinemamız iyi ki festivallerimiz var!”
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ANSİAD CUMHURİYET
TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR
BELLİ OLDU

ANSİAD - ATİK iş birliğiyle düzenlenen ve 12 Ekim’de
başlayan ANSİAD 2. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’nda
ödüller sahiplerini buldu.

Ödül Alanlar

Akın Akıncı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya
Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK)’nün iş birliğinde Cumhuriyet
Bayramı etkinlikleri kapsamında 365 sporcunun rekor katılımıyla
12 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen ANSİAD 2. Cumhuriyet Tenis
Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninin açılış
konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Akıncı, “Cumhuriyetin kazanımları sayesinde gerçekleştirdiğimiz
turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza, ayrıca bu turnuvanın
düzenlenmesinde emeği geçen ATİK ve ANSİAD’ın değerli isimlerine
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+18 Çift Erkekler - Necmi Alpagot

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Turnuvamızın ikincisini gerçekleştirme
gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bireysel ve kurumsal anlamda
Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin
ödevidir. Bu yıl rekor bir katılım sağlanan turnuvamızın ulusal
düzeyde düzenlenmesi anlamında kapıları araladığımıza inanıyorum.
Yolunuz açık, kılavuzunuz Mustafa Kemal Atatürk olsun” dedi.
Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK)’nde gerçekleştirilen
törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili & ANSİAD
Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye

+18 Çift Kadınlar - Ergin Civan

+40 Çift Erkekler - Serkan Bahar

Akın Akıncı - Necmi Alpagot

Master Erkek - Ali Eroğlu

Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı & ANSİAD
Geçmiş Dönem Başkanı Ali Eroğlu, Batı Akdeniz Sanayi ve
İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı & ANSİAD
Geçmiş Dönem Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD üyesi iş
insanları, ATİK üyeleri ve sporcular katılım sağladı.
Atik ve sponsorlara teşekkür
ANSİAD 2. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’na verdikleri
desteklerden dolayı ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın
Akıncı, ATİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Alpagot, Bahar
Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve ANSİAD Üyesi Serkan Bahar,
Süral Su adına Pazarlama Müdürü Ahmet Topal ve Babayani
Kulüp Restaurant adına Restaurant Müdürü Cenk Karlı’ya
plaketlerini takdim etti.
İsmail Volkan

Master Tek Kadınlar İlk 8 - Celal Çağcı

Ahmet Topal - Akın Akıncı - Serkan Bahar
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+18 Karışık Çiftler - Selçuk Bardak
+18 Tek Erkekler - Serper Dermut

Turnuva hakemlerine teşekkür
ANSİAD Tenis Komitesi Üyesi Tayfur Ardıç, ANSİAD 2.
Cumhuriyet Tenis Turnuvası’na katkılarından dolayı
hakem ve hakem yardımcıları, Şükrü Kartal, Mustafa
Gencer, Nilsu Altınkaynak, Elif Eker’e günün anısına
plaketlerini takdim etti.
Ödüller sahiplerini buldu
18 yaş ve üzeri sporcuların katılımına açık olan ve 25
Ekim’de final etkinlikleri ile son bulan, sporcuların
Kadınlar, Erkekler ve Çiftler kategorilerinde yarıştığı
turnuvada Master Tek Kategorisi birincisine 3 bin TL,
ikincisine bin 500 TL, yarı finalde 500 TL ve çeyrek
finalde 250 TL ödül, tüm yaş kategorilerinde birinciye
500 TL, ikinciye 250 TL ödül verilirken, master çift
kategorisinde yarışan birincilere 750 TL ikincilere 500 TL
ödülleri takdim edildi.

+50 Tek Erkekler - Murat Özekici

Hakem ve Hakem Yardımcıları - Tayfur Ardiç
+40 Tek Kadınlar - Fatih Onkar

Akın AKıncı - Cenk Karlı
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Master Mix - Akın Akıncı

Teşvik Kadınlar - Rana Demirer

Teşvik Üstü Kadınlar - Abdullah Erdoğan

+18 Tek Kadınlar - Bekir Bülend Özsoy

Master Tek Kadınlar - Hüseyin Sarı

Master Tek Erkekler İlk 8 - Orhan Oflaz

Necmi Alpagot

Teşvik Üstü Erkekler - İsmail Volkan

Master Tek Erkekler - Mehmet Hacıarifoğlu

Teşvik Erkekler - Ercan Özbek

Tek Erkekler - İlhan Karakaya
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ATSO Başkanı Davut Çetin

ATSO KÖK ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULUYOR
Erol Türk

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin,
ATSO’nun geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve
bu yıl ilk kez verilen Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödüllerinin sahipleri
ile buluşmaya başladığını bildirdi.
ATSO tarafından ilk kez düzenlenen ‘Kente Önem Katanlar’ ödülleri
sahipleri ile buluşmaya başladı. Pandemi önlemleri nedeniyle ödülleri bir
tören ile teslim edemediklerini kaydeden Başkan Çetin, “Kent kategorisinde
dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini Odamızda takdim ettik. Diğer
kategorilerdeki ödül alan üyelerimize de ziyaretler yaparak plaketlerini
teslim edeceğiz.” dedi.
Kent için düşünen, proje üretenlere “Kent Ödülleri”
Davut Çetin, KÖK ödülleri ile birlikte ilk kez ATSO üyelerinin yanı sıra
tüm vatandaşların da başvurabileceği bir Kent Ödülleri kategorisi
oluşturduklarını vurguladı. Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“ATSO olarak şimdiye kadar genellikle kendi üyelerimizi ödüllendiriyorduk.
İhracat, gelir kazandırıcı hizmetler, döviz kazandırıcı hizmetler gibi birçok
kategoride ödüller veriyorduk. Bu yıl kenti de ön plana alarak bu kent
için düşünen, proje üretenleri de ön plana çıkaralım istedik. Gerçekten de
birbirinden değerli çok sayıda proje önerisi aldık. Kent ödüllerine toplamda
110 proje başvurdu. Gelen 110 projenin her birisinin çok değerli olduğunu
gördük. Antalya için kafa yoran, düşünen, üreten vatandaşlarımızın
böylesine nitelikli projelerle başvuru yapmaları bizleri gururlandırdı.
Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kent ödüllerinde ödül alanları önümüzdeki
süreçte çeşitli iletişim kanallarından halkımıza tanıtmaya başlayacağız.
Önümüzdeki yıl için en kısa zamanda çalışmalara ve başvuruları almaya
başlayacağız. KÖK projesi ile halkımızın kentini daha çok sahiplenmesini
istiyoruz. 3 Nisan 2021’de aynı kategorilerde yeni projelere ödülleri vermeyi
planlıyoruz. Vatandaşlarımızı kentimiz için geliştirdikleri, Antalya’ya değer
katacağını düşündükleri projelerle başvuru yapmaya davet ediyorum.”

Aleyna Kaymaz

Neriman Yılmaz Lisesi

Tuncay Genç
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Ali Mert Alta

Hüseyin Çağlar İnce

Hakan Öniz

Gamze Tanrıöver

Kent Ödülleri kategorisinde aşağıda bulunan
isimler Başkan Davut Çetin’in elinden plaket ve
sertifikalarını aldı:
İNOVASYON: ALİ MERT ALTA/ “Visidelta Görüntü İşleme
ve Delta Robot ile Seçme Paketleme-Sıralama Çözümü” adlı
çalışmasıyla
DİJİTAL DÖNÜŞÜM: EROL TÜRK / “Hotel2sejour” adlı
çalışmasıyla
BİLİM: PROF. DR. GAMZE TANRIÖVER / “Meme Kanseri
Modelinde Primer Tümör ve Metastaz Oluşumunda
Melatonin ve Doksorubisinin İn Vivo ve İn Vitro Etkilerinin
Değerlendirilmesi” adlı çalışmasıyla
EĞİTİM: DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ “Ekolojik Kreş” adlı
çalışmasıyla. Ödülü Başkan Turgay Genç aldı)
ÇEVRE: HÜSEYİN ÇAĞLAR İNCE “Turizmde Doğa Farkındalığı”
adlı çalışmasıyla
KÜLTÜR-SANAT: DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU NALAN SÜLÜN / “Açık
Hava Sanat Alanı: Birlikte& ……… İzinde” adlı çalışmasıyla
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: NERİMAN EROL
YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ / “Gönül Alan Projesi” adlı
çalışmasıyla. (Ödülü Okul Müdürü Mehmet Ötgen aldı)
ANTALYA ARAŞTIRMASI: DOÇ. DR. HAKAN ÖNİZ/ “Antalya
Kıyıları Arkeolojik Sualtı Kazı ve Araştırmaları Projesi” adlı
çalışmasıyla
SPOR: ALEYNA KAYMAZ / Avrupa Şampiyonu Haltercimiz
olması dolayısıyla
BASIN: SALİM UZUN / Noel Baba’ya 30 Yıllık Ayıp/ Noel
Baba’ya Uzay Çatı (Seri Haber Çalışması)
ÖZEL ÖDÜL: PROF. DR. HAVVA İŞKAN IŞIK /2020 Patara Yılı
olması ve Patara’da yürütülen çalışmalar dolayısıyla, Akdeniz
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Salim Uzun

Ebru Nalan Sülün

Havva İskan Işık
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Başkan Uysal’dan
ANTİAD’a teşekkür

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı aracılığıyla öğrencilere
eğitim bursu sağlayan Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyelerine, düzenlenen
etkinlikte teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aralığıyla 50
üniversite öğrencisine eğitim bursu sağlayan ANTİAD üyelerine
teşekkür plaketi takdimi için düzenlenen etkinliğe katıldı. Adalya
Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ferhat Yıldız’ın ev sahipliğini yaptığı etkinlik, derneğin Yenigün
Mahallesi’nde bulunan merkezinde gerçekleşti.
Onursal üyelik
Etkinlikte konuşan ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız,
Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’ın her çalışmalarında
yanlarında olduğunu söyledi, destekleri dolayısıyla teşekkür etti ve
Başkan Uysal’a ANTİAD onursal üyeliğini teklif etti.
25 yıllık tecrübe
Vakıf Başkanvekili Köleoğlu ise Adalya Vakfı’nın çeyrek asırlık bir
geçmişe sahip olduğunu belirterek, eğitim alanında faaliyetlerine,
üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu, Konuksever
Mahallesi’nde kreş, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek
programlarının yürütüldüğü Engelsiz Kafe’yle devam ettiklerini
söyledi. Köleoğlu, bunun yanı sıra okullardan ibadethanelere ve
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sağlık kurumlarına ihtiyaç olan her yerde olmak için mücadele
ettiklerini belirtirken destek ve güveni için ANTİAD’a teşekkür etti.
‘Türkiye çıkış yolunu sizlerle bulacak’
Başkan Uysal ise ailesine ve çevresine olduğu kadar yaşadığı şehre
ve ülkesine değer katmaya çalışan, yaşananlar karşısında kendisini
sorumlu hisseden ANTİAD üyeleriyle birlikte olmanın, aynı ortamı
paylaşmanın kendisine güç verdiğini söyledi. ANTİAD’la her
buluşmasında bu duyguyu yaşadığını ve yaşanan sıkıntılar karşısında
Türkiye’nin çıkış yolunu bulacak insan kaynağına sahip olduğunu
tekrar tekrar gördüğünü dile getiren Başkan Uysal, “Sizlerin varlığı
Türkiye’nin geleceğine ilişkin endişelerimin azalmasını sağlıyor”
dedi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda dernek üyelerinin Mevlid
Kandili'ni ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.
Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Adalya Vakfı aracılığıyla
50 öğrenciye eğitim bursu sağlayan ANTİAD üyelerine teşekkür
plaketlerini takdim ederken etkinlik anı fotoğrafının çektirilmesiyle
sona erdi.

ATSO'DAN EĞİTİME
ANLAMLI KATKI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl ilk kez verilen Kente Önem
Katanlar Ödülleri’ni kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
yaptırılan modern spor salonu, imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
devredildi. Devir protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Er tarafından imzalandı.
ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve ATSO Genel Sekreteri
Vildan Demer’in de bulunduğu devir toplantısında protokolle ilgili
bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti: “ATSO KÖK
Ödülleri’ni kazanan kişiler ve kurumlar adına Antalya Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırdığımız modern spor salonunu
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze devretmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. ATSO olarak Kente Önem Katanlar’ın isimlerini her yıl
eğitim alanında bir soysal sorumluluk projesi ile taçlandıracağız.
ATSO üyeleri adına Antalya’ya ve gelecek nesillere güzel bir eser
kazandırmayı hedefliyoruz.
Bu yıl KÖK Ödülleri’ni kazananların isimleri, Antalya Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırdığımız modern Spor Salonu’nun
girişinde ‘Bu Spor Salonu, ATSO’nun 2020 Yılı Ödül Sahipleri Adına
Yaptırılmıştır’ başlığıyla yazıyor.
KÖK Ödülleriyle şehre, özellikle de çocuklarımıza ve gençlerimize
daha fazla dokunacağız. Bu projemizin ülkemizdeki ve şehrimizdeki
tüm kurumlara örnek olmasını, bir etkileşim yaratarak bu tür
projelerin gelişmesini temenni ediyorum.”
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erde, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Kente Önem Katanlar Ödülleri’yle başlattığı çalışmadan
mutluluk duyduğunu belirterek, ATSO Başkanı Davut Çetin nezdinde
bu projede emeği geçenlere ve tüm üyelere teşekkür etti.

PATARA’DA MUHTEŞEM
KONSER

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ‘Trio
Patara Grubu’ Kaş Patara’daki Likya Birliği Meclisi binasındaki ilk konserini verdi.
Patara’dan dünyaca ünlü besteler ve Anadolu ezgileri yükseldi.

2020 yılının ‘Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından konserler vermek
üzere Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan
‘Trio Patara Grubu’, Kaş Patara’daki Likya Birliği Meclisi binasında
ilk konserini verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları
ile düzenlenen konseri, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara
Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara’nın ilk Kazı
Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Patara Muhtarı Arif Otlu, Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri ve davetliler izledi.

Ayakta alkışlandılar
Trio Patara’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr.
Lelya Bayramoğulları, Arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet
Opera ve Balesi Sanatçısı Soprano Nurdan Küçükekmekçi dünyaca
ünlü besteleri ve Anadolu ezgilerinden oluşan eserleri seslendirdi.
Konseri büyük bir beğeni ile izleyen davetliler Trio Patara grubunu
ayakta alkışladı. Konser sonunda Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı
Trio Patara Grubu üyelerine çiçek takdim etti.
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ANTALYA TURİZM
FUARI’NDAN
SES GETİREN
BULUŞMA
Antalya Turizm Fuarı (ATF)
teşekkür buluşması ve GMT
Fuarcılık lansmanı kusursuz bir
organizasyon ile gerçekleşti. ATF
20’nin turizm sektörünün ortak
kararı ile ertelenmesinin akabinde,
yeni konsepti ile yeni fuarını Nisan
ayında gerçekleştirecek olan GMT
Fuarcılık, tarihini 26-27 Nisan
2021 olarak açıkladı.

Nirvana Hotels & Amara World Hotels CEO’su Korhan Alşan

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

‘Lastminute’ konseptiyle 2021’nin akışına uygun olarak tasarlanan organizasyonu
ATF Kurucusu Selçuk Meral 500’e yakın yabancı seyahat acentesi ve turizm sektörü ile
paylaştı.
ATF verdiği sözü tuttu, Antalya’da turizm profesyonelleriyle acenteleri
buluşturdu
Antalya Turizm Fuarı ile sinerji yarattığı turizm sektörüne teşekkür etmek, Nisan
ayına ertelenen yeni fuarının lansmanını yapmak, Türkiye turizm motivasyonunu Kış
aylarında da canlı tutabilmek amacıyla GMT Fuarcılık söz verdiği gibi katılımcılarını,
paydaşlarını ve kanaat önderlerini bir araya getirdi.

ATF Kurucusu Selçuk Meral
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GMT 2000 yabancı acentesini 2021’de ağırlayacak
Açılış Konuşmasını ATF Kurucusu Selçuk Meral gerçekleştirdi. Selçuk Meral; “Öncelikle
bu süreçte bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Yeni
stratejimizi 2021’nin akışına uygun olarak sezon öncesi, zor geçen bir yılın ardından
Nisan ayında gerçekleştirecek olmamız konaklama endüstrisine motivasyon sağlamakla
birlikte son dakika satışları için gereken pazarlamaya hizmet edecek. Amacımız
otelcilik dünyasının pazarlamasına katkı vererek, 2021 yılında daha da başarılı
olmalarına dair katma değer yaratmak. Bugün burada 500’e yakın yabancı acenteyi tüm
zorluklara rağmen sektörle buluşturmanın da haklı gururunu yaşamaktayız. 26 – 27
Nisan 2021’de konaklama sektörü ürünlerini, işleyişlerini ve yönetimlerini pazarlama
yöntem ve imkanları ile buluşturmak adına 2000’in üzerinde yabancı profesyonel ile
buluşturacağız. Sektöre kattığımız katma değeri her yıl üzerine koyarak devam ettirmek
ilk öncelikli hedefimiz. Hepinize burada bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.”
dedi.

Tüm sektör adına Selçuk Meral’e
teşekkürler
Selçuk Meral’in ardından sahneye AKTOB
Başkanı Erkan Yağcı davet edildi. Erkan
Yağcı; “Öncelikle ATF Kurucusu Selçuk
Meral’e bu başarılı organizasyonu dünya
turizminin büyük bir sınavdan geçtiği
böyle bir zorlu dönemde Antalya’da yaptığı,
sektöre moral ve motivasyon sağladığı
için tüm turizm camiası adına teşekkür
ediyorum.” dedi.
Antalya en güvenli destinasyondu
Ardından Nirvana Hotels & Amara World
Hotels CEO’su Korhan Alşan sahnede ATF
ile ilgili şu sözleri paylaştı. “Türk Turizmi
ve dünya için çok zor bir sezondu. Antalya,
bu süreci en düzgün yöneten ve en güvenli
şekilde atlatan destinasyonların başındaydı.
Bu dönemde ATF kurucusu Selçuk Meral’in
fuar lansmanı geçrekleştirdiği için kendisini
kutlarım. Lansman için de Nirnava
Cosmopolitan’ı tercih etmesi bizi ayrıca
mutlu etti. Kendisine desteklerimiz devam
edecektir.”
ATF 2021 konsepti tanıtıldı
27 Ekim tarihinde Nirvana Cosmopolitan ev
sahipliğinde gerçekleşen kokteyl ile bir araya
gelen acenteler ve turizm sektörü camiası
ATF 2020 konseptini tanıma imkanı buldu.
Paydaşlar, fikir alış verişi yaparak sezonu
değerlendirme fırsatı yakaladı. Kokteyl, canlı
müzik ve barbekü eşliğinde devam etti.
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Fatih Boyacı, Gülay Ezgü

FATİH BOYACI ve
GÜLAY EZGÜ,
Antalyalı kadınları
farklı bir bakış
açısıyla buluşturdu…
Access Consciousness En Üst Seviye
Eğitmen Fatih Boyacı’nın hazırlayıp
sunduğu, Access Bars Eğitmeni Gülay
Ezgü ve Drn Ajans & PR’ın tanıtımını ve
organizasyonunu üstlendiği, kahvaltılı
‘workshop’ toplantısı Akra Barut Otel
Athena Salonu’nda Antalya cemiyet
hayatının ve iş dünyasının tanınan
kadınlarının yüksek ilgisiyle gerçekleşti.
Pandemiden dolayı 250 kişilik salonda
sadece 35 kişilik katılım gerçekleşen, tüm
oturma ve yeme-içme düzeninin pandemi
kurallarına uygun olarak hazırlandığı
kahvaltılı toplantıda Fatih Boyacı
katılımcılarla ‘Access Consciousness’ (Bilince
Erişim) konusunda ilginç bilgiler paylaştı.
Aktif katılımla gerçekleşen renkli toplantıda,
insanların kendi hayatlarını ellerinde
tutmasının, hayata olan bakış açılarını
değiştirmelerinin nasıl pozitif sonuçlar
doğuracağı, örneklerle açıklandı.

Esra Ülken, Başak Akın, Güldal Siğinç, Gülay Ezgü, Tuba Çarhoğlu, Almila Bilen, Zeynep Ateşoğlu
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Oldukça verimli geçen program, toplu
fotoğraf çekiminin ardından sona ererken
bir açıklama yapan Access Consciousness
En Üst Seviye Eğitmen Fatih BOYACI;
“Hayatımızda var olanları yok etmeden
farklı bir realite oluşturarak, yaşamımızı
nasıl daha kolay hale getirebileceğimiz
hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Hem bizim, hem çok özel konuklarımız

Şefika Özerdem

Başak Akın, Esra Ülken

Arzu Aslan Kartal

Fatma Taş, Gülay Ezgü, Hatice Öz, Güldal Siğinç

Gülay Ezgü

Fatih Boyacı

Zeynep Budak

Meliha Moran, Gülçin Kurtoğlu, Zeliha Yılmaztürk

Zeynep Ateşoğlu

Miray Köktan

için verimli bir toplantı olduğuna
inanıyorum.” derken, Access
Consciousness Eğitmeni Gülay Ezgü ise;
bundan farklı katılımcılarla ve farklı
toplantılarla workshop çalışmalarına
devam etme planlamaları içerisinde
olduklarını söyledi.
Etkinlikten siz okuyucularımıza
hayatınıza şekil verecek iki sözcüğü
buraya iliştiriyoruz;

Reyhan Haber

+18 Çift Kadınlar - Ergin Civan

+18 Çift Kadınlar - Ergin Civan

“Söz, sihirdir.
Bakış açısı realitenizi yaratır, realiteniz
bakış açınızı yaratmaz.”
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Prof. Dr. Burcu Demirel, kitabının tüm
gelirini genç şehit Eren Bülbül’ün hatırasına
adadı
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu
Demirel, kaleme aldığı kitabı #falanfilanhallerişte ismini taşıyan kitabının gelirini zihinsel
engelli çocuklara ve 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün hatırasına adadı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin “En öğrenci dostu hocası” olarak
gösterilen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Demirel, “Dışa dönük günlük denemesi” olarak
tanımladığı kitabı #falanfilanhallerişte’yi yayımladı.
Prof. Dr. Burcu Demirel yayımladığı kitabının gelirini ise Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında
emniyet güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren
Bülbül’ün hatırasına adadı.
Daha önce öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında köy
okullarının iyileştirilmesine büyük katkı koyarak “Yılın Kadını” ödülünü alan Prof. Dr. Demirel,
kaleme aldığı kitabının tüm geliri de zihinsel engelli çocuklara eğitim veren, Antalya Kepez Özel
Eğitim Uygulama Merkezi 2. Kademe devlet okulunda yapılmasını hayal ettiği “Eren Bülbül Sanat
Atölyesi’ne” bağışlayacak.

Konyaaltı
Belediyesi Müzik
Akademisi’nden
üniversiteye

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin
10 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nı kazandı. Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, üniversitenin 21 kişilik
kontenjanının yarısını Müzik Akademisi’nin
öğrencilerinin oluşturduğunu açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatı ile ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi
kapsamında geçen yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, müziğe
gönül veren genç yetenekleri hayallerine kavuşturuyor. Bünyesinde yetiştirdiği
öğrencilerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Çocuk Korosu
ile birçok başarılı konsere imza atan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, aynı
zamanda yetenek sınavlarına da öğrenci hazırlıyor. Bu kapsamda Müzik Akademisi
çatısı altında eğitim gören 4 öğrenciden 3’ü, Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavı’nı
kazandı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bu başarısını, Akdeniz Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Sınavı ile de taçlandırdı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sınavda başarı elde eden öğrencileri,
kurs aldıkları merkezde ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Semih Esen, Akdeniz
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanan 21 isimden 10’unun Konyaaltı
Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi olduğunu açıklayarak, sonucun kendilerini
gururlandırdığını söyledi.
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Tütüncü’den kadın
kooperatiflerine tam
destek
Kepez Belediyesi’nin Kadın Kooperatifleri
Destek Paketi Projesi’nden aldıkları cesaretle
kooperatif kuran kadın girişimcileri ağırlayan
Başkan Tütüncü, “Ben size çok güveniyorum.
Kooperatifçilik konusunda örnek çalışmalara
imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Kadın
kooperatiflerine her türlü desteğe hazırız.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kadın emeğini ekonomik bir
değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik hayata geçirdiği ‘Kadın
Kooperatifleri Destek Paketi’, girişimcilik yapmak isteyen birçok kadını
cesaretlendirdi. Kepez Belediyesi’nin, sunduğu destek paketi ile cesaretlenen ve
kooperatif kuran kadın girişimciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü
ziyaret etti. S.S Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
ile S.S Anka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Başkan
Tütüncü’ye, desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Kadın girişimciler,
ürettikleri ürünleri pazarlayabilmek için de yer tahsisi konusunda da
Tütüncü’den destek istediler.
Başkan Tütüncü, “Sizin kooperatif kurmanız bizi çok memnun etti. Bir süredir
sizinde bildiğiniz gibi Kadın Kooperatiflerine hız vermeye, kadın emeğine bu
yolla değer katmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı bu yeni
kooperatifin doğumu da bizi son derece mutlu etti. İnşallah biz de size katkı ve
destek vereceğiz.” dedi.

YAPAY ZEKA İÇİN
GÜÇ BİRLİĞİ
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark, BAKA,
BAKSİFED, ANTGİAD ve GOSD, yapay zeka ve ilgili teknolojileri
KOBİ’ler ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve erişebilir
kılmak için KOBİ’lerde Yapay Zeka İnisiyatifi’ni başlattı. İnisiyatifin
ilk toplantısı Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşti.

Antalya’nın önde gelen kurum ve kuruluşları, yapay zekanın
iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta
ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında
farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara
entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek
için güç birliği yaptı. Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB
Teknopark, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Batı Akdeniz
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Antalya Genç
İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Genç Organize Sanayi
Derneği’nin (GOSD) katılımıyla oluşturulan KOBİ’lerde Yapay
Zeka İnisiyatifi, ilk toplantısını Antalya Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Dr. Ali Cem Başarır
moderatörlüğünde gerçekleştirdi. ‘Herkes İçin Ulaşılabilir ve
Kullanılabilir Yapay Zeka’ mottosu ile kurulan platformun
ilk toplantısında, inisiyatifin hareket tarzı ve stratejileri
belirlenirken, somut projelerin de ivedilikle sahaya entegre
edilmesi kararlaştırıldı.
Özellikle KOBİ’leri, mevcut alışkanlıklarından koparmak, gelişen
teknolojiye adapte olmalarını sağlamak, günün ve geleceğin
ihtiyaçlarına cevap veremez haldeki iş akış süreçlerini çağa
uygun şekle dönüştürmek için çalışmalar yapacak olan platform,
söz konusu dönüşümün nasıl olacağının belirlenmesi ve
uygulanması için çalışmalar yürütecek.
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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un
15. sezonu ünlü tasarımcıları dijital ortamda ağırladı
Türkiye’nin ilk
defa dijital olarak
gerçekleştirilen en
önemli uluslararası
moda etkinliği
Mercedes-Benz
Fashion Week
Istanbul’un15.
sezonu 12-16
Ekim tarihleri
arasında, http://
www.mbfwistanbul.
com adresinde
30 defileyle moda
severleri ünlü
tasarımcılarla
buluşturdu...

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında
olduğu gibi İstanbul’da da her sezon desteklediği bir tasarımcının
defilesini sunan Mercedes-Benz, bu sezon Türk moda tasarımının
tecrübeli isimlerinden Özlem Süer’in meslek hayatındaki 30. yılını
kutladı ve başarılı tasarımcının İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu
“Mercedes-Benz presents Özlem Süer” ismiyle sundu.
Bu işbirliği kapsamında Mercedes-Benz ayrıca, gücünü ilham veren
kadınlardan alan She’s Mercedes platformu kapsamında, Özlem
Süer’in 30. yılını tasarımcının moda ve tasarıma yaklaşımını, kariyeri
boyunca değişen ve dönüşen heyecanlarını, ilham kaynaklarını konu
olan bir film projesi ile ölümsüzleştirdi.
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a katılan isimler arasında
Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, DB Berdan,
Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş, Hakaan Yıldırım, Karma – Mehmet
Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, Mercedes-Benz
presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan,
MİİN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine Clothing –
Eda Güngör, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New
Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit
Bağzıbağlı, , Simay Bülbül, Sudi Etuz, T.A.G.G. – Gökay Gündoğdu,
Tuba Ergin, Tuvanam, ve Y Plus by Yakup Biçer yer aldı.

NİYAZİ ERDOĞAN
Niyazi Erdoğan İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu,
Mercedes - Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI)
kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü sundu.
Tamamı 3D bir defile hazırlayan tasarımcı sadece
koleksiyonuyla değil, mimari kimliğini kullanarak bu
kez mekan tasarımını da kendisi gerçekleştiriyor.
Tasarımcının İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu,
dünyada farklı kültürel iklimlerin gölgesinde yaşanan
değişimlerden yola çıkıyor ve her zaman olduğu gibi
yine lokal değerlere atıfta bulunarak hayata geçiyor.

Niyazi Erdoğan’ın İlkbahar/Yaz 2021
koleksiyonu, 2020 yılına her anlamda
damgasını vuran pandemi sürecinde
şekillendi. Tasarımcı karantina günlerinin
etkilerini ve artçılarını harmanlayarak,
İstanbul’un bir kültür mozaiği olan Tatavla
bölgesine odaklandı. Aynı dönemde
dünyada özellikle Afro-Amerikalılar’a
uygulanan şiddetin yanı sıra, hemen her
gün tanıklık ettiğimiz ötekileştirmeye
gösterilen hassasiyetin bir sonucu olarak,
Erdoğan da kendi topraklarımızda
çeşitli sebeplerle ayrımcılığa uğramış ve
yok olmayla yüz yüze kalmış kültürel
zenginliklerimizin baş mekanlarından
biri olan Tatavla’yı koleksiyonunun ilham
kaynağı haline getirdi.
Her zaman olduğu gibi, rahat siluetlerin
ön planda olduğu Niyazi Erdoğan
İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu da, bu
seramik kaplamalardan yola çıkarak
toprak tonlarına, metalik yeşil ve
mavilere, kurşuni mor tonlarına ve yer yer
pembelere ev sahipliği yapıyor.
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TUBA ERGİN
Tasarım dünyasına farklı bir bakış açışı getirerek, farklı materyalleri
birbirine kombinleyerek kendi tarzını yaratan Tuba Ergin, bu
yıl 12-16 Ekim tarihlerinde ilk defa dijital olarak gerçekleşecek
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15’inci sezonuna
TERRAFORM ismini verdiği koleksiyonla katıldı.
Çekimlerin Galataport
İstanbul’da geçekleştiği 2020
Sonbahar-Kış Koleksiyonu
TERRAFORM insanoğlunun
yüzyıllardır süregelen yeni
bir dünya arayışından ilham
alıyor. Dünya dışı yaşamlar
mümkün mü, insanoğlu yeni
bir gezegende yaşamına
devam edebilecek mi gibi
sorulardan yola çıkarak
hayata geçirilen koleksiyonda
renk ve dokular tasarımcının
hayal dünyası ile doğrudan
bağlantılı. Yeni dünya
“TERRAFORM”, dönüşümü,
yeni bir yaşam başlangıcını;
fütürizm ve sürdürülebilirlik
kavramlarını da içine
alarak geleceğin modern,
güçlü, sofistike ve feminen
kahramanını betimliyor.

Mercedes-Benz
Fashion Week
Istanbul kapsamında
12 Ekim 2020’de
gerçekleşen Tuba
Ergin’in yeni
Spring/Summer
21 koleksiyonunu
sunduğu defilesinde
makyaj, NARS
Cosmetics imzasını
taşıyordu.

TUVANA BÜYÜKÇINAR
Tuvanam Vanilla SS 2021 koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion
Week Istanbul kapsamında, 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen
dijital defile ile moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Çekimleri
GalataPort İstanbul’da gerçekleştirilen defilede, styling Hakan
Öztürk, koreografi Uğurhan Akdeniz imzası taşıyor.

Avrupalı sömürgecilerin kolonileştikleri ülkelerdeki etnik
kültürlerin birleşiminden doğan akımlardan esinlenilerek
oluşturulan koleksiyon, renk, doku, stil ve kumaşlarda Kuzey
Afrika Tanca, Marakeş, egzotik Pasifik Adaları, Tahiti, Polonezya,
Güney Amerika, Brezilya, Haiti ve Karaib etkileri barındırıyor.
25 parçadan oluşan Tuvanam SS 2021 Vanilla Collection, ipek
alaşımlı koton, keten, vual, kupra, poplin ve terikoton gibi doğal
içerikli kumaşlarla, beyaz, ekru, kiremit kırmızı, mavi, yeşil
ve hardal tonlarında, gündüzden geceye devam edilebilecek
fonksiyonel tasarımlar sunuyor. Tuvana Büyükçınar Demir’in
ikonikleşmiş klasik formları, işleme detaylarıyla güçlü Tuvanam
kadınını tamamlıyor.
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EMRE ERDEMOĞLU
Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttığı 20202021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda “Beni Bağrına Bas” temasıyla birbirimizi bağrımıza basmanın,
önyargısız olmanın, birbirimize daha sıkı sarılmanın hala mümkün olduğu bir dünya vaat ediyor. İlk
defa dijital olarak gerçekleşen ve 13 Ekim'de dijital olarak çekilip yayınlanan defilenin sürprizi ise
tasarımcının uzun zamandır sahne kostümlerini tasarladığı Murat Dalkılıç oldu.

Emre Erdemoğlu defilesinde podyumda yürüyen Murat Dalkılıç, 70’lerden ilham alınarak hazırlanan
koleksiyondan mavi tonlarında kısa kolu üzerine ikinci bir uzun kolu olan gök mavisi bir takım ile
podyuma çıktı. Defile finalinde de tasarımcı Emre Erdemoğlu ile birlikte selama çıkan ünlü şarkıcı
podyumdaki enerjisiyle dikkatleri topladı.
Tasarımcı Emre Erdemoğlu, koleksiyonuyla ilgili olarak “İnsan ilişkilerinin günümüzde geldiği son
noktayı protest bir anlatımla ifade etmeye çalıştım koleksiyonumda. Duygunun, hissiyatın azaldığı bir
dünyayı kabul etmeyip birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini farklı bir dille anlattım.” diyor.

ÖZGÜR MASUR
Özgür Masur, MercedesBenz Fashion Week Istanbul
kapsamında 15 Ekim
Perşembe günü İlkbahar/Yaz
2021 koleksiyonu defilesini
geçekleştirdi. İlkbahar-Yaz
2021 hazır giyim koleksiyonunu
markasının DNA’sında bulunan
kadın siluetlerini birleştirdiği
ışıltılı siluetlerle sunan Özgür
Masur, pret-a-couture çizgisinde
ilerlemeye devam ediyor.

İmza silüetlerin canlı renklerle buluştuğu koleksiyonda; yeşil,
mavi, turuncu ve pembe siluetler ön plana çıkarken onlara beyaz
ve ekru eşlik ediyor. 24 parçalık koleksiyonda formun gücü
öne çıkıyor. Kabarık etekler, uçuşan silüetler, cut-out detaylar,
drapeli kesimlerin maksimize edildiği formlarda öne çıkan güçlü
kadınlar, güçlü silüetler.
Hayatın her anının kutlamaya değer olduğunun altını çizen
Masur, kendisini önemseyen kadınlar için neden aramayan bir
şıklık sunuyor. Ve kadınların sadece kendileri için giyindiği,
hazırlandığı o anlara eşlik etmek istediğini vurguluyor.
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ÖZLEM SÜER

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk
sezonundan beri, desteklemek üzere seçtiği
bir tasarımcının koleksiyonunu kendi ismiyle
sunan Mercedes-Benz, bu sezon Türk moda
tasarımının tecrübeli isimlerinden Özlem
Süer’in meslek hayatındaki 30. yılını kutladı
ve başarılı tasarımcının İlkbahar/Yaz 2021
koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents
Özlem Süer” ismiyle sundu.

Bu işbirliği kapsamında Mercedes-Benz
ayrıca, gücünü ilham veren kadınlardan
alan She’s Mercedes platformu kapsamında,
Özlem Süer’in 30. yılını tasarımcının moda
ve tasarıma yaklaşımını, kariyeri boyunca
değişen ve dönüşen heyecanlarını, ilham
kaynaklarını konu olan bir film projesi ile
ölümsüzleştirdi.
14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da
“Mercedes-Benz presents Özlem Süer”
defilesinin öncesinde gösterilen “Özlem
Süer’in modayla geçen 30 yılı” filminde
tasarımcı, kariyerindeki kilometre taşlarını
ve ilham kaynaklarını paylaşıyor.
Özlem Süer, “Mercedes-Benz presents
Özlem Süer” defilesi kapsamında sunduğu,
Triyanda adını verdiği İlkbahar/Yaz 2021
koleksiyonunda dekonstrüstivist bir bakış
açısını benimsiyor ve heykelsi siluetler
sunuyor. Tasarımcının “Sürdürülebilir,
doğanın enerjisi ile doğaya katılabilen bir
koleksiyon” olarak nitelendirdiği Triyanda
koleksiyonunda, imzası drapaj tekniğinin
başrolde olduğu tasarımlar siyah, beyaz, gri,
altın ve bakır renkleriyle buluşuyor.

\\ CITYMODA

CEREN OCAK
Ceren Ocak İlkbahar/
Yaz 2021 koleksiyonunu,
uluslararası dijital
platformlar üzerinden
gerçekleşen MercedesBenz Fashion Week
Istanbul kapsamında16
Ekim Cuma günü sundu.

Defile çekimi Galataport İstanbul’da
gerçekleştirilen İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için
ilhamını sokak modasından alan Ceren Ocak,
koleksiyonundaki özel parçalarla stiline güvenen
ve sıradanlıktan uzak kadınlara hitap ediyor.
Hacimli kollar, düşük bel pantolonlar, korsaj
detaylarının ön planda olduğu ve 20 görünümden
oluşan yeni koleksiyonda denim, deri, keten,
şifon gibi kumaşlar dikkat çekiyor. Aynı zamanda
günlük stiline tasarım dokunuşu katmak isteyen
özgür ruhlu kadınlar için ideal bu parçalarda
siyah, beyaz, açık mavi ve bej renklere beyaz
tonlarının yer aldığı batik desenler eşlik ediyor.

HAKAAN YILDIRIM
Hakaan Yıldırım İlkbahar Yaz
’21 koleksiyonunun Galataport
İstanbul Postanesi’nde
gerçekleştirilen defilesi, dijital
olarak hayata geçen MercedesBenz Fashion Week Istanbul
kapsamında, 16 Ekim Cuma
günü www.mbfwistanbul.com
resmi internet sitesi üzerinden
modaseverlere sunuldu.

Hakaan Yıldırım İlkbahar Yaz ’21 Koleksiyonu sadece normun
dışındakinin ötekileştirilişini değil, dahil olanın da ötekileştirilişinin
normalleştirilişini derinlikli bir şeffaflıkla anlatıyor.
Bir sanatçı, bir sanat eseri, bir koleksiyon içinde olduğu zamanı, tüm
zamanları anlatmalı, çözülemeyeni çözmeli, entelektüel bir perspektif ile
dahil etmeli dışarıya atılanı, noktaları birleştirmeli, dünya gibi tam bir
daire oluşturmalı diyor Yıldırım.
Koleksiyonda bulunan hemşire şapkaları dahiliyetçi bir pandeminin
anlatımı değil. Tasarımcı için modeller ötekileştirileni, halkanın dışına
itileni betimliyor. Bu koleksiyon hasta ile şifacıyı, tamir edilememiş ile
tamirciyi bir halkaya tamamlıyor.
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ANTALYA DEVLET TİYATROSU
KASIM AYI PROGRAMI
3 Kasım 2020 Pazartesi, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
5 Kasım 2020 Perşembe, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
7 Kasım 2020 Cumartesi, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
10 Kasım 2020 Salı, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan Kültür
Merkezi
12 Kasım 2020 Perşembe, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
14 Kasım 2020 Cumartesi, Yastık Adam (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
17 Kasım 2020 Salı, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan Kültür
Merkezi
19 Kasım 2020 Perşembe, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
21 Kasım 2020 Cumartesi, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
24 Kasım 2020 Salı, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan Kültür
Merkezi
26 Kasım 2020 Perşembe, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi
28 Kasım 2020 Cumartesi, Bimarhane (S), 20.00, Haşim İşcan
Kültür Merkezi

ANTALYA OPERA BALE
KASIM 2020 PROGRAMI
Konser TRIO PATARA
03.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser SESLERİN BÜYÜSÜ
05.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Bale VIVALDI-BACH AKŞAMI
07.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ
10.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Müzikal MEMLEKETİM
14.11.2020 – 14.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ
17.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser BACH KANTATLARI
21.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser OPERETLERDEN SEÇKİLER
24.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Müzikal MEMLEKETİM
26.11.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
Konser OPERETLERDEN SEÇKİLER
28.11.2020 – 14.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya

• H.İ.K.M Gişe Tel: 0 242 247 87 27
• Cumhuriyet Meydanı Gişe Tel: 0 242 247 97 92

“TRIO PATARA” İLE
TARİHE YOLCULUK

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 03 Kasım Salı akşamı saat:
20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde “Trio Patara” konserini
gerçekleştirecek.
2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesinin ardından Patara Antik
Kenti’nde verilen “Trio Patara” konseri 3 Kasım Salı saat: 20.00’de
Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sanatseverler ile
buluşacak.
Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları
ve Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör’ün sahne alacağı konserde
dinleyenler tarihi bir yolculuğa çıkacak. Mitolojide tanrıların ve
meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma’da cenaze,
düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa
onların ritmiyle gittiği ‘flüt’ ve ‘arp’ ile lirik şiirlere hayat veren ‘ses’
(şan) Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde o dönemin ruhunu günümüze
taşıyacak.

Konser Programı:
F. Devienne – Romance d’Estelle 1
F. Devienne – Romance d’Estelle 5
G. Faure - Pavane
Y. Tura – Sevmek nedir?
F. Devienne – Romance d’Estelle 17
P. İ. Çaykovski – Lensky arya (flütarp için)
E. Grieg – Solvej song
V. Lobos – Melodia Sentimental
T. Taviş – Patara süitinden 2.
Bölüm / Zeytin dikelim
Ö. Usta - Patara
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Karşınızda sadece 5G için piyasaya sürülen
iPhone 12 ve saz arkadaşları

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

Merhabalar,
Bugüne kadar yazılarımı hiçbir
zaman şahsi fikrimle başlamadım,
fakat bu sefer bir Apple kullanıcısı
olarak inisiyatif alıp bu yazıma tek
paragraf da olsa kendi fikirlerimle
başlamak istiyorum. Bu ayki
köşemizi ayırdığmız iPhone 12
bence bu yorumu hak ediyor (!)
Apple, iPhone Upgrade Program’ı
(iPhone Güncelleme Programı)
veya başka bir deyişle “eskiyi getir
yeniyi götür” programını hayata
geçirdiğinden beri abonelerinden
35 dolardan başlayan aidatlar
toplayarak her sene telefonlarını
yenileme imkanı/garantisi sunmaya
başladı. Bu durum abonelere
adeta bir söz verilmişçesine “her
sene yeni bir iPhone” mottosuyla
Apple’ı olur olmadık zamanlar
yeni modeller piyasaya sürmeye
itmeye başladı. Hem zaten artık
iPhone tanıtımlarında en az 3 çeşit
yeni iPhone görmeye alıştık (ben
hala alışamadım). Uzun lafın kısası
işin suyu çıktı. Şu iPhone 12’de 5G
desteği olmasa inanın bir önceki
modelden hatırı sayılır bir farkı yok.
Fakat siz kullanıcılar her zaman
en tarafsız ve en net yorumları
hak ettiğiniz için yazımın bundan
sonraki kısmını bu yeni iPhone
ailesini olabildiğince objektif bir
şekilde inceleyerek sürdüreceğim…
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iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve
iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan
Apple’ın yeni akıllı telefon serisindeki dört
telefon modeli de çentikli yapıyı devam ettiriyor.
Burada iPhone 12 Mini diğerlerinden çok az
daha kısa bir çentiğe sahip. Çentiklerinde
eskiye oranla daha hızlı çalışan ve Face ID yüz
tanıma sistemine gücünü veren True Depth
kamera sistemi yer alan yeni aile, iPhone 11
serisine oranla yeni nesil iPad Pro’lar gibi köşeli
ancak daha yuvarlak hatlı bir tasarıma sahip.
iPhone 12’lerde alüminyum kasa, 12 Pro’larda
ise paslanmaz çelik kasa yer alıyor. Fakat
telefonların hepsi suya tamamen dayanıklı.
Özellikle renkli sürümlerde görebileceğiniz üzere
iPhone 12’lerde genel olarak ince çerçeveler
bulunuyor. Ancak 12 Pro’ların çerçeveleri normal
modellerden daha da ince tasarlanmış. Modeller
için renk konusunda ise farklı seçenekler aktif
olarak sunuluyor. Burada Apple 12 Mini ve
normal 12 için daha çok renk seçeneği hazırlamış
durumda. Ancak bazı farklar var. Örneğin Pro’lar
için “kırmızı” Product RED bulunmuyor. Aynı
şekilde 12 Mini ve 12’de Pro’lardan daha koyu
bir mavi karşımıza çıkıyor. iPhone 12’lerin dört
farklı versiyon halinde geldiğini söylemiştik.
Bu yıl bu dört farklı versiyonda da çizilmelere
ve darbelere hiç olmadığı kadar dayanıklı
(iPhone 11’lere oranla tam 4 kat), Corning imzalı
Ceramic Shield isimli nano seramik kristallerle
güçlendirilen bir cam ile korunan OLED ekran
yer alıyor. Yani bu seride LCD ekranlı bir model
yer almıyor. Bu da demek oluyor ki Apple artık
üst seviyede LCD kullanımını bırakıyor.
Kamera tarafında ise iPhone 12 ailesi elbette
çok güçlü bir kamera sistemine sahip. 12 Mini
ve 12’nin arkasında çiftli, 12 Pro ve 12 Pro
Max’in arkasında ise üçlü kamera sistemi yer
alıyor. Normal iPhone 12’lerde 12 megapiksel
F1.6 geniş açı + 12 megapiksel F2.4 ultra geniş
açı kameralar bir araya geliyor. Pro modellerde
ise 12 megapiksel F1.6 geniş açı + 12 megapiksel
F2.4 ultra geniş açı + 12 megapiksel F2.2 telefoto
kameralar (12 Pro’da telefoto F2.0 diyafram)
kullanılıyor. Yeni modellerde optik bozulmaları
azaltan 7P lens yapısı kullandığı da aktarılıyor
ve Pro ailede (Genişden dara doğru) 5x optik
zoom sunuluyor. Ailenin en büyüğü 12 Pro
Max’te yüzde 47 oranında büyütülmüş bir geniş
açı kamera sensoru yer alıyor ve “Sensor-Shift”
teknolojisi ile üst seviye görüntü sabitleme
yapılıyor. Burada direkt olarak sensor hareket
ettiriliyor. Aktarıldığı kadarıyla birden fazla

çekimi bir araya getirerek yüksek kaliteli
fotoğraflar oluşturabilen Deep Fusion ve Apple
dünyasına ilk olarak iPhone 11’ler ile giren
gece modu artık çok daha iyi sonuçlar sunuyor.
Artık gece modu True Depth ön kamera dahil
tüm kameralarda çalışıyor. Telefonların Smart
HDR sistemi kazandığı “3” takısıyla eskisinden
çok daha iyi dengeye (Gölge ve parlak alanlar
açısından) sahip fotoğraflar verebiliyor.
Telefonlarda ayrıca Apple Pro RAW özelliği de
yer alıyor. Bu sayede fotoğraf makinelerinde
de olduğu gibi fotoğrafın tüm dinamik aralığı
düzenleme için kullanıcıya sunuluyor. Bu da
eskiye oranla çok daha özel / detaylı fotoğraf
düzenleme anlamına geliyor.
Mac dünyasından aşina olunan “MagSafe”
ile yeni iPhone 12’ler içerisine yerleştirilen
mıknatıslar kablosuz şarjı çok daha efektif hale
getiriyor. Burada birden fazla MagSafe aksesuarı,
kartlık ve kılıf modeli hazırlayan Apple, bunları
da iPhone 12’lerin arkasına mıknatıslar ile
sabitliyor ve yeni tanıtılan MagSafe Duo şarj
cihazı ile hem iPhone hem de Apple Watch’ı aynı
anda şarj edebiliyor.
Fiyatlar:
Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre yeni
telefonlardan iPhone 12 Mini’nin başlangıç fiyatı
(64 GB) 699 dolar seviyesinde. iPhone 12 için
başlangıç fiyatı (64 GB) 799 dolar. iPhone 12 Pro
için başlangıç (128 GB) 999 dolar, iPhone 12 Pro
Max ise 128 GB için 1.099 dolardan başlıyor.
Hepsine ek olarak bu yıl önemli bir karar alan
Apple, yeni ailenin kutusundan şarj cihazını
çıkarmış durumda, ki bunu geçtiğimiz ay
belirtmiştik. Bu kararı çevreyi korumak için
aldığını (ki şahsen hiç inanmıyorum, ekstra
malzeme satmak ekstra kutulama ve ekstra atık
demektir) aktaran teknoloji devi, iPhone 12’lerin
kutusuna sadece örgülü bir Lightning / USB-C
kablo koymuş durumda. Kutuda herhangi bir
kulaklık da yer almıyor. Kişilerin yeni cihazlar
için ya hali hazırda ellerindeki şarj adaptörünü
kullanması ya da yeni bir şarj adaptörü alması
gerekiyor. Kulaklık tarafında ise Apple elbette
kablosuz AirPods’lara yönlendirme yapıyor.
Kutulardaki malzeme oldukça az olduğundan
göreceğiniz incecik iPhone 12 kutularına
şaşırmamanızı öneririm. Henüz dedikodu
aşamasında olan Türkiye fiyatlarını göz önüne
alırsak birçoğumuzun o kutuları görme şansı az
olsa da herkese teknoloji dolu bir ay dilerim…
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Pandemide Dijital
Cüzdan Kullanımı
Yükselişte

COVID-19 pandemisiyle birlikte tüketicilerin alışveriş ve ödeme
yöntemi alışkanları da değişti. Bu dönemde tüketicilerin yaklaşık
% 50’si online ödeme yöntemlerini tercih ederken yeni nesil
banka ve ödeme sistemlerindeki rekabet de artış gösterdi.

SiPay CEO’su
Fatih ÇELİK

Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan online ödeme sistemleri küresel
COVID-19 pandemisiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Tüketicilerin
online alışveriş yapması ya da fiziksel alıverişlerinde temassız ödeme
sistemlerini kullanması ödeme sistemleri sektöründe de rekabeti
beraberinde getirdi. COVID-19 pandemisinin küresel ödeme sektörüne
etkisine odaklanan Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün, “World
Payments Report 2020” verilerine göre, tüketicilerin neredeyse yüzde
50’si QR kod tabanlı ödemeler de dahil olmak üzere dijital cüzdanları
kullanıyor. Son yıllarda ülkemizdeki tüketiciler de dahil olmak üzere
çok sayıda kişinin yeni nesil banka ve ödeme sistemlerine daha fazla
yöneldiği görülüyor.
Dijital cüzdan kullanımı 2024’e kadar yaklaşık 4 milyarı
bulacak
Pandemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan online ödeme

yöntemlerini değerlendiren SiPay CEO’su Fatih Çelik “Dijital
cüzdanlar, kullanıcıların kart bilgilerinin kolay ve güvenli bir şekilde
saklanmasına olanak tanıyor. Ayrıca dijital cüzdanlar aracılığıyla
bankalara ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı biçimde para transferi
gerçekleştirilebiliyor. Dünya genelinde 2019’da 2,3 milyar adet
olan dijital cüzdan sayısının pandemi döneminde kullanımının
da artmasıyla birlikte 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyarı bulacağı
öngörülüyor. SiPay olarak ülkemizde de yükseliş gösteren dijital
cüzdan hizmetimizin yanı sıra geçtiğimiz günlerde faaliyet genişletme
başvurumuzun onaylanmasıyla birlikte para havalesi yetkisine
de sahip olduk. Bundan sonraki dönemde de bireysel ve kurumsal
kullanıcılara hızlı ve pratik ödeme çözümleri sunmaya devam
edeceğiz” dedi.

E-ticaret ciroları 3 kat arttı

E-ticaret yapan binlerce firmanın toplam cirosunun geçen
yıla kıyasla 3 kat arttığını belirten Ticimax E-ticaret
Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: “2020’nin ilk 6 ayında
9 bin e-ticaret firmamızın toplam cirosu 6.2 milyar TL’yi
aştı. Küçük esnaf dahi işini internet ortamına taşıyor. Bu
hareketli ortamda, çok ucuza e-ticaret sitesi yapan, altyapı
sağladığını iddia eden fırsatçılar da türedi. Dikkat! Astarı
yüzünden pahalıya denk gelir.” dedi…

Ticimax E-ticaret
Sistemleri Kurucusu
Cenk ÇİĞDEMLİ

2020 yılı e-ticaret cirolarının 2019 yılına kıyasla 3 kat arttığını belirten
Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şu bilgileri
paylaştı: “2019 yılında e-ticaret altyapısını sağladığımız 7 bin firmanın
yılın sonunda toplam cirosu 4.3 milyar TL’ydi. 2020’nin ilk 6 ayında ise
sayıları 9 bine ulaşmış olan firmalarımızın toplam cirosu, sadece ilk
yarıda 6.2 milyar TL’yi aştı. 2019 yılı ile 2020 yılı kıyaslamasına oransal
olarak bakıldığında, e-ticaret yapan firmaların toplam cirolarındaki
artışın 3 kat olduğunu görüyoruz. Firma sayısıyla oransal bir kıyaslama
yaptığımızda ise, firma başına toplam cironun 2019 yılına göre 2 kat artmış
olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarı bittikten sonra da işini e-ticarete taşıyan
yeni firmalar oldu. Dolayısıyla 2020 yılını bitirdiğimizde hem oransal
hem firma başına toplam ciro artışlarının daha da yüksek olacağını
öngörüyoruz. Hem Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret konusunda yaptığı
bilinçlendirme çalışmalarının katkısı, hem de pandeminin dijitalleşmeyi
mecbur kılmasının ortaya çıkardığı çarpan etkisiyle, online esnaflık
2020’de altın çağına girdi diyebiliriz. Artık sadece büyük markalar veya adı
bilinen firmalar değil, küçük esnaf dahi işini internet ortamına taşıyor.”
Astarı yüzünden pahalı olur
E-ticaretin hızla yaygınlaşmasının fırsatçıların ortaya çıkmasına
yol açtığına işaret eden Çiğdemli şunları aktardı: “E-ticaret altyapısı
sağladığını veya e-ticaret sitesi yaptığını iddia eden birçok fırsatçı da
ortaya çıktı bu dönemde. Online ticaret dünyasına girmek isteyenlerin bu
tür fırsatçılara karşı uyanık olması gerekiyor. Bunların hepsi açık kaynak
kodlu yazılımlar kullanıyorlar ve eski teknolojilerle site yapıyorlar. Bu
da e-ticaret gibi güvenin ve güvenliğin birinci sırada olduğu bir alanda
son derece kritik. Açık kaynak kodlu yazılımlar başınıza dert açabilir,
yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. Şu an için çalışan
sayısı 50'nin altında olan firmalar için güven damgası almak mecburi değil
ama 2021’de herkes için bu bir zorunluluk olacak. İşini e-ticarete taşımak
isteyenlerin şimdiden hazırlıklarını yapması ve kurumsal firmalarla
çalışması bu nedenle çok önemli.”
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MICHAEL KORS
Kadın saat
2.680 TL

COLINS
Erkek kot ceket
349,90 TL
EMPORIO ARMANI
Erkek saat
3.740 TL

COLINS
Erkek gömlek
139,90 TL

SONBAHARIN SON
ALIŞVERİŞİ

COLINS
Erkek kazak
129,90 TL

Sonbaharın son ayı olan Kasım’da
artık Kış hazırlıklarımızın
sonuna gelmemiz gerekiyor.
Ev dekorasyonundan giysiye,
makyajdan takıya, mutfak
eşyalarına varıncaya kadar
karşılanması gereken ihtiyaçlar
için size önerilerimiz var…

COLINS
Erkek kot pantolon
189,90 TL

ARZUM
Brew'N Take
filtre kahve makinesi
899,90 TL

COLUMBIA
Erkek outdry ayakkabı
2.099,90 TL

COLUMBIA
Erkek outdry ayakkabı
2.299,90 TL

COLUMBIA
Erkek outdry ayakkabı
2.099,90 TL
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COLINS
Erkek sweatshirt
89,90 TL

LINENS
Mumluk
11.3x10.2x14 cm
74 TL

LINENS
Takı askısı
14x14x17.2 cm cm
99 TL

LINENS
Mumluk
19x19x6 cm
89 TL

LINENS
Saksı
21x21x20 cm cm
124 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Gömlek
6.925 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Gömlek
5.825 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Etek
4.250 TL

NARS
Larger Than Life Long
Göz kalemi
210 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Gömlek
6.650 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Yelek
7.990 TL

NARS
Casino Bronzer
330 TL

GIZIA GATE-DICE KAYEK
Pantolon
7.125 TL

NUXE
Nemlendirici, yatıştırıcı ve
onarıcı vücut kremi
190 TL

NUXE
Yüz ve makyaj temizleme jeli
115 TL

NARS
Climax Maskara
235 TL
NARS
Striptease Lip Gloss
200 TL

DEBORAH MILANO
My Power Volume Maskara
59,95 TL

NUXE
Nemlendirici ve koruyucu stick
dudak kremi
50 TL

NUXE
Hassas yüz ve vücut yıkama jeli
140 TL

NUXE
Besleyici ve onarıcı dudak kremi
70 TL

DYSON
Corrale Consumer
saç düzleştirici
3.499 TL

GUIDE

SAĞLIK MERKEZLERİ

OTELLER VE RESTORANLAR

Fizikalya Tıp Merkezi

0242 316 66 44

Asmani Restaurant

0242 316 20 21

Medical Park Hast.

0242 314 34 34

Akra Barut Hotel

0242 310 99 99

Memorial Hast.

0242 314 66 66

Big Man Bistro&Cafe

0242 244 46 36

Ofm Hastanesi

444 5 007

Club Hotel Sera

0242 349 34 34

Medstar Hastanesi

0242 310 92 90

Duru Suites Hotel

0242 324 06 47

Orbit Tıp Merkezi

0242 243 93 93

İl Vicino Restaurant

0242 247 60 15

Yaşam Hastanesi

0242 310 80 80

Günaydın Restaurant

0242 323 89 89

Dünyagöz Hastanesi

444 4 469

Köşe Başı Restaurant

0242 324 85 85

Kaya Göz Tıp Mrk.

0242 316 00 96

Kahve Diyarı

0242 324 20 28

Lara Balık

0242 313 13 99

7 Mehmet

0242 238 52 00

AVM’LER
Agora

0242 333 07 00

Midpoint

0242 324 12 35

Erasta

0242 345 35 40

Nar Beach Bistro

0242 247 68 68

CarrefourSA

0242 324 01 76

Pablito Bistro

0242 316 20 40

Deepo

0242 340 54 70

Pio Gastro Bar&Bistro

0242 247 60 15

MarkAntalya

0242 244 66 60

Ramada Plaza Hotel

0242 249 11 11

5M Migros

0242 230 11 10

Rixos Downtown

0242 249 49 49

Novamall

0242 742 15 18

Seraser Restaurant

0242 247 60 15

Laura

0242 323 66 29

Sunis Hotel Su

0242 249 07 00

Özdilek

0242 334 33 99

Türk Kahvesi

0242 316 54 64

SheMall

0242 323 47 47

Turgay Et Lokantası

0532 450 77 72

Terracity

0242 318 18 18

The Marmara Antalya

0242 249 36 00

Mall of Antalya

0242 340 54 70

Tuvana Hotel

0242 247 60 15

Z-Min Home

0242 316 19 55

SPA VE SPOR MERKEZLERİ
Das SPA

0242 323 83 23

The Lifeco

0242 316 68 45

MC Sport Studio

0242 312 12 36

Power Plate Studio

0242 316 67 60

SensingBody Academy

0533 055 53 96

drnajans.com

drnajanspr

drnajanspr

DrnAjansPr

drnajanspr

