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Ayşen Ovalı Binbir

Merhabalar,
Kasım… Atamızı (hep olduğu
gibi) saygıyla, özlemle ve
rahmetle andığımız bir 10
Kasım ve onun “Cumhuriyetin
koruyucu muhafızlarının (yeni
neslin) yetiştiricileri” olarak
gördüğü ve büyük kıymet verdiği
öğretmenlerimize teşekkürlerimizi
sunduğumuz bir 24 Kasım… Benim
her yıl, bu aydan aklımda izi kalan
günler, bunlar işte.

O

’nu daha iyi anlamak için; önem
verdiklerine, dikkat çektiklerine
ve ifade ettiklerine çok özenle
bakmak lazım… Zira ATATÜRK,
öyle büyük bir lider, öyle ileri görüşlü bir
deha, öyle başarılı bir devlet adamı ve öyle
kahraman bir Başkomutan ki; bu milleti ve
bu ülkeyi öyle zor günlerden bugünlere taşıdı
ki, kelimelere sığdırmanın imkanı yok... Ama
elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince,
dilimiz döndüğünce ve nefesimiz tükenene
kadar, bizden sonraki nesle, gösterdiği
yolu anlatmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Bu
görev hepimizin ancak en çok da bizleri
de bilgilerle donatarak bugünlere getiren
öğretmenlerimizin… Onlar Cumhuriyetin
ilk yıllarından beri ülkeye faydalı bireyler
yetiştirmek için çabalıyorlar. İyi ki varlar ve
iyi ki biz de bu Cumhuriyet Öğretmenlerine
gönül rahatlığıyla çocuklarımızı emanet
edebiliyoruz… Tüm öğretmenlerimizin 24
Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden
kutluyoruz…
Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay, yine bir önceki ay gibi dopdolu geçti.
Açılışlar, kutlamalar, anmalar, etkinlikler…
Bizler nefes nefese geçen bir Ekim ayını
geride bırakırken, tüm yaşanılanlar da

sayfalarımızda birer yansıma olarak yerlerini
aldılar.
Ve işte o yansımalar…
Bu ay kapak konuğumuz Özel Serik Ağız
ve Diş Sağlığı Polikliniği ve kurucusu Ömür
Duman oldu. Yepyeni ve tam donanımlı bir
diş kliniğinin ilk duyurusunu yapmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz…
“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün konuğu
ise; kısa bir süre önce18. Genel Kurul
toplantısıyla yeni başkanını seçen Antalya
Gazeteciler Cemiyeti’nin çiçeği burnunda
Başkanı, başarılı gazeteci İdris Taş...
Bir başka konuğumuz ise; Fado’nun
Kraliçesi Amália Rodrigues’ten bu yana en
iyi Fado şarkıcısı kabul edilen, albümleri
milyonlarca satan Camané oldu… Camané 17
Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda
hayranlarıyla buluşacak. Fado’nun zirvedeki
ismi Camané ile İstanbul konseri öncesinde
söyleştik. İlginizi çekeceğine inanıyoruz.
Sayfalarımızda yer verdiğimiz; geçirdiği
bir motosiklet kazası sonrası iki yıl komada
kalan, doktorların “yürüyemez” dediği ama
komadan çıktıktan sonra gösterdiği azimle
tekrar yürümeyi başaran Semih Taşdemir’in
ve ona inanarak bu başarıda büyük emeği
bulunan Fizyoterapist Mustafa Erkol’un
örnek alınacak başarı hikayesinin de birçok
kişiye gayret vereceği inancındayız…
Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla;
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız;
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, ZİÇEV Antalya
Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi
Yazarı Yeşim Özkoç, Kültür Sanat Yazarımız
Ressam Gül Yasa Aslıhan, A&D Kids
Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı,
Kitap Yorumcusu ve Hayvan Dostu B. Nilüfer
Binbir, Teknoloji Yazarı Deniz Gözükızıl
birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle
sayfalarımızdaki yerlerini aldılar…
Her sayfamızda keyif bulmanız
dileklerimle...
Hoş ve sağlıkla kalın…
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Çevre dostu koltuklar
Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, çevreye
duyarlılık konusunda estetik tasarımların yanı sıra daha
sürdürülebilir tasarımlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Denizin
iyileştirici
gücü
La Mer’in ikonik
nemlendiricisi Crème de la
Mer, cildin doğal ışıltısını cilt
bariyerini yenileyerek ortaya
çıkarıyor. Bu ultra zengin
içeriklerden oluşan iyileştirici
krem, La Mer’in yaratıcısı Dr.
Max Huber’in geliştirdiği ve
gücünü deniz yosunlarından
alan Mucize İksir™’in
etkisiyle cildinize mucizevi
bir dokunuş sunuyor.

H

ÜCRE yenileyici özelliği ile ikonik
Crème de la Mer ihtiyacınız olan
günlük koruma ve onarımı sağlarken cildi sıkılaştırır, çizgilerin
ve kırışıklıkların görünümünü gözle görülür
şekilde azaltır ve böylelikle daha genç bir cilt
görünümü kazanmanıza yardımcı olur. Lüks
ve zengin içerikli Crème de la Mer, cildi derin
nemlendirme ile buluşturarak her dokunuşta
yüzünüze doğal ve sağlıklı bir ışıltı katar.
Crème de la Mer’in farklı yaşam tarzlarına
uygun farklı dokulardaki kremlerini size en
yakın La Mer satış noktasından keşfedebilirsiniz.

K

ÜRESEL ısınma, su kaynaklarının azalması, kimyasal atık
sorunları ve ekoloji konularına
yönelik üretimlerini hassasiyetle
sürdüren Kelebek Mobilya, koltuk tasarımlarına geri dönüştürülmüş kumaşları
ekledi. Çevre dostu ve ekstra konfor
sağlayan kumaşlar, Kelebek Mobilya’da
ilk olarak yeni Angelic Koltuk Takımı ile
görücüye çıkacak. Çevre dostu koleksiyonlar ilerleyen dönemde Kelebek Mobilya’nın
diğer koleksiyonunda da yerini alacak.
Geri dönüştürülmüş kumaşlar; kumaş
ve plastik malzemelerin fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarla yeniden işlenmesi ile
elde ediliyor. Sürdürülebilir işlemler sonrası kullanıma hazır hale gelen kumaşlar,

Aveda’dan
yeni Invati
Advanced saç
dolgunlaştırıcı
köpük
Gün boyu etkisini sürdüren,
tamamlanmış ve eksiksiz bir
saç stili için incelmiş saçlara
daha dolgun bir görünüm
kazandırmaya yardımcı olur,
esnek bir tutuş sağlar, saçları
korumaya ve güçlendirmeye
yardımcı olur.
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uzun ömürlü ve hijyenik olmasının yanı
sıra düşük karbon emisyonu sayesinde
çevre dostu olma özelliği kazanıyor.

A

VEDA’nın sevilen Invati Advanced™ ailesinin en yeni üyesi
Invati Advanced™ Saç Dolgunlaştırıcı Köpük, her bir saç teline
daha dolgun ve hacimli bir görünüm kazandırmaya yardımcı olan bir saç şekillendirme ürünü. Kullanan kadınların %90’ı,
saçlarının dolgun ve hacimli görünümünde gün boyu süren bir iyileşme olduğunu
belirtiyor. Antalya’da Aveda ürünlerini MD
Kuaför’den satın alabilirsiniz.
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İç mekanlarda
ihtişam

Türkiye’nin
ilk cam
hazneli
moka potu

Yaşam alanlarına kazandırdığı
modernliği ve doğallığı ile öne
çıkan Bien, La Vita duvar karosu koleksiyonuyla iç mekanlara
ihtişam ve güzellik getiriyor.

İ

Güne dinamik ve enerjik
tamamlamada en büyük
yardımcılarımız olan kahve
molaları, Taşev Stone
moka pot ile daha keyifli
bir hal alıyor. Türkiye’de
ilk defa cam hazneli moka
potu geliştiren Taşev,
Stone moka potu kahve
severlerin beğenisine
sunuyor.

NOVATIF ürünleri ve zengin tasarımları
ile uluslararası alanda ödüllü çalışmalara imza atan Bien, yaşam alanlarına
modern bir doku kazandırıyor. Bien’in
yeni mermer görünümünde tasarıma sahip La
Vita duvar karosu koleksiyonu; banyo, salon ve
mutfak gibi iç mekanlara bambaşka bir görünüm kazandırırken, estetik ve şıklığı bir araya
getiriyor. Parlak yüzeyi ve mermer desenleriyle
ihtişamın simgesi olarak görülen La Vita, siyah
ve beyaz iki renk çeşidinden oluşan koleksiyonu ve hareketli dekofonu ile göz alıcı bir bütünlük sağlıyor. La Vita 30 x 90 cm duvar karosu
ebatları ve 45 x 45 cm yer karosu ebatlarıyla, iç
mekanlarda sadeliği ve derinliği buluşturuyor.

En doğal kuru şampuanla
tanışmaya hazır mısınız?
Saçı doğal özlerle arındıran, silikon içermeyen, saç tellerine
nefes aldıran yüzde 97 oranında doğal özlerle çalışan bir kuru
şampuan; L’Occitane Purifying Freshness Dry Shampoo Mist
güzelliğin kurallarını doğallıkla değiştirmeye hazırlanıyor...

K

URU şampuan, günümüzde saçı
susuz tazelediği için hareket halindeki insanlar için olmazsa olmaz
bir bakım ürünü haline geldi. Şimdi
L’Occitane, saçlarının nasıl göründüğüne
önem verenler için Purifying Freshness Dry
Shampoo Mist’i (Aromakoloji Canladırıcı ve
Ferahlatıcı Kuru Şampuan) sunuyor.
Saçlarda birden fazla görevi yerine getirmek üzere tasarlanan ve yüzde 97 doğal
kökenli bileşenlerle formüle edilen, silikon
içermeyen ferahlatıcı kuru şampuan, saça
ferahlık katmakla kalmıyor, kirlerden arındırarak, hareket ve doku da kazandırıyor.
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,6 ve 9 fincan seçenekleriyle
satışa sunulan Taşev Stone moka
pot, makineye gerek kalmadan
ocak üzerinden demlenebiliyor.
Kusursuz tasarımı ve cam haznesiyle
kahve keyfini zirveye çıkaran Taşev
Stone moka pot, döküm alüminyum
yapısıyla uzun süre
kullanıma sunuluyor.
Türkiye’de ilk defa
cam hazneli moka
potu geliştiren Taşev
Stone moka pot, kahve
severlerin ilgisine
sunuluyor. Döküm
alüminyum yapısı ile
kullanıcılarına güven
veren Taşev Stone
moka pot, makinaya
gerek kalmadan ocak
üzerinde kullanılabiliyor. Damak tadınıza
göre pişirme süresini
ayarlayabileceğiniz
Taşev Stone moka pot,
3,6 ve 9 fincan seçenekleriyle kalabalık
ortamlarda da büyük
kolaylık sunuyor.
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Odalarda
zamansız
stiller

İyileştiren
fondöten!
Estée Lauder’den hafif,
karıştırılması kolay
formülü, güneşten,
kirlilikten ve mavi
ışıktan koruma özelliği
ile birleşerek cildin
doğal güzelliğini ortaya
çıkarmak üzere cildi
iyileştiren fondöten; yeni
Double Wear Sheer Işıltı ve
Nem Etkili Hafif Dokulu
Fondöten – SPF20…

Y

ENILIKÇI formülü cildin kuru
bölgelerine nem desteği sunarken gerektiğinde yağı kontrol
altında tutarak doğal ve tazelenmiş, mat bir görünüm bırakıyor. Yeni
Estée Lauder Double Wear Sheer Işıltı
ve Nem Etkili Hafif Dokulu Fondöten
– SPF20, 11 adet uyarlanabilir tonuyla
ışıltılı ve hafif bir kapatıcılık sunuyor.
Uzun süre orijinal renk tonunu korurken, ter ve neme karşı dayanıklı olan
bu fondöten günlük hayatın akışındaki
her makyaj için mükemmel bir uyum
yakalıyor.
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Yeni sezonda evinde farklılık
isteyenler, değişime Linens
ile yatak odalarından başlıyor.
Mevsim konseptine uygun
olarak öne çıkan Linens Organic and White Nevresim koleksiyonundan sade tasarıma
sahip nevresim takımı, özel
deseni ve organik dokusuyla
şık bir görünüm yakalıyor.

E

V yaşamına dair birbirinden farklı
ve stil sahibi ürünleri tek bir çatı
altında sunan Linens, yeni sezon
koleksiyonuyla iddialı tasarımlar
ortaya koymaya devam ediyor. Dokusuyla
fark yaratan Linens nevresim takımı, doğal ve
soft görünümüyle yatak odalarında sadeliği
yakalıyor. Beyazın zarif çizgilerle buluştuğu
nevresim takımı, naif çiçek desenleriyle yatak
odalarını sarıyor.

Banyo
vaktiyle en
eğlenceli
temizlik!
İsviçreli sıhhi tesisat devi
Geberit’in çocukların
özel ihtiyaçları ve renkli
hayal dünyalarına yöneli
geliştirdiği Bambini
banyo serisi, eğlenerek
öğrenmeyi mümkün
hale getiriyor. Bambini
serisinde yer alan çocuk
dostu rengarenk ürünler,
keyifli bir banyo, temizlik
ve oyun alanı yaratıyor.
Lavabo, yıkama ve oyun
alanları, bataryalar, klozetler
ve küvetlerden oluşan seri;
kreş, anaokulu, hastane gibi
genel mekanlarda rahatlıkla
kullanılabiliyor.

H

ER yaştan kullanıcı ihtiyaçlarını
tespit ederek özgün bir tasarım dili
oluşturan Geberit, çocuklar için
banyoları adeta bir eğlence alanına
dönüştürüyor. Tamamen çocukların özel
ihtiyaçları için geliştirilen ve banyo koşullarına göre ayarlanabilen Bambini banyo serisi,
güvenli ve çekici tasarımı sayesinde hijyen
eğitimini oyunlarla birleştiriyor. Bambini serisinde kullanılan renk skalası ana renklerden
oluşuyor. Bu renk seçimleri çocuklara dikkat
çekici görsel uyarılar verirken, banyo ve temizlik alanının yanı sıra renkli bir dünya yaratıyor.

CITY???????????
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CORENDON AIRLINES DANiMARKA
PAZARINDA VARLIK GÖSTERECEK!
Corendon Airlines, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve
Polonya’dan sonra şimdi de
Danimarka pazarına giriş
yapıyor. Paskalya tatili itibariyle uçuşlarına başlayacak
olan tatil havayolu Corendon
Airlines, 24 Haziran itibari ile
de 3 uçağını yeni pazarına
konumlandırarak konumunu
güçlendirecek.

Z

ORLU geçen pandemi döneminin
ardından Pazar ve destinasyon sayısını
artırarak büyümeye kaldığı yerden
devam eden Corendon Airlines, Danimarka pazarına hızlı bir giriş yapacak.
8 Nisan 2022’den itibaren Antalya’dan
Kopenhag, Billund ve Aalborg’a direkt uçuşlara
başlayacak olan uluslararası havayolu, 24 Haziran itibariyle ise 2 uçağını Kopenhag’a; 1 uçağını da Billund’a konumlandırarak Danimarka’nın bu en yoğun havalimanlarından Türkiye,
İspanya ve Yunan Adalarına turistik uçuşlara
başlayacak. Yaz boyu Kopenhag’dan haftada
30; Billund’dan ise haftada 14 uçuş yapacak CorendonAirlines, 2022 kışı itibariyle uçuşlarına
ara vermeden devam etmek hedefinde.
CorendonAirlines Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldıray Karaer, Avrupa pazarında büyüme
stratejilerine pandemi sonrası kaldıkları yerden

devam ettiklerini anlatırken, Danimarka
pazarının da kendilerini heyecanlandırdığını
belirtti. Yıldıray Karaer, “Danimarka pazarına
da tıpkı yıllardır Almanya, Hollanda, Belçika,
Polonya, İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz
iş modeli ile giriyoruz. Bu ülkelerde yıllardır
uyguladığımız ve başarılı olduğumuz üzere
Danimarka’da da büyüklü veya küçüklü; klasik

veya dinamik tur operatörleri ve acenteler ile
iş birliği yapmak üzere yola çıktık.” şeklinde
konuştu. Karaer, “Kısa zaman içerisinde Danimarka’dan daha fazla turistik destinasyona
uçmayı hedefliyoruz. İlaveten, bu meydanlarda
konumlandırdığımız uçaklarımız ile, uçuşlarımızın Kış sezonunda da devam edeceğini
müjdelemek istiyorum.” diye belirtti.

LG’den Antalya’ya

3. BRANDSHOP
LG Electronics, Antalya’daki
3., Türkiye’deki 57.
mağazasını Antalya
Konyaaltı’nda hizmete
soktu.

P

ANDEMI sürecinde dahi 11 açılış
yaparak yatırımlarına hız kesmeden
devam eden ve Türkiye’de kendi mağazaları ile büyüme stratejisini benimseyen LG Electronics (LG), mağaza sayısını
hızla artırıyor. 2021’in ilk günlerinde Akdeniz
Bölgesi’nin en büyük mağazasını Antalya,
Muratpaşa’da açan LG, şimdi de Konyaaltı’nda
Antalya’nın 3., Türkiye’nin ise 57. LG Brandshop’unu hizmete soktu. Açılışa, Konyaalti
Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı.
LG, 2022 yılında da kendi mağazaları ile
büyümeye devam edecek.
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İLERI TEKNOLOJIYE SAHIP ÜRÜNLER
TÜKETICILERLE BULUŞUYOR
LG Brandshop Konyaaltı Dapa’da LG’nin
son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri
açılışa özel indirimler ve sürpriz fırsatlarla
tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG’nin son
teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses

sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı
sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan
yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan
görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.
LG Brandshop Konyaaltı Dapa, haftanın 7
günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet
veriyor.

CITYFİRMA HABER

SunExpress,
üçüncü kez
TÜRKiYE’NiN
EN iYi TATiL
HAVAYOLU
SEÇiLDi

Jetsat yükselen
yıldız Antalya’da

Türk Hava Yolları
ile Lufthansa’nın
ortak kuruluşu
SunExpress,
uluslararası hava
taşımacılığı
derecelendirme
kuruluşu Skytrax
tarafından
Türkiye’nin En
İyi Tatil Havayolu
seçildi.

Gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikler ile dikkat çeken
Emlakjet, acil nakde ihtiyacı
olan ve evini satmak isteyen
ev sahiplerine yönelik sunduğu çözümü “Jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti”ni İstanbul ve Ankara’nın ardından
Antalya’da da hayata geçirdi.

Y

ENI bir konut almak için mevcut
mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını
karşılamak isteyen kullanıcılar artık,
Türkiye’nin en çok konut aranan 4.
ili olan Antalya’da, Türkiye’deki tek hızlı konut
alım hizmeti Jetsat’tan faydalanabilecek.
Emlakjet Jetsat hizmeti ile Antalya’da
bulunan evini satmak isteyen son kullanıcılar, Emlakjet web sitesinde bulunan Jetsat
başvuru sayfasına ana sayfadan ulaşıp konut
bilgilerini ilettikten sonra, Emlakjet 48 saat
içinde teklifini sunuyor. Evini satmak isteyen
son kullanıcı Emlakjet tarafından verilen
teklifi kabul ettiği takdirde, evin satışı toplam
5 günde gerçekleşiyor. Yeni bir konut almak
için mevcut mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını
karşılamak isteyen kullanıcılar İstanbul ve
Ankara’dan sonra, Antalya’da da Türkiye’deki
tek hızlı konut alım hizmeti Jetsat’tan faydalanabilecek.
Gayrimenkul sektörünü inovatif çözümlerle canlandırmaya devam eden Emlakjet’in
Jetsat hizmetinden sadece bireysel olarak
evini satmak isteyenler değil, aynı zamanda
Emlakjet’in binlerce emlak danışmanı da
portföyleri için teklif alabiliyor.

“ANTALYA TÜRKIYE’DE
EN ÇOK KONUT ARANAN 4. IL”
Jetsat’ın Antalya’da da hizmete girmesi ile
ilgili olarak açıklama yapan Emlakjet CEO’su
Tolga İdikat, “Yabancı yatırımcının ilgisini
çeken ve doğal güzellikleriyle her zaman gözde
tatil beldeleri arasında yer alan en önemli
büyük şehirlerden olan Antalya, Türkiye’deki
konut aramalarının yüzde 5’ini oluştururken, aynı zamanda en çok konut aranan 4.
il konumunda. Pandemi döneminde yazlık
bölgelere artan taleple birlikte Antalya’da hem
konut talebi hem fiyatlar oldukça yükselirken,
yıllık satılık fiyat artışı yüzde 35’in, kira artışı
ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Antalya
Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe yükselen yıldızlarının başında geliyor. Bu nedenle
Jetsat’ı İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin
en büyük şehirlerinin ardından Antalya’da da
hizmete sunduk.” dedi.

Ü

RÜN ve hizmetlerden
personel servisine,
temizlik ve uçuş
içi eğlenceye kadar
pek çok kriterin dikkate
alındığı ve yolcu seçimleri
ve puanlamalarına göre
belirlenen sıralamada üst üste
3 yıldır ‘Türkiye’nin En İyi Tatil
Havayolu’ seçilen SunExpress,
‘Dünyanın En İyi Tatil Havayolu’
kategorisinde ise bu yıl da ilk
10’da yer almayı başardı.
1999 yılından bu yana
düzenlenen ve havacılık
sektörünün Oscar’ları kabul
edilen Skytrax ödülleri, bu
yıl dün çapında 100’den fazla
ülkeden 13 milyonun üzerinde
yolcunun tercihleri ile belirlendi.
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AKARYAKIT SEKTÖRÜ UZAĞA
GiTMEDEN KAZANACAK
Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası (ATSO),
akaryakıt taşıyan araçların
ölçümlerinin yapılması için
gerekli olan Hacim Ölçek Kabı
Ölçüm Cihazı’nı karşılıklı
imzalanan bir protokolle
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) Bölge Müdürlüğü’ne
teslim etti. Böylece sektör
mensupları ilgili ölçümleri
yaptırmak için Manisa’ya
gitmek zorunda kalmayacak.

A

TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi
Mücahit Turgut, TSE Akdeniz Bölge
Koordinatörü Hasan Demirtaş ve Sanayi ve
Teknoloji Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy’un
katıldığı protokol töreninde teslim edilen
cihazın ilk ölçümüde gerçekleştirdi.

TÜRKIYE’DE BIR ILKI GERÇEKLEŞTIRIYORUZ
Cihazın Antalya’da kullanıma alınması ile
akaryakıt sektörünün bir maliyet kaleminden
kurtulduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut
Çetin, “Cihazı alıp ilimizde hizmet vermesini sağlamak akaryakıt sektörümüz için
önemli bir destek oldu. Sektördeki üyelerimiz
bu cihaz Antalya’da olmadığı zamanlarda
Manisa’ya gitmek ve ölçümünü bu şehirlerde
yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu durum
firmalarımız için hem iş kaybına hem de ek
masrafa sebep oluyordu. Cihazın Antalya’da
hizmet vermeye başlamasıyla birlikte artıkyakınillerdeki tankerler de tasarruf sağlayacaklar. Bu uygulama ile Türkiye’de bir ilki
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRE YILLIK EN AZ
2 MILYON LIRALIK DESTEK

Cihazın her yıl yaklaşık 500 tankere
hizmet vermesini beklediklerini ifade eden
Başkan Davut Çetin, “Antalya ve bölge
illerdeki akaryakıt sektörü temsilcilerimiz
TSE’ye teslim ettiğimiz cihaz sayesinde yıllık
en az 2 milyon lira gibi bir yükten kurtulmuş
16

olacak.” dedi.

KOMITE ÖNERDI ATSO YAPTI
14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi’nin önerisi ile cihazın alındığını
ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu konuda
komitemize, Yönetim Kurulu Üyemiz ve
aynı zamanda sektör temsilcisi olan Mücahit
Turgut’a teşekkür etmek istiyorum. ATSO
olarak sektörlerden gelen talepler üzerine
üyelerimizin avantajlarına olacak her konuda
çalışmalar yürütüyoruz. Bu desteğimizin
de sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum”
şeklinde konuştu.

GÜNLÜK 7 TANKERIN ÖLÇÜMÜ YAPILACAK
ATSO’nun yalnızca Antalya’ya değil
yakın çevredeki illerin tüm istasyon bayileri
ve nakliyat şirketlerine de büyük bir katkı
sağladığını söyleyen TSE Bölge Koordinatörü
Hasan Demirtaş,” Hacim Ölçek Kabı ile günde
yaklaşık 7 tankere kadar hizmet kapasitemiz
var. Burada muayenesi yapılan tankerler bir
problem çıkması halinde ayarlarını yaptırıp
tekrar muayene girecek. Bugüne kadar bu
işlemi yapmak için bölgemizdeki araçlar
Manisa’ya gitmek zorunda kalıyorlardı.
Cihazın Antalya’da olması ile birlikte artık
çevre illerimiz de bu hizmeti TSE’nin Antalya
Ölçüm İstasyonu’ndan yaptırabilecekler” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Davut
Çetin ile TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü
Hasan Demirtaş, Hacim Ölçek Kabı’nın teslim
protokolünü imzaladı.

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

Pandemi sürecinde
turizmden kaçış hızlandı

A

NTALYA Kent Konseyi Turizm
Çalışma Grubu, Ekim ayı toplantısında turizmde yaşanan istihdam
sorununu ele aldı. Turizm Çalışma
Grubu Başkanı Recep Yavuz moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Turizm Çalışma
Grubu’nun üyesi olan AKTOB, ATİB, SAYD,
ARO, TÜRSAB gibi STK yönetici ve temsilcileri, turizm profesyonelleri, otel ve seyahat
acentası temsilcileri katıldı. Özellikle pandemi
sürecinden sonra daha çok su yüzüne çıkan
turizmde istihdam konusu, turizm sektörünün temsilcileriyle görüşüldü.

‘SEKTÖRTEN KAÇIŞ
PANDEMİ SÜRECİYLE HIZLANDI’
Toplantıda Türkiye’nin son yıllardaki
turistik başarısına rağmen, çalışanların
koşullarının aynı hızla revize edilmemesi ve
dikkate alınmaması çalışanların sektörden

Turizmde yaşanan istihdam sorunu gündemiyle toplanan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, pandemi süreciyle
birlikte turizmden kaçışın hızlandığı, tersine göç sürecinin başladığı konusunda uyardı. Toplantıda Antalya’da 1.5 yıldır işsiz kalan
turizm emekçilerinin seracılık, kuryelik, emlakçılık, sigortacılık,
çağrı merkezleri gibi alanlara yönelerek, ayakta kalmaya çalıştığı
ve çoğunun turizmi hayatlarından çıkardığı vurgulandı.
uzaklaşmasına yol açarken, önceleri prestijli
olan turizm mesleği son yıllarda son çare
olarak görülmeye başladığıkaydedildi.
Çalışanların günümüz koşullarına göre çok
geride kalan özlük hakları, çalışma saatleri,
kariyere dair bir öngörü yapılamaması,
sezonluk iş imkânı sunması ve sıklıkla
yaşanan krizlerle artan belirsizlik ortamı
çalışanların turizmden uzaklaşmalarının
en belirgin sebepleri olarak ortaya çıktığı

vurgulandı.

‘ÇALIŞANLAR TURİZMİ
HAYATLARINDAN ÇIKARDILAR’

Toplantıda özellikle Antalya bölgesinde
1.5 yıldır işsiz kalan turizm emekçilerinin seracılık, kuryelik, emlakçılık, sigortacılık, çağrı
merkezleri gibi alanlara yönelerek, ayakta
kalmaya çalışmış ve büyük bir kısmı turizmi
hayatlarından çıkardığı belirtildi.

Büyükşehir Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ilk toplantısı Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’in katılımıyla gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını yapan
Başkan Böcek, “Antalya’yı gençlerimizle birlikte ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

G

ENÇLERIN fikir ve önerileriyle
kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulan
Antalya Büyükşehir Gençlik Meclisi
ilk toplantısını yaptı. Gençlik Meclisi’nde
başkanlık, başkan vekilliği genel sekreter ve
yönetim kurullarının seçimleri yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleşen Gençlik Meclisi’ne Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.
Gençlere seslenen Başkan Muhittin Böcek,
“Böylesi önemli, anlamlı bir günde Antalya
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin

toplanması çok anlamlıdır. Biliyorsunuz
özellikle 28 Ekim, Atatürk’ün “Efendiler yarın
Cumhuriyeti ilan ediyoruz” dediği gündür.
Ben şimdiden Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” dedi.

BAŞKAN SEÇİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan,
yönetim ve divan üyeleri belirlendi. Seçim sonucu Gençlik Meclisi’nin Başkanı Ozan Şükrü
Kayapınar oldu. 1. Başkan Vekili Elif Cecanpınar, 2. Başkan Vekili Ayşegül Sena Şengezer,

1. Divan Katibi Furkan Sargın seçildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU
Toplantıda, Eğitim Çalışma Grubu, Sağlık
ve Spor Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat
Çalışma Grubu, Proje Çalışma Grubu, Çevre
Enerji İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Kırsal
Çalışma Grubu, Uluslararası İlişikler Çalışma
Grubu, Hukuk ve İnsan Hakları Çalıma Grubu, Şiddet ve İstismarla Mücadele Çalışma
Grubu, Üniversite Çalışma Grubu, Tanıtım
ve Organizasyon Çalışma Grubu ve Bilişim ve
Teknoloji Çalışma Grubu oluşturuldu.
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City Expo en uzun soluklu

ŞEHiiRC
ŞEH
RCiiLiK FUARI
Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, 11 -13 Kasım tarihlerinde
gerçekleştirecekleri City Expo Fuarı’nın dokuzuncu
kez kapılarını açıyor olmasının kıymetli olduğunu
belirterek, “Türkiye’de bu kadar uzun soluklu bir
şehircilik fuarı bulunmuyor” dedi.

Y

ILDA iki kez toplanan Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Meclisi’nin
sonbahar dönemi oturumu, Mimar
Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı.
AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü başkanlında gerçekleştirilen olağan
meclis toplantısında, altı gündem maddesi
görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Hakan
Tütüncü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğinde ve AKBB koordinatörlüğünde bu yıl dokuzuncusunu düzenleyecekleri
Antalya City Expo Fuarı hakkında açıklama
yaptı.
Antalya City Expo-Antalya Şehircilik
ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler
Sempozyumu’nu, pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl yapamadıklarını anımsatan Başkan
Tütüncü, “Antalya City Expo’yu, bu yıl ki, fuar
takvimine göre Mart ayında yapmamız gerekiyordu. Ama pandemi sebebiyle yapamadık.
Covid-19 salgınında normalleşme sürecinin
başlamasıyla City Expo Fuarı’mızı, 11 -13
Kasım 2021 tarihlerinde Anfaş Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

AKBB’NIN ŞEHIRCILIK FUARI BAŞARISI
Tütüncü, Antalya City Expo Fuarı’nın, bu
yıl dokuzuncu kez kapılarını açacağını belirterek, şunları söyledi: “ Şehircilik fuarının dokuzuncu kez düzenleniyor olmasının kıymetli
18

olduğunu ifade etmeliyim. Türkiye›de bu
kadar uzun soluklu sürdürülen bir şehircilik
fuarı bulunmuyor. Esası itibariyle şehircilik
fuarları gerçekten zor işler; öyle kolay işler
de değil, son derece meşakkatli işler. Sadece
profesyonelleri ilgilendiren, halkın çok fazla
alakadar olmadığı alanlarda fuar düzenlemenin zor organizasyonlar olduğunu ifade etmeliyim. Türkiye’nin değişik yerlerinde, birlikler,
belediyeler bu anlamda şehircilik fuarları kurmaya niyet ettiler. Bu organizasyonu, bir, en
fazla iki ya da üç yıl yapabildiler. Daha sonrası
gelmedi. AKBB’nin, şehircilik fuarını dokuz
kez düzenlemesi önemli bir başarıdır.”

FUARA ILGI BÜYÜK
Fuara yoğun bir katılım beklediklerini
aktaran Tütüncü, “Binden fazla misafirimizi
Antalya’mız da 3 gün boyunca ağırlayacağız.
Bu rakam, önemli organizasyon gerektiren
bir iş. Türkiye’deki bütün belediye başkanlarını, belediyeleri, firmaları fuara davet
ediyoruz. Uluslararası davetlerimiz de söz
konusu. 11- 13 Kasım tarihlerinde güzel bir
fuarı, şehrimize, ülkemize armağan edeceğiz.”
açıklamasını yaptı.

AKBB NORMALE DÖNÜYOR
Başkan Hakan Tütüncü, 2020’nin Mart
ayından itibaren AKBB’nin çalışmalarının
pandemi nedeniyle stabil bir düzeyde iler-

lediğini hatırlatarak, konuşmasında şunları
kaydetti: “Yakın bir tarihe kadar pandeminin
yoğun etkilerini hepimiz derinden yaşadık. Bu
etkiler sebebiyle birliğimizin eğitim faaliyetleri, bölge toplantıları maalesef yapılamadı.
Encümen toplantılarımızı bile çoğu kez sanal
ortamdan gerçekleştirdik. Şimdi üzerimizdeki
kara bulutlar dağılıyor. Birliğimiz, yine rutin
eğitim faaliyetlerine ve belediyelerimizin
ufuklarını yükseltecek, hizmet kalitelerini artıracak çalışmalarına yeniden başlayacak. Ara
verdiğimiz üye belediyelerimizi ziyaretlerimizi
de yeniden gerçekleştireceğiz.”

BIRLIĞE DENK BÜTÇE
Başkan Tütüncü’nün konuşmasından
sonra olağan meclis toplantısında gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi. Birliğin,
2022 yılı ve izleyen iki yıla ait 4 milyon 100
bin TL’lik bütçesi oy birliği ile meclisten geçti.
Oylamanın ardından söz alan Başkan Tütüncü, denk bir bütçe hazırladıklarını ifade etti.

AKBB’YE 5 BELEDIYE DAHA ÜYE OLDU
Birlik Meclisi, Denizli Baklan (AK Parti),
Konya Hadim (AK Parti), Konya Akören
(MHP), Karaman Göktepe (CHP), Afyonkarahisar Akharım (AK Parti) belediyelerinin
üyelik başvurularını da oy birliği ile kabul etti.
Üyelikleri kabul edilen 5 belediye ile birlikte
AKBB’nin üye sayısı 82 oldu.
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Manavgat’ta
hafif hasarlı
binalar onarılıyor
Manavgat’ta Nef Vakfı ve
İhtiyaç Haritası tarafından
Manavgat Belediyesi’nin
çözüm ortaklığıyla bir süredir
yürütülen “Bir Destek Bir
Yuva” projesi kapsamında
hafif hasarlı ev statüsündeki
398 binanın bakım, onarım ve
tadilat çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi,
çevre kirliliğini önleme ve
geri dönüşüm atıklarını
ekonomiye yeniden
kazandırma çalışmaları
kapsamında ilçe genelinde
beş noktaya ‘mobil atık
getirme merkezi’ yerleştirdi.

Y

ANGINDAN etkilenen 47 mahallede
harıl harıl çalışan Manavgat Belediyesi ve yardımseverler, şimdiye
kadar yangın atlatmış 160 adet hafif
hasarlı binanın bakım ve onarımını tamamladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen
de tadilatlar sırasında sık sık inceleme ziyaretleri yaparak yangınzede vatandaşlarla sohbet
ederek acılarını paylaşmaya devam ediyor.
Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası portalının “Bir Destek Bir Yuva” projesi ve Sosyal
Pazar Yeri çalışmalarının hayata geçirilmesi
amacıyla bir süre önce Manavgat Belediyesi
ile işbirliği protokolü yapılmıştı. Protokol
sonrasında harekete geçen vakıf yetkilileri ve
Manavgat Belediyesi, tüm hızıyla bakanlıkça
da belirlenen hafif hasarlı evlerin onarımlarını
yapmaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle
sağlanan inşaat malzemeleri, Manavgat Belediyesi’nin lojistik destekleriyle planlı olarak
onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar
öncesinde yanmış, boyaları dökülmüş veya bir

tarafı yıkılmış olan evler, çalışmalar sonrasında yepyeni yüzlerine kavuşmaya başladı.
Çalışmalara ev sahipleri de destek verdi.
Evleri yanan vatandaşlar, hayırsever vakıfa
ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e
teşekkür etti.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ
Nef Vakfı yetkilileri de, “Evlerini onardığımız vatandaşlarımız inşallah kışlarını rahat
geçirecek. Ustalarımız canla başla çalıştı.
Belediyemiz her türlü desteği verdi. Çalışmalarımızı 398 hafif hasarlı bina tamamlanana
kadar sürdüreceğiz” dedi. Manavgat Belediye
Başkanı Şükrü Sözen de, “Yangın sonrasında
her an vatandaşlarımızın yanında olmaya
gayret ettik. Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası’nın
başlattığı Bir destek Bir Yuva projesiyle hafif
hasarlı yanmış evlerin tadilatlarını yapıyoruz.
İnsanlarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilirsek ne mutlu bize. Yaralarımızı el ele
vererek sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı’nda mahallelere
mobil atık getirme merkezi

K

ONYAALTI Belediyesi, ‘sıfır atık
projesi’ kapsamında Toros Mahallesi
Muhtarlığı önü (Mevlana Parkı), Uluç
Mahallesi Çayırlı Hacı Mustafa Kara-

bulut Parkı, Liman Mahallesi Şehit Hava Binbaşı Cengiz Toytunç Parkı, Kuşkavağı Mahallesi
Dr. Orhan Yener Parkı ve Liman Mahallesi
Dostluk Parkı olmak üzere beş noktaya ‘mobil
atık getirme merkezi’ yerleştirdi. Şimdilik beş
mahallede konumlandırılan merkezlerde küçük
elektronik eşyalar, kağıt ve karton atıkları, plastik ve metal atıkları, cam, tekstil ve pil atıkları
amacına uygun bir şekilde toplanacak.

7 TÜR ATIK TOPLANIYOR
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
7 ayrı atık türünü geri dönüşüme kazandırabilmek için ilçe genelinde beş noktaya mobil
atık getirme merkezi yerleştirdiklerini söyledi.
Esen, ‘‘Gerek çevre kirliliğini ortadan kaldırmada, gerekse ekonomiye ve üretime sağladığı
katkı anlamında geri dönüşümün ilçemize,
şehrimize ve ülkemize sağlayacağı pozitif
etkinin farkındayız ve çalışmalarımızı buna
göre yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da bu
konuda duyarlı olmalarını diliyorum’’ dedi.
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Yeni raylı sistem hattı

HiZMETE AÇILDI

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin
Otogar- Müze arasında yapımını
tamamladığı 3. Etap Raylı Sistem
Projesi faaliyete geçiyor. Hat üzerindeki sinyalizasyon, trafo, gabari, cer gücü gibi
sistemlerin denetlenmesinin ardından kum
torbaları kullanılarak yapılan ağırlıklı testler
de başarıyla tamamlandı.
Raylı sistem; Atatürk Durağı, Sakarya,

Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem
Projesi’nde tüm testler başarıyla tamamlandı.
Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem,
Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı
arasındaki güzergahta artık vatandaşları
taşımaya hazır. Yeni hat, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı
ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
25-Ekim-1 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi.

AKTARMA İLE EXPO’YA KADAR ULAŞIM
Hattın sisteme alınması ile Varsak-Müze
arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.
Yapılacak karşılıklı aktarma ile Varsak-Müze
hattından ve Fatih-Havalimanı veya Fatih-Expo hattında istenilen noktaya ulaşılabilecek. Sistem, toplu ulaşımda rahatlama
sağlayacak.

Muratpaşa ikinci öğrenci konukevini açtı
Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal, belediyenin
ikinci öğrenci konuk
evini Meydankavağı
Mahallesi’nde
oluşturduklarını
söyledi. Başkan Uysal,
kız öğrenciler için
hazırlanan konukevinin
60 kişi kapasitesine sahip
olduğunu belirtti.

M

URATPAŞA Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde 88 öğrenci
kapasiteli kız öğrenci konuk
evinin ardından ikincisi konukevini Meydan Kavağı Mahallesi’nde hizmete açtı.
Başkan Uysal, üniversite öğrencilerinden konaklama talebiyle Muratpaşa Belediyesi’ne çok
sayıda başvuru geldiğini ve mevcut kapasitenin
dolmasıyla birlikte Meydankavağı Mahallesi’nde kiralanan bir apartmanı öğrenci konukevine
dönüştürme kararı verdiklerini söyledi.
Apartmanda, 2+1 ve 1+1 şeklindeki her
bağımsız bölümü 4 ve 6 öğrencinin kalabileceği şekilde düzenlendiklerini aktaran Başkan
Uysal, her bölümde mutfak, banyo ve tuvaletin

yer aldığını söyledi. Başkan Uysal, 60 kişi kapasiteli konukevine kayıt için 444 80 07 numaralı
Turunç Masa Çağrı Merkezi’nden başvuru
oluşturulabileceğini söyledi.
Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin
kreşlerin, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik
destek eğitim kurs merkezleri ve gençleri
üniversite sınavlarına hazırlayan merkezleriyle aynı zamanda büyük bir eğitim kurumu
olduğunu aktardı. Bununla birlikte her yıl
yaklaşık bin üniversite öğrencisine eğitim
yardımı yaptıklarını dile getiren Başkan Uysal,
“Hayatın her aşamasında Muratpaşa Belediyesi olarak var olmakta kararlıyız. Bunun için
çalışıyoruz” dedi.
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

İDRİS TAŞ:

“Cemiyetimizi meslektaş
dayanışmasının merkezi
haline getireceğiz”
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Bu ay “Güldal’la 5 Çayı”
bölümümüzde konuğum;
benim de üyesi olduğum
ve kısa bir süre önce
18. Genel Kurul
toplantısıyla yeni
başkanını seçen Antalya
Gazeteciler Cemiyeti’nin
çiçeği burnunda Başkanı,
başarılı gazeteci İdris Taş
oldu… Kendisiyle seçim
süreci, yakın dönem
yönetim hedefleri,
amaçları ve mesleki
beklentileri ile ilgili keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik…
m Başkanım öncelikle, biz cemiyet üyeleri sizi tanıyoruz, biliyoruz ama okuyucularımıza da tanıtmak amacıyla; kısaca
kendinizden bahseder misiniz?
Antalya’da dünyaya geldim. Yörükler diyarı
aynı zamanda dünyanın en gözde yerlerinden
biri olan Manavgat Köprülü Kanyon’da büyüdüm. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin
ilk yerel uydu televizyonu ETV’de mesleğe
başladım. Sonra VTV’de uzun yıllar program
müdürü olarak görev yaptım. Meslek hayatım
boyunca Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)
başta olmak üzere çok sayıda STK’nın basın
ödülleri kapsamında yılın gazetecisi ödüllerine
layık görüldüm. 2007 yılında RTÜK tarafından
bölgesel ve yerel televizyonlar kategorisinde
güzel ve doğru Türkçe kullanımı ödülüne
layık görülmek de ayrıca meslek hayatımdaki
en gurur verici anılarımdandır. Basın kartı
komisyonu üyeliği ve uzun yıllar AGC Başkan
Yardımcılığı görevlerini sürdürdüm. Ve 9 Ekim
2021 tarihinde üyelerimizin takdiri ile Antalya
Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını sürdürüyorum. Ayrıca Radyo Televizyon Yayıncıları
Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı, Toros Gazetesi Sorumlu
Yazı İşleri Müdürlüğü ile medya bilirkişiliği
görevlerim devam etmektedir. Kendimden
bahsederken esas eklemek istediğim bir şey
daha var; tüm canlılara ve doğaya aşığım,
ömrüm boyunca doğamızın gelecek nesillere
emaneti noktasında mücadele edeceğim.
m Bu dönemdeki hislerinizi alabilir
miyim? Nasıl bir seçim süreci geçirdiniz?
Bu sürecin size neler kattığını düşünüyorsunuz?
Biliyorsunuz seçimler uzun bir maratondur. Bir güne sığmaz. Mesleki birikim,
deneyim ve mesleki dayanışma ile başarılı olabilirsiniz. Bu seçim bana yıllarca biriktirdiğim
dostlukların mesleki dayanışmadaki somut
örneğidir. Güven ve nesnel düşünce yapısının
ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Eğer
siz kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi
başkasına yapmamayı bir ilke haline getirirseniz nezaket her zaman yanınızda olur.
Seçim sürecinde ben ve yol arkadaşlarım bu
ilke çerçevesinde hareket ettik. Hepsine teker
teker teşekkür ediyorum.

m Sizce seçilmenizdeki en önemli
etkenler neler?
Gazetecilikte mesleki deneyim ve mesleki
birliklerde verdiğiniz mesai hayatidir. Şahsım
olarak mesleğe başladığım günden bu yana
meslek örgütlerinin her zaman içinde oldum.
AGC benim adeta ikinci evim oldu. 3 yıl seçici
kurul üyeliği, 15 yıl başkan yardımcılığı döneminde hiçbir meslektaşımla ikili münakaşaya
girmemeye özen gösterdim. Onların iyi gününde olduğum gibi daha çok kötü günlerinde
yanlarında oldum. Tüm meslektaşlarıma eşit
oranda değer verdim, bir ayrımcılık içinde asla
olmadım. Bu birikim ve farkındalık 2 aylık
adaylık döneminde yapılacak iş değil. Seçim
sürecinde 25 yıl önce mesleğe başladığım
yıllardaki tüm çalışma arkadaşlarım yanımda
yer aldı. Çünkü hayatımda hiçbir arkadaşımın
üzerine basarak kariyer elde etmedim. O yüzden bizimle çalışan meslektaşlarım katıksız
değer verdi. Bir de seçim döneminde çok iyi bir
ekip kurduk. Mesleğinde başarılı, ekip ruhuyla
hareket eden bir meslektaş dayanışması başlattık. Ekibimiz ile kısa sürede sahaya hakim
olduk. Listemizi kurarken her kesime hitap
edecek kişilerden oluşturduk. Sabah 06.30
gece 00.00 çalıştık. Tüm bunların emeğin
toplamıdır başarımız. Başarmak için hayal
etmek, inanmak ve kararlı bir şekilde hedefe
kilitlenmek gerek. İnandık, dayanışmayı bir an
bırakmadan inandık…

m Önceki yönetim, uzun süren birkaç
yönetim dönemini kapsıyor. Bu dönemlerde neler yapıldı, nelere vakit olmadı
sizce?
Önceki yönetimde de başkan yardımcılığı
görevim vardı. AGC Kaleiçi’nde tüm ekipman
ve donanımıyla bir basın merkezine kavuştu.
Çalışmalarımızın en anlamlısı ise bugüne
kadar 500 milyar TL’ye yakın meslektaşlarımızın çocuklarına burs imkanı sağlamamızdır.
Ve yine "emeğin hakkı emekçide" mottosuyla
bugüne kadar 130 milyar TL meslektaşlarımıza telif ödendi. Çok sayıda Avrupa Birliği
projesi gerçekleştirilerek mesleki eğitimler ile
meslektaşlarımızın mesleki donanımına katkı
sunuldu. Dünyanın farklı yerlerinden 10 ülke
ile medya köprüleri kuruldu. 120 meslektaşımız yurt dışı seyahatleriyle hem farklı bir ülke
görme imkanı yaşadı hem de mesleğimizin
dünyadaki yansımalarına şahit oldu. Önceki
yönetimlerde tüm bu çalışmalar yapılırken
elbette ki eksiklikler de oldu. Olabilir, bu eleştiriyi ve takdiri üyelerimize bırakmak uygun
olacaktır.
m Sizin yönetiminizin gelecekte nasıl
anılmasını arzu ediyor, hangi motto ile
yola çıkıyorsunuz?
Yola çıktığımız ilk günden bu yana demokratik, katılımcı, mesleki sorunlarımıza çözüm
odaklı bir anlayışın kalıcı olması adına mü-
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"Tüm üyelerimiz,
'Arkamda
Antalya
Gazeteciler
Cemiyeti var'
diyebilmeli."
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m Seçim öncesi oluşturduğunuz projeleri
hayata geçirmek için ilk etapta neler
yapmayı planlıyorsunuz?
Öncelikle AGC Danışma Kurulu ve
üyelerimizin yer aldığı komisyonlar kurma
çalışmasını başlattık. Her ay bir projeyi
hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine paralel
bir şekilde ekonomik olarak ihtiyaç sahibi
meslektaşlarımızın yanında olmaya istihdam
ortamları yaratmayı ilk hedeflerimiz olarak
belirledik. En büyük projemiz üyesine
sahip çıkan, “Arkamda Antalya Gazeteciler
Cemiyeti var” hissini uyandıran bir yönetim
modeli ortaya koymak olacaktır. Bunun için de
gece gündüz çalışan, proje üreten, katılımcı,
demokrat bir yönetim anlayışı ortaya koymayı
hedefliyoruz. Cemiyetimizin üreteceği
hizmetlerden, sağlayacağı imkânlardan
her üyemizin eşit şekilde yararlanmasını
sağlayacağız. Danışma organlarımızı etkin
kullanacağız. Şeffaf olacağız, üyelerimizin
fikirlerini alarak çalışmalarımızla ilgili hesap
vereceğiz. Karar alma süreçlerinde teknolojiyi
etkin kullanarak dijital medyadan ve bilgi
sistemlerinden yararlanacağız.
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cadele vermeye karar verdik. Özellikle basın
özgürlüğü, kadın meslektaşlarımızın meslekteki gücünün artırılması ve gelecek nesillerin
mesleğimizi omuzlarına alırken onlara rol
model olabilecek projelere imza atmak, açıkçası geleceğe iz bırakmak istiyoruz. “Geçmişi
unutma, şu anı verimli kıl, geleceğe umut taşı”
mottosu ile hareket ediyoruz. Mesleğimizin
aldığı yaraların sarılarak genç iletişimcilerin
önünü açmak bizim en öncelikli görevlerimizin başında geliyor.
m Üyelerinize ve genç üye adaylarına dergimiz aracılığıyla neler iletmek
istersiniz?
Öncelikle 18. Genel Kurulda bize güvenen,
inanan yol arkadaşlığı yapan tüm üyelerimize
teşekkürü bir borç bilirim. Her biri birbirinden değerli üyelerimizin ihtiyaçlarına talep
ve önerilerine kapımız sonsuza kadar açıktır.
Biz fikir alışverişi yaparak katılımcı ve şeffaf
bir yönetim içerisinde olacağız. Tüm üyelerime geçmişte nasıl isem şimdi de eşit mesafe
olacağımı iletmek isterim. Mesleki dayanışma
ve birliktelik hem cemiyetimizi hem de mesleğimizi güçlü kılar. Gazetecilik gibi onurlu bir
mesleği gerçekleştirmek isteyen genç iletişimcilere, taze beyinlere şunu iletmek istiyorum:
Disipline ve insan sevgisine ihtiyacınız var.
İnsan sevgisi size adalet duygusunu merhameti kazandırır, disiplin ise planlı programlı
olmanızla meslekte başarının kapılarını açar.
Yeter ki inanın. Mesleğinize ve meslek örgütlerinize sahip çıkın.
m AGC Başkanlığı süreci yeni ama siz
bir süredir de RATEM’in (Radyo Televizyon Yayıncılığı Meslek Birliği) Başkan
Yardımcılığı görevini yerine getiriyorsunuz. Bize biraz da birliğinizden bahseder
misiniz? RATEM neler yapmaktadır, ne
amaçla kurulmuştur.
RATEM, Radyo televizyon yayıncılığının
sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846
Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan
kaynaklanan hakların takibi ve korunması
amacıyla 2001 yılında kuruldu. Üyesi olmak-

tan onur duyduğum bu sivil toplum örgütü
ülkemizin her noktasında yayın yapan radyo
televizyon yayıncılarını aynı çatı altında
birleştirdi. Gerçekleştirdiği proje faaliyetlerle
sadece üyelerinin değil; ulusal, bölgesel ve yerel yayıncıların desteğini alarak tüm yayıncılık
sektörünün sesi olmayı başardı.
m Üyesi olduğunuz birçok sivil toplum
kuruluşu var. Ben de bu tür birçok oluşumun içinde olan biri olarak sormak isterim; sivil toplum örgütlerinin şehirlerine
ve ülkelerine ne gibi katkıları olduğunu
düşünüyorsunuz?
Sivil toplum kuruluşları bir kentin gözü,
kulağı, dilidir. STK’lar bu anlamda birçok meslek kolunda nitelikli iş planlarının yapılması,
pratiğe dökülmesi ve kamu yararının öncelik
olduğu bir hedefi ilke edinmişlerdir. Kent ve
yaşadığınız ülkede neler olduğu, hangi dinamiklerin var olduğundan haberdar olacağınız
yegane iletişim alanlarıdır STK’lar. Dolayısıyla
birlikten kuvvet doğar mottosuyla tüm sivil
toplum kuruluşlarının yaşaması, yaşatılması
gerektiğine inanıyorum. Bugün TEMA Vakfı
olmasaydı çocuklarımıza kim ağacın yeşilin
öneminin farkındalığını aktaracaktı. STK’lar
bir okuldur, o okuldan iyi derece ile mezun
olabilmek de insani yönünüzü kent ve dünya
için vereceğiniz emeğe bağlıdır.
m Son olarak neler eklemek istersiniz?
İnsan kırmadığı gönüllerle ve iyiliğiyle
hatırlanır. AGC başkanlığım sürecince ilk
amacım bu; iyilik yapıp insanların yüzünde
tebessüme yol açmak. Cemiyetimizi bu felsefe
ışığında meslektaş dayanışmasının merkezi
haline getireceğiz.
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NOTE İNŞAAT’TAN YEPYENI BIR
YAŞAM TARZI;

NOTE 42

2005 yılından bu yana
başta inşaat olmak üzere;
tekstil, ithalat, ihracat ve
turizm sektörlerinde varlık
göstermekte olan Note
İnşaat ve Yatırım Şirketi;
insana ve insan yaşamına
verdiği değerle, hayata
geçirdiği ve geçireceği
tüm konut projelerinde,
kişilere sadece dört
duvar değil, yeni bir
yaşam tarzı vaat ediyor.
Yenilikçi, sürdürülebilir
ve fonksiyonel yapıların
oluşturulmasına öncülük
eden Note İnşaat ve
Yatırım Şirketi; bu bilinçle
şimdi yepyeni bir projenin
daha temellerini atma
hazırlıkları içerisinde:
NOTE 42…
26
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OTE İNŞAAT, her gün yeni fikirlerle zenginleştirdiği hedeflerine;
tüm coğrafi ve kültürel değerlerin
bilincinde olarak, her toplumdan
bireyin beklentilerine ışık tutmak ve kaliteli
yapılarda yaşama hayallerini gerçekleştirmek
için çalışmalarına devam ediyor.
Sektörde gelişigüzel ve alışılagelmiş yapıların gün geçtikçe artmasının önüne geçmek
adına daha yenilikçi, sürdürülebilir ve fonksiyonel yapıların oluşturulmasına öncülük eden
Note İnşaat ve Yatırım Şirketi; bu bilinçle
şimdi yepyeni bir projenin daha temellerini
atma hazırlıkları içerisinde: NOTE 42…

ÇEVRE DOSTU NOTE 42
Note İnşaat’ın tüm projelerinde olduğu gibi NOTE 42 projesinde de, malzeme
seçimlerinden, imalat sürecine kadar doğal
kaynaklara ve çevreye olan duyarlılık ön
planda tutuluyor.

KONFOR HERKESIN HAKKI
NOTE 42 projesinde kalite ve fonksiyon
özellikleri ön planda tutularak, maliyet noktası hedef kitlenin daha büyük bir kesiminin
ulaşabilecek bir seviyeye taşınıyor.

ZAMANSIZ TASARIM
NOTE 42, uzun vadede fonksiyonunu
yitirmeyecek ve ilk günkü heyecanla kullanıcılarına yaşam alanı teşkil edecek bir tasarıma
sahip...

ŞEHIRDEN DIŞINDA, HAYATIN TAM IÇINDE
2022 Ocak ayında başlanması ve bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan NOTE 42, yeni
fikirlerin, yeni yaşam tarzlarının doğduğu
bambaşka bir proje olarak Antalya Aksu ilçesinde Altıntaş mevkiinde 15477/7 parselde
yer alıyor.

YUVA SICAKLIĞINDA TATIL KEYFI
Yarı olimpik havuz ile evinizin konforu ve
sıcaklığında, tatil keyfi yaşayacak, Antalya’da
yaşama ayrıcalığının keyfini süreceksiniz.

GÜVENLI VE ÖZEL BIR YAŞAM
NOTE 42, özel güvenlikli giriş - çıkışı, 24
saat gözetim altındaki otoparkı ile korunaklı
ve özel bir yaşam güvencesinde mutlu bir
gelecek vaat ediyor.

Modern ve
konforlu
yaşamın adresi
m 3500 m2 alan içerisinde mono blok
(tek bina) olarak tasarlanan NOTE 42
projesinde, 1 + 1 ve 2 + 1 planlı toplam
42 daire yer alıyor.
m 605 m2 alan üzerine yerleşecek
bina 1 bodrum - zemin kat ve üzerinde
5 kat olmak üzere; 6 kattan oluşacak ve
her katta 7 daire yer alacak.
m 2900 m2 alana sahip bahçe
içerisinde 45 araçlık otopark, havuz ve
yeşil alanlar bulunuyor.

1 + 1 DAİRELER

2 + 1 DAİRELER

m Giriş / Antre
m Açık mutfağın yer aldığı salon
m Ebeveyn yatak odası + ebeveyn

m Giriş / Antre
m Açık mutfağın yer aldığı salon

m Yatak odası
m Banyo + tuvalet

banyo – tuvalet
m Çocuk (misafir) yatak odası
m Genel banyo + tuvalet

ADRES:

Ali Çetinkaya Caddesi,
No:132 Premier İş Merkezi,
B Blok Kat: 4 Ofis: 18
Muratpaşa/Antalya
E-POSTA ADRESİ:

info@noteyapi.com.tr
TEL:+90 242 312 86 42
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Emsal Doğan Antalya Güzellik Merkezi
GÖKHAN ELMABAŞOĞLU:

“Cildini sev ve ona değer ver”

Emsal Doğan Antalya Güzellik Merkezi ile verimli
bir iş birliği gerçekleştiren Medikal Estetik
Uzmanı Dr. Gökhan Elmabaşoğlu ile bir aradayız.
Kendisiyle keyifli sohbetimizde, Emsal Doğan
Antalya Güzellik Merkezi ile buluşma hikayesini
dinlerken aynı zamanda merkezdeki medikal
estetik uygulamaları, en çok rağbet gören
işlemler, uygulamaların etkisini artırmak için
yapılması gerekenler ve daha birçok konuda,
detaylı bilgiler edindik.
m Merhaba. Sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
Merhaba. Ben Dr. Gökhan Elmabaşoğlu.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 3 yıldır medikal estetik sektörü ile ilgileniyorum. Antalyalıyım ve gerçek bir Antalya
aşığıyım. Şehir dışına çıktığım zamanlarda hep
memleketimi özler ve bir an önce geri dönmek
isterim (gülüyor).
m Emsal Doğan Antalya Güzellik Merkezi ile yolunuz nasıl kesişti?
Emsal Doğan Antalya Güzellik Merkezi,
profesyonel çalışmaları, hizmet anlayışı ve
kalitesi ile sektörde yakından takip ettiğim
bir markaydı. Emsal Doğan Antalya Lara’da,
Göksel Batinli ile bir araya gelerek birlikte çok
verimli yol alabileceğimize karar verdik ve bu
doğrultuda iş birliği yapma kararı aldık.

“Kişinin kendisine yaşamı
boyunca yapacağı en
güzel yatırım, sağlığına ve
vücuduna olan yatırımdır.”
m Medikal Estetik tam olarak nedir?
Medikal Estetik, bir hekim tarafından yapılan çeşitli uygulamalarla, cilt, yüz ve vücudun
daha da güzelleştirilmesidir diyebiliriz. Herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek olmaması
sebebiyle, hastalar açısından avantaj sağlayan
Medikal Estetik, kişinin doğalığını yitirmeden sağlıklı görünmesini amaçlar. İç ve dış
etmenler sebebiyle cildimizde görülen fiziksel
değişimlerin giderilmesine yardımcı olur. Aynı
zamanda bence Medikal Estetik, hayatı torpilli
yaşamaktır. Çünkü kişinin kendisine yaşamı
boyunca yapacağı en güzel yatırım, sağlığına ve vücuduna olanı yatırımdır.Vücudun
içerisinde yatırım yapacağımız en uygun bölge
de, en çok göz önünde bulunan yüzümüzdür.
Medikal Estetik, küçük dokunuşlarla büyük
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değişimler yaratmaya, kişinin kendisine olan
özgüvenin artmasına, kendisini daha rahat ve
güvende hissetmesine yardımcı olur.
m Medikal Estetik alanında hangi
uygulamaları yapıyorsunuz?
Ameliyatsız yüz germe, dolgu uygulamaları, kimyasal peeling, çatlak ve leke tedavisi,
bölgesel zayıflama, cilt gençleştirme, portakal
kabuğu görünümü tedavisi, epilasyon gibi
uygulamalarımız mevcut.

“Tüm danışanlarımızı
yönlendirirken öncelikle
istek ve ihtiyaçlarını doğru
anlamaya gayret ediyoruz.”
m Danışanlarınız en çok hangi şikayetlerle sizlere geliyor ve kendilerini uygun
işleme karar vermek adına nasıl yönlendiriyorsunuz?
Genelde yaş skalasına göre istek ve ihtiyaçlar değişebiliyor. Örneğin danışanımız genç
ise isteği, daha güzel, çekici görünmek veya
vücudunda kendisini rahatsız eden bir bölgeye
uygulama yaptırmak olabiliyor. İleri yaşlardaki
kişilerde ise öncelikli istek, daha genç görünmek oluyor. Bunun yanında mimikleri ve yüz
hatları nedeniyle istemediği halde sinirli ve
sert göründükleri için yüzlerindeki ifadeyi yumuşatmak isteyen danışanlarımız olabiliyor.
Tüm danışanlarımızı yönlendirirken öncelikle
istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamaya gayret
ediyoruz. İsteğini net olarak öğrendikten
sonra, bu uygulamanın gerçekten gerekli olup
olmadığını kendisine izah ediyor ve yapılması
ideal olan işleme birlikte karar vererek, ortak
bir noktada buluşuyoruz.
m Estetik yaptırmak için sizce hangi
yaş dönemi idealdir?
Keyfi ve özel isteğe bağlı ise estetik uygulamaları, 18 yaşını doldurmuş reşit kişilere
yapıyoruz. Ancak eğer estetik müdahale tıbben gerekli ise, kişinin hayatına devam etmesi
konusunda sıkıntı yaratan giderilmesi zorunlu
bir durum varsa, herhangi bir yaş sınırlaması
bulunmuyor.

“Yapılan tüm uygulamaları,
hekim ve danışan el ele, iş
birliği halinde kararlaştırarak
gerçekleştiriyoruz.”
“Doğru bakım, işlemin
etkisini uzun bir döneme
yayma açısından büyük
önem taşıyor.”
m Uygulamalar sonrasında işlemin etkisini daha uzun süre devam ettirebilmek
için nelere dikkat edilmeli?
Her işlemin bakımı ve kullanılması gereken
ürünü farklı. Yapılan tüm uygulamaları, hekim
ve danışan el ele, iş birliği halinde kararlaştırarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla işlemler
sonrasında uygulama yapılan bölgeye özenli
davranmak, hekimin tavsiyelerini dinlemek,
profesyonel bakım ürünleri kullanmak
konusunda, danışanlarımızın daha dikkatli
olmasını istiyoruz. Doğru bakım, işlemin etkisini uzun bir döneme yayma açısından büyük
önem taşıyor.

“Danışanlarımızın en çok
dikkat etmesi gereken konu,
cilt analizlerini yaptırdıktan
sonra kendileri için doğru
olan ürünleri kullanmaları.”
m Doğru cilt bakımı nasıl olmalı? Bu
konuda okuyucularımıza ufak ipuçları
verebilir misiniz?
Öncelikle, ‘Cildini sev ve ona değer ver’ anlayışını benimsemeliyiz. Antalya gibi güneşin
etkisini yoğun olarak hissettiğimiz bölgelerde
mutlaka yaz kış güneş koruyucu kullanmalıyız. Makyaj yapmadan önce adeta bir
bariyer etkisi gösterecek şekilde, profesyonel
ürünlerle cildimizi ve son derece hassas olan
göz çevremizi nemlendirmeliyiz. Herkesin cilt
tipi ve ihtiyacı, kullanması gereken ürünlerin içeriği farklıdır. Danışanlarımızın en çok

dikkat etmesi gereken konu, cilt analizlerini
yaptırdıktan sonra kendileri için doğru olan
ürünleri kullanmaları. Kullanımı en uygun
ürünler ve işlemler hakkında bilgi sahibi
olmaları için kendilerini her zaman güzel bir
sohbet eşliğinde merkezimizde ağırlamaktan
mutluluk duyacağımı, sizlerin aracılığıyla
belirtmek isterim.
m Son olarak Emsal Doğan Antalya
Güzellik Merkezi ile iş birliğiniz doğrultusunda hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Emsal Doğan Antalya Güzellik Merkezi’nin, bugüne kadar yapmış olduğu kaliteli
çalışmaları, kendi misyonum ve vizyonumla
birleştirerek danışanlarımı mutlu etmeyi,
hayatlarında bir fark ve yenilik yaratmayı
hedefliyorum. Birlikte çıktığımız bu yolda,
gerçekleştirmek istediğimiz birçok projemiz
var. Deneyimli kadromuzla kendi tarzımızı
yaratarak, sektöre yeni bir soluk getirmeyi
amaçlıyoruz.
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PRESBiYOPi
NEDiR?
Presbiyopi
neden oluşur?

Dünyagöz Hastanesi
Op. Dr. Birgi Sönmezer

Presbiyopi, 40 yaşın
üzerindeki kişilerde yaşa
bağlı olarak oluşan yakını
görememe sorunudur. Gözlerimizin içindeki mercek
şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu mercek, özel
yeteneği sayesinde cisimler
yakına geldiğinde şişerek
şeklini değiştirebilir ve görme
kalitesini arttırır. Yakını görme bu şekilde gerçekleşmektedir. İnsan gözü, 40 yaşından
sonra bu yeteneğini yavaş
yavaş kaybetmeye başlamaktadır. Antalya Dünyagöz
Hastanesi hekimi Op. Dr.
Birgi Sönmezer son günlerde
çokça konuşulan prebiyopi
sorunu hakkında bilinmesi
gerekenleri anlattı…
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UZAKTAKI bir cismin yakına gelmesiyle
beyne ulaşan uyarı değerlendirilerek göze
iletilir. Burada gözün “silier cisim” denen
bölgesinde kasların kasılıp gevşemesiyle buna
bağlı lifler gerilmekte ya da gevşemektedir.
Liflerin bu hareketi, lensin incelerek ya da
kalınlaşarak kırıcılığının artmasına neden
olur. Göz, yaşa bağlı olarak bu yeteneğini
kaybeder. Kesin olarak ispatlanmamış olsa da
bu yeteneğin yaşa bağlı olarak kaybedilmesi
ile ilgili en yakın teori hücre yaşlanması
teorisidir. Bu teori, yaşlılığa bağlı olarak
saçımızın beyazlaması gibi göz hücrelerimizin
bu yeteneğini kaybettiğini belirtmektedir. Bu
nedenle sorun, patolojik bir sorun olarak değil
fizyolojik bir yaşlanma olarak değerlendirilir.
Presbiyopi yıllara göre her insanda son derece
standart bir şekilde artmaktadır. 40 yaşından
sonra her 10 yılda bir, +1 numara büyüme
gösterir. 50 yasında +2, 60 yaşında ise +3
numara büyümüş olur. Fakat burada ilginç bir
durum söz konusudur. Örneğin gözümüz -2
ise 40 yaşında buna +1 eklenir. Bu durumda
yakını görmek için -1 numaraya ihtiyaç
duyarsınız. 50 yaşına geldiğinizde ise uzak için
-2 numaraya ihtiyaç varken, yakın gözlüğüne
ihtiyaç kalmamaktadır. Bu nedenle miyop
olup da “Ben yakını çok iyi görüyorum.” diyen
hastaların yakını iyi görmelerinin nedeni, iki
rahatsızlığın üst üste gelerek kusur azaltıcı bir
etki oluşturmasıdır.

Presbiyopinin
belirtileri nelerdir?
PRESBIYOPI hastaları, cisimleri 50 cm’den
daha yakına getirdiklerinde görmede zorluk
yaşamaktadırlar. Bu nedenle cisimleri
gözlerinden uzaklaştırarak görebilirler.

Presbiyopi nasıl
tedavi edilir?
PRESBIYOPI tedavisi için uygulanan
yöntemlerin başında göz içi trifokal mercek
operasyonları ile presbylasik lazer tedavileri
uygulanmaktadır.

Presbiyopik lazer
tedavisi
YAKIN görüş bozukluğunun çözümünde kullanılan bir diğer yöntem ise lazer tedavisidir.
Presbylasik olarak adlandırılan lazer yöntemi
ile yakın görüş bozukluğu ortadan kaldırılabilmektedir. Lazer ile yakın görme tedavisi olabilmek için göz yapınızın yapılacak bir dizi tetkik
sonucunda uygun bulunması gerekmektedir.

Göz içi kullanılan
mercekler
BU tedavi yönteminde gözün içindeki mercek
alınıp yerine birden fazla odak kabiliyeti olan
mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli
halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı
uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar.
Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki
görüntüler düşmektedir. Tedaviye uygun olan
hastaların buna adapte olmaları ile uzak ve yakın gözlüklerine olan bağımlılıkları azalabilir.
Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir.
Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmenin
daha önemli olduğuna dikkat edilmelidir.
Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise
hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir katarakt ameliyatı olması sebebiyle hastalar aynı
seansta hem katarakt problemine hem de uzak
ve yakın görme problemine çözüm bulabilirler.
Hastanın öncelikle detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Her hastanın
gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir.
Kataraktı olan hastaların mesleki konumu,
yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı,
entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem
taşımaktadır.
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Ö
Gül Devrim Batı

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

Ne istediğini bilen, hedefine
uygun yolları belirleyen ve
bu yolda rahatça ilerleyebilen
yetişkin olabilmesi her
birimiz için ilgi çekici varış
noktası. Bu yüksek hedefe
ulaşmak için pek çok yöntem
var elbette ama özdenetim/öz
kontrol dediğimiz bir beceri
var ki; aslında hepimiz için
çok önemli…
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Bundan daha iyi
hediye mi olur?

Z denetim kavramı, Türk Dil
Kurumu sözlüğündeki tam
karşılığı ile “Daha önemli bir amaca
ulaşabilmek için kişinin tepkilerini,
davranışlarını veya başka amaca yönelme
eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol.”
anlamına gelir. Şöyle de örneklenebilir:
Anneniz kurabiye yaptı, ev mis gibi kokuyor
ama önce ana yemeği yemeniz gerekiyor ve
sabır göstermek zorundasınız.
Özdenetim/öz kontrol, erken çocukluk
döneminin en önemli gelişim süreçlerinden
biri. Çocukların belli kurallara uymaları
gerektiğinde yaşadıkları hayal kırıklığı,
kızgınlık gibi duygularını ve sonucunu
düşünmeden verdikleri tepkileri kontrol
etmeyi başarmaları demektir.
Öz denetim çocukların özgüven
geliştirmek, olumlu benlik algısı oluşturmak,
sosyal becerilerini geliştirmek, akranlarıyla
daha iyi ilişkiler kurmak, okula uyum
sağlamak ve akademik performansını
artırmak gibi diğer sorumluluklarını da yerine
getirmede oldukça önemli bir rol oynuyor.
Çocukların kendilerine verilen yönergeleri
zihinlerinde tutmalarını, dikkatlerini
odaklayıp planlama yapabilmelerini ve
belli bir hedefe yönelik çalışabilmeleridir.
Özdenetim ilerideki akademik başarı, akran
ilişkileri ve sosyo-duygusal yetkinlik için de en
önemli unsurlardan biridir denebilir.
Öncelikle kendisinin ardından da
başkalarının duygularını tanımak, ifade

etmek, nedenlerini farkına varmak
becerilerinin gelişmesi konusunda destek
olmak gerekiyor. Kendisini ifade edebilmesi
için gerekli koşulları oluşturmak önemli.
Örneğin: “Şu anda …. ya gitmek istiyorsun,
ancak hava karardı ve akşam oldu, gitmemiz
mümkün değil, şu anda kızgın ya da üzgün
hissediyorsun, bu duyguları hissetmekte
haklısın” vb.. ifadeler kullanmak, bir sonraki
durumda da kendisini ifade etmesine zemin
oluşturabilecektir.
Duygularını farkında olan ve bunları bazen
bekletebilen, bazen erteleyebilen kişiler ya da
çocuklar hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.
Duygularında takılıp kalmazlar.
Öz düzenleme bireyin düşünerek, bilinçli
ve farkında olarak davranabilmesi için
gerekli becerileri kapsar. Bilişsel ve duygusal
düzenleme becerileri birbirlerinden bağımsız
alanlar değildir. Tam tersine düşünceler
duyguları, duygular da düşünceleri etkiler.
Bu nedenle kaygı ya da hayal kırıklığı
duygusu ile baş etmekte zorlanan bir çocuk
öğrenme için gerekli bilişsel faaliyetlere
odaklanmakta zorlanır, düşüncelerini ve
bilişsel becerilerini düzenlemekte sorun
yaşar. Kaygı ile baş etmeyi ve düşünme
becerilerini düzenleyebilmek, çocukların
zorluklar karşısında yılmadan denemeye
devam etmesini ve böylece yeni becerileri
öğrenebilmesini mümkün kılar. Ve bizim
hedeflerimizden de biridir.
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Diş Hekimi Ömür
Duman, doğup
büyüdüğü Antalya’nın
Serik ilçesinde, kurucusu
olduğu Özel Serik
Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği’nde, her yaş
grubuna 20 yıllık mesleki
tecrübesiyle ağız ve
diş sağlığı hizmetleri
vermeye devam ediyor.

ÖZEL SERiK AĞIZ ve DiŞ SAĞLIĞI POLiKLiNiĞi

Uzman kadrosu ve üstün teknik
donanımıyla hizmetinizde!
D
IŞ Hekimi Ömür Duman, doğduğu
ve üniversiteye kadar tüm eğitim
sürecini tamamladığı Serik’te,
20 yıllık mesleki tecrübesini
her yaş grubu hastayla buluşturuyor...
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
mezunu olan Duman, bugüne kadar özel
muayenehanesinde sürdürdüğü hizmetlerine
hastalarının talebi üzerine, daha geniş çapta
devam edebilmek adına Özel Serik Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği’ni açmaya karar vermiş.
Bugünse, bu kararını hayata geçirdiği
polikliniğinde, birlikte çalıştığı deneyimli
ekip arkadaşlarıyla ve üstün teknolojiye sahip
cihaz donanımıyla, konforlu ve özel hizmet
sunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

AĞRISIZ VE ACISIZ TEDAVİLERLE
SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
19 Kasım’da resmi açılışı gerçekleştirilecek
olan Özel Serik Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği’nde; navigasyonlu ve üç boyutlu
tomografi desteğiyle ağrısız, dikişsiz implant
uygulamaları, zirkonyum kuronlar, e-max
kuronlar, laminate kuronlar, ön estetik
restorasyonlar, gülüş tasarımı, çocuk diş
hekimliği, cerrahi ve ortodontik tedaviler dahil
olmak üzere tüm diş hekimliği uygulamaları
yapılıyor.

ÜSTÜN TEKNİK DONANIMLA
ETKİLİ ÇÖZÜMLER

m 3D Tomografi
m Panoromik X-Ray
m Bleaching Sistemi (Diş Beyazlatma)
m Navigasyonlu ve 3 Boyutlu Tomografi
Sistemiyle Implant Uygulamaları
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UZMAN KADRO İLE
GÜVENLİ TEDAVİLER

m Dt. Ömür Duman
m Dt. Rana Akıl
m Dt. Harun Göbüt
m Uzm. Dr. Dt. Güliz Öngüç

ÖZEL SERİK AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

ÖZEL ZİYARETÇİLER

Güler yüzlü, profesyonel, son
teknolojinin ışığında diş tedavi
hizmetleri almak isteyen ve hijyene
önem veren her yaş grubundan hasta
Diş Hekimi Ömür Duman ve deneyimli
ekibi için özeldir...
Hafta içi: 09.00 - 19.00,
Hafta sonu Cumartesi günleri: 10.00 - 17.00
saatleri arasında
HİZMETİNİZDE…

CITYKAPAK KONUSU

35

CITYESTETİK

SCARLET X
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SELDA ZEREN

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

Scarlet X son teknoloji kullanılarak üretilmiş ve FDA onaylı
cihaz ile cilt gençleştirme işlemlerine verilen addır. Hazırda
oldukça sık tercih edilen Scarlet S uygulamasının bir üst
versiyonudur. Scarlet X ile anormal kan damarları seçici
olarak tedavi edilebilmektedir ayrıca kızarıklık, melazma,
ince kırışıklıkların giderilmesi, gözenek sıkılaştırma
ve akne, leke izlerinin giderilmesinde oldukça başarılı
sonuçlar sağlamaktadır.

B

U uygulama mikro iğneler yardımıyla cilt altına
iletilen radyo frekans
enerjisi sayesinde ciltteki
sorunları son derece pratik ve
güvenli bir şekilde tedavi eden
bir anti-aging olanağı sağlamaktadır. Anti-aging endüstrisinin
sunduğu son teknolojilerden bir
tanesi olan Scarlet X uygulaması leke sorunlarından cilt
canlandırmaya ve elastikiyet
kaybına kadar birçok farklı cilt
probleminde etkili bir tedavi olanağı sağlıyor.
Yalnızca tek seansla
dahi ciltte son derece başarılı sonuçlar
alınmasını sağlayan
ve cilde bütünüyle
bakım yapan, ayrıca
ağrı oluşturmayan bir
uygulamadır. Anti-aging
özelliği ile Scarlet X cilde daha
genç ve daha canlı bir görünüm
kazandırmaktadır.
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Scarlet X
nasıl
etki eder

SCARLET X uygulanmasında altın
kaplı iğnelerle cildin alt tabakasına radyo
frekans enerjisi gönderilmektedir. Cildin
altına gönderilen enerji ve iğnelerin cilde
batmasıyla yaratılan hasar, kolajen ve elastin
tetikler. Bu sayede gerek cilt altına iletilen ısı
enerjisi gerekse de cilt yüzeyinde açılan mikro
düzeydeki delikler sayesinde vücudun doğal
onarım süreci başlatılmış olur.
Scarlet X uygulamasındaki iğneler
sayesinde cildin üzerinde mikro düzeyde
delikler açmaktadır. Bu sayede kolajen ve
elastin üretimini tetiklemeye yarayan cihaz ile
birlikte radyo frekans enerjisini cildin altına
ileterek etki edebilmektedir.
Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden
bir tanesi ise uygulama derinliğinin
ayarlanabilmesi olmaktadır. Bu sayede direkt
olarak problemin kaynaklandığı katmana etki
etmektedir. Minimum 0,3 mm derinlikten
başlayarak 4mm derinliğe kadar inebilen
bipolar radyo frekans sistemi cildin tüm
katmanlarını etkilediği için cilt yüzeyine yakın
katmanlardan cildin en alt katmanına kadar
tedavi olanağı sunmaktadır.
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Scarlet X
nerelerde
kullanılır?

SCARLET X cilt yenileme ve cilt gençleştirme, ince kırışıklıkların tedavisinde, lifting ve
cilt germede, çatlak tedavisinde, cilt sıkılaştırmada, çene ve yüz hatlarının belirginleşmesinde, akne izi tedavisinde, gıdı ve boyun
toparlamada, vücut sıkılaştırmada, hiperhidroz tedavisinde, leke tedavisinde, sebum
dengelenmesinde hatta gözenek tedavisinde
olmak üzere bir çok alanda kullanılmaktadır.

Scarlet X
uygulamasının
avantajları
nelerdir?

Scarlet
X’in lekeler
üzerindeki
etkisi

LEKE tedavileri anti-aging tedaviler
sırasında hiç şüphesiz en zorlayıcı olan tedavileridir. Scarlet X ile melazma olarak da
bilinen ve cildin birkaç farklı tabakasında
birden meydana gelen aşırı pigment üretimi yüzünden oluşan leke probleminde de
etkili sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir.

UYGULAMANIN avantajları olarak minimum ağrı ile şoksuz iğne teknolojisinden, hızlı
ve kolay uygulanabilmesinden, kısa iyileşme
süresi olmasından, uygulamadan sonra hiç bir
yan etki yaratmadan özel bakım gerektirmemesinden, 0.1 mm’den 4 mm’ye kadar derinlik
kontrolünden, kuru cilt geçirgenliği için olası
en yüksek enerji aralığı olan 2 MHz kullanımından, pürüzlü cilt üzerinde dahi etkileri minimalize eden ileri teknoloji ucundan ve ayrıca
1 ay aralarla 3 seans uygulama ve minimum 1
yıl etkisini koruyabilmesinden bahsedebiliriz.

Scarlet X
uygulamaScarlet X nasıl sından sonra
bir tedavidir? herhangi bir
Ağrı veya acı
bakım gerekir
hissedilir mi? mi?
SCARLET X tedavisinden 30 dakika kadar
öncesinde uygulanan lokal anestezik krem
sayesinde konforlu bir tedavi sunulmaktadır.
Tedaviyi ağrı eşiği düşük hastalar dahi rahatça
tolere edebilmektedir.

Scarlet X
kaç seans
uygulanması
gerekir?

BU uygulamanın tedavi protokolü 3 - 4 hafta arayla uygulanan ve ortalama 3 - 4 seanstan
oluşsa da kaç seans uygulanması gerektiği
cildin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Scarlet
X tedavisi uygulanan bölgenin genişliğine göre
yaklaşık 30 dakika kadar sürmektedir. Scarlet
X uygulamasının ciltte yarattığı olumlu etkiler
hemen görülür ve etki kademeli olarak her
seanstan sonra giderek artar.

UYGULAMA sonrasında hafif kızarıklık
oluşabilmektedir ancak bu kızarıklıklar 1-2
saat içerisinde geçmektedir. Hasta sosyal
yaşamına hemen geri dönebilir. Uygulamadan
sonra cildin iyice nemlendirilmesi ve güneş
koruyucu kullanılması tavsiye edilir. Bunun
dışında başka herhangi bir bakım gerektirmez.

Scarlet X
uygulamasından sonra
herhangi bir
yan etki
oluşur mu?
BU uygulama esnasında veya sonrasında
hiçbir yan etki oluşmamaktadır. Bu sebepten
dolayı oldukça güvenli bir uygulama
kabul edilmektedir. Scarlet X şoksuz iğne
teknolojisine sahip olduğu için uygulama
sonrasında morarma, kanama veya iğne izi
oluşmamaktadır.

Ö Z E L

K U B İ L AY Y Ü C E L
P O L İ K L İ N İ Ğ İ

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, 1971 Sokak,
No: 36-D Kat: 1, Lara Cd., 07230 Muratpaşa / Antalya
www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75
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Güçlü kadınlar
Maid ve Kulüp dizilerinde ana karakterler hayat seçimleriyle ayakta durarak
beni kendilerine aşık ettiler. Benim bu iki dizideki kadınların gücü hoşuma
gitti. İkisi de kendi seçtikleri yollarında yürüyorlar ve bence bu onların
gücünü ortaya çıkarıyor. Nedenleri ne olursa olsun, seçimlerimiz gücümüz
bu hayatta. Önceliğimizin ne olduğu önemli ama hayat koşulları zorlaştıkça
güçleniyoruz aslında…
“Kalbiniz kırıldığında, canınız
sıkıldığında, bir kişiye ya da bir olayı
gerçekleştirene içerlediğinizde,
bilin ki karşınızdakine bu gücü
siz ellerinizle gümüş tepside
sunuyorsunuz. Hep anlatıyorum
hayatınız koskoca bir kütüphane
gibi. Raf raf! Ne zaman ki tepkiye
giriyorsunuz, bilin ki o kişiyi
koyduğunuz rafta problem var. O
kişiye yüklenmiş dengeden uzak bir
değer, fazladan dünyevi bir anlam
var. Rafı yüksek olduğu için sizin de
beklentiniz yüksek. Dengeye getirin
herkesi. Nasıl itip çekmeden nasıl
tepkisiz kalacaksınız bakın görün.
'Olan' bir etki yaratmayacak ki, sizde
tepki yaratsın. Siz dengede durun
ki, onlara sizden yaralayabilecekleri
gücü, kuvveti vermeyin. Alın ipleri
onların elinden kendi elinize. Eğer
onlar sizi yaralayabilecek kadar güçlü
ise; bilin ki bu gücü, kudreti, fırsatı,
şansı onlara siz verdiniz.”

B
Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

U yazı Instagram’da önüme düştü.
Serra Elçi yazmış. Bu yazı ile size
bu ay yazmak istediğim iki dizinin
temasını çok birleştirdim. Bu
yazıyı destekleyecek bir kitap da elimde ama
henüz okumadım. Matt Haig’in “Gece Yarısı
Kütüphanesi”… ‘Yaşamla ölüm arasında bir
kütüphane var. Her kitap yaşamış olabileceğin
başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana.
Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl, bir
hayatın olacağını görürsün’ diyor. Yani hayat
seçimlerimizden ibaret demek istiyor.
İşte Maid ve Kulüp dizilerinde ana
karakterler hayat seçimleriyle ayakta durarak
beni kendilerine aşık ettiler. Tam da girişte
paylaştığım gibi bu iki kadın karakter! Benim
bu iki dizideki kadınların gücü hoşuma gitti.
İkisi de kendi seçtikleri yollarında yürüyorlar
ve bence bu onların gücünü ortaya çıkarıyor.
Nedenleri ne olursa olsun, seçimlerimiz
gücümüz bu hayatta. Önceliğimizin ne
olduğu önemli ama hayat koşulları zorlaştıkça
güçleniyoruz aslında.

İLK DIZIMIZ MAID…
Maid, 2021 yapımı Molly Smith Metzler
tarafından yaratılan, Stephanie Land’in Maid:
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Bu ay yazımı Murathan
Mungan’ın bir şiiri ile
bitirmek istiyorum.
Kalın sağlıcakla….

Hard Work, Low Pay ve a Mother’s Will to
Survive adlı anı kitabından ilham alan bir
Amerikan drama dizisi. Dizinin başrolünde;
Margaret Qualley (Alex) ve onun gerçek
hayatta da annesi olan Andie MacDowell yer
alıyor. 23 yaşındaki Alex’in, iki yaşındaki kızı
Maddy ile verdiği yaşam savaşını anlatan
hikaye, özellikle psikolojik şiddete maruz
kalanların önünde ne kadar da az seçenek
olduğunu bir kez daha seyirciye gösteriyor.
Dizinin dikkat çektiği en büyük
problemlerden biri, gerçekten çaresiz bir
annenin, devletten yardım almaya çalıştığı
sırada karşılaştığı inanılmaz kısır döngülü
bürokratik engeller. Tek isteği kızı Maddy’nin
huzurlu ve sağlıklı bir ortamda büyümesi
olan Alex’in sıfırdan bir hayat kurmaya
çalışmasının ne kadar zor olduğunu izliyoruz.
Gerçekten seyirciye de bu çaresizlik geçiyor.
Seyrederken bir kadın olarak bu genç kadının
mücadelesine dahil olup dizinin mutlu sonla
bitmesini istiyorsunuz. Ben çok sevdim.

İKINCI OLARAK YAZMAK ISTEDIĞIM DIZI KULÜP!
Kulüp, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan
ikilisinin yönettiği dram türündeki Türk

orijinal internet dizisi.
Netflix’te 5 bölüm olarak ekrana gelen
ve merkezinde İstanbul Galata’da yaşayan
Sefarad Yahudilerinin öyküsünün anlatıldığı
Kulüp dizisini çok beğendim. Başrollerinde
Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Metin
Akdülger gibi isimler yer alıyor.
Bu yapımla ilk kez, büyük oranda
İstanbul’da yaşayan Yahudiler, kendi
ifadeleriyle; “görünür” olmuşlar.
BBC Türkçeye konuşan Yahudiler; dini
ritüeller ve Ladino dilinin özenli şekilde
ekrana yansıması kadar, Varlık Vergisi
gibi siyasi olaylara değinilmesinin de
önemine işaret ediyor. Yahudilerle yapılan
röportajlarda dizi için yorumları hep pozitif.
Dizinin siyasi yanını seyretmekten
hoşlandığım kadar, güçlü bir kadının hayatını
izlemek de hoşuma gitti. Farklı senaryo
görmeyi özlemişim. İyi senaryolar olunca
bizim oyuncuların nasıl güzel oyunculuk
sergilediğini gördüm. Bu anlamda dizi çok
güzel.
Alex ve Matilda’nın yaşam yolculuğunu
izlemek benim için çok keyifliydi. Henüz
izlemediyseniz tavsiye ederim.

Öteki Mithosu
göze alırsanız eğer
kırılır
dağılır aynadan
sandığınız resimler
sözcükler kalır geriye
cam kırıklarına saklanmış
az ışıklı odalarda sözcükler
Ayna: anlam ve görüntü için sırlanmış
kiler
bulur çıkarırsınız bir yerlerden
daha bulurken kararırsınız
çok önce öğrenmiştiniz: Bedel
özlenir ve kalır geriye
gerekenler
Sonra bir gün
Sizin için bir gün
Tehlikesiz, eski bir harita gibi
uyuttuğunuz aynaların tozunu silerken
elinize batar
bir zamanlar yaranızı kanatmış sözcükler
olaylar silinmiş, adlar unutulmuş, belirsiz
bir geometride
yerini bir türlü bulamaz kişiler, ilişkiler
yalnızca bir duygu
dipdiri bir acı çok eski tarihli bir
çağrışıma eşlik eder
bu nedir ki, yıllar sonra, telâşsız bir gün,
ömrümüzün durulmuş
bir mevsiminde, içinizin kazınmış
yerlerinden
ölümcül bir ağrı ansızın geri teper
ayna silinir, mithos biter, gider öteki
kitaplar yalnızca ölümü erteler
yaşam çıplak, siz giyinik. Utanırsınız
kuşandığınız kavramlar kullanılmaz
silâhlar gibi sizi terk eder
Öteki: çoktan eskimiş bir metafor,
Dostoyevski’yi
ve onu izleyen sonrakileri anımsamak
neye yarar şimdi?
Geçmiş bizi bırakıp gitti
O kadar çok şey öğrendik ki,
kendimiz için bile bir klişeyiz artık
En çok buna katlanamıyoruz
Farkındayız. Ve çürüyoruz.
Hepimiz artık gençliğin bizi terk eden
kuşağındayız
Eğer göze alıyorsanız bu kadarı da size
yeter
yedi renk, taze su, parlak ışık
her zaman yeniden okunacak bir kitap
bulunur
öğrenilecek yeni sözcükler
durduğunuz yerde, her yere aynı
mesafeden bakıyorsunuz
buraya geldiyseniz eğer, daha ne
istiyorsunuz
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VARiS
TEDAViSiNDE

altın ku rallar
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.

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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APAKÇIKLARDAKI 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.
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.

VARİS TEDAVİSİNDE
UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
m 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,
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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.
m Çocuk veya gençlerde tedaviye karar
verirken Doppler incelemenin yanı sıra karın
içi bölgeye yönelik ileri tetkikler yapılmalıdır.
m 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.
m 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.

CITYSAĞLIK
m 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.
m 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.
m 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.
m 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.
m Venöz ülserin eşlik ettiği varisli hastalarda kaçaklar ortadan kaldırıldıktan sonra
yaralar tamamen kayboluncaya kadar varis
çorabını giymelidirler.
m Tedavi sonrası nükleri azaltmak için
mutlaka yeni venöz yetmezlik için yaşam
tarzında düzenlemeler yapılmalıdır. Bunların
başında spor ve beslenme alışkanlığı gelmektedir.

Prof. Dr. İlhan GÖLBAŞI
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M.
Gökay Plaza No: 69/6
Konyaaltı/ANTALYA
0242 229 88 87
0536 319 47 66
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MOBiL CiHAZLARI HEDEFLEYEN
SALDIRILAR %400 ARTTI!
Şirketlerde mobil cihazların
kullanımı her geçen gün
daha yaygın hale gelirken,
hackerler güçlü saldırılar
için hazırlanıyor. Güvenlik
açıkları bulunan mobil
cihazlara yönelik yapılan
saldırıların %400 arttığına
dikkat çeken WatchGuard
Türkiye ve Yunanistan Ülke
Müdürü Yusuf Evmez, bu
cihazları hedeflemek için
kullanılan 5 yaygın saldırı
teknikliğini ve alınması
gereken önlemleri paylaşıyor.
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ÜNÜMÜZDE çalışanlar, iş verimliliğini daha da artırabilmek adına
mobil cihazları tercih ediyor. Ancak
kullanımı sıklaşan mobil cihazlar, yeterli siber savunmaya sahip olmadığı takdirde
siber suçluların güçlü saldırılılarına davetiye

CITY???????????
çıkarıyor. Yapılan araştırmalara göre, güvenlik
açıkları bulanan mobil cihazlara yönelik yapılan
saldırılar %400 artarken, kullanıcılar arasındaki
farkındalığın hala çok düşük olduğu görülüyor.
Siber suçluların pes etmeksizin mobil cihazlara
erişmek için çeşitli yollar denediğini vurgulan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke
Müdürü Yusuf Evmez, bu cihazları hedeflemek
için kullanılan yaygın saldırı tekniklerini ve
alınması gereken önlemleri sıralıyor.

KULLANICILARIN YALNIZCA %1’I MOBIL

Yusuf
Evmez

Cihazlarını Korumayı Tercih Ediyor!
Çoğu kullanıcı dizüstü bilgisayarlarını olası
virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumanın önemini daha iyi anlasa da çevrimiçi işlemlerinin çoğu için güvendiği cihazları savunmasız bırakıyor. Öyle ki yapılan araştırmalarda,
kullanıcıların yalnızca %1’inin cihazlarına kötü
amaçlı yazılımdan koruma yazılımı yüklediği
bildiriliyor. “Akıllı telefonlarımızdaki siber saldırıları önleme konusunda daha dikkatli olmamız
gerektiği açık. Tehditler gerçektir ve yapılan
araştırmalar, durumun daha da kötüye gittiğini
açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerinde bulunan Yusuf Evmez, kullanıcıları gerekli önlemleri
almaya davet ediyor.

Mobil cihazları
hedefleyen yaygın
siber tehditler
Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve
çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen
küresel sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve
Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, mobil
cihazları hedeflemek için kullanılan 5 yaygın
saldırı tekniğini ve alınması gereken önlemleri
paylaşıyor.
1. Sosyal Mühendislik: Sosyal mühendislik
saldırıları hackerlerin çalışanlarınıza, şifreleri
gibi özel bilgileri vermeleri veya cihazlarına
kötü amaçlı yazılım indirmeleri için kandırmak amacıyla sahte e-postalar veya metin
mesajları göndermesidir. Kimlik avı ve diğer
sosyal mühendislik saldırılarına karşı en iyi
savunma, çalışanlara şüpheli görünen kimlik
avı e-postalarını ve SMS mesajlarını nasıl tespit
edeceklerini ve bunların eline düşmekten nasıl
kaçınacaklarını öğretmektir. Hassas verilere
veya sistemlere erişimi olan kişilerin sayısını
azaltmak, saldırganların kritik sistemlere veya
bilgilere erişmek için sahip olması gereken
erişim noktalarının sayısını azalttığı için kuruluşunuzun sosyal mühendislik saldırılarına karşı
korunmasına da yardımcı olabilir.
2.Kötü Amaçlı Uygulamalar ve Veri
Sızıntıları: Sızan veriler, kurumsal güvenlik için
en büyük tehdit olarak kabul edilmektedir
çünkü yapılan araştırmalar, günümüzde mobil
uygulamaların %85’inin büyük ölçüde güvenli
olmadığını göstermektedir. Kurumunuzu kötü
amaçlı veya güvenli olmayan uygulamalar
yoluyla veri sızıntısına karşı korumanın en iyi
yolu, uygun güvenlik araçlarını kullanmak ve
çalışanlarınıza eğitim vermektir.
3. Herkese Açık Wi-Fi: Herkese açık
Wi-Fi ağları genellikle özel ağlardan çok daha
az güvenlidir çünkü ağı kimin kurduğunu,
şifrelemeyle nasıl korunduğunu, şu anda ona
kimin eriştiğini veya izlediğini bilmenin bir yolu
yoktur. Şirketinizi halka açık Wi-Fi ağları üzerindeki tehditlere karşı korumanın en iyi yolu,
çalışanların şirket sistemlerine veya dosyalarına erişmek için bir VPN kullanmasını istemektir. Bu durum, sistemlerinize erişmek için genel
bir ağ kullanıyor olsalar bile oturumlarının gizli
ve güvenli kalmasını sağlayacaktır.
4. Uçtan Uca Şifreleme Boşlukları:
Herhangi bir hassas iş bilgisi için uçtan uca
şifreleme şarttır. Uçtan uca şifreleme, yetkisiz
erişimi önlemek için birlikte çalıştığınız tüm
hizmet sağlayıcıların hizmetlerini şifrelemesini
sağlamanın yanı sıra kullanıcılarınızın cihazlarının ve sistemlerinizin de şifrelenmesini
kolaylaştıracaktır.
5. Güçsüz Parola Alışkanlıkları: Hem
kişisel hem de iş hesaplarına aynı cihazdan
aynı ve güçsüz bir şifre ile erişmek, hackerlerin
sistemlerinizi ihlal etmesi için yapması gereken
işleri kolaylaştırmaktadır. Çalışanlarınızın
mobil şirket uygulamalarına erişmek için çok
faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanmasını
zorunlu kılmak, kimliklerini ek kimlik doğrulaması yapmaları gerekeceğinden, hackerlerin
sistemlerinize erişme riskinin azaltılmasına da
yardımcı olacaktır.
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Sağlığa yeni
bakış:

ANTi-AGING
HEKiMLiK
Yaşadığımız anı, bireysel ve çevresel
özelliklerimizi, yaşımızı ve tüm bunların
oluşturduğu şartları, kendimizi tanımaya,
anlamaya çalışarak, yapabildiğimizin en
iyisini yapmak için gayret etmek, bizim
ihtiyacımız … Umarım hepimiz bu çabada
yolda olabiliriz. Asıl olan; yolda olmaktır.

H

EP sağlık, güzellik yazmaya
çalışıyorum ama her şey o kadar
bir bütünün parçası ki; sağlığı ve
güzelliği yaşamamızın bütününden
ayırmak mümkün değil. Vücuttaki
her fonksiyonu ve hücreyi birbirinden
ayıramayacağımız gibi… O nedenle böyle kısa
dokunuşlar yapıyorum yazılara girişte.
Her parçamız bütünün bir parçası olarak
çalışıyor vücudumuzda. Ya da tersinden
yola çıkarsak; her parça bütüne etki ediyor;
olumlu ya da olumsuz olarak... Bunların
toplamı da sağlığımızı oluşturuyor. Genetik
özelliklerimiz, epigenetik sonuçları ve
yaşanan süreçteki ruhsal, bedensel ve zihinsel
birikimler, sağlık düzeyimizi oluşturuyor.
Burada altını çizmek istediğim, çok önemli
bulduğum ve önümüzdeki dönemin tıbbının
temelini oluşturacak sağlıkta son gelinen
nokta: ANTİ AGİNG HEKİMLİK ve
SAĞLIK YAKLAŞIMI.
Şimdiye kadar genellikle, hasta olunca
iyi ve hızlı tedavi olma, belki biraz da daha
az hasta olma anlayışı vardı. Bu yaklaşım;
genellikle klasik tedavi algoritmaları olan
konvansiyonel yaklaşımla, acil durum tedavi
ve cerrahileri dışında, semtomatik (sonuçların
bastırılması, sonuçların etkilerinin azaltılması
tedavileri) yani hastalığın zararlı etkilerini
azaltan tedavi anlayışı olarak ifade edilebilir.
Tabi ki bu yaklaşım, çok önemli olarak
insanların yaşam sürelerini ve konforunu
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arttırdı. Ancak hastalıkların oluşmasının
önlenmesini veya oluştuğunda esas kök
nedenin bulunarak bütüncül olarak hastalığın
gerçek tedavisinin yapılmasını kapsamıyordu.
Sonuçta birçok ilacın kullanıldığı ve
iyileşmeyen milyonlarca kronik hastanın
ve hastalığın olduğu bir noktaya gelindi.
Önümüzdeki süreç, bu durumun artarak
süreceğini, hatta bir doktor arkadaşımın tabiri
ile önümüzde dönem “KRONİK HASTALIK
TUSİNAMİSİ” ile karşı karşıya olduğumuzu
gösteriyor.
Maalesef bu durumun gerçek olması
dışında hala pandemi sürecinden geçtiğimiz
bu günlerde, kronik hastalık altyapısındaki
vücudun, enfeksiyon hastalıklarına karşı
güçsüz kalmasına yol açıyor. Ve bu durum
sıradan enfeksiyon hastalıklarında bile
yaşamsal sağlık sorunlarına dönüşebiliyor.
Aslında yanlış bilinen temel konulardan
biri de; bağışıklık sisteminin çalışma şekli,
yaptığı işler ve bu işleri yapış şekli… Bu başlı
başına ayrı bir konu ama sadece şunu burada
söylemeliyim: Bağışıklık sistemi doğru
çalışmayan bir vücutta, hiçbir şey yolunda
gitmeyebilir. Bu da birçok hastalık için zemin
hazırlayan esas sebep olabilecektir.

ANTİ AGING HEKİMLİK
İşte tam da bu noktada koruyucu ve
anti aging hekimlik başlıyor. Aslında yeni
keşfedilen bir alan kesinlikle değil. Tüm
dünyada yapılan aşı çalışmalarından çevre
ve su sağlığı çalışmalarına kadar, iş sağlığı
ve güvenliği çalışmalarının temeli de aynı.
Ülkemizde de zamanında sağlam çocuk ve
erişkin polikliniklerinin de temelinde bu
mantık yatıyordu.
Yaklaşımın temeli hastalık bir yaşlanma
sürecidir. Sistemin, dokuların, organların ve
hücrenin yaşlanma süreci hastalıkların da
oluşma sürecidir. Tabi ki burada bahsedilen
hastalıklar, acil durumlar, enfeksiyonlar
ve genetik hastalıklar dışında kalan kronik
inlamatuar hastalıklar, başlıcaları metabolik
hastalıklar, otoimmün hastalıklar, alerjiler,
bağışıklık sistemi sorunları olarak sayılabilir.
Aslında yaklaşımın temeli, hücresel
metabolik sistemlerin düzenli çalışması
ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerine
kurulmuştur. Biliyoruz ki, bedenimiz
aynı genetik kökenden gelen hücrelerden
oluşmaktadır. Bu hücreler farklılaşarak
dokuları, organları oluşturmaktalar. Sürekli
bir iletişim içinde olan ve bütünün var ve
sağlıklı olması için çalışan bu sistemin sağlıklı
olması, aslında tüm vücudun iyi ve sağlıklı
olması anlamına geliyor. Bu yaklaşımın
temelini de bu süreçlerin fonksiyonel takibi
oluşturmaktadır.
Sadece hastalık belirteçleri ile ilgilenmeden, hasta olunmadan düzenli olarak fiziksel,
ruhsal ve biyokimyasal olarak bireysel takip
protokolleri oluşturularak vücudun ve sistemlerinin hücresel düzey de dahil, takibini ve
ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.
Bu takip klasik check up protokollerinin çok
ötesinde bir yaklaşımı içerir. Buradaki en
önemli ve başlangıç noktasını, programın
bütüncül bir sağlık yaklaşımıyla yöneten bir
hekim tarafından yürütülmesi oluşturmaktadır. Gerekli durumlarda uzmanlık alanları ile
koordine edilir. Yani bilimsel tümden gelim
yöntemi kullanılır. Şu andaki sağlık yaklaşımından oldukça farklı bir yaklaşım.

“HASTALIK BİR SÜREÇLE OLUŞUR.
GERÇEK TEDAVİ DE BİR SÜREÇTİR”
Şunu belirtmeliyim; fark sadece bakış açısında ya da başlangıç noktasında değil elbette.
Yaklaşım tamamen bütüncül; önleyici/koruyucu ve geliştirici bir sağlık yaklaşımı ve varsa
hastalığın sadece semptomları/belirtileri değil
kök nedeni ya da nedenleri; ruhsal, fiziksel
ve zihinsel süreçleri de içerecek şekilde tespit
edilerek, tedavi sürecinin yönetilmesini içeriyor. Bu yapılırken, sağlık izleme belirteçleri de
oldukça farklı ve klasik yaklaşıma göre zengin.
Bireyin doğum öncesinden başlayan bir
öyküleme süreci aile bireylerini de içine alacak
şekilde ele alınıyor. Fiziksel ve ruhsal gelişim
süreçleri ayrıntılı değerlendiriliyor. Beden,
özellikle kas kitlesinden cilt özelliklerine
kadar tüm yönleri ile değerlendirilip takip ediliyor. Sistem ve organ performansları da takip
edilirken, diğer özelliklerin yanında özellikle
hormonal sistem üzerinden yaşlanma ve
muhtemel hastalık belirtileri izleniyor.
Tabi ki sistemin tedavi ya da iyileşme yaklaşımı da oldukça farklı. Beslenmeden, uyku
düzenine, bireysel vücut biyoritmine kadar
yine genetik ve epigenetik özellikler gözetile-

rek dikkate alınması gerekiyor.

“UZUN VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM MÜMKÜN”
Temeli tıbbın temeline dayanan, ama son
yıllarda uzaklaşılmış bu koruyucu ve geliştirici
sağlık yaklaşımı bugün yaşamın uzatılması
ve sağlıklı bir yaş alma üzerine şekillenmiş.
Teknolojik gelişmelerden de oldukça faydalanan, ilaçlar yerine doğal yaklaşımların
benimsendiği koruyucu ve geliştirici ANTİ
AGİNG HEKİMLİK önümüzdeki yılların
tıbbi yaklaşımı olacak. Önümüzdeki yazılarda pratikte bu alanda hangi çalışmaları ve
uygulamaları yaptığımızı, klasik ‘check-up’lar
dışındaki takip yöntemlerimizi ve sonra da
anti aging hekimlik uygulamalarımızı sizlere
yazmaya çalışacağım.
Sağlıklı iken sağlığımıza sahip çıkalım. Sağlıkla ve sevgiyle kalın…
Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
drtolgatemel
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Salatanız
gerçekten
diyet dostu mu?
A

CIBADEM Altunizade Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek
Ertan; “Salatanın içeriği itibariyle
besleyici ve tok tutucu olması gerekiyor. Örneğin; ana öğün olarak tüketilecekse
içerisinde et, tavuk ya da peynir, kurubaklagil,
ceviz, fındık gibi besinlerin olması lazım.
Aksi halde sadece yeşil salata ana öğün yerine
geçmez.” diyor. Salataya ekleyeceğiniz sirke,
limon, taze/ kuru kekik, zencefil, çörek otu
gibi baharatlarla hem tokluğu artırıp hem de
bağışıklığınızı güçlendirebileceğinizi belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan,
zeytinyağında aşırıya kaçmamak gerektiğini,
lezzet artırıcı sosların da diyetinizi baltalayabileceğini vurguluyor.

SOSLARI ABARTMAYIN
Salataya lezzet katmak için vazgeçilmez
olarak görülen soslar, içeriğindeki katkı
maddeleri ve koruyucular ile sağlık açısından
zararlı olabildiği gibi, yüksek kalorisiyle diyeti
de baltalayıcı olabiliyor. Hazır karışım salata
soslarında nar ekşisinden sofra şekerine ve
bala kadar kalorisi yüksek birçok malzeme bulunabilir. Bu nedenle hazır karışımlı soslardan
kaçının.

ZEYTINYAĞINDA AŞIRIYA KAÇMAYIN
Salatanıza ekleyeceğiniz zeytinyağında
ölçüye dikkat etmeli, salata tabağının büyüklüğüne göre yağınızı eklemelisiniz. Beslenme
ve Diyet Uzmanı İpek Ertan; “Zira ölçüyü
aştığınızda salatanın kalorisini çok yükseltebilirsiniz. Öte yandan salatayı tamamen
yağsız tüketmek ise salatanın tok tutucu
özelliğinin azalmasına neden olacaktır. Bu
nedenle salatalarınıza mutlaka 1-2 tatlı kaşığı
yağ eklemelisiniz.” diyor.

DIŞARIDA BU AYRINTIYA DIKKAT EDIN
Özellikle dışarıda salata tüketirken mutlaka sosu masaya isteyin ve kendiniz ekleyin.
Aksi halde sosların yanı sıra lezzeti daha da
artırmak için sofra şekeri ilavesi de yapılabiliyor. Limon, sirke ve hardalı ise salatalarınızda
kontrollü şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca
mayonezli salatalar yerine yoğurtlu salataları
tercih ederek salatanızı hem sağlıklı hem de
kalorisi daha düşük hale getirebilirsiniz.

TEK ÇEŞIT SALATA TERCIH ETMEYIN
Tek çeşit salatayı ana öğün olarak değil,
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Beslenme ve
Diyet Uzmanı
İpek Ertan

ana öğünün yanında yardımcı yemek olarak
tercih edin. Çünkü örneğin tek başına
yeşil salatadan oluşacak bir öğün hem gün
içerisinde sizi acıktıracak hem de bağışıklığınızın güçlü olması için almanız gereken
protein, kalsiyum, vitamin ve minerallerden
sizi mahrum bırakacağından bağışıklığınızın
düşmesine neden olacaktır. Ana öğün olarak
tüketeceğiniz salatanızın içeriğinin et, tavuk
ya da peynir, kurubaklagil, ceviz, fındık gibi
besinlerden oluşmasına özen gösterin. Ancak
salatanızda kullanacağınız malzemeler fazla
olduğunda kalorisi de yükseleceğinden aşırıya
kaçmayın.

SALATANIZDA MEYVEYI ABARTMAYIN
Salatanın içine ekleyeceğiniz meyveler
lezzeti artırmakla birlikte kaloriyi de artıracağından aşırıya kaçmayın. Örneğin, ana öğün
olarak tüketeceğiniz et, kurubaklagil ya da
peynir gibi zengin içerikli bir tabak salataya,
bir porsiyona denk gelecek şekilde bir adet
elma ya da dört adet orta büyüklükte kayısı
ekleyebilirsiniz.

GÜVENDIĞINIZ YERLERDE SALATA TÜKETIN
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan;
“Yeterince temizliği yapılmamış yeşillikler barındırdıkları bakteriler ve gözle görülemeyen

Yaz aylarında özellikle kilo
vermek ya da formunu
korumak isteyenlerin
tek başına ana öğün
olarak tüketmeyi
tercih ettiği salata, tok
tutucu özelliğiyle diyet
dostu olarak öne çıkan,
serinletici bir yaz lezzeti.
Ancak dikkat! Acıbadem
Altunizade Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Ertan önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

mikroplar nedeniyle besin zehirlenmesinden
ishale dek birçok sağlık sorununa yol açabildiğinden, temizliğinden emin olamadığınız
yerlerde salata tüketmekten kaçının. Özellikle
gebelerde toxoplazma alma riskinden dolayı
dışarıda salata yememelerini tavsiye ederim.”
diyor.

MUTLAKA SIRKELI SUDA BEKLETIN
Salatanın yıkanmasından doğranmasına
kadar dikkat edilmesi gereken birçok önemli
nokta var. Salata malzemelerini özellikle de
yeşillikleri akan suyun altında yıkamakla
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kesinlikle yetinmeyin, gözle görülemeyen
mikroplardan arınması için ardından mutlaka
sirkeli suda 5 dakika bekletin. 1 litre suya 1
yemek kaşığı sirke eklemeniz yeteli olacaktır.

KESME TAHTASINA DIKKAT EDIN
Salata malzemelerini doğramak için
kullandığınız kesme tahtasında, çapraz bulaş
riskine karşı dikkatli olun. Sebze ve çiğ et için
kullandığınız kesme tahtasını ayırın.

YEŞIL YAPRAKLI SEBZELERI YIKAYIP
SAKLARKEN DIKKAT!

Bağışıklığı
güçlendiren,
diyet dostu yaz
salatası tarifi

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, hem
serinleten, hem ana öğün olarak tüketildiğinde
bağışıklığı güçlendiren, hem de tok tutucu
özelliğiyle diyet dostu olan bir de salata tarifi
verdi…

SUMAKLI AKDENIZ SALATASI
Bol Akdeniz yeşillikleri içine 3 yemek kaşığı
haşlanmış buğday, üzerine ızgarada pişirilmiş
tavukları koyun. Sos olarak da 1 yemek kaşığı
dolusu sumak ile 1 silme çay kaşığı tuz ve 1
yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Sebze ve meyveleri yıkayıp saklamak daha
hızlı bozulmalara neden oluyor. Çünkü sebze
ve meyvelerin üzerlerinde kendi ürettikleri
ve bozulmalarına engel olan bir tabaka var ve
yıkanınca bu tabaka ortadan kalkıyor. Fakat
büyükşehirlerde yaşayan ve özellikle çalışan
insanların pratik salata hazırlama tüyolarına
ihtiyacı var. Sebze ve meyveler yıkandıktan
sonra iyice kurutularak, uygun hafif hava alan
kaplarda 3-4 gün saklanabilir. Fakat yıkanmış
sebzelerin çok iyi kurutulmuş olmasına çok
dikkat etmek gerekiyor.
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İnsanların %38’i
dolandırıcılardan korktukları
için flört uygulamalarını
hiç kullanmadı
Araştırmanın bulgularına
göre flört uygulamalarını
hedef alan dolandırıcılar, bu
tür hizmetleri kullanmak
isteyenlerin önünde ciddi
bir engel oluşturuyor.
Özellikle ankete katılanların
%38’i dolandırıcılar
tarafından kandırılmaktan
korktukları için bunları
kullanmaktan korkuyor,
Türkiye’de ise bu
oran %29. İnsanların
%34’ü genellikle flört
uygulamalarında
insanlara güvenmiyor.
Ancak, ankete
katılanların yalnızca
%15’i siber suçlular
tarafından hedef alındı
ve dolandırıcılarla iletişim
kuran %31’i saldırıdan
kaçınmayı başardı.

M

ILYONLARCA kişi, bir partner
bulmak için çevrimiçi arkadaşlık
uygulamalarını veya sosyal ağ
sitelerini kullanıyor. Ancak bu
esnada birçok insan aradığı aşkı bulmak
yerine, onları para için kandırmaya çalışan
dolandırıcılarla karşılaşabiliyor. Dolandırıcıların flört hizmetlerine olan ilgisi,
bu platformlardaki insanların kişisel bir
bağlantı aradıklarını bilmelerinden ve
bundan faydalanmak istemelerinden
kaynaklanıyor.
Flört uygulamalarında karşılaşılan
tüm farklı sorunlar arasında kullanıcılar en çok başka biriymiş gibi davranarak kandırmaca (%51), kötü niyetli
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bağlantılar veya ekler (%21) ve kimlik hırsızlığıyla (%17) karşılaştı. Türkiye’deki kullanıcılar
ise en çok %53 oranıyla başka biriymiş gibi
davranan kişilere rastladığını belirtiyor.
Bu tür uygulamalarda saldırıdan kaçınmayı
başaranların %50’si sahte görünen şüpheli
profile sahip dolandırıcıyı tespit edebildiler.
Saldırıya uğrayanlar bu sırada son derece
dikkatli davrandılar ve %49’u potansiyel flörtlerine asla para göndermediler ve %47’si ise
şüpheli mesajlara dikkat ettiler. Ankete katılanların neredeyse beşte biri (%21), dolandırıcı video görüşmesi düzenlemeyi reddettiğinde
bu durumu şüpheli buldu.
Gizlilik eksikliği, flört uygulamaları için
de ciddi bir sorun. Ankete katılanların %26’sı
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kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda dolaştırılacağından endişe duyuyor. Ayrıca, kullanıcıların %19’u kişisel bilgilerini daha gizli hale
getirmek istedikleri için flört hizmetlerini
sildi.
Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David
Jacoby, şunları söylüyor: “Çevrimiçi flört
riskli bir macera olarak algılanabilir, çünkü
tanışmanın başlangıcında birbiriniz hakkında
hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bununla birlikte
bazı işaretlere dikkat etmek, tetikte kalmanıza
ve dijital eşinizin davranışına dikkat etmenize
yardımcı olabilir. Çevrimiçi randevunun ilk
veya ikinci gününde sizden para veya kişisel
bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin.
Ek olarak güvenlik önlemleri, çevrimiçi flört
deneyiminizi güvenli ve eğlenceli tutmanın
yararlı bir yolu olabilir.”
Kendinizi korumak için dolandırıcının neyin peşinde olduğunu anlamanız gerekir. Para
mı? Veri mi? Biri kimliğinizin peşinde mi?
Yoksa diğer kişi sizi takip etmek veya duygusal
olarak şantaj yapmak mı istiyor?
İnternette flört ederken dolandırıcılardan
kaçınmanıza yardımcı olmak için Kaspersky
şunları öneriyor:
m Ev adresiniz veya iş yeriniz gibi hassas
bilgilerin kamuya açıklanmadığından emin
olmak için sosyal medya hesaplarınızda ve
flört uygulamalarınızda gizlilik ayarınızı iki
kez kontrol edin.
m Küçük bir kontrol yaparak doxing riskini
azaltabilirsiniz. Google aramanızı kendiniz
yapın. Hakkınızda bilgi bulmaya çalıştığınızı,
nelerin sizin işinize yarayabileceğini hayal
edin. Bulduğunuz verilere şaşırma ihtimaliniz
yüksek.
m Birden çok cihazda gelişmiş koruma
sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın.
Kaspersky Security Cloud uygulamalarınızı
yönetmenize, gerekli olmadığı durumlarda
izinleri kaldırmanıza ve kimlik avı ve diğer
tehditlere karşı koruma sağlamanıza yardımcı
olabilir.
m Telefon numaranızı veya mesajlaşma
uygulaması bağlantınızı paylaşmayın. Flört
uygulamasının yerleşik mesaj platformlarını
kullanmak daha güvenlidir ve sohbet ettiğiniz
kişiye güvenebileceğinizden emin olana kadar
bu platformda kalmanız akıllıca olacaktır.

ANKET HAKKINDA

Haziran 2021’de Kaspersky, Sapio’yu flört
uygulamalarının rolünü ve mevcut teknoloji
ve ilişkilerin durumunu araştırmak için 18
binden fazla katılımcıyla çevrimiçi bir anket
yürütmesi için görevlendirdi. Ankete Birleşik Krallık’tan 2.000, ABD, Fransa, Almanya,

İspanya, İtalya, Hollanda’dan 1.000’er; İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, BAE, Güney Afrika, Türkiye, Mısır, Çin,
Japonya, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Brezilya, Kolombiya, Şili, Peru, Arjantin,
Meksika ve Rusya’dan 500’er kişi katıldı.

KASPERSKY HAKKINDA

Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya
çapında bir siber güvenlik ve dijital
gizlilik şirketi. Kaspersky’nin derin tehdit
istihbaratı ve güvenlik uzmanlığı, dünya
genelindeki işletmeleri, önemli altyapıları,
devletleri ve tüketicileri korumak için
güvenlik çözümlerini ve hizmetlerini sürekli
olarak dönüştürüyor. Şirketin kapsamı
güvenlik portföyü, sofistike ve gelişen

dijital tehditlerle savaşmak için önde
gelen uç nokta korumasını ve bir dizi özel
güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir.
400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky
teknolojileri tarafından korunuyor ve
240.000 kurumsal müşterinin kendileri en
önemli varlıklarını korumasına yardımcı
oluyoruz. Daha fazla bilgi için www.
kaspersky.com adresini ziyaret edin.
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ÇOCUĞUNUZ SiZE
BAĞIMLI MI?
Psikolog
Sena Sivri

T

ÜM dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 pandemisi hemen her
ailenin yaşam düzeninde köklü
değişimlere sebep oldu. Evler birer
işyeri ve okul, ebeveynler de öğretmen oldu.
Aile bireylerinin birbirleriyle geçirdikleri
zamanın çokça artması hem pozitif hem
negatif birçok sonucu da beraberinde getirdi.
Çocukların okuldan, sosyal ortamlardan uzak
kalmaları, akran sosyalleşmesinin ortadan
kalkması, tüm bu ihtiyaçların giderilmesi
görevini anne babalara vermiş oldu. Bununla
birlikte çocukların anne babalarına olan
bağlılık ve talepleri de çok daha arttı. Hatta
bazı çocuklarda bu durum daha da ileriye
gidip, çocuğun bireysellik gelişiminde ve okul
hayatında ciddi sorunlar oluşturabilen önemli
bir tabloya yol açtı; anneye bağımlılık! Dikkat!
Ruhsal ve bilişsel gelişimlerinde önemli
sorunlara neden olabilen ‘anneye bağımlılık’
çocuklarda aynı zamanda okul fobisine de yol

“Çocuğum bana yapışık”, “Bir dakika ayrılamıyoruz, hiçbir
yere gitmeme izin vermiyor”, “Okula bırakmak bir dert;
ağlıyor, gitmek istemiyor”, “Parkta oynarken bile beni yanında
istiyor”… Eğer siz de sık sık bu cümleleri sarf ediyorsanız,
dikkat! Bu yakınmalarınız çocuğunuzun size ‘bağlı’ olmaktan
ziyade ‘bağımlı’ olduğunu gösteriyor!
açabiliyor!

NEDENI GENELDE ‘EBEVEYNLER’ OLUYOR!
Çocuklar sosyalleşme becerilerini ilk 3
yaşta kazanıyorlar. Bu döneme kadar çocuk
bir yandan temel ihtiyaçları nedeniyle
anneye bağımlı halde yaşamaya devam
ederken, bir yandan da anneden ayrışmaya
çalışıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Uzman
Psikolog Sena Sivri, çocuk yaşının gerektirdiği
beceri ve yetileri kazandıkça bu bağımlılık
halinin azaldığını belirterek, “Gelişiminin
ilerleyen dönemlerinde bağımlılığın yerini
bağlılığın alması bekleniyor. Ancak bu süreç
bazı çocuklarda olması gerektiği şekilde
gerçekleşmiyor ve çocuklar anneye bağımlı
olmaya devam ediyorlar. Çocuklar psikososyal
gelişimleri doğrultusunda ayrışmaya,
bireyselliklerini ilan etmeye hazırlar aslında.
Dolayısıyla anneye bağımlı olmak genelde
ebeveyn tutumlarıyla ilişkili oluyor” diyor.

AŞIRI KAYGILI, KORUYUCU VE
KISITLAYICI DAVRANMAYIN!

Çocuğun anneye bağımlı olmasında pek
çok etken rol oynuyor. Uzman Psikolog
Sena Sivri, özellikle pandemi sürecinde,
ebeveynlerin yaşadıkları kaygı duygusunu
yönetmede çektikleri güçlüğe bağlı olarak
çocuklarına karşı aşırı kaygılı, koruyucu ve
kısıtlayıcı bir tutum sergiledikleri uyarısında
bulunarak, şöyle devam ediyor: “Ebeveynler
çoğu zaman bu tip davranışlarıyla çocuğun
gelişimini engellediklerinin farkına
varmıyorlar. Örneğin ‘Okulda kalabalığa
karışma, hastalık kaparsın’ şeklinde cümleler
kurulması, sorumluğu altında olan bir şeyin
onun yerine tamamlanması, kendi başına
bir şeyler yapmasına izin verilmemesi,
özgüvenini destekleyici eylem ve söylemlerde
bulunulmaması, çocuğun anneye bağımlı
olmasında kilit role sahip. Bağımlılığın
devamını önleyecek olan en etkili kurallar
ise çocuğun gelişen yetileri doğrultusunda
yapabileceklerine izin vermek, onu onaylamak
ve güven duymasını sağlamaktır” diyor.

DIKKAT! OKUL FOBISI GELIŞEBILIYOR!
Anneye bağımlı olan çocukta özgüven
eksikliği ve bunun sonucunda okul fobisi
başlayabiliyor. Okulda uyum sorunları,
arkadaş ilişkilerinde problemler, çekingenlik,
utangaçlık ve zorlandığında hırçın davranışlar
görülebiliyor. Uzman Psikolog Sena Sivri
bağımlılığın geliştiği durumlarda çocuğun
okula adaptasyon sorunlarının uzun
sürdüğünü vurgulayarak, “Bu durumda
çocuklar okula gitmek istemez, annelerine
sarılıp ayrılmazlar, hırçınlaşırlar, ağlarlar,
öğretmene ve okuldaki herkese karşı
çekinik, kaçıngan, yer yer hırçın
tutumlar sergilerler. Okuldaki
etkinliklere katılmaz, tepki verirler.
Anneleri hep yanlarında dursun,
gitmesin isterler. Tüm bunlar da
hem okula uyum sürecini uzatıyor,
hem de eğitimlerinin, bilişsel, sosyal
ve duygusal gelişimlerinin geride
kalmasına sebep oluyor” bilgisini
veriyor.
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Çocuğunuz size
bağımlı olabilir
Aşağıda yer alan sorunlar anne bağımlılığına
işaret edebiliyor. Bu belirtiler varsa, zaman
kaybetmeden bir hekime başvurmanız çok
önemli!
m Tek başına yapabileceği şeyler için bile
destek bekliyorsa,
m Siz yanında yokken huysuz, hırçın ve
uyumsuz oluyorsa,
m Topluluk içinde zorluk çekiyorsa,
m Sosyalleşmede sorun yaşıyorsa,
m Bağımsız olarak bir şey yapamıyorsa,
m Her karar verme sürecinde destek
bekliyorsa,
m Okula gitmek istemiyorsa,
m Ödevlerini tek başına yapamıyorsa,
m Grup içinde uyum sağlayamıyorsa,
çocuğunuz size bağımlı olabilir.

Anne bağımlılığına
karşı 7 altın öneri
Psikolog Sena Sivri anne bağımlılığına karşı
ebeveynlerin alabilecekleri önlemleri şöyle
sıralıyor:
m Çocukların ayrışmaya dair en büyük
korkuları terk edilmekle ilgili oluyor. Pandemi
sürecinde de sürekli anneyle beraber
olan çocuklar, kreşe, okula veya bakıcısına
giderken ilk olarak terkedilmekten korkuyor
ve tepkilerini bu doğrultuda veriyorlar.
Çocuğunuza onu terk etmediğinizi net olarak
anlatmalı, güvence vermelisiniz.
m Karşılıklı iletişimi geliştiren ve çocuğunuzun
duygusal gelişimine katkıda bulunacak olan
aktiviteler yapmayı alışkanlık haline getirin.
m Çocukta gelişen kaygılar genelde
ebeveyne ait kaygılar oluyor. Ebeveyn olarak
kendi kaygınızın farkında olmalı ve bunu
yönetebilmelisiniz. Aşırı kaygılı, korumacı
ebeveyn tutumundan uzak durun.

m Çocuğun sorumluluğu altında olan şeyleri
onun yerine tamamlamayın. Gelişen yetileri
doğrultusunda kendi başına bir şeyler
yapmasına izin verin ve onu teşvik edin.
m Özgüvenini destekleyici, şevk verici, motive
edici söylemlerde bulunun, “bırak senin
yerine ben yaparım”, “onu sen yapma, aman
bir şey olur” gibi korkutucu, çocuğu geri
tutan söylemlerden kaçının.
m Anne sakin kalamadığında çocuğun
yaşadığı kriz daha uzun sürüyor. Ayrılmanız
gereken anlarında çocuğunuzun verdiği
tepkilere karşı soğukkanlı durun, kontrolü
elinizde tutun.
m Sabırlı olmanız, bu ayrışma sürecine
zaman tanımanız, geri adım atmamanız, baş
edemediğinizi hissettiğinizde uzman desteği
almanız da bağımlı bir ilişkiyi önlemede son
derece önemli role sahip.
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Matilda - Roald Dahl

B. Nilüfer Binbir

Sizi günün
dertlerinden
koparacak
üç güzel
kitap
Antalya’mızın ılık
sonbaharında, yılın
sonuna bir ay kala,
hepinizin yoğun günler
geçirdiğini tahmin
ediyorum. Kahve
molalarınızda, işlerden
biraz uzaklaşacağınız,
sizi günün dertlerinden
koparacak üç güzel
kitabımla bu ay da
sizlerleyim.

Okuyucuya Not:
Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen
“Netflix izlemek Loser’lıktır” gibi bir laf etmişti. Tam olarak katılmasam da, bir noktada hak
verdim açıkçası. Hepimizin filmlere, dizilere
özellikle kaliteli yapımlara kolaylıkla ulaşmamızı sağlayan platformlara ben de herkes gibi
üyeyim ve severek de izliyorum ama hayatımı-
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MATILDA, aşırı ilgisiz ailesine rağmen
çok zeki bir çocuktur. Küçük yaşına rağmen
okumayı kendi kendine öğrenmiş pek çok
yetişkinin bile okumadığı kadar çok kitap
okumuştur. Kabiliyetlerinin hiç farkında
olmayan bu küçük kız, okula başlaması ile
öğretmeni Bayan Honey’nin dikkatini çeker
ve bu noktadan sonra hayatı değişir. Kendisine kötü davrananlara ders vermeye karar
veren Matilda’nın maceralarını okurken çok
eğleneceksiniz. Usta yazar Ronald Dahl’ı
ise Charli’nin Çikolata Fabrikası ve Gremlinler’den hatırlayacaksınız. Çocuk kitapları
okumayı çok sevdiğimi hep söylemişimdir. Bir
yandan içimdeki çocuğu beslerken bir yandan
da bütün yorgunluğumu atmama yardımcı
olurlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim.

Sissy

Yeşil Deniz Kabuğu
Sarah Jio
Alex

Hazan - Ayşe Kulin
VEDA, Umut, Hayat, Hüzün ve Hayal
kitapları ile ailesi ve kendi hayatını anlatan
yazar, Hazan kitabı ile seriye son noktayı
koyuyor. Serinin alıştığımız akışından farklı
olarak geçtiğimiz bir iki sene içerisinde yaşadıklarını anlatırken geçmişe yolculuk yapıyor
Ayşe Kulin. Bir yandan ülkedeki sorunlara
sözünü esirgemeden parmak basarken bir
yandan da uğradığı haksızlıkları bir bir ortaya
döküyor. Ayrıca yazarın usta kaleminden
kapanma günlerini okuyunca yalnız olmadığınızı başarılı bir yazarın da sizinle aynı
sıkıntıları yaşadığını görmek insanı bir nebze
olsun rahatlatıyor. “Hastalıkları, mutlulukları,
kızgınlıkları, sevinçleri ile o kadar bizlerden
biriymiş ki Ayşe Kulin” diyorsunuz her satırda.
Bu otobiyografik roman, yazarın kitaplarını
okumuş herkesin çok hoşuna gidecektir.
zın geldiği nokta biraz üzücü geliyor açıkçası.
Sokaklarda gezmek, konsere, sinemaya,
tiyatroya veya arkadaşımıza gitmek yerine evimizde düz ekranlara bakıyoruz tek başımıza.
Oysa o güzel filmleri, oyunları, sinemaların,
tiyatroların büyülü atmosferinde hep beraber
izlersek, ışıl ışıl sokaklarda el ele yürüsek veya
bir kadeh, bir fincan eşliğinde sohbet etsek,

SONBAHARA çok yakışan
bir yazar Sarah
Jio. Azıcık çikolata, bir fincan
kahve, sakin bir
müzik, pencereden gözüken
sararmış yapraklar ve bir Jio
kitabı... ‘Gerçek
aşka ve mutlu
sonlara inanmıştık’ sözü kapakta
sizi karşılıyor.
Jeton
Kitap 2050
yılında başlıyor
ve bir 2008’e,
bir 1996’ya
dönüp bir aşk
hikayesinin
eksik parçalarını
birleştiriyor.
Kailey
evlenmek
üzere olan bir
gazetecidir.
Nişanlısı Ryan şehrin gözde ailelerinden gelen,
kibar, zengin ve Kailey’e değer veren biridir.
Ancak Kailey’nin geçmişinde bahsetmediği
konuşmak istemediği bir dönem vardır ve bu
dönemde beraber olduğu Cade esrarengiz bir
şekilde ortadan kaybolmuştur. Tam da Ryan
ile bunu konuştuğu gün hiç beklenmedik
şekilde karşısına çıkan Cade, Kailey’i alt
üst eder. Daha fazla anlatıp gizemi bozmak
istemem. Güzel kurgulanmış bir aşk hikayesi
okumak isteyenler hem bu kitabı hem de
Sarah Jio’nun diğer kitaplarını edinsinler
derim.
yorgun olduğumuz günlerde de güzel bir müzik eşliğinde şahane kitaplarımızı okusak daha
güzel olmaz mıydı? Nasıl ve neden ekranlara
bağımlı hale geldik biraz düşününce mutlaka
siz de “Evet ben ne çok şey kaybetmişim ve
hala kaybediyorum” diyeceksiniz bence.
Herkese sağlıklı mutlu bol kedili köpekli
kitaplı bir ay dilerim,

TEV YENİ YIL KARTLARI
ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE
UMUT OLSUN

Mutlu Gün Kartlarımız:
Anneler Günü
Bayram
Taziye
İçimden Geldi
Benden Sana
Bağışla Beni
Uzaktasın Ama Aklımdasın
Geçmiş Olsun
Doğum Günü

Hoş Geldin Bebek
Kariyer
Düğün-Nikâh
Babalar Günü
Kadınlar Günü
Mezuniyet
Öğretmenler Günü
Sevgililer Günü
Yeni Yıl

Açılış
Davete Teşekkür
Genel Teşekkür
Eczacılar Günü
Avukatlar Günü
19 Mayıs
Korona Kahramanlarına Vefa Fonu

Türk Eğitim Vakfı Antalya Şubesi
Adres: Memur Evleri Mah. Anafartalar Caddesi No: 115/1 07100
Antalya/TÜRKİYE
Telefon: (0242) 343 32 08
Faks: (0242) 343 32 09
E-posta: tev_antalya@tev.org.tr
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Sanat paylaşyıkça
çoğalır, kültür
paylaştıkça yayılır…
Gül Yaşa Aslıhan

M

ILLI bayram kutlamak bir
kültürdür ve bunu gelecek
nesillere taşımak bugün
bizlerin elinde… Bizler milli
bayramlarımıza nasıl değer verir kutlarsak,
gençlerimize de o derecede rol model oluruz
diye düşünüyorum…
Bizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da
Cumhuriyet Bayramımızı tüm yurtta büyük
bir coşkuyla kutladık, milli duygularımızı
coşkuyla yaşadık ve sonraki nesillere bir
kültür olarak aktardık… Sanatın bir çok
alanında sergilerle, konserlerle ve sokak
gösterileriyle dolu dolu geçen bir Cumhuriyet
Haftası oldu… Çağ değiştikçe nesillerin
alışkanlık ve beğenileri de değişiyor elbette,
bizim bugün nostalji olarak nitelendirdiğimiz
çocukluk çağımızın bayram kutlama
seremonileri de yerini çağdaş kutlama
biçimlerine bırakıyor. Örneğin SOLOTÜRK’ün
yaptığı uçak gösterisi tüm Antalya halkını
coşturdu. Ya da şarkıcı Kıraç’ın verdiği halk
konseri büyük bir coşkuyla karşılandı…
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Sonbaharın gelmesi beni hep, milli duygularımın harekete
geçtiği, ulus olmanın coşkusunu yaşadığım güzel bayram
günlerine götürür… Bugün, adına nostalji dediğimiz o coşku
dolu bayram fotoğraflarına baktığımızda tekrar aynı coşku
dolu duygularımız sarıverir kalplerimizi…
Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde
Antalya Devlet Opera ve Balesi nin
Maestro Ömer Yöndem eşliğinde
gerçekleşen Kurtuluş ve Cumhuriyet Film
Müzikleri Konseri ve Türkan Şoray Kültür
Merkezi’nde genç müzisyenlerimizin
verdiği Cumhuriyet Konseri de bu
kutlamalar içinde milli duygularımızı ve
coşkumuzu arttıran önemli etkinliklerdi…
Bu etkinliklerden biri de Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
düzenlediği ‘Cumhuriyet Özgürlük Demektir’
temalı sergisi oldu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi her yıl Cumhuriyet Sergisi
düzenleyerek Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına kültürel katkı sağlar…
Fakültenin düzenlediği bu sergiler, birçok
değerli sanatçının katılımı ve daveti ile geçmiş
yıllarda oldukça nitelikli sergiler olarak
zihinlerimizde yer etmiştir. Cumhuriyet
sergileri 18 yıl boyunca Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi önderliğinde
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gerçekleştirilen bir kültür etkinliği haline
gelmiştir. Ne mutlu bize…
Bu yıl bir ilk e imza atan Güzel Sanatlar
Fakültesi yönetimi, yürütücülüğünü Doç.
Kamuran Özlem Sarnıç’ın yaptığı On
Dokuzuncu Geleneksel Ulusal – Jürili
Cumhuriyet Sergisi’ni şehrin merkezine
taşıdı… Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray
Kültür Merkezi sergiye ev sahipliği yaparak
sanata ve yapıtlara daha çok izleyicinin
ulaşabilmesini sağladı…
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sibel Paşaoğlu’ nun davetinde gerçekleştirilen
sergide birçok değerli sanatçının yapıtları
‘Cumhuriyet Özgürlük Demek’ teması altında
izleyicisiyle buluştu. Açılışı 27 Ekim’de
gerçekleşen sergi, 26 Kasım’a kadar galeride
izlenebilecek…
Anafikri ‘Cumhuriyet’ olan serginin
bu yıl yürütücülüğünü üstlenen Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim üyesi Doç. Kamuran Özlem SARNIÇ;
“Atatürk’ün bizlere armağan ve emanet
ettiği Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü
kutlamak amacıyla düzenlemekte olduğumuz
19. Geleneksel Cumhuriyet Sergimiz
‘Cumhuriyet Özgürlük Demek’ temasıyla
cumhuriyetin bize vermiş olduğu ideallerin
farkındalığı ve sorumluluğu ile sanat eserleri
üretmeye, üretilen eserleri sanatseverlerle
buluşturmaya çalışıyoruz” diyerek özgür
olmanın altını çiziyor… Özgürlüğün tanımı
da Sefai Acar’dan yaptığı alıntıyla bizlere
özetliyor; “Kişinin engellenmeden ya da
sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi,
yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumu
özgürlüktür.”… Cumhuriyetimizin sağladığı
fikri, fiili ve vicdani özgürlük bizlere en büyük
armağandır. Şairin de dediği gibi “Cumhuriyet
hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak,
uygarlığa, çağdaşlığa durmadan yılmadan
koşmak demek. Cumhuriyet mutluluk demek,
cumhuriyet kol kola yürümek uygarlığa,

çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak
demek...”
Sanat her dalıyla coşkulu bayram
günlerinde kültürel bir öğe olarak halk ile
buluştuğunda sanatsal işlevini toplum adına
gerçekleştirmiş olur diye düşünüyorum…
Dünyanın birçok bölgesinde iletişimin
sanat aracılığıyla yapılmakta olduğuna
tanığız. İster çok gelişmiş ülkelerin
galerilerinde, sanat fuarlarında, isterse
Afrika’nın ya da Asya’nın az gelişmiş

bölgelerinin bina duvarlarında, kilimlerinde,
kap kacaklarında olsun sanat halk ile
buluşunca kültürel bir değere dönüşüyor…
Bu bağlamda da sanatı halkla daha çok
buluşturmak adına atılan her adım çok
değerlidir demek istiyorum. Hele ki konusu ve
içeriği bir ulusun ruhunu anlatıyor ve coşkuya
coşku katıyorsa…
O zaman ‘sanat paylaştıkça çoğalır, kültür
paylaştıkça yayılır’ diyebiliriz…
Sevgiyle…
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Bereketin ve
narların ülkesi

iS de
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Ekim aynının bu son günlerinde,
bahar misali güneşli bir günün
keyfini sürerken Side’nin
günümüzde de hala kullanılan
antik Limanı’nın kıyısında
boylu boyunca uzanan
kafelerden birine oturmuş şu an
okuduğunuz yazımı yazıyordum.
Apollon Tapınağı’nın devasa
sütunlarının hemen yanı başında
yine antik bir sütun parçasını
masa olarak kullanarak otururken
tarih ve günlük yaşam burada ne
kadar iç içe diye düşünüyordum.
Hatta günlük yaşam o kadar antik
Side’nin üzerini kaplamış ki;
bugün 1947-1967 yılları arasında
gerçekleştirilen arkeolojik kazı
çalışmaları sayesinde gün ışığına
çıkan Antik Side’nin sadece yüzde
onunu yeryüzünde görebiliyoruz.
Kalan büyük kısım, sırlarıyla
beraber yaşantımızın altında,
bereketli toprağın derinliklerde...

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

Tiyatro

Yeşim Özkoç

M

.Ö. 6. yüzyıldan itibaren sırasıyla Lidya, Pers (M.Ö. 547) ve
Helenistik krallıkların (M.Ö.330)
hakimiyetine giren Side, M.Ö. 67
yılından itibaren Roma himayesine girmiştir.
Side geçirdiği tüm siyasi ve kültürel değişiklik
dönemlerine rağmen özgün yapısını korumuş,
M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren sürekli kendi parasını basmış, M.S. 2. yüzyılda bile dili ve yazısını
muhafaza etmiştir. Antik kent kazılarında ele
geçen üç adet Sidece yazıt müzede sergilenmektedir. M.S. 4. yüzyıldan itibaren dağlardan
gelen işgalci akınlarla zayıflamıştır. M.S. 395
yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalan
kent M.S. 5-6. yüzyıllarda yeniden canlanmış
ve Doğu Pamfilya’nın piskoposluk merkezi haline gelmiştir. M.S. 7. yüzyıldan itibaren Arap
akınları, Rodos, Venedik, Ceneviz korsanlarının
talanları ve Kıbrıs krallarının saldırıları ile Haçlı
Seferleri sırasındaki yağmalarla zayıflayan
kent; 12. yüzyıldandan itibaren tamamen terk
edilmiş ve yerli halk Antalya’ya göç etmiştir.
12. yüzyıldan itibaren Alanya ile birlikte
Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Selçuklu İmparatorluğu’nun zayıflaması ile birlikte Tekeoğulları’na bağlı, Hamitoğulları, Karamanoğulları,
İlhanlılar, Kıbrıs Kralları ve Mısır Kölemenleri
arasında el değiştiren kent, 1462 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmasıyla birlikte tamamen
Osmanlı egemenliği altına girmiştir. 1890’lı
yıllarda Girit’ten getirilen göçmenler tarafından Selimiye adı altında bir köy kurulmuştur.
Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, Side Antik
Tiyatro, Anıtsal Çeşme, Roma Hamamı ve AA
Bazilikası ayakta olan Side Antik Kenti’ni her
yıl binlerce turist ziyaret ediyor ve bu tarih ve
güncel yaşam birlikteliğinden çok etkileniyor.

ANITSAL kapıdan girdikten sonra
tüm görkemi ile Side’ye gelen ziyaretçileri karşılayan tiyatro, şehir merkezinde
ve yarımadanın en dar noktasında yer
almaktadır. Tiyatro Pamfilya’nın değil,
tüm Anadolu’nun en büyük tiyatroları
arasında yer almaktadır. Side Tiyatrosu’nu diğer tiyatrolardan ayıran bir başka
özellik yamaca yerleştirilmemiş, üzeri
tonoz kemerlerle örtülü çeşitli mekan ve
koridorlardan meydana gelen dıştan 20
m. yükseklikte iki katlı galeri ile çevrili
bir alt yapı üzerine oturmuş olmasıdır.
M.S. II. yy.’ın ortalarında yapılmıştır.
Ancak yapılan kazılarda tiyatronun daha
erken dönemine ait izlere rastlanmıştır.

Yüzyıllar boyunca kullanılan Tiyatro M.S.
III. yy.’da orkestra meydanını çeviren taş
kaide ve en alt oturma sıraları üzerine
1,50 m. yükseklikte bir duvar oluşturulmuştur ki; bu da bize tiyatronun bu
dönemde arena olarak kullanıldığını
göstermektedir. M.S. IV. yy.’da şehir sur
duvarıyla ikiye bölünmesiyle sahne binası
sur duvarı olarak kullanılmıştır. M.S.
V-VI. yy.’da Side Piskoposluk Merkezi olarak son refah çağını yaşadığı sürede açık
hava kilisesi olarak kullanılmıştır. Bizans
Dönemi’nde de restorasyon geçiren tiyatronun günümüzde, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından büyük bir hızla kazı
ve restorasyonu sürdürülmektedir.

Apollon ve Athena Tapınağı
SIDE yarımadasının güney ucunda
limanın doğusunda Apollon ve Athena
tapınağı yer almaktadır. Bugün Bizans
Dönemi’nden kalan bazilikanın avlusundadır. Ön tarafında altı yanlarda on bir
sütunla çevrili peripteral bir tapınaktır.
Bugün beş tanesi ayakta kalmış bu bembeyaz mermer sütunlar gün batımında
hatıralarınızda yer edecek en güçlü manzaralardan birini oluşturur. Side’ye giderseniz mutlaka bir gün batımını Apollon
Tapınağı’na ayırın. Side’nin bu iki büyük
tapınağı, şehrin iki büyük tanrısı Apollon
ve Athena’ya ait olduğu sikkeler üzerindeki betimlemelerden anlaşılmaktadır.
Sikkeler üzerinde Apollon küçük tapınağın önünde ayakta durmakta Athena ise
büyük tapınağın maketini elinde tutarken
narla birlikte tasvir edilmiştir. Kentte ele

geçen en eski buluntu Geç Hitit dönemine
ait bazalt bir sunu kabıdır. Nar anlamına
gelen “Side” ismini Anadolu’nun en eski
halkının dili olan Luviceden almıştır.
Nar, Anadolulu bir tanrıça olan bereket
tanrıçası Kybele’nin simgesidir. Yakın zamanlarda kentte bir Kybele heykelciği de
bulunmuştur. Tapınakların her ikisinin de
yapımı aynı tarihlerde Side’nin
ikinci parlak döneminde
M.S. II. yy.’da yapılmıştır.
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Anıtsal Çeşme
ANADOLU topraklarında ayakta kalan
Roma döneminin en görkemli çeşmesi Antalya Side Antik Kent’te bulunuyor. M.S. 2'nci
yüzyıldan kalma Anıtsal Çeşme’de (Dokuz
Çeşmeler) 8 yıldır restorasyon ve ayağa kaldırma çalışması yapılıyor. M.S. 2’nci yüzyılda
20 metre yüksekliğinde 52 metre genişliğinde
inşa edilen çeşmenin meydana gelen depremlerle 20 metre yüksekliğinin günümüzde 12
metreye düştüğü belirtiliyor. Duvarların içerisine oyulmuş yarım yuvarlak üzeri kubbeyle
örtülü 3 hücreden oluşan Çeşme’nin üç katlı

Side Müzesi
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dekoratif sütunları, balık ve Medusa başları
ile süslü tavan levhaları, akantus yaprağı ve
yunus kabartma süslemeleri dikkat çekicidir.
Pamfilya’nın ve tüm Anadolu’nun en görkemli
çeşmesi olan Side Çeşmesi’nin çok yakın benzeri İtalya’da Septimius Severus zamanında
yapılan çeşmedir. Tarih olarak
erken olması nedeniyle
Side Çeşmesi öncü
olmalıdır.

SIDE Müzesi 1962 yılında ziyarete açılmıştır. Müze binası M.S. V. yy’dan kalma antik bir
hamamdır. Yapı beş bölümden oluşur. Restorasyon sırasında bu beş bölümden üç tanesinin üzerleri kapatılarak Müze sergi salonları
elde edilmiştir. Hamamın diğer bölümleri ve
bahçesinde de açık sergileme yapılmıştır.
Müzede sergilenen yapıtların büyük bölümü 1947-1967 yılları arasında Side’de yapılan
kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserlerdir. Ord.
Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL Başkanlığında
yapılan bu kazılardan sonra Side’de yapılan kazılara Antik Tiyatro dışında 1999 yılına kadar
ara verilmiştir.
Müzede Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, lahitler, kabartmalar,
pişmiş toprak, cam ve bronz buluntular ile
sikkeler sergilenmektedir.
Son on senedir Side Antik kentinin
çalışmalarını yürüten Kazı başkanı Prof. Dr.
Alanyalı, yarımadada tarihi yerleşimle içiçe
olduğu için Side Antik kenti kazılarının daha
4 asır sürebileceğini belirtirken bir taraftan da
çıkarılan eserlerin ve bölümlerin güncel Side
yaşantısı içerisinde ziyarete açılabilmesi için
yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ediyor. Bu
kapsamda yarım adanın tamamında gerçekleştirilmeye başlanan cam altı sergileme ve gece
gezisi için ışıklandırma çalışmaları çok güzel
örnekler oluşturmakta. Side’yi gündüzden

daha cazibeli bir hale getiren tüm bu sergileme
uygulamalarını bir akşam Side sokaklarında
uzun ve sakin yürüyüşlere çıkarak keşfetmenizi şiddetle tavsiye ederim Side bugün hala
yaşayan, hareketli, canlı ve renkli bir şehir…
Tarihin bilgeliğini çağımızın ihtiyaçlarıyla harmanlanmış, güncellenmiş ve kendisini ziyarete
gelenlere kucak açıyor. Akdeniz’in bu sıcak ve
nadide ev sahibesi hala antik dönemlerdeki
gibi topraklarında bereket dağıtıyor…
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her mandalina doğal

LÖSEV
SATSUMASI
değildir!
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Yeni MacBook’lardaki
M1 Pro ve M1 Max
Yeni MacBook Pro işlemcileri M1 Max ve M1 Pro, iddialarına
göre piyasadaki tüm işlemcilerden kat be kat hızlı ve üstünler,
ki eminiz öyledir. Bu uçuk modeller farklı GPU ve CPU
seçenekleriyle satın alınabiliyor.

M
Roca’nın yenilikçi ürünleri
ile su tasarrufuna
banyodan başlayın
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK odaklı ürünleriyle
doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan Roca, teknoloji ve şıklığı bir arada sunuyor. Roca’nın; lavabo ve klozeti tek parça
halinde birleştiren ikonik W+W serisi, akış
sınırlayıcı akıllı duşu, su harcatmayan In-Wall
sistemi gibi teknolojik ürünleri ile banyolarda konfordan ödün vermeden tasarruf ve
enerji verimliliği sağlamak mümkün.
Asırlık geçmişini, yenilikçi yaklaşımlara
entegre eden Roca, değişen ihtiyaçlara
göre ürün yelpazesini genişletmeye devam
ediyor. Tüm süreçlerinde sürdürülebilirliğe
odaklanan şirket, şıklığı ve konforu bir
arada sunan banyo ürünlerinde; enerji
verimliliği, su tasarrufu gibi kritik sorunlara
da çözüm üretiyor. Roca’nın küresel su
krizinin önüne geçmek için sürdürülebilir
yaklaşımlarla ürettiği lavabo ve klozeti birleştiren tasarım ödüllü W+W, susuz çalışan
pisuar Hall, soğuk başlangıç sistemine
sahip armatürler, termostatik teknoloji veya
akış sınırlayıcı akıllı duşlar, bu çözümlerden
sadece birkaçı. Şirket, doğal kaynakların
korunmasını öncelik olarak kabul eden yaklaşımıyla hem dünyanın geleceğine hem de
aile bütçesine katkı sağlıyor. Tüm hedeflerinin sürdürülebilir politikalar doğrultusunda
belirlendiğini belirten Roca Türkiye Genel
Müdürü Salvador Lopez Oliva, “Geleceğin
banyolarıyla ilgili temel dinamikleri teknoloji
aracılığıyla banyolara entegre ederken,
gezegenimizi koruma çabamızı her zaman
en üst seviyede tutuyoruz” diye konuştu.
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1 Pro; 8 çekirdekli CPU, 14
çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli
Neural Engine –10 çekirdekli
CPU, 14 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine –10 çekirdekli CPU, 16
çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine
M1 Max; 10 çekirdekli CPU, 24 çekirdekli
GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine -10
çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine Modellerin farklı RAM
seçeneklerine izin verdiğini de belirtelim. Pro
ile maksimum 32 GB RAM alabiliyorsunuz.
Max ile ise 64 GB belleğe izin veriliyor. Başlangıç ise 16 GB seviyesinde yer alıyor.
Apple Silikon temelli, 2022’de gelme
ihtimali olan yeni nesil Mac Pro‘da ise 20 CPU
ve 64 GPU çekirdeğine sahip alt sürüm ile 40
CPU ve 128 GPU çekirdeğine sahip üst sürüm
olmak üzere iki farklı işlemcinin kullanılacağı
iddia ediliyor. Bu modelin performans konusunda büyük bir devrim yapması bekleniyor.

APPLE ISE IŞLEMCILERLE ILGILI ŞÖYLE DIYOR;
“M1 Pro ve M1 Max. Her iki çip de daha
önce bir dizüstü bilgisayarda mümkün
olmayan iş akışları sağlayacak kadar güçlü.

Yapacağınız işin türüne göre size uygun olanı
seçebilirsiniz.
Hem fotoğraf düzenleme ve kod derleme gibi CPU’nun yoğun olarak kullanıldığı
görevleri hem de 3D görselleştirme ve video
efektlerini uygulama gibi GPU’dan güç alan
görevleri yerine getirebiliyor. Neural Engine,
yapay öğrenmeyle ilgili işleri hızlandırırken
özel media engine ise 20 adede kadar içeriği
4K ProRes 422 video formatında oynatabilmenizi sağlıyor. M1 Pro iki adede kadar
harici ekranı destekliyor. M1 Max M1 Max,
M1 Pro’dan da güçlü. 10 çekirdekli CPU ve
32 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen
GPU’ya sahip. Özellikle de artırılmış gerçeklik
modelleri, büyük sanal enstrüman arşivleri
içeren partisyonlar veya 8K çözünürlükteki
video zaman çizelgeleri gibi çok büyük dosyalarla çalışıyorsanız. Ekstra GPU gücüne sahip
M1 Max, çok kameralı video kurgulama veya
karmaşık 3D sahnelerin render’ını alma gibi
grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışları
için tasarlandı. Güçlü media engine sayesinde,
5 adede kadar içeriği 8K ProRes 422 video
formatında oynatabiliyorsunuz. M1 Max dört
adede kadar harici ekranı destekliyor.”

Xiaomi’den elektikli
araç için tarih geldi
XIAOMI Hong Kong Borsa’sına yaptığı
kamuoyu açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu. Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su
Lei Jun, ilk elektrikli araçları için Xiaomi’ye ait
bir yan kuruluş olan Xiaomi Automobile altında faaliyet gösterileceğini açıkladı. İlk aracın
2024’ün ilk yarısında seri üretime alınacağını

duyuran Xiaomi, hali hazırda elektrikli araç
konusunda geçtiğimiz aylarda Çin’deki diğer
otomobil üreticileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor ve onların üretim tesislerine ziyaretlerde
bulunuyordu. Xiaomi CEO’su Lei Jun’un
şimdiye kadar SAIC, BYD, Great Wall ve Wuling
gibi üreticilerin genel merkezlerini ve üretim
hatlarını ziyaret ettiği belirtiliyor.
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Sağlıklı beslenme
alışkanlığı

TAKINTILI BiR
DAVRANIŞA
DÖNÜŞMEMELi
B
ESIN tüketiminin normal olmayan
boyutlarda artışı veya azalması, dış
görünüşle ilgili memnuniyet duygusu, yeme davranışı ve vücut ağırlığı
ile ilgili aşırı endişeli durumlar, zamanla
bedensel ve psikososyal boyutlarda yeme
bozukluklarını ortaya çıkarabiliyor. Yemek
yemek insanların olağan biyolojik faaliyetlerinden biriyken, bireyler baskı, sıkıntı, depresyon, üzüntü, neşe veya öfke gibi durumlarda
gerekenden daha fazla besin tüketebiliyor.
Gerçekleşen bu durum bireyin biyolojik gereksiniminden değil psikolojik durumundan
kaynak aldığı düşünülüyor. Gerekenden çok
daha az yeme alışkanlığını ise doğru olmayan
ancak içselleştirilen güzellik algısı tetikliyor.
Toplumlarda yer alan doğru olarak bilinen
yanlış beslenme alışkanlıkları uzun vadede
birçok sağlık soruna yol açabiliyor. Günümüzde sağlıklı beslenme takıntısı olarak bilinen
“Ortoreksiya Nervoza” (ON) da bu durumun
bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI
(ORTOREKSIYA NERVOZA) NEDIR?
Ortoreksiya Nervoza, 1997 yılında ilk
kez Dr. Steven Bratman tarafından besin ve
beslenme ile ilgili kendi deneyimlediği durumu aktarmak amacıyla tanımladığı bir terim
olarak karşımıza çıkıyor. Ortoreksiya terimi
Latincedeki ‘orthos’ (doğru) ve ‘orexsis’ (açlık)
kelimelerinden geliyor. Steven Bratman
sağlıklı besinin tüketimi ile ilgili patolojik
saplantıyı tanımlayabilmek için Ortoreksiya

Günümüzde sağlıklı
beslenme konularının
popülerlik kazanmasıyla
ortaya çıkan alışkanlıklar
kişilerde takıntılı biçimde
bir beslenme alışkanlığına
yol açabiliyor. Sabri Ülker
Vakfı’nın derlediği bilgilere
göre “Ortoreksiya Nervoza”
olarak geçen sağlıklı
beslenme takıntısı, ciddi
fiziksel ve ruhsal sorunlara
yol açabiliyor.

Nervoza (ON) kavramını kullanıyor.

ORTOREKSIYA NERVOZA BIR
YEME BOZUKLUĞU MUDUR?
Henüz yeme bozukları kategorisinde yer
almayan Ortoreksiya Nervoza’nın diğer yeme
bozukluklarıyla benzerliği dikkat çekicidir.
Günümüzde, sağlığı iyileştirmeye yönelik sorunlar dikkate alındığında en önemli kavramlardan birisi sağlıklı beslenmedir. Son yıllarda
toplumdaki bireyler arasında Ortoreksiya
Nervoza ya da saplantı düzeyinde yüksek

duyarlılığa sahip yeme davranış bozuklukları
davranışı da artış göstermektedir. Anoreksiya
Nervoza ve Bulimiya Nervoza’daki takıntı
diyetimizle aldığımız enerji (kalori) ve vücut
ağırlığıyla ilgili iken Ortorektik takıntıda,
zayıflık ve kilo kaybı yerine saplantı gösteren
sağlıklı beslenme takıntısı öne çıkıyor. Bireyin
tükettiği besin miktarı ve zayıf bir beden algısı yerine sağlıklı ve işlenmemiş, saf besinleri
tüketebilmek ile ilgili saplantı, Ortoreksiya
Nervoza’da ön planda yer alıyor.
Ortorektik bireyler, tıpkı obsesif kompulsif
bozukluğu olan hastalar gibi zamanlarının
oldukça büyük bir kısmını bireysel olarak
oluşturdukları katı kurallar ile geçirdikleri için
sosyal ilişkilerinin bu nedenle azalabileceği
belirtiliyor. Bireyin sağlıklı beslenmesi normal
şartlarda patolojik bir durum değildir. Fakat
bu durum takıntı haline geldiğinde ve bireyin
hayatının merkezine yerleşerek hayatını
diyeti yönetmeye başladığında kişilik ve
davranışla ilgili bir bozukluk olarak değerlendirilebileceği bir gerçek.

SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI
SAĞLIKSIZ BIR DIYET ILE BESLENMEYE
NEDEN OLABILIR!

Ortorektik bireyler sağlıklı bir diyet ve
mükemmele ulaşmak adına diyetlerinden
eledikleri besinler nedeniyle zaman içerisinde
diyetin besin çeşitliliğinin azalmasına neden
olarak vitamin, mineral ve diğer besin
ögeleri yönünden yetersizlik yaşamaya
başlayabilirler.
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CAMANÉ:
“Fado’da duygular ortak”
Fado’nun Kraliçesi Amália
Rodrigues’ten bu yana en iyi
Fado şarkıcısı kabul edilen,
albümleri milyonlarca satan
Camané, 17 Kasım’da Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda
hayranlarıyla buluşacak.
Fado’nun zirvedeki ismi
Camané ile İstanbul konseri
öncesinde söyleştik.
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995 yılında ilk albümü Uma Noite de
Fados’u kaydeden Camané müzikseverlerden ve eleştirmenlerden olumlu
dönüşler aldı. Albüm öncesinde 20
yıl boyunca Fado söyleyen ve hakkında “Onu
daha önce dinlememiş olsanız bile, bir kere
duyduğunuzda daha çok dinlemek isteyeceksiniz.” şeklinde övgüyle söz edilen Camané,
böylece müzikalitesini ispatladı. Camané “Na
Linha da Vida” albümüyle kendi tarzını ve
yorumunu ortaya koydu. Böylece Fado’yu geleneksel kalıplarından kurtarıp gençleştirdi.
2000’li yıllara gelindiğinde yayınladığı
albümlerle sadece bir şarkıcı olarak değil, seslendirdiği şiirin her nüansını en iyi şekilde yansıtan bir yorumcu olarak çığır açtı. Camané bu
yönüyle hem geleneksel yorumu savunanlardan hem de modernistlerden olumlu
eleştiriler aldı. Her iki grup da onun usta
bir Fado sanatçısı olduğu konusunda
hemfikir oldu.
2015’te, profesyonel sanat hayatının
20. yılında, Infinito Presente albümünü çıkaran Camané, 2017 yılında son
albümü Camané Canta Marcenerio’yu
dinleyicilerle buluşturdu.
Fado’nun zirvedeki ismi Camané,
Avrupa’nın yanı sıra Amerika ve Asya’daki
konserlerine devam ediyor.

m Müzisyen olacağınızı, şarkı söyleyeceğinizi ilk olarak ne zaman anladınız?
Çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum
ve Fado’yu içimde hissediyorum. Hayatımda
hiçbir zaman başka bir alternatif düşünmedim.
Bebekliğimden itibaren annem, babam ve
erkek kardeşlerimle her zaman müzik dinlenen
bir ailede ve evde büyüdüm.
m Son albümünüz Camané Canta Marcenerio’nun sound’unu ve tarzını bizim
için nasıl anlatırsınız?
Bu albümde Marcenerio’nun kendi döneminde söylediği sözleri ve müzikleri araştırmaya çalıştım ve şarkılara kendi yorumumu
kattım.
m Fado’yu daha çok kadın seslerden
dinlemeye alışkınız. Bir erkek olarak
nasıl hissediyorsunuz? Fado sizde hangi
duyguları uyandırıyor?
Fado bir kadın tarafından söylendiğinde
de bir erkek tarafından söylendiğinde de aynı
bence… Sonuçta duygular ortak…
m Dünyanın en önemli Fado yorumcularından birisiniz. Fado’ya nasıl aşık
oldunuz?
Çok küçükken evde uzun süre hasta yattığım bir dönem olmuştu. O zaman evde ailemin
Fado kayıtlarını üst üste dinlemeye başladım.
m Fado ve müzik idolleriniz kimler?
Benim referans aldığım en önemli isimler
Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro ve Carlos do Carmo. Günümüz sanatçıları arasında
da dinlemeyi çok sevdiğim isimler var elbette.
m Müzik dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Seyahat etmeyi çok seviyorum. Bunun
dışında sinemaya ve tiyatroya gitmekten de
keyif alıyorum.
m Günlük yaşamınızda kimleri dinlemekten keyif alıyorsunuz?
Her zaman; Frank Sinatra…
m Türkiye hakkında izlenimleriniz,
Türk dinleyicilere bir mesajınız var mı?
Tabii, daha önce İstanbul ve Ankara’ya
geldim, her ikisi de çok güzel deneyimler oldu
benim için. Türkiye’ye gelmeyi her zaman
seviyorum. Dinleyicilerle çok tatlı anılarım var.
Tüm dinleyicileri konsere bekliyorum!

CITYMÜZİK

ELIF SANCHEZ, KENDi ADINI TAŞIYAN iLK
ALBÜMÜ iLE TÜM DiJiTAL PLATFORMLARDA

M

ÜZISYEN bir aileden gelen ve 10
yaşına kadar ailesinden aldığı müzik
eğitiminin ardından, İstanbul Devlet
Konservatuarından üstün başarı
ödülü ile mezun olan Elif Sanchez, 2017’de Bill
Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den
mezun oldu.
Elif Sanchez Boston’da kaldığı süre boyunca, 2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile 14 Grammy ödül sahibi Javier Límon’un
dikkatini çekti ve “Refuge of Sound” projesine
konuk sanatçı olarak davet edildi.
Sanchez, 9 eserden oluşan ilk albümünde “Ay Oğlan Yiğit Misin”, “Almanı Attım Xarala”, “Bağlamam Perde Perde” gibi Anadolu
ve Azerbaycan Türkülerini kendine has yorumu
ve düzenlemeleri ile dinleyici ile buluştururken,
aynı zamanda söz ve müziği Armando Manzanero’ya ait “Contigo Aprendi” şarkısını da
İspanyolca olarak seslendiriyor.
İlk albümünü dünya müziğinin en önemli
sesleri Buika, Loreena Mckennitt, Monica
Molina, Pink Martini gibi isimlerle çalışan Pasion
Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciye sunan Elif Sanchez, “Bu albüm aslında
40 dakikalık bir biyografi ve herkese Elif’in
gerçekte kim olduğunu anlatıyor. İstanbul'da
ama Anadolu kültürüne sahip bir çatı altında
büyüdüm. Uzun bir süre Amerika'da yaşadım.

Elif Sanchez, Türk Halk
Müziği, Klasik Müzik ve
Caz eğitimini harmanladığı
müzikal tarzı ile Anadolu ve
Azerbaycan coğrafyasının
en sevilen türkülerini,
kendine has yorumuyla
adını taşıyan ilk albümü “Elif
Sanchez” ile 22 Ekim’de
Pasion Turca etiketiyle tüm
dijital platformlarda
dinleyicilerle buluşturdu.
Dışarıda İngilizce konuşuyordum ama evimizin
içinde her zaman Latin yemekleri ve İspanyolca
vardı. Hayatımda her zaman birden fazla kültürle yaşadım. Bu albüm tüm o hayatları, kültürleri
temsil ediyor. Bu albüm Caz, Latin gibi dünya
müziği etkilerini barındıran Türk ve Azerbaycan türküleri albümüdür” diyor. Tüm dijital
platformlarda dinleyici ile buluşan albümün ilk
teklisi, Sanchez’in özgün yorumuyla Türk Halk
Müziğinin en sevilen türkülerinden biri olan “Ay
Oğlan Yiğit Misin” olarak belirlendi.

BUSE KORKMAZ’IN
iLK ŞARKISI ALFA,

11 MiLYONUN
ÜZERiNDE iZLENDi
5.5milyonun üzerinde takipçisi bulunan mavi tikli ünlü
TikToker Buse Korkmaz’ın
ilk şarkısı Alfa, YouTube’da 11
milyonun üzerinde izlendi.
Sözleri ve müziği, tanınmış
Rap sanatçısı, besteci ve söz
yazarı Hayki’ye (Ragıp Aytuğ
Tunal) ait olan Alfa, bir Rap
sanatçısı ve TikToker’ın ilk iş
birliği olma özelliği taşıyor.

5

.5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan mavi tikli ünlü bir TikToker olan
Erzurum doğumlu genç yetenek Buse
Korkmaz’ın ilk müzik çalışması Alfa,
YouTube’ta 11 milyonun üzerinde izlenmeye

ulaştı. 9 Nisan günü YouTube’ta yayınlanmasının ardından 10 dakika içinde 100 binden
fazla izlenme ve 20 binden fazla yorum alan
Alfa’nın şarkısının sözleri ve müziği, tanınmış
Rap sanatçısı, besteci ve söz yazarı Hayki’ye
(Ragıp Aytuğ Tunal) ait.
Genç yetenek Buse Korkmaz, bir Rap sanatçısı ve TikToker’ın ilk iş birliği olma özelliği
taşıyan Alfa için şunları söyledi: “Bu şarkıyı
öncelikle benim geniş ailem olan takipçilerim
yani BKFC için yaptım. Onlara bu şarkı için
söz vermiştim. Hayranı olduğum Hayki ile

birlikte çalışmak çok özel bir deneyimdi. Alfa,
Erzurum’dan İstanbul’a uzanan hayatımda,
tek başıma ayakta kalma mücadelemi ve
zaman içerisinde uğradığım ihanetleri, Hayki’nin bana özel yazdığı kelimelerle anlatıyor.
BKFC, benim geniş ailem, bu mücadelede her
zaman bana destek, yaptığım her işte ilham
kaynağım oldu” dedi.
Hayki ve Buse Korkmaz iş birliğinin eseri
olan Alfa’nın Mix ve Mastering çalışması
Kadim Tekin tarafından yapıldı, şarkının
prodüktörlüğünü de EB Erol Şahin üstlendi.
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Antalyalı Yazar BİRGÜL KONUK’un ilk kitabı;

“SELAM SÖYLE O GÜNLERE”

S

ELAM SÖYLE O GÜNLERE; 60’lı
yıllardan bugüne uzanan varlıklı bir
ailenin trajedilerle dolu güçlü ve dokunaklı bir anlatısı. Zeki Müren’li yemek
masalarında başlayan ve dünyanın her köşesine uğrayarak görkemli anılarla örülen iki
kardeşin büyüme hikâyesiyle kader, zenginlik,
ölüm, kadın erkek ilişkileri, evlilik, anne
babalık kavramlarını sıra dışı bir bakış açısıyla
okuyacaksınız. Bu kitap hayatın zorluklarını
aşmak isteyen herkesi yüreklendirecek bir
çağrı niteliği taşıyor.
Kendini yoktan var eden insanların hikâyelerini duymuşsunuzdur. Bir de varlıktan sıfır
noktasına gelenler vardır…
Hayat etrafında dönüp durduğumuz bir
çemberse, hepimizin uğradığı bazı noktalar
bulunur. Bu noktalar bazen hiç beklemediğimiz yerler olabilir; gencecik bir kadının, üstelik son derece modern yetişmiş bir kadının,
aşkı uğruna her şeyi geride bırakıp Arabistan’a
gitmesi ve orada şeriat yönetiminde türlü
zorlular yaşaması gibi… Ya da aynı gecede
hem annesini, hem babasını hem de kardeşini
kaybetmesi gibi…
Bu kitap insanın kaderinin değişmez yaz-
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gısını ortaya koyan, nihai son olan ölümün,
bir kadının mücadelesinin, aile bağlarının,
zenginliğin ve ihanetin en derin sırlarıyla
örülü otobiyografik samimi bir itiraf…
Birgül Konuk’un yazdığı Selam Söyle O
Günlere Destek Yayınları’ndan çıktı.
Arka kapağında; Mevlana’nın; “Minnettar
ol her gelene kim gelirse gelsin. Çünkü bunların her birisi öte taraftan bir kılavuz olarak
gönderildi.” sözü ve Selam Söyle O Günlere
kitabının yazarı Birgül Konuk’un; “Bir günde
ne kadar şey kaybedebilirsiniz? Kariyeriniz,
sağlığınız, servetiniz... Peki, size bir günde
ailenizi bile kaybedebilirsiniz desem, ne derdiniz? İnanamazdınız değil mi? Ben de öyle ama
hayat böylesi sadece filmlerde olur dediğimiz
olayları bize yaşatıyormuş meğer...
Ben annemi, kardeşimi ve babamı aynı gün
kaybettim.
Her şey bir günde, size anlatacağım o
gecede oldu.”
yorumu yer alan kitap, Antalya Kitap Fuarı’nda da okuyucusuyla kucaklaştı.
23 Ekim’de imza gününde kitapseverlerle
bir araya gelen Birgül Konuk, ilk kitabıyla
büyük ilgi görüyor.

CITYBAŞARI

SEMiH TAŞDEMiR’iN

ŞAPKA ÇIKARTAN
AZMi ve ZAFERi

Geçirdiği bir motosiklet kazası
sonrası iki yıl komada kalan,
doktorların “yürüyemez” dediği
ama komadan çıktıktan sonra
gösterdiği azimle tekrar yürümeyi
başaran Semih Taşdemir’in ve ona
inanarak bu başarıda büyük emeği
bulunan Fizyoterapist Mustafa
Erkol’un örnek alınacak başarı
hikayesi…

A

NTALYA’da, geçirdiği motosiklet
kazası sonucu 752 gün kaldığı
komadan bilinci yerinde olmadan
çıkan 33 yaşındaki Semih
Taşdemir’e, doktorlar “Ayağa kalkamaz”
dediler. Ancak O, Fizyoterapist Mustafa
Erkol’un 2 yıl boyunca süren tedavisi sonunda
yürümeye başladı. Tedaviye başladığında 1-2
dakika dahi ayakta duramayan Taşdemir;
komada kaldığı 752 gün içerisinde, boğazına
delik açılarak beslendi ve 29 ameliyat geçirdi.
İki yıl sonra ise; komadan çıktı.

GÖZLERİYLE KONUŞTU
Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi
bir yerini hareket ettiremeyen Taşdemir’i
tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler,
ona artık yürüyemeyeceğini söylediler. 2018
yılında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine
tanıştığı Fizyoterapist Mustafa Erkol, Semih
Taşdemir’in hayatında yeni bir dönüm noktası
oldu. İlk tanıştıklarında konuşamayan, bilinci
yerinde olmayan Taşdemir’in kendisiyle
gözleri aracılığıyla iletişim kurduğunu fark
eden Erkol, bu azim karşısında kayıtsız
kalamadı ve “Seni yürüteceğim” diye söz
verdi. Önce Taşdemir’in eklemlerini açmaya
çalışan, ardından da oturması için çalışmalara
başlayan Mustafa Erkol’un çabaları ilk
olarak 1,5 yıl sonra cevap buldu. Taşdemir,
zorlu tedavi sürecinde, onca acıdan sonra
ilk defa 1-2 saniye ayakta durmayı başardı.
Taşdemir’in ailesi ve kendisi bu durum
karşısında büyük mutluluk yaşadı.

dım. Komadan çıktığımdaysa bilincim yerinde
değildi. Hayatıma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. 2-3 yaşında çocuk gibiydim. Zamanla
iyileşmeye başlayınca fizyoterapist Mustafa
Erkol ile tedaviye başladık” diye konuştu. Şimdi ikinci hayatını yaşadığını belirten Taşdemir,
“Özellikle koşmayı çok istiyorum. Cep telefonu tamircisiydim ve tekrar işimi yapabilmek,
ailemi gezdirmek istiyorum.” diyor.

“BİZ ARTIK DOSTUZ”
Kaza sonrasında 5 yıl içinde 29 ameliyat
geçiren Taşdemir’in tedavisinde büyük katkısı
olan Fizyoterapis Mustafa Erkol ise; “Semih
artık bir hastam değil dostum. Onun gayreti
olmasaydı başaramazdık. Önce eklemleri
açabilmek için uğraştık. Sonra oturduk, ayağa
kalktık, desteksiz ayakta durduk. İlk etapta
yürüteçle yürürken, şimdi desteksiz yürüyebiliyor ve kendi aracını kullanabiliyor. Ona ‘Seni
yürüteceğim’ diye söz vermiştim. Sözümü
tutmanın mutluluğunu yaşıyorum.” diyor.

ŞİMDİ HEDEFTE “KOŞMEK” VAR
Semih Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve
koltuk değnekleriyle, ardından da desteksiz
olarak yürümeye başladı. Şimdilerde ise araç
kullanabiliyor ve yürüyebiliyor. Taşdemir’in
yeni hedefi ve en büyük isteği; rahatça
koşabilmek ve çok sevdiği telefon tamirciliği
işine dönebilmek.

“İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYOR GİBİYİM”
Semih Taşdemir o günler hakkında; “Kafama aldığım darbeden dolayı 25 ay komada kal65
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ANSİAD 3. CUMHURİYET
TENİS TURNUVASI
MANGAL PARTİSİYLE BAŞLADI
ANSİAD ve ATİK iş birliğiyle 14-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen
ANSİAD 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası, üyelerin ve sporcuların katılımıyla
gerçekleşen geleneksel mangal partisiyle başladı.
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NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) ve Antalya Tenis
İhtisas ve Kulübü (ATİK)’nün iş
birliğinde Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri kapsamında 14-30 Ekim tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ANSİAD
3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası, ANSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve ATİK
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Alpagot’un
açılış vuruşuyla ATİK’te başladı. Açılış etkinliğine, ANSİAD üyeleri, tenisçi sporseverler ve
çok sayıda davetli katıldı. Turnuvanın açılış
konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Başkanı
Akıncı, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve spor
alanında kentimize katkı koymayı hedeflediğimiz bir projeydi. Bu yıl 427 sporcumuz
rekor bir katılımla turnuvaya başvurdu, tüm
sporcularımıza turnuvada başarılar diliyorum” dedi. ATİK Başkanı Necmi Alpagot,
“ANSİAD ile bu projede iş birliği yapmaktan
memnuniyet duyuyoruz. Başvuruların ve

ilginin yoğunluğu hepimizi memnun etti.
Tüm sporcularımıza başarılı bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
Turnuvaya katılan sporcular ve ANSİAD
üyesi iş insanları ile davetliler, ANSİAD üyesi
iş insanı Serkan Bahar’ın sponsorluğunda
gerçekleşen Geleneksel Mangal Partisi’nde bir
araya geldiler.

ÖDÜLLÜ TURNUVA
İnsanları spora özendirme adına tenis
sporu ile uğraşan kişileri kapsayan turnuva,
18 yaş ve üzeri sporcuların katılımına açık.
Sporcuların Kadınlar, Erkekler ve Çiftler kategorilerinde yarıştığı turnuvada Master Kadın,
Master Erkek ve Profesyonel Open kategorileri birincilerine 7 gr altın, ikincilerine 3 gram
altın ödül veriliyor. Yarı finalistler 1 gr altın,
çeyrek finalistler 0.5 gr altın ile ödüllendirilirken, diğer kategorilerde yarışan birincilere
1 gr altın, ikinci olanlara 0.5 gr altın ödül
verilmekte.
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ANSİAD CUMHURİYET TURNUVASI'NDA

ŞAMPiYONLAR BELLi OLDU
ANSİAD
ve ATİK iş
birliğiyle
düzenlenen
ve 14 Ekim’de
başlayan
ANSİAD 3.
Cumhuriyet
Tenis
Turnuvası’nda
ödüller
sahiplerini
buldu.
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NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) ve Antalya Tenis
İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK)’nün
iş birliğinde Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri kapsamında 430 sporcunun rekor
katılımıyla 14 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen
ANSİAD 3. 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
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Turnuvamızın
üçüncüsünü gerçekleştirme gururunu hep
beraber yaşıyoruz. Bireysel ve kurumsal
anlamda Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin ödevidir. Bu yıl
430 sporcunun katıldığı turnuvamızın ulusal
düzeyde düzenlenmesi anlamında kapıları
araladığımıza inanıyorum. ANSİAD 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası final maçları ve ödül
töreninde emeği geçenleri kutluyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.
Yolunuz açık, kılavuzunuz Mustafa Kemal Atatürk olsun” dedi. Antalya Tenis İhtisas ve Spor
Kulübü (ATİK)’nde gerçekleştirilen törene,
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mu-
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ÖDÜLLER

ratpaşa Belediye Başkan Vekili Murat Şimşek,
Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası (BAKSİFED)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Konyaaltı Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, ANSİAD üyesi iş insanları, ATİK
üyeleri ve sporcular katılım sağladı.

ATİK VE BAHAR GROUP’A TEŞEKKÜR
ANSİAD 3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’na verdikleri desteklerden dolayı ANSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ATİK
Yönetim Kurulu Başkanı, ANSİAD üyesi Necmi
Alpagot ve Bahar Group Yönetim Kurulu
Üyesi, ANSİAD Üyesi Serkan Bahar’a plaketlerini takdim etti. Başkan Akıncı, “14 Ekim’de
başlayan turnuva boyunca katkılarından dolayı
organizasyonumuzun önemli bir parçası olan
hakem ve hakem yardımcıları Şükrü Kartal,
Mustafa Gencer, Nilsu Altınkaynak, Furkan
Çağrı Gedik ve Mustafa Kartal’a ayrıca görüşleriyle bize katkı sunan hakem Murat Aykaç’a
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
18 yaş ve üzeri sporcuların katılımına açık
olan ve 30 Ekim’de final etkinlikleri ile son
bulan, sporcuların Kadınlar, Erkekler ve Çiftler
kategorilerinde yarıştığı turnuvada; Kadınlar,
Erkekler ve Çiftler kategorilerinde Master
Kadın, Master Erkek ve Profesyonel Open

kategorileri birincilerine 7 gr altın, ikincilerine
3 gram altın ödülü, yarı finalistler 1 gr altın,
çeyrek finalistler 0.5 gr altın ile ödüllendirilirken, diğer kategorilerde yarışan birincilere
1 gr altın, ikinci olanlara 0.5 gr altın ödülleri
takdim edildi.

Profesyonel Open Tek Erkekler 1’ncisi
Gökberk Sarıtaş ve 2’ncisi Önder Balcı
Master Çift Karışık 1’ncileri Andrey Volodin,
Sabina Shadolina ve 2’ciler Merve Gültekinler
Sadi, Önder Balcı
Master Çift Erkekler 1’ncileri Gökberk
Sarıtaş, Okay Meryumoğlu ve 2’ciler Önder
Balcı, Ragıp Temel
+18 Karışık Çift 1’ncileri Deniz Yıldız, Gökçe
Erdoğan ve 2’ciler Hasan Hüseyin Çelikkaya,
Serap Yurdakul
+40 Çift Erkekler 1’ncileri Mustafa Kocabıyık, Kamuran Gündoğdu ve 2’ciler Osman
Özbakır ile Sergey Nikoloviç
+18 Çift Erkekler 1’ncileri Kamuran Gündoğdu, Mustafa Kocabıyık ve 2’ciler Kürşat
Atlı ile Korosh Shakiri
+18 Çift Kadınlar 1’ncileri Sevim Semra
Gülay, Galina Gudkova ve 2’ciler Asuman
Kaplan Algın ile Fatma Sayın
Profesyonel Open Tek Erkekler kategorisinde ilk 8’e giren yarı finalistler Umut
Akkoyun ve Alper Okay Meryumoğlu
Profesyonel Open Tek Erkekler kategorisinde ilk 8’e giren çeyrek finalistler Ömer
Doğu Şahin, Samet İsmail Mermer, Çağlar
Efe Ardıç ve Hasan Berke Oktay
+50 Tek Erkekler 1’ncisi Hakan Berber ve
2’ncisi Korosh Shakiri
+45 Tek Erkekler 1’ncisi Osman Özbakır ve
2’ncisi Kamuran Gündoğdu
+40 Tek Erkekler 1’ncisi Ali Gürsel ve 2’ncisi
Volkan Beyaztuna
+40 Tek Kadınlar 1’ncisi Serap Yurdakul ve
2’ncisi Serpil Yıldırım
+35 Tek Erkekler 1’ncisi Yusuf Polat ve
2’ncisi Mehmet Demirkaya
+30 Tek Erkekler 1’ncisi Gökhan Mutlu ve
2’ncisi Ender Erdoğan
+30 Tek Kadınlar 1’ncisi Banu Tümay ve
2’ncisi Ebru Çoksak
+18 Tek Erkekler 1’ncisi Can Balcı ve 2’ncisi
Deniz Yıldız
+18 Tek Kadınlar 1’ncisi Serra Uslu ve 2’ncisi
Deniz Tekdal
Teşviküstü Erkekler 1’ncisi Seraceddin Çelik
ve 2’ncisi Abdalmalik Mukhlis
Teşviküstü Kadınlar 1’ncisi Yağmur Koçak ve
2’ncisi Nuriye Uysal
Teşvik Erkekler 1’ncisi Nuri Kamburoğlu ve
2’ncisi Aykut Çelik
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Gençler Cumhuriyet
COŞKUSUNU YAŞADI
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü
düzenledikleri Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Kutlamada
konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert,
“Bizlere Ulu Önder Atatürk’ün emanet ettiği bugün Türk
Milleti’nin en büyük bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun
98’inci yılı. Kutlu ve sonsuz olsun. Bizlere Cumhuriyeti bırakan
başta Büyük Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve
şehitlerimizi özlem ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

C

UMHURIYETIN kuruluşunun
98’inci yıldönümü sebebiyle düzenlenen ANTGİAD Cumhuriyet Balosu
üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Üyelerin yanı sıra Yörük Sanayici
İş İnsanları Derneği Başkanı Aykut Ege’nin
de katıldığı kutlamada bir konuşma yapan
ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet
Bayramını üyeleriyle kutlamaktan duyduğu
mutluluğu dile getirdi.

ATATÜRK CUMHURIYETI
BIZ GENÇLERE ARMAĞAN ETMIŞTIR
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyeti bizlere yani
gençlere emanet etmiştir" diyen Osman Sert,
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“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç
nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır”
demiştir Büyük Atatürk. Bizler de Antalya
Genç İş İnsanları Derneği olarak Mustafa
Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yolunda yürümeyi kurulduğumuz ilk
günden bu yana vazgeçmeden ve bütün kararlılığımızla devam ettiriyoruz. Cumhuriyet’in
yılmaz bekçileri olarak bu mirası gelecek
nesillere aktarmak için sorumluluğumuzu
en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.

BILIMIN VE AKLIN IŞIĞIYLA ÇALIŞMAYA VE
ÜRETMEYE DEVAM ETMEKTEYIZ
ANTGİAD’ın 170’e yakın üyeye ulaşmış bir

dernek olduğunu söyleyen Başkan Sert “Bize
yol gösterici olan Cumhuriyetin, bilimin ve
aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz. Yarattığımız istihdam, iş hacmimiz,
üretimimiz ile ülkemizin ekonomisine sınıf
atlatmak ve ülkemizi daha ileri götürebilmek
için tüm üyelerimiz var gücüyle çalışmakta,
üretmekte ve katma değer yaratmaktadır.
Hepimiz bunların yanında ANTGİAD çatısı
altında yine bir değer yaratabilmek için bir
arada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Başkan Osman Sert, “Cumhuriyetimizin
100’üncü yılına bildiğiniz gibi 2 yıl kaldı. ANTGİAD olarak ekonomi, kültür, sanat, eğitim,
sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında
projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha
yukarı taşınması için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Gençlik olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem
veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Osman Sert’in ardından Türk Halk
Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü’nün Cumhuriyet
konseri ile devam eden kutlamanın sonunda
ANTGİAD’ın gelenekselleşen 29 Ekim pasta
kesimi gerçekleştirildi.
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ATSO’dan 'Yaşasın Cumhuriyet' Turnuvası
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) tarafından
Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları kapsamında İl Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde
ATSO Atatürk Konferans
Salonu’nda düzenlenen
“Yaşasın Cumhuriyet”
Kutu Oyunu Turnuvası
büyük çekişmeye ve renkli
görüntülere sahne oldu.

A

TSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir
Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi
Nilay Akbaş Tarakçı, İl Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er’in katılımıyla gerçekleşen turnuvada Dr. Cahit Ünver
Ortaokulu, Hüseyin Ak Ortaokulu, Mecdude
Başakıncı Ortaokulu ve Merkez Ortaokulu
öğrencileri mücadele etti.
Turnuvada birinciliği Hüseyin Ak Ortaokulu’ndan Behiye Nur Yaşar kazandı. Aynı
Okuldan Kadir Kaplan ikinci, Merkez Ortaokulu’ndan Efe Aktuğ üçüncülük kazandı.

Cumhuriyet için
pedal çevirdiler

A

NTALYA Kent Konseyi Gençlik ve
Spor Çalışma Grubu ve Muratpaşa
Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen
Cumhuriyet Bisiklet Turu’na yüzlerce bisikletli katıldı. 7’den 70’e farklı yaşlardan
katılımcıların olduğu bisiklet turunda büyük
coşku yaşandı.
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DÖSİAD
29 Ekim
Cumhuriyet
Balosunun
ilkini
gerçekleştirdi
DÖSİAD’ın ilkini gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet
Balosuna DÖSİAD üyeleri,
Döşemealtı ilçe protokolü ve
birçok iş insanı katıldı.

B

AŞKAN Gültekin Gencer gecede
yaptığı konuşmasına ilkini gerçekleştirdikleri baloya katılanlara
teşekkür ederek başladı… Gencer
sözlerini; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet,
Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve
vazgeçilmez bir değerdir. 98. Yıldönümünde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor,
gençlerimize çağdaş uygarlığın temeli Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi,
rahmet ve minnetle anıyorum. DÖSİAD, 11
yıldır olduğu gibi cumhuriyetimizi güçlendirmek için her türlü adımın öncüsü ve destekleyicisi olmaya devam edecektir. Yolumuz açık,
kılavuzumuz Mustafa Kemal Atatürk olsun”
şeklinde sürdürdü. Gecede saygı duruşu,
İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşlarına tüm davetliler bayrakları ile eşlik etti. Atamızın sevdiği
şarkılar ile gece son buldu.
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Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, Antalya’nın 25 yıllık
hayali olan kent müzesi ‘Bir
Zamanlar Antalya Müzesi’nin
kapılarını 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda açtı. Tütüncü,
bu güzel vaktin bir hatırası
olarak, kent müzesi ve Kepez’e
kazandırılan birçok kıymetli
esere katkılar sunan Prof.
Dr. Nevzat Çevik’e, ‘Fahri
Hemşehrilik Beratı ’takdim etti.

‘Kent Müzesi’ kapılarını açtı
K

EPEZ Belediyesi’nin resmi açılışını
Kasım ayında gerçekleştireceği, “Bir
Zamanlar Antalya Müzesi”, Başkan
Hakan Tütüncü’nün söz verdiği gibi
Cumhuriyet’in 98.yılında kapılarını ziyaretçilere araladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, Antalya’nın 25 yıllık hayali olan kent
müzesinin kapısını anahtarla açtı. Tütüncü’nün heyecanına meclis üyeleri, belediye
başkan yardımcıları, Prof.Dr. Nevzat Çevik,
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve AK Parti
Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ortak
oldu. Bu özel günde, DokumaPark’ın kültür
ve sanat adasına dönüştürülmesi sürecinde
uzun yıllar verdiği emeklerinden, Lyrboton
Kome Antik kentinin gün yüzüne çıkarılması
projesine desteklerinden, Kepez’e kazandırılan
müzelere katkılarından dolayı Prof. Dr. Nevzat
Çevik’e, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi.
‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ Bir Zamanlar
Antalya Müzesi’nin kapılarını açtığı 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nda vaktin bir hatırası
olarak Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
tarafından takdim edildi.
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ZİÇEV gönüllüleri,
‘İçli Köfte Günü’nde

moral depoladı
Zihinsel Yetersiz
Çocukları Yetiştirme ve
Koruma Vakfı (ZİÇEV)
Antalya Şubesi, ‘İçli
Köfte Günü’nde gönüllü
ekibi ile birlikte hem ev
yapımı içli köftelerin
tadını çıkardı, hem de
moral depoladı.
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K

ENDI ürettiği Pesto Sos, Acı Biber
Reçeli, Havuç Reçeli, Kavun Reçeli
gibi mevsimlik lezzetleri hazırlayıp
sunan ZİÇEV Mutfak’ta düzenlenen
‘İçli Köfte Günü’nde gönüllüler, lezzet şöleni
yaşadı. Ev yapımı içli köfteler eşliğinde birlikte
vakit geçirme fırsatı da yakalayan ZİÇEV gönüllüleri, kendi motivasyonlarını artırmak ve
mutfaklarındaki ürünlerini duyurabilmek için
bu tür küçük etkinlikleri sık sık yineliyor.
ZİÇEV Mutfak’ta, gönüllülerin el birliği
ile inşa ettikleri taş ocakta, çeşit çeşit sağlıklı
ekmekler de pişirilip sunuluyor. Bu eşsiz lezzetleri denemek isterseniz ZİÇEV Mutfak’ın
kapısı herkese açık.

75

CITYAKTÜEL

Ümit
Uysal

Balcı Legal
Hukuk Bürosu
hizmete açıldı
Avukat Beste Başak Balcı öncülüğünde kurulan Balcı
Legal Hukuk Bürosu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen
özel bir açılış töreniyle hizmete açıldı.

Başak Beste
Balcı

Başak Beste
Balcı

Mertkan - Birgül - Hayri Gülcü
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Güldal
Siğinç
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Sükrü - Meral
Megrili

Merve
Çoban
Ece
Küçüktoka

Fatma - Beste Başak - Şeref
Balcı

Sıla
Saygılı

Ayşenur - Haluk
Yegin
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A

VUKAT Beste Başak Balcı’nın girişimiyle kurulan Balcı Legal Hukuk
Bürosu, geçtiğimiz günlerde DRN
Ajans & PR tarafından organize
edilen samimi bir açılış töreniyle hizmete
açıldı. Büronun açılışına Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra pek çok seçkin
davetli katıldı.
Hukuk bürosunu gezen Uysal, genç
meslektaşına mesleğin dinamikleri ile ilgili
tavsiyelerde bulundu. Klasik müzik eşliğinde
keyifli saatlere sahne olan açılış kokteyline
katılan tüm dostlarına teşekkür eden Beste
Başak Balcı, Balcı Legal’de ağırlıklı olarak; fikri
mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve özel hukukun tüm alanlarında
gerçekleşen dava süreçleri üzerinde çalıştıklarına vurgu yaptı.

Milana - Alper
Gökdemir
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Esra
Eken

Suadiye
Şahin
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Fatma
Kemaneler

Figen
Albayrak Akman

Cansu
Günay

Beste Başak
Balcı

Ciğdem - Ahmet
Danışman

Nil
Sağır
Aysegül
Sır

Esin
Özyeğin

Nilgün
Polat

Cemile
Mavi

Sarah - John
Wilkinson

Fatma - Mehmet
Gölcü
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Tadım uzmanlarının

LEZZET YOLCULUĞU

Chainedes Rotisseurs
Antalya üyeleri, Corendon
Playa Otel’de düzenlenen
geleneksel Gala yemeğinde
buluştu.

G

ASTRONOMI sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Chainedes Rotisseurs Antalya üyelerinin
geleneksel Gala yemeği Kemer’deki
Corendon Playa otelin ev sahipliğinde gerçekleşti. Antalyalı tadım ustalarının buluştuğu
yemek öncesi verilen kokteylde yöneticiler,
üyeler ve misafirleri Cumhuriyet Bayramının
93’üncü yıl dönümünde erken bayramlaşmanın da mutluluğunu yaşarken birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerin tadına baktılar.
Geleneksel Gala yemeğinde tadım ustası
dernek üyelerine Corendon Playa Otel mutfak
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ekibi tarafından hazırlanan ve sunulan Hand
Made Buratta Cheese, Fermente Salmon,
Siyah Kinoa Salata, Ördek Göğsü, Karadut
Sorbe, Sumaklı Kuzu Sırtı ve Tiramusu ikram
edildi. Menüde yer alan birbirinden lezzetli
yemekler ve bu yemeklerle eşleştirilen içecekler Chainedes Rotisseurs Antalya üyelerinden
tam not aldı.
Chainedes Rotisseurs Antalya Yönetim
Kurulu Başkanı M. Nihat Tümkaya, yemek
sonunda yaptığı konuşmada, organizasyona
ev sahipliği yapan dernek üyesi Bora Karaer,

Sinem Duygu Oral ve Otel Genel Müdürü Mehmet Güler’e yönetim kurulu adına
teşekkür etti ve derneğin bir plaketini sundu.
Gecede ayrıca, dernek yönetim kurulu üyeleri
tarafından Corendon Playa Otel Executive
Chef Yasin Körpe, Mahmut Büyükalaca, İsmail Cesur ve Mehmet Bakdemir’e, yemekleri
sunan ekibin yöneticisi Yiyecek İçecek Müdürü Mustafa Demir, Restaurant Şefi Ahmet
Tek ve Bar Müdürü Gökhan Kaya ile yemekte
emeği geçen çalışanlara derneğin teşekkür
plaketleri verildi.
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Funda Çay Güzellik
ve Estetik 2. Şubesi’ni

KONYAALTI’NDA AÇTI
Başarılı iş kadını, Güzellik ve Estetik Uzmanı Funda Çay, kendi
adını taşıyan güzellik merkezine ikinci şubesini ekleyerek
zincir marka olma yolundaki ilk adımını attı. Bu yıl Lara’daki
hizmetlerinde 13. yılını kutlayan Funda Çay Güzellik ve Estetik
yeni şubesini Konyaaltı’nda açtı.

A

ÇILIŞA iş dünyasından ve cemiyet
hayatından birçok davetli katıldı. İkinci şube açılışını Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen ve İyi
Parti Başkanlarıyla birlikte yapan Funda Çay,
hem 13. yılını kutlamanın hem de ikinci şube
açmanın heyecanını bir arada yaşadı.

“İŞİME OLAN TUTKUM BAŞARIYI GETİRDİ”
Funda Çay Güzellik ve Estetik’in Kurucusu
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Funda Çay açılışta yaptığı konuşmada tam 13
yıldır bu işi yaptığını ve ailesinden sonra en
büyük sevgisinin işi olduğunu belirterek; “Severek ve tutkuyla yaptığım işimde insanların
ruhlarına dokunmayı çok sevdim. Maddiyattan çok en büyük isteğim, mutlu ve memnun
insanlar görmek oldu. O yüzden bu istek 13
yıllık başarıyı getirdi. Hedefim, markamı geliştirerek büyütmek. Bugünde burada ilk adımı
attım. Çok mutluyum.” dedi.
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TEAMDER salgın başlangıcı
itibariyle ilk kez bir araya geldi
Toplumsal Ekonomik
Araştırmalar Merkezi
Derneği, salgın
başlangıcından itibaren ilk
yüz yüze toplantısını Başkan
Prof. Dr. İlhan Gölbaşı
yönetiminde gerçekleştirdi.

A

TATÜRK Parkı içerisinde yer alan
Alara Restoran’da gerçekleşen kahvaltılı toplantıda, yönetim kurulu
üyeleri tarafından dernek faaliyetleri
ve gündem hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemler için planlanan
projelerin de yönetim üyeleri tarafından değerlendirildiği toplantıda, özellikle üniversite
öğrencilerinin barınma sorunu ile ilgili neler
yapılabileceği konusu değerlendirildi.
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TÜGEM’in
konuğu
Halil Özşahan
oldu
TÜGEM’in her ay
düzenli olarak organize
ettiği “TÜGEM
Networks” etkinliğinin
bu ayki konuğu Antalya
Ticaret İl Müdürü Halil
Özşahan oldu.
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T

ÜGEM (Tüm Girişimci Emlak
Müşavirleri Derneği)’nin her ay düzenli olarak organize ettiği “TÜGEM
Networks” etkinliğinin bu ayki konuğu Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan
oldu. Yaklaşık 60 gayrimenkul profesyonelinin
katıldığı etkinlikte, taşınmaz ticareti yönetmeliğindeki son gelişmeler ve uygulama esasları
ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca
TÜGEM bünyesine yeni katılan danışman üyelere sertifikaları Sn. Halil Özşahan ve TÜGEM
Antalya İl Başkanı & Riba Yatırım Kurucu
Ortağı Yasemin Morrissey tarafından takdim
edildi. Mesleğe değer katmak ve gayrimenkul
ticaretinde profesyonel hizmeti arttırmak
adına TÜGEM tüm Türkiye’de meslektaşlarıyla çalışmalarına son hız devam ediyor.
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BARUT HOTELS ÜÇÜNCÜ KEZ
ÇAĞDAŞ GENÇ SANATÇILAR
BULUŞMASI DÜZENLEDi

Kültür, sanat, spor ve
gastronomi konularında
bölgeye projeler kazandıran
Barut Hotels, ilk kez 2018’de
düzenlediği Çağdaş Genç
Sanatçılar Buluşması’na
üçüncü kez 24-31 Ekim 2021
tarihleri arasında Lara Barut
Collection’da ev sahipliği yaptı.
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24

-31 Ekim tarihleri arasında
üçüncü kez Lara Barut Collection’da düzenlenen sanat
çalıştayında dokuz genç ressama usta ressam, akademisyen ve televizyon
programı yapımcısı Mahir Güven eşlik etti.
Çalıştayın koordinatörlüğünü ise genç sanatçıların tanınmasına odaklı çalışmaları ile bilinen
küratör Hakan Kürklü üstlendi. Sanatçılar bir
hafta boyunca Lara Barut Collection’da kendilerine ayrılan özel alanda çalışarak eserlerini
hayata geçirdiler. Otel misafirlerinin her yıl ar-

tan ilgisinin 2021’de yoğun şekilde gözlendiğini belirten otel yönetimi, sanat çalıştaylarının
geleneksel hale geldiğini ve sanat haftasında
çıkacak eserlerin çalışanlar ve otel misafirleritarafından merakla beklendiğini kaydetti.
Çalıştayda onur konuğu olarak yer alan
ve bir eserini hayata geçiren Mahir Güven;
Barut Otelleri’nin sanata ve sanatçıya verdiği
değerin sanat camiası için önemli olduğunu,
grubun otellerinde birçok sanat eserinin yer
almasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Çalıştayın küratörü Hakan Kürklü ise;
“Barut Otelleri ile 2018’de başlattığımız sanat
çalıştayı projemize 2020’de pandemi nedeniyle
ara vermek durumunda kaldık. Bu yıl üçüncü
kez düzenlediğimiz etkinliğimize gösterilen
ilgiden çok memnunuz. Görüştüğüm birçok
sanatçı Barut Hotels ile yaptığımız sanat
çalıştaylarına katılım konusunda çok istekli.
Farkındalık yaratan, genç sanatçıların eserlerinin farklı milletlerden kişiler ile buluşmasını
sağlayan bu etkinliğimizi daha kapsamlı hale
getirerek yeniliklerle sürdüreceğiz” dedi.
3. Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması’nda
Mahir Güven, Ataman Oğuz, Deniz Akkoyun,
Ece Haskan, Esra Yıldırım, Gabrielle Reeves,
Melis Tarımcıoğlu, Nilay Sayrav, Sevinç Çiftci,
Sinan Dağ yer aldı. Çalıştaya katılan sanatçılara katılım belgelerini Barut Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Barut takdim etti. Sanatçıların eserleri 30-31
Ekim, 1 Kasım tarihlerinde Lara Barut Collection’da düzenlenen sergide ziyarete açıldı.
Eserler otelin sanat koleksiyonuna eklenerek
2022’den itibaren izlenebilecek. 4. Çağdaş
Genç Sanatçılar Buluşması 2022’de yine Lara
Barut Collection’da düzenlenecek.
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Likya Lions
Kulübü İlk
Toplantısını
Gerçekleştirdi
Likya Lions Kulübü, kuruluştan sonraki ilk toplantısını
Akra Barut Hotel’de gerçekleştirdi. Toplantıda konuk
konuşmacı olarak yer alan
Prof. Dr. Nevzat Çevik, Likya
Uygarlığı üzerine yaptığı sunumla Batı Antalya'da yarım
asra yakın süredir gerçekleştirdiği arkeolojik çalışmalarıyla elde ettiği bulgular ve genel
olarak Likya Uygarlığı’nın
özellikleri hakkında bilgi
verdi.

T

oplantıya Lions camiasının önde gelen
isimlerinden geçmiş dönem Genel Yönetmenleri; Ln. Mevlüt Güven ve Ln.
Erdal Eminoğlu katılım gösterdi. Aynı
zamanda mevcut dönem Yönetim Çevresi
Saymanı Ln. Köksal Erdem ve mevcut dönem
Genel Yönetmeni Ln. Teoman Akçalı da toplantıya katılanlar arasındaydı. Gebel Yönetmen Akçalı; mevcut dönemdeki sloganlarının
“Farkına Var, Işık Ol” olduğunu belirtirken,
ışık ülkesi anlamına gelen Likya uygarlığının
adını taşıyan Likya Lions Kulübü’nün Lions’a
ve tüm topluma oldukça faydalı hizmetlerde
bulunacağını belirtti.
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ANTALYA OSB
TEKNiK KOLEJi’NE

ZiYARETÇi AKINI
Antalya OSB Teknik Koleji hizmete açıldığı ilk bir ayda çok
sayıda misafire ev sahipliği yaptı. Okulda incelemelerde
bulunan konuklar, eğitim kalitesi ve öğrencilere sunulan
imkanlardan övgü ile bahsetti.

A

NTALYA’nın ilk ve tek tam burslu,
özel mesleki eğitim veren okulu olan
Antalya OSB Teknik Koleji, görücüye
çıktı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar
ev sahipliğinde düzenlenen inceleme ve
tanıtım gezileri kapsamında Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı
Memiş Kütükçü, Döşemealtı Kaymakamı Nuri
Özder, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü
Süleyman Gökçen, Antalya Organize Sanayi İş
İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Erdal Kılıç
ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Organize
Sanayi Derneği (GOSD) Başkanı Ali Başar
Ayan ve yönetim kurulu üyeleri ile Bölge sanayicilerinden oluşan kalabalık bir heyet farklı
günlerde okulda konuk edilip okulun genel
yapısı, öğrencilere sunulan imkanlar ve verilen
eğitimler hakkında bilgilendirildi.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISINA SON
Ziyaretler okulda eğitimin sürdüğü zaman
dilimlerinde gerçekleşirken konuklar bu
sayede öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet
etme şansını da yakaladı. Özellikle atölye
ziyaretlerinde detaylı incelemelerde bulunan
sanayiciler, öğrencilerin mesleki eğitimlerinde
kullanılacak makine ve ekipmanın teknolojik
bakımdan kendi fabrikalarında bulunan makinelerden daha üst seviyede olduğunu belirtti.
Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ve Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman
Gökçen ilçeye bu kalitede bir okul kazandırdıkları için Başkan Bahar ve ekibine teşekkür
etti. OSİAD Başkanı Erdal Kılıç Antalya OSB
Teknik Koleji’nden mezun olan gençleri
istihdam etmek için sabırsızlandıklarını ifade
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ederken, GOSD Başkanı Ali Başar Ayan ise
Bölge firmalarının en büyük sorunlarından
biri olan kalifiye eleman sıkıntısının Antalya
OSB Teknik Koleji ile son bulacağına inandıklarını söyledi.

litesinde okulların açılmasının ülke sanayisine
çok önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek,
“Burada yetişen çocukların sanayi sektöründe
çok güzel şeyler başaracağına inancım tamdır”
şeklinde konuştu.

ÜLKE SANAYİSİNE KATKI

ÜRETEN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Bölge katılımcılarından Yol Makine firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Erdal
Özyolcu okulun fiziki şartları ve öğretmen
kadrosu ile öğrenciler için büyük bir şans
olduğunu belirterek, “Pırlanta gibi öğrenciler
ehil insanların elinde çok iyi şekillenerek
Bölge firmalarına ve ülke sanayisine katkı
sağlayacak” dedi. Bir diğer Bölge firması
Işıldar Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı,
Akademisyen Ali İhsan Işıldar da Türkiye’deki
tüm OSB’lerde Antalya OSB Teknik Koleji ka-

Antalya OSB Teknik Koleji içerisinde yer
alan derslik ve atölyeleri ziyaret eden OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükçü, bir süre öğrencilerle
sohbet edip okul hakkındaki düşüncelerini
sordu. Kütükçü mesleki eğitimin önemine
değinerek öğrencilere “Sizler bizim, üreten
Türkiye’nin geleceğisiniz” mesajı verdi.
Kütükçü ayrıca Antalya OSB Başkanı Ali
Bahar ve yönetim kuruluna ülke sanayisinin
gelişimi için yaptıkları çalışmalardan dolayı
teşekkür etti.
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KONSİAD’IN KONUĞU
BAŞKAN BÖCEK OLDU
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş
İnsanları Derneği’nin (KONYSİAD) uzun bir aradan
sonra yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarına konuk oldu.

B

AŞKAN Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami
Kaplan ve yönetiminin 15 ay sonra
gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Böcek,
Antalyalı iş insanlarına belediye hizmetlerini
ve projelerini anlattı.

lerini belirten Başkan Muhittin Böcek, tarım
ve hayvancılığa yönelik önemli destekler
sağladıklarını ifade ederek, kooperatifçiliği
desteklediklerini kaydetti. Belediyeyi 6 milyar
103 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Böcek, kur farkı nedeniyle bu
miktarın daha da yükseldiğini kaydetti.

STK’LARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUK

YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLIYORUZ

Görevde 2.5 yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Böcek, sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde Antalya’yı
planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
‘Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız”
diyerek hizmet yolculuğuna çıktıklarını
anlatan Başkan Muhittin Böcek, hiç kimseyi
ötekileştirmeden sorunları çözmeye, dertlere
derman olmaya çalıştıklarını söyledi. ASAT
kanalıyla 4 milyar 186 milyon liralık alt yapı
yatırımı yürüttüklerini anlatan Başkan Böcek,
Antalya merkezindeki 101 mahallede ekonomik ömrünü doldurmuş içme suyu hattını
yenilemekte olduklarını, içme suyu olmayan
kırsal mahallelere su götürdüklerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, vatandaşın menfaatine olan yarım kalmış projeleri tamamlamak üzere olduklarının
altını çizerek, “3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin
Otogar- Müze arası tamamlanmamıştı. Şimdi
onu da bitirdik. Test sürüşlerine başladık.
Kepez halkını taşımaya devam
edeceğiz. Devlette devamlılık vardır.
30 ayda 30 projeyi yaptık. Bir toplu
açılış yapmayı planlıyoruz” dedi.

KOOPERATİFÇİLİĞİ DESTEKLEDİK
Yerelden kalkınmaya büyük önem verdik-

belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yaptık.
Aksu ve Gündoğmuş hariç tüm belediye başkanları birliğe katıldı. İçinde tüm partilerden
belediye başkanları var. Çünkü Antalya tek.
Şimdi bu çatı altında Antalya’mızı tanıtmaya
devam ediyoruz” diye konuştu.

ARITMA SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde
550 milyon lira yatırım bedeliyle yürütülen
Belek Arıtma Tesisi inşaatının sürdüğünü
ifade eden Başkan Böcek, “Belek’te arıtma
sorununu bitiriyoruz. Bütün arıtmaları
sırasıyla tamamlamaya çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı.

ANTALYA’YI TANITIYORUZ
Siyaset üstü bir yaklaşımla
Antalya’ya hizmet ettiklerini belirten
Başkan Böcek, “Turizme bütüncül
bir anlayışla hizmet vermek için
belediyeleri tek çatı altında toplamak
üzere turizm birliği oluşturduk.
Hiçbir parti gözetmeksizin 19 ilçe
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ANTALYA TURiZM FUARI

ANTALYA’YA ÇOK YAKIŞTI
A

Turizmin Başkenti Antalya’da
düzenlenen Antalya Turizm
Fuarı büyük bir başarıyla
gerçekleşti. 27-28 Ekim 2021
tarihlerinde gerçekleşen
Antalya Turizm Fuarı, bu
organizasyonu ile tüm
hazırlık aşamalarıyla birlikte
10 Milyon Dolar’ın üzerinde
Antalya ekonomisine katkı
sağladı.

Selçuk
Meral
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TF21, 9 bin 843 turizm profesyonelini ağırladı. 20 ülkeden 2000 üst
düzey acente yetkilisi Türk turizm
profesyonelleri ile bir araya geldi.
Fuar, acentelerden ve turizm endüstrisinden
tam not aldı. 13 farklı temanın işlendiği 50
turizm uzmanının yer aldığı workshop analizleriyle fuar sektöre 2022 yılı için yol haritası
çizdi. İnovatif bakış açısıyla çıtasını yukarılara
taşıyan ve başarısını kanıtlayan Antalya Turizm Fuarı, 2022 yılında minimum 10 Milyar
Dolar’ın üzerinde hacim yaratacak kurumlara
ev sahipliği yaptı.
27-28 Ekim 2021 tarihlerinde ANFAŞ’ta
gerçekleşen ATF21, birbirinden değerli
konukları da ağırladı. Fuara, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı
Fikri Ataoğlu, Rusya Federasyonu, Dağıstan
Cumhuriyeti Turizm ve Halk Sanatları Bakanı
Emin Merdanov, Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İsveç İstanbul Başkonsolosu
Peter Ericson, Fethiye Ticaret Odası Başkanı
Osman Çıralı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Heyeti, Azerbaycan Otelciler Birliği, G.P.T.A
Başkanı Osman Benzer, TÜRSAB Yönetim
Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Fethiye Belediyesi
Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Irak
Büyükelçiliği, Rusya Büyükelçiliği, Ukrayna
Seyahat Acenteleri Birliği, Azerbaycan Turizm
Konsülü, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir,
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, SAYD Başkanı
Mehmet Gem, TEYAD Başkanı Oktay Arı, Al-
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Davut
Çetin

ternatif Turizm Derneği Başkanı Cem karaca,
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya Kent
Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep
Yavuz, ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve
ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu,
TÜROYD Yönetim Kurulu Üyeleri, OSMED
Başkanı Murat Arıcı ve başta Antalya olmak
üzere Konya ve Fethiye gibi STK Başkanları
katıldı. Fuarın bu yıl ki partner ülkesi ise
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Ersin
Yazıcı

Fikri
Ataoğlu

SEKTÖRDEN FUARA BÜYÜK ÖVGÜ
Açılış konuşmasında Vali Ersin Yazıcı’nın
“Antalya Turizm Fuarı Antalya’ya çok yakıştı”
sözleriyle övgü alan ATF21, yerel yönetimler
ve sektörün önemli aktörleri tarafından takdir
aldı. Fuar, iki gün boyunca yarattığı iş birliği ve
görüşmelerle hem Antalya hem Türk turizminin tanıtımına önemli bir katkı sağladı.

ALMANYA’DAN ATF21 İÇİN
SELÇUK MERAL’E ÖDÜL

Ulusal ve uluslararası basının da büyük
ilgi gösterdiği fuarda 22 yıldır turizm tanıtım
filmlerine ve turizm ile ilgili olağan üstü fikirlere verilen Altın Şehir Kapısı Ödülü bu kez
de Antalya Turizm Fuarı için verildi. Almanya
Altın Şehir Kapısı (Golden City Gate) Ödülü
GMT Fuarcılık ve GM Center Kurucusu Selçuk
Meral’e fuarın ilk günü takdim edildi.

YERİNDE PAZARLAMA SUNDU
İlki 2019’da gerçekleşen ve Covid-19’un
zor şartlarına rağmen 2020 ve sonrasında
2021 Nisan’da düzenlenen Antalya Turizm
Fuarı, 27- 28 Ekim 2021 tarihlerinde birebir iş
görüşmeleri, workshopları, panelleri, fotoğraf

Erkan
Yağcı

Muhittin
Böcek

yarışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Opera ve Bale Genel Müdürlüğü işbirliği
ile yaptığı 4. Murat Sergisi ve 20'den fazla
ülkeden (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan, Ukrayna Almanya,
Polonya, Kosova, Macaristan, Bulgaristan,
Hollanda, İspanya, Letonya, Fransa, İngiltere,
İran, Ürün, Katar, Dubai, Lübnan, Bahreyn,

Peter
Ericson
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Kuveyt, KKTC) gelen 2000 seyahat acentesi
ve turizm profesyoneline yerinde pazarlama
imkanı sundu.

SELÇUK MERAL “TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN
YEPYENİ BİR ESER YARATTIK”

Her gün daha çok gelişerek ve büyüyerek
yoluna emin adımlarla devam eden Antalya
Turizm Fuarı -ATF, Türk Turizminde inovatif
yapısıyla fark yarattı. Türk Turizminin kalbi
Antalya’da düzenlenen fuar başarısını bu yıl
pekiştirerek çıtasını yukarılara taşıdı. ATF21,
sektörden büyük övgü alarak rüştünü ispatladı. Bu başarılı organizasyonun yaratıcısı,
GMT Fuarcılık ve GM Center Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Meral: “Turizm Memleket meselesidir” mottosuyla yola çıktığımız ve turizm
için Antalya’ya kazandırdığımız fuarda, bu yıl
kararlı ve kesintisiz çalışmamızın sonucunda
dünya ve Türkiye turizmi için yepyeni bir eser
yarattık. Antalya Turizm Fuarı’na olan inancımıza sektörden yeni paydaşların da katıldığını
görmek bizleri motive ediyor.Büyük adımlarla
başladığımız bu serüvende bize ilk dakikadan
itibaren destek verenler ile birlikte büyüyen
gücümüzle koşmaya hazırız.” dedi.

MUHTEŞEM BİR GALA VE
ÇILGIN BİR KAPANIŞ

Antalya Turizm Fuarı 27 Ekim 2021
akşamı Nirvana Cosmopolitan’da düzenlediği
gala ile dikkatleri üzerine topladı. Gece İconevent’in hazırlamış olduğu lazer şovu ve sıra
dışı gösteriyle başladı. Sonrasında Galada sahne alan Efes Bandosu geceye renk kattı. Amon
Hotels’te gerçekleşen kapanış partisi Dünyaca
Ünlü DJ Burak Yeter’in canlı performansı ile
çılgın bir kapanış yaptı.
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Konyaaltı Belediyesi
Antalya Ultra Maratonu
24-25-26 Aralık’ta

Konyaaltı Belediyesi, ‘Dünya’nın en güzel şehrini koşarak
keşfetmeye hazır mısın?’ sloganıyla Antalya’da ilk kez 4 farklı
parkurdan oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu
düzenliyor. 24-25-26 Aralık’ta gerçekleşecek maratona bin
sporcunun katılması bekleniyor.

ASAT
hizmetleri
e-devlette

Antalya Büyükşehir
Belediyesi ASAT Genel
Müdürlüğü hizmetleri
artık e-devlet sistemi
üzerinden veriliyor.
ASAT’ın e-devlet
altyapısına entegre olması
sayesinde vatandaşlar
önceden kurum binasına
giderek gerçekleştirdikleri
pek çok işlemi evlerinden
çıkmadan internet
üzerinden yapabiliyor.
www.turkiye.gov.tr (e-devlet)
sistemine giren vatandaşlar ASAT’ın
sağladığı su ve atık su hizmetleri ile ilgili
başta abonelik işlemleri olmak üzere
pek çok işleme erişebiliyor. Aboneliğini sonlandırmak isteyenler internet
üzerinden kolaylıkla “abonelik sözleşme
feshi başvurusu” yapabilirken, abonelik devri veya isim değişikliği yapmak
isteyenler başvuru ve takip sürecini edevlet üzerinden yürütebiliyor.
Ayrıca sistem üzerinden mevcut
abonelik bilgilerini sorgulamak, fatura
bilgilerini görüntülemek ve devam eden
arıza ve bakımların yerleri hakkında
bilgi almak da mümkün oluyor.
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ONYAALTI Belediyesi, bu yıl ilk kez
düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi
Antalya Ultra Maratonu ile yerli
ve yabancı sporcuları Antalya’da
buluşturacak. ‘Dünya’nın en güzel şehrini
koşarak keşfetmeye hazır mısın?’ sloganıyla,
5 kilometre (5KM), 12 kilometre (12KM), 28
kilometre(28KM) ve 54 kilometre (54KM)
olmak üzere 4 farklı parkurdan oluşacak
Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu
ile sporcular, Antalya’nın eşsiz güzellikleri
arasında spor yapma imkanı bulacak.

BULUŞMA NOKTASI KONYAALTI SAHİLİ
5KM Konyaaltı Parkuru, 12KM Deniz Parkuru, 28KM Toros Parkuru ve 54KM Antalya
Ultra parkurlarından oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda sporseverler,
dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir araya
gelecek. Antalya Ultra Maratonu’na bu yıl bin
sporcunun katılması bekleniyor. 54KM Antalya Ultra Parkuru’nun yanı sıra bu etkinlikte
sporu ve koşmayı sevdirmek amacıyla 5KM ve
12KM gibi kısa parkurlar da yer alıyor.

MADALYALAR OTİZMLİ BİREYLERDEN
Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda sosyal farkındalık sağlamak amacıyla
otizmli bireylerin el emeğiyle yaptığı madalyalar sporculara verilecek. Sosyal sorumluluk
projesiyle otizmli bireylere dikkat çekilmesi
amaçlanıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR
24-25-26 Aralık’ta gerçekleşecek Konyaaltı
Belediyesi Antalya Ultra Maratonu programı
ise şöyle:
54KM ve 28KM parkurları: Konyaaltı
Belediyesi önünden 25 Aralık Cumartesi günü
start alacak.
5KM ve 12KM parkurları: Konyaaltı
Belediyesi önünden 26 Aralık Pazar günü
start alacak. Ödül töreni ise 26 Aralık Pazar
günü Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.
Maratona katılmak isteyenlerin www.
antalyaultra.org adresinden kayıt yaptırmaları
gerekiyor.

CITYDUYURU TAHTASI

2021 yılında küresel pandemi
sebebiyle gerçekleştirilmeyen,
dünyanın en büyük 5 turizm
fuarı arasında yer alan
Uluslararası Doğu Akdeniz
Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl
aradan sonra, 9-12 Şubat 2022
tarihlerinde TÜYAP Kongre ve
Fuar Merkezi’nde kapılarını
açmaya hazırlanıyor.

EMITT FUARI, 9 ŞUBAT 2022’DE

KAPILARINI AÇACAK

D

ÜNYA turizmine yön veren, sektör
temsilcilerinin en önemli buluşma
platformu EMITT’i düzenleyen küresel
fuarcılık şirketi Hyve Group’un Bölge
Direktörü Kemal Ülgen, pandemi sürecinde
aldıkları erteleme kararının, fuarın yerli ve
uluslararası tüm paydaşlar için daha verimli
bir şekilde gerçekleşmesi sebebiyle alındığının
altını çizerek “2 senelik aradan sonra 9-12
Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız
25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı’nda, iş birliklerimizi her
zaman olduğundan daha kapsamlı ve güçlü
bir şekilde hayata geçirmeyi ve hazırlamakta
olduğumuz kapsamlı programla katılımcılarımız
ile ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamayı
heyecanla bekliyoruz.” dedi.
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Elips Tasarım Mimarlık kurucusu Y. Mimar
Feza Ökten Koca tarafından kurulan FEZA
dsgn, koleksiyonuna katılan yeni ürünleri
tasarım tutkunlarıyla buluşturdu. Yalın ancak
farklı çizgisel özellikleriyle alışılagelmiş
kalıpların dışına çıkan markanın yeni
ürünleri, yuvarlatılmış hatları, dinamik
duruşları ve şeffaf görünümleri ile yeni nesil
iç mekan tasarımları için ideal.
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012 yılından beri çeşitli fuarlarda
sergilediği ürün tasarımlarını FEZA
dsgn markası altında toplayan Yüksek
Mimar Feza Ökten Koca koleksiyonuna katılan yeni ürün tasarımlarını tanıttı.
Şeffaf pleksi ile ahşabın bir araya getirilerek
ezberlerin bozulduğu bu yeni ürünler, tasarımları ile kendi özgün hikayelerini anlatırken
bir yandan da estetik ve konforu bir arada
sunuyor.
İlhamını havada süzülüşünü tamamlayıp
her defasında geri dönen Bumerang aletinden
alan Boomerang, şeffaf oturum alanı ve bumerangı anımsatan kıvrımlara sahip masif kol ve
ayakları ile havada süzülme hissini uyandıran,
hafif ancak bir o kadar da dinamik görünümlü
bir koltuk. Uçma eyleminin yarattığı özgürlük
hissinden ilhamını alan bir diğer ürün ise masif gövdesini şeffaf ayakları sayesinde yerden
kaldırırken havada duruyor hissi uyandıran
Fly. Altındaki deri gazeteliği kedilerin de yatak
olarak kullanabileceği Fly koltuk; ahşap, pleksi
ve derinin bir arada bulunduğu eklektik bir
tarza sahip.
Kızağın dinamik yapısından esinlenilerek
tasarlanan Sled, şeffaf ayak ve sırtı ile kızağın
kar üzerindeki süzülüş hikayesini anlatan bir
koltuk. Elips şeklindeki şeffaf ayakları ile havalanmış hissi yaratan Round da Sled koltuk
ile beraber kullanıldığında kimi zaman ayak

uzatmak için bir puf kimi zaman da tek başına
kullanılabilecek fonksiyonel bir puf. Ayın evrelerinden biri olan dolunaydan ilhamla tasarlanan Moon puflar ise sırtlarında kullanılan
şeffaf ve masif malzeme seçenekleriyle ayın iki
yüzünü de yaşam alanlarına yansıtıyor.
Serinin en dikkat çekici ürünlerinden biri
olan Father, neredeyse her evde bulunan baba
koltuğu konseptine yeni bir soluk getiriyor.
Şeffaf yan yüzeyleri ile sıra dışı bir görüntü
sunan bu berjere, sırtındaki deri kemerler ile
daha ağır ve karizmatik bir hava kazandırılırken aynı zamanda bu alanın dergilik olarak
kullanılmasına da olanak sağlanmış.
Dingin tasarımı ile serinin dinamizmini
dengeleyen Rest ise günün herhangi bir
saatinde uzanabileceğiniz bir daybed. Uçan
halıdan fikir alınan tasarımı ile kendinizi
gökyüzünde hissetmeniz pek ala mümkün.
Aynı ilhamla yola çıkılan Wait bank ise masif
gövdesinin sehpa olarak da kullanıldığı çok
işlevli bir ürün.
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Gıdaları buzdolabında
doğru şekilde saklayın,

iSRAFI ÖNLEYi
ÖNLEYiN

G

IDALARI doğru şekilde saklamanın
en önemli kuralı, buzdolabını verimli kullanmaktan geçiyor. Buzdolabının maksimum 4°C’de tutulması
ve bu sıcaklığı termometre ile düzenli olarak
kontrol edilmesi önemli. Bunun yanı sıra buzdolabınızı çok fazla doldurmaktan kaçının.
Havanın içeride dolaşabilmesi ve buzdolabının düzgün çalışabilmesi için öğeler arasında
boşluk bırakın.

GIDALARI BUZDOLABINDA
NASIL SAKLAMANIZ GEREKIR?
Bazı gıdalar, özellikle çiğ olanlar, hastalıklara neden olabilecek mikroplar taşıyabilir.
Neyse ki, bu mikroplar pişirme sırasında yok
edilir. Mikrop gelişimi düşük sıcaklıklarda
daha yavaş olduğu için, çiğ et, balık ve kümes
hayvanı et ürünleri, genellikle buzdolabının
en soğuk yeri olduğu için alt rafta ağzı kapalı
kaplarda saklanmalıdır. Bunların yanı sıra
mikropların buzdolabında yayılmasını önlemek için pişmiş ve yemeye hazır yiyecekleri
çiğ yiyeceklerden ayrı tutmak ve dökülen
herhangi bir şeyi hemen silmek de önemlidir.
Gıdalar saklanırken paketlenmeli veya kapalı
kaplarda saklanmalıdır. Buzdolabı sık sık
temizlenmelidir.

BUZDOLABINA SICAK GIDA KONUR MU?
Buzdolabının içindeki sıcaklığı arttıracağından dolayı, sıcak yemekleri doğrudan buzdolabına koymaktan kaçınmak gerekir. Yükselen
sıcaklık ve yoğunlaşma mikropların yayılması
için iyi bir ortam oluşturur. Sıcak gıdalar oda
sıcaklığında soğuyana kadar bekleyin. “2 saat”
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Buzdolabında uygun
koşullarda saklanan
gıdalar kalitesini uzun süre
koruyabilir. Avrupa Gıda
Konseyi EUFIC’in 29 Eylül
Dünya Gıda İsrafı Günü’ne
dikkat çekmek amacıyla
paylaştığı verilere göre;
buzdolabı maksimum
4 derecede tutulmalı
ve fazla doldurmaktan
kaçınılmalı. Türkiye’de
de Sabri Ülker Vakfı’nın
üyesi olduğu kuruluş;
gıdaların buzdolabında nasıl
saklanması gerektiğine dair
öneriler paylaşıyor.
kuralını unutmayın: eldeki gıda arta kalan
yemek, paket servis veya yeni alınmış olsa
bile mikropların yayılmasını önlemek için
buzdolabına koymadan önce 2 saat kadar oda
sıcaklığında soğumasını bekleyin. Gıdayı daha
hızlı soğutmak istiyorsanız, bir cam kap içerisinde soğuk su içine koyabilirsiniz. Fazla ısı
ve su buharının kolayca dışarı çıkabilmesi için
gıdanın üzerinin tamamen kaplanmadığından
emin olun. Soğuduğunda ise, hava geçirmez
bir kap içinde buzdolabına yerleştirilebilir.

Artan yemekleri 2-3 gün içinde yiyin. Bunlara
1 gün içinde yenmesi gereken pirinç yemekleri
dahil değildir. Bunun nedeni, pirincin pişirilmesine rağmen hayatta kalan ve yeterince
hızlı soğutulup uygun şekilde saklanmaması
halinde toksin üreterek sizi hasta edebilecek
Bacilluscereus gibi yeni bakterilere dönüşen
sporlar içerebilmesidir. Pişirilmiş pirinç ne
kadar uzun süre saklanırsa, yeni bakterilerin
veya onların toksinlerinin gıdayı güvensiz hale
getirme olasılığı da o kadar yüksektir.

HANGI GIDA ÜRÜNLERI
BUZDOLABINDA SAKLANMALI?
Bazı gıdalar bakterilerin üreyebilmesi
için uygun ortam oluşturur. Bunlar, özellikle
4°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanıyorlarsa, nemli, besin açısından zengin ve asit
oranı düşük ürünlerdir. Buna et, balık, peynir,
süt ürünleri ve yemek artıkları gibi yiyecekler de dahildir. Kuru malzemeler ve gıdalar
oda sıcaklığında saklanabilir. “Çürük bir
elma sepettekilerin tümünü bozar” sözünü
duymuşsunuzdur. Bu doğru bir sözdür, çünkü
farklı meyve ve sebzelerin etilen üretimine ve
hassasiyetine atıfta bulunur. Elma, kivi, kayısı
ve muz gibi bazı meyve ve sebzeler yüksek
miktarda etilen gazı üretir. Etilen gazı, meyve
ve sebzelerin olgunlaşma süreciyle bağlantılıdır. Lahana, havuç, kuşkonmaz ve kereviz gibi
bazı meyve ve sebzeler bu gaza diğerlerinden
daha duyarlıdır ve bu nedenle etilene duyarlı
olarak kabul edilirler. Etilene duyarlı meyve
ve sebzelerin çabuk bozulmaması için etilen
üreten meyve ve sebzelerle birlikte depolanmamalıdır.

CITYBİLELİM

Uzun ömürlü parkeler için…
F

Mekanlarda zemin ve alan
bütünlüğünü sağlayan
parkelerin uzun süre ilk
günkü canlılığını koruması
için temizlik sırasında bazı
detaylara dikkat edilmesi
gerekiyor. Bol su ve fırça ile
yapılan temizlik parkelerin
kullanım ömrünü kısaltırken
parkelerin canlılığını
kaybetmesine de yol
açabiliyor. Design Floor
Genel Direktörü Fatih Aslan
parkeleri temizlerken elektrik
süpürgesi ve iyice sıkılmış
nemli bir bez veya paspasın
yeterli olacağını belirtiyor.

ARKLI desen ve renkleriyle mekanların havasını değiştiren parkelerin
uzun ömürlü olması ve ilk günkü
görünümünü koruması için kullanım
sırasında olduğu gibi temizlikte de dikkat
edilmesi gereken detaylar bulunuyor. Zemin
çözümleriyle sektöre yön veren Design Floor’un Genel Direktörü Fatih Aslan önerileriyle
parke temizliğinde yol gösterici oluyor.

PARKE TÜRÜNE GÖRE
TEMIZLIK IŞLEMI FARK EDIYOR
Hiçbir parke türünün suya karşı tam dayanım sağlayamadığını belirten Design Floor
Genel Direktörü Fatih Aslan; “Bu nedenle
parkelerin temizliği bol su ile yapılmamalıdır.
Hem günlük hem de detaylı temizlik sırasında
lamine ve laminat parkeler elektrik süpürgesi
sonrası iyice sıkılmış nemli bir bez veya paspas ile silinebilir. Hijyen için parkelerde kimyasal kullanımı da sıklıkla yapılan hataların
başında geliyor. Bu yüzden temizlik sırasında
içeriğinde yoğun kimyasal ve amonyak bulunmayan temizlik malzemeleri kullanılmalı”
önerilerinde bulundu.

BOL SU VE SERT FIRÇA KULLANIMI
YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Parke temizliğinde yapılan en büyük hatanın bol su ve sert fırça kullanmak olduğu-

nun altını çizen Aslan, “Sert fırça kullanımı
parkelerin ömrünün kısalmasına yol açarken
bol su kabarmalara yol açarak parkelerin kullanım ömrünü kısaltıyor. Ayrıca yıpranan ve
kabaran parkeler zamanla bakteri ve mantar
gibi insan sağlığına zararlı organizmaların
gelişmesine yol açıyor. Bu sebeplerden dolayı
temizlikte olabildiğince az su ve yumuşak
fırçalar kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde
temizlikte robot süpürge kullanırken döner
fırçalarda iğne, taş gibi sert cisimlerin girmediğinden emin olunmalı” dedi.

PARKEDE HIJYEN
MONTAJ AŞAMASINDA BAŞLIYOR
Design Floor Genel Direktörü Fatih Aslan
parkedeki hijyenin montaj aşamasında başladığını vurgulayarak “Parke döşenecek alanın
hazırlanması çok önemli. Parkenin döşeneceği
zemin temiz ve kuru olmalı. Parkelerin hijyen
açısından sürdürülebilirliği de yine montaj
aşamasında başlıyor. Parke altına yerleştirilen
şiltelerin boşluksuz olması gerekiyor. Parkelerin altında boşluk bulunması yalıtımı olumsuz
etkileyerek parkenin yapısında bozulmalara
ve hijyenik özelliklerinin kaybolmasına yol
açıyor. Kapı eşikleri, varsa süpürgeliklerdeki
boşluklar sıklıkla süpürülmeli ve temizlenmeli. Aksi halde bu noktalarda gelişen haşereler
parkelerin ömrünü de kısaltabiliyor” dedi.
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Hyundai ve Motional
IONIQ 5 Robotaxi’yi geliştirdi

Hyundai Motor Grubu,
otonom araç teknolojileri
sağlayıcısı Motional ile ortak
bir proje başlattı. Elektrikli
IONIQ 5 kullanılarak
hazırlanan sürücüsüz
taksi, şehirlerde yaşamı
kolaylaştıracak. Sürücüsüz
taksiler, 2023 yılından
itibaren özellikle Amerika gibi
ülkelerde yaygınlaştırılacak.
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YUNDAI Motor Grubu, sürücüsüz
araç teknolojilerinde dünya
lideri olan Motional şirketiyle
ortak projeler geliştirmeye
başladı. Hyundai’nin elektrikli modellerinde
kullandığı alt markası IONIQ’in 5 modeli bu
projede tercih edilerek şehir içi ulaşımlarda
sürücüsüz olarak kullanılacak. Her iki dünya
devinin ortak projesi olan IONIQ 5 Robotaxi,
SAE seviye 4 bir araç olarak dikkat çekerken
aynı zamanda elektrifikasyon ve otonom
arasında müthiş bir denge kuruyor.
Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen
bu özel projede kullanılacak olan sürücüsüz
taksiler, 2023 yılından itibaren dünyanın
birçok ülkesinde yollara çıkacak. Akıllı,
güvenilir ve sürdürülebilir olan bu konsept
proje, Motional şirketinin ilk ticari modeli.
Aynı zamanda şirketin gelişimi için de önemli
bir kilometre taşı olan IONIQ 5 Robotaxi,
gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör
aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket
edebiliyor. Araçta kombine radarlar, ön ve
arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları,
objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir
sistem bulunuyor.
Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya
sunduğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak

tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe
mobiliteye bambaşka bir soluk getirdi. Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi
yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl IONIQ
adıyla bir alt marka yaratmıştı. Hyundai’nin
elektrikli modeller için özel olarak geliştirdiği

E-GMP platformu, Robotaxi’nin sistemleri
için de son derece uyumlu bir alt yapıya sahip.
IONIQ 5’in bu projede tercih edilmesinin
bir diğer sebebi ise hem oldukça geniş bir
iç mekana hem de uzun bir menzile sahip
olması. IONIQ 5 Robotaxi, 7-12 Eylül tarihleri
arasında Münih’te düzenlenen IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.
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Armani Exchange 2.270 TL

Boss 5.600 TL

Emporio Armani 3.880 TL

Jacques Philippe 2.850 TL

Jacques Philippe 2450 TL

Alışverişte bu ay…
İşte, mevsim değişikliğinin iyiden iyiye hissedildiği
bu günlerde, ihtiyaçlarınız için alternatifleri
değerlendirebilmeniz için bu ayki önerilerimiz…
Zaman, mekan ve sağlık, bu ay alışverişlerinize yön verecek.

Ariş Bagetli yeni tektaş
3990 TL

Tommy Hilfiger
2.400 TL

Lamer krem SKU 100 ml
3850 TL

ALtınyıldız Classics
399.99 TL

ALtınyıldız Classics
299.99 TL

ALtınyıldız Classics
499.99 TL

Maurice Lacroix
15.250 TL

Lamer krem SKU 30ml
1380 TL

Maurice Lacroix
32.830 TL
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ALtınyıldız Classics
1499.99 TL

ALtınyıldız Classics
299.99 TL

Lamer krem SKU 15ml
720 TL

CITYALIŞVERİŞ
Linens
biblo
199 TL

Linens biblo
149 TL

Linens
vazo
79 TL

Linens biblo
169 TL
Linens vazo 129 TL

Arındırıcı Peeling 200 ml 220 Lira
Soothing Shampoo 300ml 185 Lira
Soothing Treatment 200ml 220 Lira
Oil Control Shampoo 300ml 185 Lira
Oil Control Treatment 200ml 220 Lira

Flake Control Shampoo 300ml 85 Lira
Flake Control Treatment 200ml 220 Lira
Anti-Hair Loss Shampoo 300ml 185 Lira
Anti-Hair Loss Serum 7x10ml 290 Lira

Linens vazo 79 TL

Bioderma Cicabio
Hand Cream 50 ml
99,50 TL

Swatch 790TL

Tommy Hilfiger
800 TL

Yeni İnci
sporcu
t-shirt
86,90 TL

Yeni İnci
sporcu
t-shirt
92,75 TL
dikişsiz tayt
86,90 TL

Yeni İnci
sporcu
t-shirt
92,75 TL
dikişsiz tayt
86,90 TL

Yeni İnci
dikişsiz tayt
86,90 TL
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Astrolog
Nurgül Düzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com
astrolog_nurgulduzenli

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Ay tutulması ile gündemde maddi
manevi değerleriniz yer almakta. Gelir
gider dengenizi sorgulamanız, yatırımlarınızı planlamanız gerekmekte.
Özellikle eşin gelirinde veya paylaşımlı gelirlerinizde
beklemediğiniz gelişmeler devreye girebilir, para konusunda dikkatli olmakta fayda var. İçsel dönüşüm,
manevi değerleriniz, biriktirdiğiniz duygular tutulma
süresi günlerde açığa yoğun bir şekilde çıkabilir,
rüyalar artabilir, bazılarınız ise uykusuzluk çekebilir.
Finansal konularda güven ihtiyacınızla alakalı konular
açığa çıkabilir, iş gelişmeleri gündeme gelebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Burcunuzda gerçekleşecek tutulmada genel olarak etkiyi en çok alan
burçsunuz. Bu demek oluyor ki önemli
kararlar devrede. Öncelikle güvenlik
ile ilgili, güvende olma ilgili birtakım değişimler sizleri bekliyor. İkili ilişkiler cephesinde eski gündemler
açığa çıkabilir veya duygusal çalkantılar devreye
girebilir. Bu dönem bir konuda sonuca karara
varabilirsiniz. Sorunlu olan ilişkilerde kopmalar gündeme gelebilir. Bazı kişiler ise evliliğinde eşi ile ilgili
önemli kararlar gündeme gelebilir. Tutulma etkisi
ile sağlık sorunları olabilir, temkinli ve tedbirli olmak
fayda sağlar. Genel olarak alamadığınız kararı almak
için gökyüzü sizleri harekete geçirecektir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde geri planda kalan, perde arkası
işlerde bazı durumlar açığa çıkabilir.
Tutulma dönemi iç dünyanızda bir
değişim etkisi yaratacak ve bağımlı olduğunuz bir
durumun değişmesi gündeme gelecektir. Bu durum
maddi konularda veya ilişkiler konusunda olabilir.
Özellikle bu dönem ruhsal ve bedensel sağlığınız ile
ilgili kendinize iyi bakmanız gerekmekte. Bedensel
olarak bir şeyleri bırakmaya mesela zayıflamaya
veya sigara gibi alışkanlıkları bırakamaya itilim hissedebilirsiniz. Bu tutulma sizlerin psikolojik düzeyde
yeni farkındalıklar da sağlayacaktır. Diğer taraftan
günlük rutinlerinizde değişimler gündeme gelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde gelecek beklentilerinizle ilgili kararlarınızda yön değişimi var. Odağınızda
sosyal gruplar, kalabalık arkadaşlar,
ekipçe yaptığınız durumlar olabilir. Sorunlu olan
arkadaşlıklarla veya aşk ile ilgili yol ayrımı, yön değişimi gerçekleşebilir. Bu dönem çocuk konusu ile
ilgili bir odağınız var ise netleşmeye başlayabilirsiniz.
Çocuklarla iletişim sorunları gündeme gelebilir veya
onların bir sorunu ile ilgilenebilirsiniz. Bu tutulma
sizin için duygusal dalgalanma yaratsa da güçlendirici etkileri de beraberinde getirmekte.
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ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde kariyerinizde radikal durumlar,
yeni kararlar yön değişimi gündeme
gelebilir. Diğer taraftan ev aile gayrimenkul konularında değişim enerjisi
çalışmakta. Bazılarınız taşınma gibi gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle eskiden kalmış konularda
artık çözüme gidebilirsiniz. Güvenli gördüğünüz
alanların değiştiği bu zaman dilimlerinde, yeni
yön belirleyip ilerlemeniz gerekebilir. Bu süreç
sorunlu olan ilişkilere ve iş birliklerinde yol ayrımı
getirebilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Ay tutulması ile gündemde sorumluluklarınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız odak
noktasında yer alacak. Ruhsal ve fiziksel
sağlığınızla ilgili bir değişim döngüsüne
girdiğinizi bilmek gerekiyor, bu dönem sağlığınıza
dikkat edin. Duygu dünyanızda karışan bir takım
eski gündemler bu dönem daha çok su yüzüne
çıkıyor. İçsel olarak gerilim yaşama potansiyeliniz
kuvvetli. Ancak bu dönem diyet yapmak, bazı şeyleri bırakmak içinde faydalı. Kişisel gelişim yönünde
değerlendirecek olursak, yolunda gitmeyen şeyleri
tespit etmek için faydalı bir süreç. Ayrıca bu dönem
rüyalarda artışlar olabilir veya uykusuzluk yaşanabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile
gündemde fikirlerinizi, bakış açınızı
değiştireceğiniz süreçleri işaret
etmekte. Yakın çevre ilişkileriniz,
arkadaşlıklarınız, akrabalarla durumlarda radikal değişimler gündeme gelebilir. Eğitimlerle ilgili, anlaşmalarla ilgili bazı huzursuzluklar, yeni kararlar olabilir.
Bazılarınız için yakınlarınızın sağlığı odağınızda yer
alabilir. Bu tutulma döngüsü sizin için faydalarda
açığa çıkaracaktır, ancak istikrarlı ve planlı olmak
gerekiyor. Bazıları için yolculuklar, şehir dışı konularıyla ilgili bir kararda oluşabilir. Tutulma döngüsünde
sorun çıkaran kişilerle yol ayrımı gerçekleşebilir.

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde çocuklar, aşk hayatınız, sosyal
gruplarla ilgili bir durumdan karar
alma aşamasına geliyorsunuz. Sorunlu
olan ilişkilerde kapanış, tamamlanma,
bitiş enerjisi hakim olacak. Uzun süredir çözemediğiniz çocuklarla ilgili sorunlarınız var ise bu dönem
karar alabilirsiniz. Bu tutulma sert gündemleri
barındırsa da bu durum kişiye göre de değişmekte,
genel olarak her ne yaşanırsa yaşansın, güçlenmeniz için önemli olacağını s Bazılarınız bebek sahibi
olmak ile ilgili kararlar verebilirler.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile
gündemde iş ve finansal konular
yer alıyor. Maddi manevi değerlerinizde kafanızı karıştıran durumlar
olabilir. Gelir gider dengenizde iyi
planlama ve değerlendirme yapmanız gerekmekte.
Bu durum eşin geliri, ortaklı gelirler, banka, miras,
nafaka, faiz, vergi konuları ile stresler gündeme
gelebilir. Diğer taraftan sağlık konuları olanlar için
ameliyat gündemleri olabilir. Bu dönem psikolojik
olarak içsel bir dönüşümü işaret etmekte. Sizler
için sizin yoran bir konuyu geride bırakma enerjisi
hâkim.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde ilişkiler cephesinde yolunda
gitmeyen konularda yön belirleme,
kapatma, bitirme konuları var.
Önemli kararlar alabilir, bir konuda
sonuç alabilirsiniz. Bu durum ev, aile , emlak konularında da olabilir. Öncelikle duygusal olarak tutulma
süresinde çalkantılı olmanız muhtemel. Biriktirdiğiniz
duygular, içeride beslediğiniz kırgınlıklar, tutulmada
daha çok görünür olabilir. İnatlaşmak veya içsel
öfke hissine kapılmak sizlere fayda sağlamaz. Bu
tutulma içsel egolarınızı fark edip, kabule geçmeyi
öğrenmeniz gerekmekte.

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemde eviniz yaşadığınız yer aileniz,
işiniz ile ilgili konular önceliğinizde yer
alacak. Bazıları için yer değişimi, taşınma gerçekleşebilir. Diğer taraftan aile
üyeleri ile ilgili konularla ilgili sorumluluklar almanız
gerekebilir. Sert etkileri barındıran bu tutulmada
direndiğiniz konularda değişimler devreye girebilir.
Mesleki olarak yön değişimi, sorun olan çalışma
hayatında bitişler gündeme gelebilir. Güvende
olduğunuz yerlerde veya güvendiğiniz kişilerle ilgili
köklü değişimler gündeme gelebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Kasım ayında, ay tutulması ile gündemdeyakın çevrenizle ilgili durumlar
önceliğinizde yer alıyor. Eğitim, yolculuklar, akrabalar, kardeşler ile ilgili konulardaradikal değişimler döneminde
olacaksınız. Bu dönem seyahatlerle ilgili dikkatli
olmakta fayda var, sakarlıklar olabilir. Aynı zamanda
güçlü köklü bir karar ile bazılarınız için şehir değişimi
gündeme gelebilir. Tutunduğunuz bırakmak istemediğiniz duygu, düşünce, ilişki bu dönem sizleri zorlayabilir. Yakın çevre ilişkilerinizin testten geçtiği bu
dönem, güven duygunuz sarsılabilir. Bazılarınız da
bu durum birtakım inatlaşmalara sebebiyet verebilir.
Diğer taraftan teknolojik sorunlar, yanlış anlaşılmalar,
anlaşmalarda pürüzler gündeme gelebilir.

