aylık yaşam dergisi
sayı: 163 Aralık 2021 15 TL
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SOSYAL MEDYADA
YAPILAN

GİZLİLİK VE GÜVENLİK
HATASI

İNSANLIK TARİHİ
SERÜVENİ

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Yeni yılda

SAĞLIĞA
ON ADIM

YASEMiN iZCi KURNAZ
“

En iyi hizmeti
sunmak için
detaylara
önem veriyoruz

“
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konforlu
yaşam alanlarının
adresi

www.fenixcenter.com.tr

2

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

T:+90 242 311 52 52
F:+90 242 311 52 54

Fenix Yapı;Antalya’nın

en iyi karma
yaşam projes i

FENIX CENTER'ı iftiharla sunar...
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Merhabalar,

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

Hiç bitmeyecek sandığımız bir yılı
daha geride bırakıyoruz. Hoş, her
yıl bitmeyecek gibi geliyor ya son
zamanlarda, neyse… Küresel sorunlarla
uğraştığımız, dolayısıyla ülkece de
sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu
süreçte bizler de sizleri; elimizden
geldiğince olanlardan haberdar
edebilmek, biraz gündemden
uzaklaştırıp rahatlatabilmek, bunu
yaparken de yeni bilgiler, yöntemler,
ipuçları edinmenize aracı olabilmek
için çalıştığımız bir yılın daha
sonlanmasına gün sayıyoruz.

editörden...
Ayşen Ovalı Binbir

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Murat Yılmaz
Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak
Yönetim Yeri
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu
1539 Sokak Batuhan Apt. No: 4/2
Muratpaşa/ANTALYA
Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi
Kutlu Avcı Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon,
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: Aralık 2021
Türü: Yerel süreli yayın
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Biz çocukken büyükler, “Zaman su gibi
akıp gidiyor” dediklerinde, çok da anlamazdık
ne anlatmak istediklerini. O zamanlar
büyüme telaşında olan bizler için, hiç de öyle
değildi zira… Tıpkı şimdilerde emek emek,
gözünün içine baka baka, sakınıp saklayıp
büyütme gayretinde olduğumuz çocuklarımız
gibi. Ve biz büyüdük (maalesef); şimdi tek
telaşımız, onları büyütebilmek…
Gençliğimde kaç kez avaz avaz söylediğimi
hatırlamadığım ama şimdilerde aklıma
geldikçe daha içselleştirerek mırıldandığım
Yeni Türkü gurubunun bir şarkısı vardı;
Telli Telli. O şarkının bir bölümünde “Yenik
düşüyor her şey zamana / Biz büyüdük
ve kirlendi dünya” diyordu… O şarkıyı da
şimdilerde çok daha iyi anlıyorum maalesef.
Bu anlamışlık, olgunluk, biraz yorgunluk
ve geçen yıllardan çıkardığımız derslerle
devam ettiğimiz hayat yolculuğunda, bir yılı
daha geride bırakıyoruz işte… Ve fakat; yine
güzel temenniler, iyi dilekler ve beklentilerle
yeni gelen yılı karşılamaya hazırlanıyoruz,
ömür yettiğince de bunun böyle olması doğal
süreç.
InCity ekibi olarak biz de; tüm
dileklerinizin gerçekleştiği, gideni
aratmayacak, yolundan çıkmış her şeyin
tekrar bir sihirli değnek değmiş gibi düzene
girdiği, SAĞLIK, sevgi, birlik ve beraberlik,
barış, bolluk ve neşenin hakim olduğu yeni bir
yıl diliyoruz her birinize…
Ve biraz da yılın son ayında sizin için
hazırladığımız sayfalarımızı anlatmak
istiyoruz…
Yılın son ayını da dolu dolu geçirdik yine.
Açılışlar, kutlamalar, etkinlikler, davetler…
Her ay olduğu gibi yine; geride kalan ayı ve
hazırlıkları devam eden, gelecek günlerde
yapılması planlananları, sayfalarımıza taşıdık.
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün
ve kapağımızın konuğu, ülkemizde çalışma

hayatında yıllara dayanan bir deneyimle,
kurumsal firmaları iletişim alanında
destekleyen uluslararası markaların çözüm
ortağı bir isim; Yasemin İzci Kurnaz oldu…
Güldal Siğinç Topdemir, kendisiyle turizm
sektörünün farklı bir alanı olan organizasyon
ve çocuk kulüpleri tasarımları hakkında keyifli
bir sohbet gerçekleştirdi.
Bizlerse “Zoom” bölümümüzde,
yılbaşı özel sayımızı hazırlarken, ekipçe
kafalarımızda oluşan koca bir soru işaretine
cevap aradık: NEDEN KIRMIZI? Üşenmedik,
araştırdık ve kırmızının alameti ile ilgili bakın
ne bilgilere rastladık…
Bir başka konuğumuz ise; Türk Halk
Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini
harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu
ve Azerbaycan coğrafyasının en sevilen
türkülerini, kendine has yorumuyla
seslendiren Elif Sanchez oldu… Adını
taşıyan ilk albümü “Elif Sanchez”, Pasion
Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda
dinleyicilerle buluşan başarılı müzisyenle,
albümünü ve müzikal yolculuğunu konuştuk.
Elbette ki; 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…
HERKESE MUTLU YILLAR!
Hoş ve sağlıkla kalın…

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

ARALIK ‘21

10

34
VİTRİN

ESTETİK

62

DİYET

64
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Medikal Estetik Uzmanı

DR. GÖKHAN
ELMABAŞOĞLU

Estetik Koçu

EMSAL
DOĞAN

10

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

Güzelliğinizin
Altını Çizin...

ANTALYA

0 532 179 81 07 - 0 242 317 10 15
Lara / ANTALYA
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Yılbaşına
renk katan
Amigurumi
oyun
arkadaşları

Dört kız kardeş tarafından
kurulan Four Sisters’
Handmade’in markası
Agucuk Bebe, tamamen
el emeği göz nuru olarak,
örgü tığı ile sık iğne tekniği
kullanılarak yapılan,
Japonca’da oyuncak yapma
sanatı olarak nitelendirilen
Amigurumi ürünleri ile
dikkat çekiyor.

N

OEL babadan, çam ağacı süslerine,
dinozordan Unicorn bebeğe, Noel
geyiğinden iştah açan cupcake
süse kadar birbirinden eğlenceli
ve güzel ürünler ile yeni yıl coşkusunu
yaşayabilir, sevdiklerinize eğlenceli bir
hediye seçebilirsiniz. Yüzde 100 koton, doğal
ipler kullanılarak hazırlanan Agucuk Bebe
ürünlerinde kullanılan ahşap parçalar ise
bakteri üretmeyen ender ağaçlardan biri olan,
Türkiye’deki ilk En 71-1-2-3 Sertifikalı ve CE
Belgeli akçaağaçtan tercih ediliyor. Agucuk
Bebe ürünleri, www.foursistershandmade.com
ve www.trendyol.comFourSisters’ Handmade
mağazasında satışa sunuluyor.

2022’ye mutlu bir
“merhaba”

Yeni yıla evlerinde sevdikleriyle birlikte girecek olanlar
için yılbaşı sofraları ayrı bir öneme sahip. Keyifli ve özenli
yılbaşı sofranıza şıklığı ile eşlik edecek Nio Yemek Takımı
ile 2022’ye mutlu bir sofrada girin.

E

VLERDE alışılmışın dışında farklı
formlarda özel tasarım mobilyaları ile
kreatif çözümler sunan CVK Mobilya,
Nio Yemek Odası Takımı ile zarafeti
ve kaliteyi evinize getiriyor. Üst tablasında
kullanılan özel, leke tutmayan Metalix
mermeri ile farklı bir dokusu olan Nio yemek

takımı, paslanmayan metal detaylarıyla
dikkat çekiyor. Konsol ve masa ayaklarında 3
aşamalı lake cila uygulaması olan Nio yemek
odası, istenilen renk ve ölçülerde yapılabilme
özelliği ile sizlere kaliteyi sunuyor.
Bu özel masada yılbaşında sevdiklerinizle
yeni yıla mutlu bir merhaba deyin.

Hijyen ve
sürdürülebilirliğe
atılan adım
İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, yüzey temasını sıfıra
indiren fotoselli ürünleriyle yaşam alanlarına estetik ve konfor
getirmenin yanı sıra hijyen ihtiyacına da cevap veriyor. Yoğun
Ar-Ge çalışmaları ile üretilen Fotoselli Batarya Sistemleri,
Preda Pisuvar Sistemi ve Sigma10 kumanda kapakları, hijyen
ve tasarrufu bir arada vermenin yanı sıra çevre dostu tasarım
ilkeleriyle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

A

VRUPA pazarında sıhhi tesisat
teknolojisinin lideri olarak mühendislik harikası ürünleriyle kullanıcısının ihtiyaçlarını yenilikçi, öncü ve
ileri teknolojiyle karşılayan Geberit, fotoselli
sistemleriyle de maksimum hijyen sağlıyor.
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Fotoselli Batarya Sistemleri, Preda Pisuvar
Sistemi ve Sigma 10 kumanda kapaklarının
modern çizgileriyle son teknolojiyi şıklıkla buluşturan sistemler, karbon ayak izini azaltan
performanslarıyla da sürdürülebilir bir dünya
için suya yön veriyor.

CITYVİTRİN

Gece
karanlığında
biberon ve
emzik arama
derdine son!
Bebek Bakım ve Beslenme
ürünleri sektöründe ‘En İtibarlı Marka’ ödüllü Mamajoo,
Türkiye’nin ilk ve tekGece &
Gündüz biberonları ve Black
& Pearl serisi Gece & Gündüz
emzikleri ile bebeklerin ve ailelerin hayatını kolaylaştırıyor.

B

EBEK ürünleri sektöründe 30 yıla
yakın tecrübesi ile Türkiye’nin ilk
ve tek anti-kolik Gold biberonunu
üreten Mamajoo, yine bir ilke imza
atarak Türkiye’nin ilk ve tek Gece& Gündüz
biberonu ile Black & Pearl Gece & Gündüz
emzik serilerini üretti.

Uzmanlar; sağlıklı bir uyku ve gelişim için
bebeklerin odasında ışık olmaması gerekliliğine dikkat çekiyor. Mamajoo Gece & Gündüz
biberonlarının halkası, Black & Pearl Gece &
Gündüz emziklerinin ise gövdesi karanlıkta
bir süre parladıklarından ışığı açmak zorunda
kalmadan gece rahatça bulunmalarını sağlıyor.

Devrim
yaratan diş
fırçası
Günlük diş fırçalama
deneyimini yeniden
tanımlayan ve ilham verici
araştırmalarla geliştirilen
Oral-B iO, kullanıcılara daha
kişiselleştirilmiş bir fırçalama
deneyimi sunuyor.

Şaşırtıcı
hız ve eşsiz
hassasiyetiyle
yeni Nikon Z9
Uzun yıllardır görüntü
teknolojisi alanında başarılı
ürünlere imza atan Nikon,
aynasız fotoğraf makineleri
üzerinde çalışmaya ve
peşinden sürüklemeye devam
ediyor. Nikon, ürettiği son
aynasız fotoğraf makinesi Z9
ile kamera teknolojilerinde
çığır açtı. Dengeli ağırlığı
ve sağlam yapısıyla Nikon
Z 9, bir Nikon amiral gemisi
modeli olarak, oldukça sağlam
ve çevik... Şaşırtıcı hıza ve
eşsiz bir hassasiyete sahip
olan Z9, Nikon’un şimdiye
kadar ürettiği en gelişmiş
görüntüleme sistemine sahip…

S

Ş

ARJLI diş fırçalarına ve bağlantılı
fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B, devrim niteliğindeki en
yeni teknolojisi Oral-B iO’yu tanıttı.
Kullanıcı deneyimi, teknoloji, tasarım ve performansta kullanıcı beklentilerini daha önce
hiç olmadığı kadar yukarı taşıyan ilham verici
araştırmalarla geliştirilen Oral-B iO, fırçalama
konusunda daha önce görülmemiş bir adım
olarak yeni bir sektör standardı belirliyor.
Oral-B’nin mevcut teknolojisinden farklı
olarak, Oral-B iO’da bulunan sürtünmesiz
manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor. Bu da en yumuşak ve en etkili
temizliği sunarken kullanıcılara keyifli bir
deneyim yaşatıyor.

INIFININ en yüksek kapasiteli fotoğraf makinesi olan Nikon Z 9, fotoğraf
ve videolarda en zorlu talepleri bile
mükemmel şekilde karşılıyor. Fotoğraf
profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verip bir adım öteye taşıyan Z9 sahip olunabilecek en kusursuz görüntüleme sistemine sahip.
Z 9 olağanüstü EVF, AF ve çalışma kabiliyeti
talep eden profesyonel vahşi yaşam, spor ve
foto muhabirleri için en kusursuz fotoğraf
makinesi. Ayrıca Z 9, yüksek çözünürlüklü
durağan görüntü ve videolar üreten moda fotoğrafçılarının ve kaliteli görüntü elde etmek
isteyen video içerik üreticileri için de fazlasıyla
uygun bir araç. Fotoğrafa meraklı ya da işi için
fotoğraf makinesi kullanan sevdikleriniz için
de mükemmel bir hediye seçeneği…
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Susuz,
organik cilt
bakımı için
özel seri
NUXE BIO ORGANIC,
sertifikalı organik
kozmetik alanında
yepyeni bir yolculuğa
yelken açtı. Doğal kaynaklı
içerikleriyle güçlü
formüllere sahip seri, artık
gücünü yeşil teknolojilerle
birleştiriyor. Son derece
inovatif bu yeni 2’si 1 arada
ürünler, temel bakıma
odaklanıyor.

Z

AMANSIZ bir biçimde duyulara
hitap eden ürünler portakal çiçeği
kokusuyla ve iyi hissettiren dokularla
öne çıkıyor. Ama hepsinden önemlisi,
formüle yönelik doğaya dost
yaklaşım sayesinde üretimde su kullanımı azaltılıyor.
Temizleme Yağı ve Balm
Deodorant’ın üretiminde bir
damla bile su kullanılmadı.
Ultra-zengin sabun ise
çok az su içeren katı bir
formda yaratıldı.

Teknoloji sevenler için
en iyi hediye alternatifi
Yılbaşı hediyesi olarak ne alacağını düşünen ve fark
yaratmak isteyenler için DJI OM 5 yardıma koşuyor. DJI’ın
akıllı telefon sabitleyicisi OM 5, en güzelini hak eden
sevdikleriniz için iyi bir yılbaşı hediye alternatifi… DJI’ın son
gimbal modeli OM 5, bütün keyifli anlara eşlik ediyor.

Y

ENI yıl heyecanı etrafı sararken,
yılbaşına heyecan ve mutluluk
katan hediyeler de gündemde…
Sevdiği kişiyi mutlu edecek hediye
alternatifini arayanlar için teknolojik ürünler,
klasiklerin dışına çıkmak isteyenlere yardımcı
oluyor. Lider teknoloji markası DJI tarafından
üretilen akıllı telefon sabitleyicisi OM 5,

Maksimum seviyede
konfor sunan köşe takımı”
Değişen ve dönüşen tüketici anlayışını tasarımlarına uyarlayan Kelebek Mobilya, yeni köşe koltuk takımı Cornelli ile
tarzınızı kişiselleştirmek artık çok daha kolay. Olağanüstü modülerliği ve esnekliği sayesinde Cornelli Köşe Koltuk Takımı
sayısız dekorasyon seçeneğini bir arada sunuyor. Ayak mekanizmasından, USB girişine kadar özenle tasarlanan Cornelli
Köşe Takımı evlerde geçirilen süreyi paha biçilmez kılacak.

B

IRBIRINDEN tamamen ayrılabilen
modülerleri sayesinde evlerinizin
şekline ve tarzınıza uygun
tasarımlar elde edebileceğiniz
Cornelli Köşe Takımı ile evin tasarımını her
an güncel kalarak evlerinize farklı bir soluk
getirebilirsiniz. Birbirinden ayrılabilen koltuk
modüllerinin yanı sıra kitaplık ve sehpalı
ara bölmesi takımın tarzına değer katan ek
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yılbaşında hediyesi için iyi bir alternatif
sunuyor. OM 5 sosyal medya ile iç içe yeni
yaşam tarzı için özel bir hediye seçeneği.
DJI OM 5, ultra hafifliği ve boyutuyla
sevdiklerinizin her an, her güzel anıda
yanında olurken, fotoğraf ve video konusunda
gelişmiş özellikleriyle anıların en güzel haliyle
saklanmasını sağlıyor.

bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Üç farklı
renkte ayak seçeneği de bulunan Cornelli Köşe
Takımı mobilyalarınızın rengine göre şekil
alacak.

CITY???????????
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TOUR OF ANTALYA POWERED BY AKRA 2022

10-13 ŞUBAT 2022
TARiHLERiNDE GERÇEKLEŞTiRiLECEK
Katılımcı takımların kalitesi, parkurlarının Antalya’nın
simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri, nitelikli
organizasyon yapısı ile birliktetecrübeli görevli ve gönüllüleriyle
küresel bisiklet dünyasındaçok saygın bir yere sahip olan Tour
of Antalya Powered by AKRA 2022, 10-13 Şubat 2022 tarihleri
arasında, dördüncü kez gerçekleştirilecek.

U

LUSLARARASI Bisiklet Birliği’nin
(UCI) 2022 takviminde de yer alan
ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap
programı ise şu şekilde olacak:
m 10 Şubat 2022: Antalya – Antalya
m Şubat 2022: Kemer – Antalya
m Şubat 2022: Aspendos – Termessos
m 13 Şubat 2022: Side – Antalya

ORGANIZASYONUN BU YILKI TEMASI
“İKLIM SORUNU” OLARAK BELIRLENDI
Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya’nın 2022 yılı teması ise
iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için
acilen harekete geçmek adına “İklim Sorunu”
olarak belirlendi. Tour of Antalya Powered by
AKRA 2022’de, bu konuda bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek ve herkes bu konuda
eyleme geçmeye çağrılacak.
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ARGEUS TRAVEL & EVENTS VE YEDI
İLETIŞIM TARAFINDAN DÜZENLENECEK
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet
Federasyonu’nun yanı sıra ilçe belediyeleri
ve Antalya merkezlikamu kurumlarının ve
kuruluşların destek verdiği Tour of Antalya
Powered by AKRA, 2022 yılında da Argeus
Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından,
AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon
Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel’ın co-sponsorluğunda
düzenlenecek.
Organizasyona katılacak takımlar isekısa
süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Tour
of Antalya Powered by AKRA, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından
bir kez daha Antalya’da üst düzey bisiklet
heyecanı yaşanmasını sağlayacak.

CITYFİRMA HABERLER
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Antalya’nın premium
alışveriş merkezi
TerraCity, her yıl
olduğu gibi bu yıl da
ziyaretçilerinin yeni
yıl heyecanına ve
mutluluğuna ortak
oluyor. TerraCity’de 26
Kasım 2021 - 02 Ocak
2022 tarihleri arasında
ve 14.00-20.00 saatleri
arasında (PazartesiSalı hariç) teras katta
düzenlenecek olan
Winter City festivali,
ziyaretçilerine
atlıkarıncadan yılbaşı
pazarına, canlı müzikten
kar yağışına kadar
yılbaşı ruhunu yansıtan
her anı yaşatacak.

A

NTALYA’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity Alışveriş Merkezi, 26
Kasım 2021-02 Ocak 2022 tarihleri
arasında Terracity “Roof Garden”da
düzenlenecek Winter City etkinliği ile ziyaretçilerine yılbaşının büyüsünü ve mutluluğunu
yaşatacak. Her yıl Antalyalılar tarafından
büyük ilgi gören Winter City etkinliğini bu
yıl da tekrarlayan TerraCity, muhteşem bir
atmosfere bürünecek.
26 Kasım Cuma günü kapılarını açan
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MTERRCITY’DE
Winter City; canlı ve ücretsiz gerçekleşen
Jabbar konseri ile Antalyalılara eşsiz dakikalar
yaşattı. 2 Ocak tarihine kadar devam edecek
etkinliklerle TerraCity, ücretsiz atlıkarıncadan
canlı müziğe her detayın düşünüldüğü Winter

City kapsamında Antalya’ya kar yağdıracak
ve 7’den 70’e herkese keyifli anlar yaşatacak.
Winter City ayrıca 15 evden oluşan alışveriş
sokağı ile özel tasarım ve el yapımı ürünlerle
hediye alışverişine de alternatif oluşturacak.

ECE TÜRKIYE’YE ALTIN MARKA ÖDÜLÜ
ECE Türkiye, Türkiye Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen 5. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde
“Yılın Alışveriş Merkezi Yönetim Firması” ödülüne layık
görüldü. Pandemi koşullarına ve kurallarına göre, 19
Kasım Cuma günü Zorlu Center Raffles Istanbul Hotel’de
gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülü ECE Türkiye adına ECE
Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı aldı.

Ö

DÜL töreninde konuşan Şapkacı,
“ECE Türkiye, Avrupa sektör lideri
olan ve yönetim portföyünde 200
alışveriş merkezi bulunan Alman
ECE grubunun Türkiye iştiraki olarak 20 yılı
aşkın süredir hizmet veriyor. Bir yatırım ve
yönetim firması olarak alışveriş merkezleri
ile ilgili hizmetlerin tümünü aynı çatı altında
topluyor hem sektörümüz hem de ülkemiz
için katma değer yaratıyoruz. Türkiye’de
yönetimimiz altındaki 11 alışveriş merkezinde 2.500 perakendeci iş otağımızla birlikte 20
binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.
Türkiye’nin potansiyeline inandıklarının
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altını çizen Şapkacı, alışveriş merkezi
ziyaretçilerine, kiracılarına ve yatırımcılarına
en üst düzeyde hizmet verebilmek için
portföylerindekitüm alışveriş merkezlerinin
değerini yükseltmeye yönelik yatırımlar
yaptıklarını söyledi. Şapkacı, bu çerçevede
pandemi sürecinde de AVM’lerin teknik
altyapının iyileştirilmesinden mimari
düzenlemelerekadar birçok konuda yatırım
yapmaya devam ettiklerini belirtirken
geçtiğimiz aylarda yapımı devam eden 1,2
milyar TL yatırım hacmine sahip V Mall
İstanbul alışveriş merkezini de yönetim
portföyüne kattıklarını ifade etti.

CITYDUYURU TAHTASI
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ATSO’nun
kampanyasından
ndan
Manavgat’a

13 TIR YARDIM ULAŞTIRILDI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO), Manavgat’ta meydana
gelen orman yangınlarına
bağışlanmak üzere Antalya
Valiliği izni ile açılan ayni
yardım kampanyasında
toplanan malzemeleri, ATSO
ile Manavgat Kaymakamlığı
arasında imzalanan protokol
töreniyle teslim etti. Türkiye’nin
dört bir yanından gelen 13 TIR
dolusu ayni yardımın verilmesi
üzerine yapılan protokolü
ATSO Başkanı Davut Çetin
ile Manavgat Kaymakamı
Abdulkadir Demir imzaladı.

A

TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Davut Çetin ile Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir’in karşılıklı
olarak imzaladığı protokol töreninde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Seydi Tahsin Güngör, ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ve Cihangir Deniz de
hazır bulundu.
Manavgat’ın aldığı yaraların sarılmasında
bir katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Umuyorum böyle felaketler bir kez daha ülkemizin
hiçbir yerinde yaşanmaz. İnsanlarımız böyle
zamanlarda ne kadar yardımsever ve ne
kadar cana yakın olduklarını bir kez daha bu
kampanya ile göstermiş oldu. Bizler de TOBB
camiası olarak özellikle böyle zamanlarda
birliğimizi gösteriyor ve zorlukların yanında
olmaya çaba gösteriyoruz. Bu kampanyada da
Manavgat bölgemiz için birçok Oda ve Borsamız yardımlarını gönderdi. Yanımızda ol-

duklarını hissettirdi. Ben bir kez daha sizlerin
huzurunda başta Oda ve Borsalarımız olmak
üzere kampanyamıza yardım gönderen, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
şeklinde konuştu.
Manavgat Kaymakamı Demir: “Size ve
camianıza çok teşekkür ediyoruz”
Bölge halkının bu zor zamanında destek
olduğu için teşekkür ederek konuşmasına
başlayan Manavgat Kaymakamı Abdulkadir
Demir, “Size ve camianıza çok teşekkür ediyoruz. Emanetlerinizi bizler yangından zarar
görmüş ihtiyaç sahiplerimize en kısa zamanda
ileteceğiz. Bu felaket millet olarak bizlerin bir
anda nasıl kenetlenerek ayağa kalktığımızı
bir kez daha gösterdi. Tekrar böyle felaketleri
yaşamamak en büyük arzumuz. Yardımlarınız
için teşekkür ediyoruz” dedi.
Protokol töreninin ardından heyetler Manavgat’a yardım için gönderilen malzemelerin
olduğu depoları ziyaret etti.

Polis AVM’de stant açarak

KADES UYGULAMASINI TANITTI

Kadına ve çocuklara yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilebilmesi için
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADIN ACİL DESTEK (KADES) uygulaması hakkında
toplumda farkındalığı artırmak ve daha fazla kadına ulaşabilmek amacıyla, Asayiş ve Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Özdilek AVM’de KADES tanıtım standı açtı.

S

TANTTA; akıllı telefon kullanıcısı
kadınların, IOS ve Android marketlerinden indirebileceği KADES uygulamasına T.C. Kimlik Numarasını girerek
ve sonrasında gelen onay koduyla aktif hale
getirebileceği bu uygulama ile şiddet mağduru
kadınların herhangi bir tehdit anında tek bir
dokunuşla en hızlı şekilde 112/155/156 acil
çağrı merkezine ulaşmalarının sağlandığı anlatıldı. KADES uygulamasının genel tanıtımı,
kurulum işlem sırası ve kullanımını anlatır el
broşürleri dağıtılan stantta, kadın vatandaşlarımızın cep telefonlarına KADES uygulamasının yüklenmesi sağlandı.
Kadınların şiddete maruz kalmamaları
adına bütün imkânları ve gücüyle kadınların yanında olduklarını ifade eden Antalya
Emniyet Müdürlüğü mensupları, şiddete
maruz kalmış veya kalabilme ihtimali olan
kadınların en kısa sürede yanında olabilmek
için KADES programını telefonlarında mutlaka
bulundurmalarını hatırlattı.
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Nurten
Öztürk

Serap
Kocaoğlu

Fatih Kemal
Ebiçlioğlu

GiRiŞiMiN KADIN KAHRAMANLARI
PROJESi ANTALYA’DA

T

OBB Kadın Girişimciler Kurulu ve
Beko işbirliğinde, Arçelik Perakende
Akademi desteğiyle gerçekleştirilen
‘roadshow’un Antalya ayağı TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu
Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun katılımı
ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding
Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih
Kemal Ebiçlioğlu’nun yanı sıra, TOBB 1. Bölge
Batı Akdeniz Temsilcisi ve TOBB Antalya KGK
Başkanı Serap Kocaoğlu, Arçelik PerakendeAkademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile
düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi
projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere
özel bir panelde detaylar aktarıldı.

NURTEN ÖZTÜRK: “KADIN GIRIŞIMCILIĞI
SADECE BIR CINSIYET MESELESI DEĞIL”
TOBB Birliği Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nurten Öztürk, “Girişimci kadınların
desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz
‘Girişimin Kadın Kahramanları Projesi’ ile
birçok kadının hayatına dokunacağız. TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimler ile işlerini geliştirmeleri
ve büyütmeleri yolunda destek olacağız.
Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol
almalarını sağlayan, ekonomik hayata katılımı

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Kadın
Girişimciler Kurulu ve
Beko işbirliğinde, Arçelik
Perakende Akademi desteğiyle
hayata geçirilen Girişimin
Kadın Kahramanları Projesi
kapsamında gerçekleştirilen
‘road how’un on ikinci durağı
Antalya oldu.
konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatan,
toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren her türlü proje bizler için çok önemli ve
kıymetli. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle
kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini
güçlendirmek, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak daha paylaşımcı bir ekonomik büyüme
sağlamanın en önemli yollarından biri. Kadın
girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi
değil; aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve
ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak
amacımız ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek
ve kadınları her alanda desteklemek. Mevcut
girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi
ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz.
Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk

desteği sağlamayı çok önemsiyoruz.” dedi.

FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU:
“KADIN BAYI SAYIMIZI 29 ILDE 61 BAYI VE
69 MAĞAZAYA YÜKSELTTIK”
Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Koç
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kadın ve erkeğin her
alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte
yer almasını sağlamak için çalıştıklarını ifade
etti. Antalya’da 37 bayi ve 52 mağaza ile var
olduklarını belirten Ebiçlioğlu, burada 8 kadın
bayiye sahip olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.
Bugüne kadar 100 Kadın Bayi Projemiz
sayesinde 3 binin üzerinde rekor bir başvuru aldık. Projeye başlarken, bin 200 Beko
bayi içinde 10 kadın bayimiz varken, bu sayı
projeyle birlikte 29 ilde 61 kadın bayi ve 69
mağazaya yükseldi. Yeni kadın bayilerimiz
sayesinde 163’ü kadın olmak üzere 298 kişiye
de istihdam olanağı sağlamış olduk. Umarım
bugün bu salonda bulunan girişimci kadınlarımızı da Beko bayisi çatısı altında görebiliriz.”
Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın
Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021
Aralık’a kadar sırasıyla; Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce’de TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu ve Beko işbirliğinde, Arçelik Perakende
Akademi desteğiyle devam edecek.
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Antalya İl Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Er,
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Davut
Çetin’i Akdeniz Sanayi
Sitesi’nde bulunan iş
yerinde ziyaret etti.
Akdeniz Sanayi Sitesi
Kooperatifi Başkanı
Mehmet Öztürk’ün de
bulunduğu görüşmede
mesleki eğitim ile ilgili
görüş alışverişinde
bulundu.

MiLLi EĞiTiM VE ATSO’DAN

MESLEKi EĞiTiM BULUŞMASI
M
ESLEKI eğitimin büyük önem
taşıdığını ifade eden Başkan
Davut Çetin, öğrencilerin
liselerde teknik ve mesleki eğitim
aldıktan sonra üniversiteye gitmelerinin
kalifiye teknik eleman bulmada iş yerlerini
sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Meslek
liselerinden mezun olan gençlerin eğitim
gördükleri alanlarda işlerini sürdürmelerinin
teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan
Davut Çetin, “Bunun için iş dünyası olarak
asgari ücretin yüzde 20 üzerinde ödemeye
hazırız” ifadelerini kullandı.

ÜNIVERSITE MEZUNU OLMAK ILE USTABAŞI
OLMAK ARASINDA BIR STATÜ FARKI YOK
Türkiye’de pek çok sektörde şu an teknik
ve kalifiye eleman bulmada sıkıntılar olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “Şu an
tedarik zincirlerinde ciddi bir TIR ve kamyon
kullanacak şoför ihtiyacı bulunmakta. Organize sanayi bölgesindeki iş yerlerinde üretim
bantlarının başında duracak işçi aranmakta.
Bu iş yerleri aradıkları elemanları bulurlarsa
asgari ücretin de üzerinde vermeye hazır bir
şekilde bekliyor” dedi.
Bir tarafta da üniversite mezunu çok
fazla işsiz genç olduğunu dile getiren Başkan
Davut Çetin, “Gençlerimizin hepsini üniversite mezunu yapmak bir şey kazandırmıyor.
Almanya’da teknik ve mesleki eğitim toplam
eğitimin yüzde 70’inin üzerinde. Üniversite
mezunu olmak ile ustabaşı olmak arasında bir
statü farkı yok. Bizim ülkemizde beyaz yakalı
ile mavi yakalı arasında bir statü farkı var
algısı yaratılıyor. Oysaki pek çok ustabaşı ya
22

da kalfa bugün üniversite mezunlarından çok
kazanarak işe başlıyor” diye konuştu.

1 GÜN OKULDA 5 GÜN IŞ YERINDE EĞITIM

Mesleki Eğitim Merkezleri’nin önemine
değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er,
tüm ortaokul mezunu öğrencilerin Mesleki
Eğitim Merkezleri’ne başvuru yapabileceklerini, MESEM’lerin örgün eğitime dahil olduğunu belirtti. Mesleki Eğitim Merkezleri’nde
eğitim gören çırak öğrencilerin 1 günlük
teorik eğitimlerini okulda diğer 4 veya 5 gün
beceri uygulama eğitimlerini iş yerlerinde
aldıklarını dile getirdi. Öğrencilerin, beceri
eğitimleri gördükleri süreçte, 6331 sayılı iş
güvenliği kapsamında sigortalı olduklarını da
ifade eden Er, “Çıraklık öğrencilerimiz eğitim

gördükleri sürelerce en az asgari ücretin
yüzde 30’u kadar ödeme alıyorlar. 4’üncü yılın
sonunda hem Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi
diploması hemde ustalık ve Usta Öğreticilik
Belgesi alacaklar” dedi.

ÇIRAK ÖĞRENCI SAYISI
4 YILDA 70 BINDEN 158 BINE ÇIKTI

MESEM’lere olan ilginin her gün artarak
devam ettiğini belirten İl Müdürü Er, “2017
yılında ülke genelinde 70 bin civarında olan
çırak öğrenci sayısı günümüzde 158 bin rakamına ulaştı. Antalya’da 10’u bağımsız olmak
üzere toplam 26 Mesleki Eğitim Merkezi’nde
eğitim gören öğrenci sayımız da 2 binlerden 6
binlere ulaştı” diye sözlerini tamamladı.

CITY???????????
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TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı

iHALESiNi KAZANDI

TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin
artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250
milyon avro ile en iyi teklifi verdi. Ortak girişim, yaklaşık 765 milyon avro yatırımla
havalimanın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

T

AV Havalimanları ve Fraport’un
oluşturduğu konsorsiyum, Antalya
Havalimanı’nın işletme hakkı için
gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250
milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi verdi.
DHMİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen
ihaleye TAV ve Fraport ortaklığının yanı sıra
Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı.

ANTALYA HAVALİMANI 2051’E KADAR
TAV VE FRAPORT’A EMANET

TAV ve Fraport ortaklığı, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek. İhale, var
olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den
Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi
kapsıyor.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Sani Şener; “TAV olarak havalimanlarına
yatırım yapıyoruz ve havalimanı işletmeciliği
alanında faaliyet gösteriyoruz. Akdeniz’in en
büyük turizm merkezi olan Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte üç buçuk yıldır uyumlu
ve başarılı bir işletme gerçekleştiriyoruz. Bu
anlaşmayla, havalimanının ihtiyaç duyduğu
kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa
sürede yatırıma başlayacağız. Bugün Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan
inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz.
Ortağımız Fraport ile birlikte, sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya’nın
potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız”
dedi.
Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte ise
konuyla ilgili; “Antalya Havalimanı’nı uzun
yıllardır işletiyor olmaktan ve dünyanın önde
24

gelen turizm merkezlerinden biri olarak geliştirmekten gelen deneyimimizle başarılı bir
teklifte bulunduk. Ortağımız TAV’la birlikte
müşteri memnuniyeti, inovasyon ve operasyonel mükemmelliğe odaklı olarak uzun yıllar
boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz.”
Açıklamasında bulundu.
TAV ve Fraport ortaklığı, ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro olmak üzere toplamda
yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya
çıkaracak.
Yatırım kapsamında, dış hatlara hizmet
veren 82 bin metrekarelik Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik yeni bir terminal
haline getirilecek. Aynı zamanda 37 bin metrekarelik iç hatlar terminali de kapasitesi de
iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak.
2040 yılında de 70 bin metrekarelik yeni dış
hatlar terminali açılacak.
Yaklaşık 1 milyon metrekarelik apron
alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan
181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den
38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı
otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir
heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni
bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin
girişleri düzenlenerek havalimanının ana
girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu
etkilemeden gerçekleştirilecek.
1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı
toplam alanı 178 000 metrekareye ulaşan iç
ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle
2019’da 35,7 milyon yolcuya hizmet verdi.

Sani
Şener

Dr. Stefan
Schulte
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ANTALYA OSB SANAYiCiSi

YÜZÜNÜ GÜNEŞE
DÖNÜYOR
Antalya OSB’deki GES yatırımları son 2 yılda 3 kat artış
gösterdi. GES kurmak isteyen
sanayicilere Antalya OSB
tarafından sağlanan destek
ve hizmetler, GES kurulum
başvurularının önemli ölçüde
artmasını sağladı.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın 2019 yılında başlattığı ‘Çatılara Özgürlük’ mücadelesi, meyvelerini vermeye başladı. Çatılara Özgürlük
Projesinin detaylarının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 3 özel banka, Antalya OSB
ile protokol imzalayıp, fabrikasının çatısına
güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlara sahip
finansman desteği sundu. Sunulan finansman
kolaylığının ardından Bölgede bulunan GES
sayısı ile santrallerin toplam kurulu güçleri 3
kata kadar artış gösterdi.

EN ÇEVRECİ YATIRIM
2019 yılında Bölgede 5 adet GES bulunuyorken söz konusu santrallerin kurulu
güç toplamları 3.206 kWe’ye eşitti. Çatılara
Özgürlük projesi kapsamında sanayicilere sağlanan destekler ile santral sayısı 2020 yılında
8’e, 2021 yılında 13’e, 13 santralin toplam
kurulu güçleri de 3.206 kWe’den 10.445
kWe’ye yükseldi. İlk GES tesisinin 2015
yılında kurulduğu Antalya OSB’deki toplam
13 GES, 6 yılda 28 milyon 635 bin 520 kWh
elektrik üretti. GES’ler tarafından üretilen 28
milyon kWh’lık elektriğin 13 milyon 360 bin
177 kWh’ı GES’in kurulu olduğu fabrikalarda
üretimde kullanılırken, ihtiyaç fazlası olan 15
milyon 275 bin 343kWh’lık enerji Antalya OSB elektrik şebekesine verilerek diğer
tesislerin kullanımına sunuldu. Fabrikasının
çatısına GES kuran 13 firma, yaptığı çevre
dostu yatırım ile üretimde kullandığı enerjinin bir bölümünü güneşten elde ederken,
hafta sonu, resmi tatil gibi kapalı olduğu günler ile fabrikanın düşük yoğunlukta çalıştığı
zamanlardaki ihtiyaç fazlası elektriği satarak
hem ekstra bir gelir elde etti hem de Bölge
genelinde kullanılan elektriğin bir bölümünün
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine
katkı sağladı.

28 YENİ GES BAŞVURUSU
Son dönemde faaliyete geçen GES sayısının ciddi oranda artması ve elde edilen faydanın tüm sanayiciler tarafından kabul görmesi,
GES yatırımlarına olan ilgiyi artırdı. 2021

yılının ilk 10 ayında toplam 28 firma çatısına
GES kurmak için Antalya OSB Müdürlüğüne
başvuruda bulundu. Başvuruların 25’i yapılan
teknik değerlendirmenin ardından uygunluk onayı alırken, 3 firma onay sürecinin
tamamlanmasını bekliyor. Söz konusu 28 GES
projesinin Bölge sanayicileri tarafından hayata geçirilmesi halinde Antalya OSB’deki GES
sayısı 41’e, toplam kurulu güç ise 29 bin 836
kWe’ye ulaşacak. 41 GES’in üreteceği elektrik
enerjisinin güneşli gün sayısına göre değişiklik göstereceği, mevcut GES’lerin kurulu
güçleri ve üretim miktarları dikkate alındığında 1 yılda yaklaşık 40 milyon kWh’a yakın bir
üretim potansiyeline sahip olacağı, bu oranında Antalya OSB’nin 1 yılda tükettiği elektriğin
yüzde 7’sine tekabül edeceği belirtildi.

Ali Bahar

4-6 YILDA AMORTİ EDİYOR
Antalya OSB’deki tüm fabrika çatılarının
GES ile donatılması halindeBölgenin dışarıdan elektrik almasına gerek kalmayacağını
aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, sanayicilerin de hem gelir sağlayacağını hem de
ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisinin üreteceğini söyledi. Çatılara yapılacak GES yatırımın
4-6 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti
ettiğini dile getiren Bahar, “İklim değişikliğinin ve yarattığı olumsuzlukların henüz bu kadar hissedilir duruma gelmediği dönemlerde
mücadelesine başladığımız Çatılara Özgürlük
Projesinin, sadece bu yıl meydana gelen
Manavgat yangını göz önüne alındığında ne
kadar elzem olduğu bir kez daha hatırlanacaktır. Eğer önlem almaz, çevreyi ve doğayı
bu oranda kirletmeye ve katletmeye devam
edersek bunun faturasının çok ağır olacağı
bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçektir.
Enerji alanında büyük oranda dışa bağımlı
olan ülkemizin bu gerçek ile yüzleşmesi ve
gerekli yatırımları daha fazla vakit kaybetmeden yapması hem üretimde tam bağımsız
Türkiye idealinde hem de küresel ısınmanın
önlenmesinde büyük faydalar sağlayacaktır.
Karbonsuz enerji üretimi için küresel ısınmayı
tetikleyici üretim teknolojilerinden vazgeçip
çevreci ve daha verimli teknolojileri devreye
almamız gereken bir dönemdeyiz. Dünya yeni
bir çağın eşiğindedir. Bu çağ yeşil dönüşüm

çağı olacaktır, bu dönüşümü görmezden gelme
ya da ıskalama gibi bir şansımız yoktur” dedi.

SANAYİCİYE KOLAYLIK
Sanayicilerin yapacağı GES yatırımlarının
tüm bürokratik süreçlerinin Bölge Müdürlüğü tarafından takip edildiğini ve bu anlamda
sanayicilere büyük kolaylıklar sunulduğunu
anlatan Bahar, “Bölgemizde kurulması planlanan lisanssız elektrik üretimi başvuruları Bölge
Müdürlüğümüze yapılmaktadır. Başvuruların
evrak ve teknik yönden değerlendirilmesi Bölge
Müdürümüz, konusunda uzman bir Bölgemiz
personeli ve dağıtım şirketinden uzman bir
personel olmak üzere, 3 üyeden oluşan bir
komisyon tarafından yapılmaktadır. Evrak
yönünden değerlendirme sonucu uygun olan
başvurular Bölge Yönetim Kuruluna sunulmakta ve Yönetim Kurulu kararından sonra işlemler başlatılmaktadır. Katılımcılarımızın hak
kayıplarına uğramaması için başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar olan süreç,
uygulama aşamasında tesis yapım faaliyetleri,
geçici kabul aşamasında TEDAŞ ile yapılması
gereken işlemler, üretim aşamasında ihtiyaç
fazlası enerjinin mahsuplaşma sonrası satışı ile
ilgili görevli tedarik şirketi ve EPİAŞ tarafındaki
işlemler Bölge Müdürlüğümüz tarafından takip
edilmekte ve katılımcılarımız ayrıca bilgilendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.
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HAVA KIRLILIĞINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI’NDA

Antalya için emsiyon azaltımı konuşuldu
Türkiye’nin 31 ilinde hava kalitesinin artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından yürütülen Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu
Farkındalığının Artırılması Projesi-CityAir kapsamında, Güney İç Anadolu Temiz Hava
Merkez Müdürlüğü görev alanındaki Antalya için emisyon azaltım stratejileri görüşüldü. Proje
sonunda illerin temiz hava eylem planları güncellenecek.

A

VRUPA Birliği, 11 Aralık 2019
tarihinde yayınladığı Yeşil Mutabakat çerçevesinde, 2030’a kadar sera
gazı emisyonlarını % 55 azaltmayı,
2050’de ise karbon nötr olmayı hedefliyor;
karbon ayak izini en aza indirmek için ise ilave
tedbirler geliştiriyor. Paris İklim Anlaşması’nı
onaylayan Türkiye de, iklim değişikliği ile mücadelede öncü rolü üstleniyor. Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen, yürütücülüğünü T.C. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstlendiği
“Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi”, 31 ilde yerel temiz hava eylem
planlarının güncellenmesi, ulaşım, sanayi,
şehirleşme ve tarım başta olmak üzere sektörel bazda hava kirliliğiyle mücadelede alınacak
önlemlerin belirlenmesi ile emisyon azaltımı

yol haritasının hazırlanmasını hedefliyor.
2018 yılının sonunda başlatılan proje kapsamında düzenlenen Hava Kirliliğini Önleme
Çalıştayları serisinin dördüncüsü, Güney İç
Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü
görev alanındaki illerden; Belediye, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Temiz Hava Merkezi
personeli ile birlikte çok çeşitli sektörlerden
kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya,
Burdur, Isparta, Kayseri, Karaman, Konya,
Nevşehir ve Niğde illerininin hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını T.C. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi
Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe yaptı.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı bünyesinde yürütülen hava kalitesi
çalışmalarında ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalandıklarını söyleyen İrde
Çetintürk Gürtepe, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen
CityAir projesinde şehirlerde hava kalitesinin
iyileştirilmesini ve kamuoyu farkındalığının
yaratılmasını hedeflediklerini belirtti.

31 ILIN TEMIZ HAVA EYLEM PLANLARI,
ELDE EDILEN TEKNIK VERILERLE
GÜNCELLENECEK
Emisyon envanteri, modelleme çalışmaları,
azaltım önlemleri ve kamuoyu farkındalığı
olmak üzere CityAir projesinin dört bileşenle
yürütüldüğünü belirten Gürtepe; alanlarında
uzman yabancı katılımcıların da desteğiyle;
temiz hava eylem planlarının güncelleneceğini
ve teknik veriyle desteklenen eylem planlarının yürürlüğe konulacağını söyledi.
Üç gün süren Hava Kirliliğini Önleme Çalış26

tayı’nda uluslararası hava kalitesi kuruluşu
CITEPA (Technical Reference Center for Air
Pollution and Climate Change) Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Nadine Allemand, CITEPA
Hava Kirliliği Azaltım Stratejileri Birimi
Başkanı Dr. Natalia Sirina-Leboine, CITEPA
Ulaştırma ve Hareketlilik Birimi Başkanı Dr.
Irving Tapia-Villarreal ve CITEPA Tarım ve
Emisyon Ticareti Planlama Birimi Proje Mühendisi Anaïs Durand hava kirletici emisyonlar ve emisyon azaltım yöntemleri hakkında
kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.
Yapılan sunumlarda; kirletici kaynaklar
ile sanayi, ulaştırma, tarım ve evsel ısınma
kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için
atılabilecek adımlar konuşuldu. Hava kirliliğini
önlemek için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen
çalışmalar ile uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projelerin çıktıları tartışıldı.
Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü görev alanındaki illerden Belediye ve
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin
de katıldığı çalıştayda, hava kalitesi yönetiminde belediyeler ve ilgili paydaş kurumların
teknik bilgi ve idari kapasitelerinin artırılması
sağlandı.
Hava Kirliliğini Önleme Çalıştayları serisinin dördüncüsünde, her günün sonunda
Antalya özelinde hava kirleticileri ve alınması gereken önlemler tartışıldı. Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden temsilcilerin söz aldığı son
bölümün ardından Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi uzmanları,
Antalya’nın emisyon azaltım önlemlerine ait
sorularını yanıtladı.
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iMAR PAFTALARINA
QR KOD UYGULAMASI
Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar
planlarının tüm şehirde şeffaflığını sağlamak
ve vatandaşların doğrudan, en hızlı şekilde
imar planlarına erişebilmesi için İmar
Otomasyon Sistemi (İMOS) kurdu. Böylece
Türkiye’de bir ilk olarak imar paftalarında QR
kod uygulamasını hayata geçirdi.

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi,
Başkan Muhittin Böcek’in planlı,
kurallı, kimlikli bir kent vizyonu
çerçevesinde önemli bir projeyi
hizmete koydu. Büyükşehir Belediyesi İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı’nın çalışmasıyla kurulan
İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) ile onaylı
plan paftalarına “kare kod” eklenerek,
vatandaşların plan raporu, plan hükmü ve
plan sınırına online erişim sağlandı.

QR KOD İLE ŞEFFAF UYGULAMA
Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube
Müdürlüğü Şehir Plancısı Salih Sandal,
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de
bir ilke imza atarak imar paftalarında QR
Kod uygulamasına geçtiğini kaydederek, “QR
kod hayatımızda her türlü veriye ulaşmamızı
kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Bu kapsamda
gelişen teknolojiyi yakından takip ederek proje
ve hizmetlerine entegre eden Büyükşehir

Belediyesi de kurduğu İMOS sistemi
üzerindeki uygulama ile imar paftaları, plan
raporu, plan hükmü ve diğer bilgileri dijital
ortama taşıyarak bir bütünlük sağlıyor. Pafta
üzerindeki QR kodu telefonunda okutan
kullanıcı, paftanın coğrafi olarak nerede
olduğuna, plan hükmüne, plan raporuna ve
ne zaman askıya çıkıp indiği gibi bilgilere
ulaşabiliyor. Böylece onaylanan plana ilişkin
her türlü bilgiyi şeffaf şekilde doğrudan
elde edebilecek. Uygulama hem teknolojik
bir yatırım hem de çevreci bir uygulama.
Sayfalarca rapor çıktısı alınmasının önüne
geçilerek kâğıt israfını da engellenecek” diye
konuştu.

COĞRAFİ WEB İMAR PLANI
ASKI UYGULAMASI

Nazım Plan Şube Müdür Vekili Şehir

Plancısı Serdar Pallavuş da İMOS kapsamında
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir
ilk olarak hayata geçen Online Konumsal
Plan Askı Sistemi hakkında şu bilgileri
verdi: “İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) ile
entegre olarak coğrafi konumlu web askı
uygulamasını geliştirdik. Yeni geliştirilen web
askı uygulamasıyla vatandaşlar parsellerin ada
parsel numarası ile sorgulayarak planlamanın
içinde olup olmadığını ya da çevresinde
plan değişikliği olup olmadığını görebilecek.
Vatandaşlar daha şeffaf daha ulaşabilir şekilde
belediyeye gelmeden parsellerini sorgulayarak
detaylı bilgilere ulaşabilecek. Uygulama
www.antalya.bel.tr adresinde ‘Bilgi Edin’
kısmındaki ‘İmar Plan Tadilat Duyuruları’
bölümünde yayınlanmaya başladı. Uygulama
ile harita ve uydu fotoğrafları üzerinden de
inceleme olanağı sağlanıyor.”

KEPEZ’iN STANDI BiLiM MERKEZi
Kepez Belediyesi, öğrencilerin hizmetine açtığı Antalya
Bilim Merkezi’ni, Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve
Teknolojileri Fuarı’nda tanıttı. Bilim merkezinin Nao adlı
robotu ve uçan araba tasarımları büyük ilgili gördü.
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A

NFAŞ Fuar Merkezi’nde bu yıl 9.uncusu düzenlenen Antalya City ExpoAntalya Şehircilik ve Teknolojileri
Fuarı’nın ilgi odağı Kepez Belediyesinin Antalya Bilim Merkezi projesi oldu. Kepez
Belediyesi, fuar alanındaki standında , Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda,
12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya
Bilim Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirdi. 14
bilimsel sergi alanı ve 6 atölyesi ile alanında
Türkiye’nin en büyüklerinden biri olmaya
aday Antalya Bilim Merkezi’nde 3 Boyutlu
sistemlerin (3d yazıcı, 3d kalem) tasarımdaki
yeri, kullanım alanları (mühendislik, mimarlık,
paleontoloji, arkeoloji, medikal, gıda, tıp) ve şehircilik alanında insanlara sunduğu kolaylıklar
tanıtıldı. ‘Çevre ve insan’ temalı 9. Şehircilik ve
Teknolojileri fuarında çocukların ince motor
becerilerini geliştirirken inşaat ve çevre mühendisliği gibi disiplinlerden bilgiler kazanmaları ve hayal güçlerini harekete geçirmelerine
imkan sağlandı. Bilim merkezinin maskotu
‘Nao’ isimli robot ziyaretçilerini karşılayarak
dikkatleri üstüne çekti. ‘Dron araba’ tasarımı
işe ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.
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TURiZMDE Ni
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STiiHDAMA KATKI
Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal, turizm
sektörünün ihtiyacı olan
ara eleman yetiştirilmesi
amacıyla yeni bir eğitim
programına başlayacaklarını
açıkladı. Program yiyecek ve
içecek, konaklama ve seyahat,
güzellik ve saç bakım, büro
yönetimi ve sekreterlik
başlıklarında 18 branşta
gerçekleştirilecek.

B

AŞKAN Uysal, Türkiye’nin 10 milyar
dolar üzerinde gelir elde ettiği yegane
sektörlerin başında turizmin geldiğini
söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde
turizm gelirlerinin 11 milyar 395 bin dolar

olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal,
bu gelirin yüzde 78’inin yabancı ziyaretçilerden
elde edildiğine dikkat çekti. Başkan Uysal, sektörün, aynı zamanda, 1 milyondan fazla kişiye
doğrudan istihdam sağladığını dile getirdi.

NİTELİKLİ İSTİHDAM
Uysal, Covid-19 nedeniyle sektörün yaşadığı daralmada hem mevcudu korumak hem de
yeni yeni gündeme gelen yatırımlarla oluşacak
personel ihtiyacına cevap verebilmek için
niteliğin ön plana çıktığını kaydetti. Başkan
Uysal, nitelikli personel için de yaygın eğitim
faaliyetlerinin son derece önemli olduğunun
altını çizdi.

4 BAŞLIK 18 BRANŞ
Ümit Uysal, bu amaçla turizm sektörüne
yönelik ara elaman yetiştirme programını
başlattıklarını açıkladı, programın yiyecek ve
içecek, konaklama ve seyahat, güzellik ve saç

bakım, büro yönetimi ve sekreterlik başlıklarında 18 branşta gerçekleştirileceğini söyledi.
Buna göre, konaklama ve seyahat hizmetleri başlığında, ön büro, rezervasyon, tur animatörü, meydancı, kat hizmetleri, santralist
ve bagaj taşıyıcısı kursları açılacak. Yiyecek
ve içecek hizmetlerinde ise otobüs hostesi,
pastacı çırağı, içecek servisi, servis görevlisi,
servis ve bar komisi, bulaşıkhane görevlisi
kursları gerçekleştirilecek. Büro yönetimi ve
sekreterlik başlığında ise 177 saatten oluşacak
danışma görevlisi kursu, güzellik ve saç bakım
hizmetlerinde ise tırnak süsleme, protez tırnak
ve cilt bakımı kursları düzenlenecek.
Kurslar Abdullah Sevimçok Sivil Toplum
ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) birlikte
belediyenin diğer kurs merkezlerinde
düzenlenecek. Ücretsiz olacak kurslar için
başvuru takvimi Muratpaşa Belediyesi’nin
resmi internet sitesinde kısa bir süre içinde
açıklanacak.

Konyaaltı’nda personele 1 ayda 4 eğitim
Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim
programları kapsamında personel, ekim ayı boyunca dört farklı dalda bilgilendirildi.

K

ONYAALTI Belediyesi, belediye
çalışanlarına yönelik periyodik
aralıklarla düzenlenen eğitimlerini
sürdürüyor. İnsan Kaynakları
Müdürlüğü,ekim ayı boyunca dört önemli
konuda bilgilendirme eğitimi düzenledi.
Ahmet Tunç ve Feslikan toplantı salonlarında
düzenlenen eğitimlerde personel, uzman
eğitmenlerdenkalite, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, devlet memuru maaş
hesaplama ve yangın eğitimi gibi konularda
bilgilendirildi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
eğitimin okul dönemiyle sınırlı olmadığını
kaydetti. Bu anlayışla belediye personeline
yönelik eğitimleri çok sık düzenlediklerini
belirten Esen, eğitimlerin başka bir amacının
ise vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek
olduğunu aktardı. Esen, “Personelimizin
alanındaki uzmanlığını pekiştirmesi, belediye
çalışmalarına olumlu yansıyacaktır. Bunun geri
dönüşü de vatandaşa kalite hizmettir” dedi.
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YASEMİN İZCİ KURNAZ

İnsanların da en güzel
hizmeti alması için her detayı
düşünerek tasarlıyoruz
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı”
bölümümüzde konuğum,
ülkemizde çalışma hayatında
yıllara dayanan bir deneyimle,
kurumsal firmaları iletişim
alanında destekleyen
uluslararası markaların çözüm
ortağı bir isim Yasemin İzci
Kurnaz oldu… Kendisiyle
turizm sektörünün farklı bir
alanı olan organizasyon ve
çocuk kulüpleri tasarımları
hakkında keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.

T

URIZM sektörü pandemi sürecinde
oldukça hırpalandı. Hem yurtdışı
hem de yurtiçi turist sayısında
büyük düşüşler yaşandı. Dünyanın
her yanında oteller ve havayolu şirketleri
devam eden pandeminin olumsuz etkilerini
yaşarken, aldıkları önlemler ile müşterilerini
korumayı, iyi bir seyahat ve iyi bir tatil
yapmalarını sağlamayı hedefliyorlar. Yasemin
İzci Kurnaz; ortağı Bülent Şahin ile turizm
sektöründe iletişim ve organizasyon
alanlarında çalışmalarına hızla devam
ediyor…
m Yasemin Hanım, sizi biraz
tanıyabilir miyiz?
1978 yılında İstanbul’da doğdum. İlk ve
ortaöğretimimi İstanbul’da tamamladım.
Daha sonra Sakarya Üniversitesi Turizm
Otelcilik bölümü ile birlikte İzmir Dokuz

Eylül Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği
bölümünü bitirdim. Evli ve 2 çocuk
annesiyim. Burak ve Efe isminde iki oğlum
var. Eşim, Türk Hava Kuvvetleri’nden ayrıldı
ve şimdi özel bir hava yolu şirketinde pilot
olarak görev yapıyor. Gelecekte, ortağım da
ben de çocuklarımıza ve şirketimizde birlikte
çalıştığımız arkadaşlarımıza iyi bir şirket
bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
m LEB Reklam ve EDAC olarak kaç
yıldır sektördesiniz?
Ortağım Bülent Şahin, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Ekonomi İşletme
bölümünü bitirmiş. Daha sonra 20 yıl
havacılık sektöründe çalışmış. Son 17 yılını
da Atlas Global Havayolları’nda geçirmiş.
15 yıl Arabistan’da Cidde İstasyon Müdürü
olarak görev yapmış. Bunun dışında
yabancı havayolu şirketlerine danışmanlık
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görevlerinde bulunmuş. Yani kendisi de
havacılık alanında oldukça tecrübeli birisi.
21 yıldır sektöre hizmet vermekteyiz.
İkimiz de sektörün turizm ve havacılık
alanlarında farklı noktalarda çalışmalar
yaparken ortak noktada buluşmaya karar
verdik. Bunu LEB REKLAM adı altında
topladık. Aynı zamanda EDAC unvanlı bir
partnerimiz bulunuyor. LEB REKLAM ve
EDAC olarak güzel adımlar attık. Sektörün
en iyileri ile çalışıyoruz. Havacılıkta dünya
32

markası olan Türk Hava Yolları ve yabancı
havayolu şirketleri ile farklı projelerde
çalışıyoruz. Katar Havayolları ve Emirates
Havayolları ile de görüşmelerimiz devam
etmektedir. Bugün Akdeniz’in ve Ege’nin en
güzel otellerine hizmet vermekteyiz.
Çalıştığımız gruplar arasında Maxx Royal,
Regnum, Calista, Conella, Suena gibi ve
ismini sayamadığımız yüzlerce otele hizmet
vermekteyiz. Tabii ki hizmet verdiğiniz
firmaların beklentilerini hazırlamak bizi de

sektörde farklı bir noktaya, iyi bir bakış açısına
ulaştırdı.
m Oteller ile ilgili çalışmalarınızı ve
çalışma şeklinizi nasıl özetlersiniz?
21 yıldır tüm otellerin ilk açılışlarını,
“mini clup”larını hatta birçok otelin logo
çalışmalarını biz çıkarttık. “Neden biz?”
dendiğinde de, kendi tarzımızın yansıması
olarak farklı ve yeni konseptler, yeni
ürünler, güçlü tasarımlar ile önde olmaya
çalıştık. Bu şekilde devam etmeyi her zaman
düşünüyoruz. Artık havacılık, turizm ve otel
gruplarındaki insanların da en güzel hizmeti
alması için gerekenleri, endüstriyel çözümlerle
her detayı düşünerek tasarlıyoruz. Gelişime ve
yeniliğe yatırım yapan bir şirketiz.
m Kurumlara verdiğimiz hizmetler
nelerdir?
Yaptığımız işler; otellerin çocuk kulüplerini
A’dan Z’ye tasarlayıp, projelendirip hayata
geçirmek. Odalarda balayı konsepti ve özel
günler konseptlerinin tasarımlarını ve
uygulamalarını yapmak. Otellerin satış ve
pazarlama bölümlerinin kullandığı reklam ve
iletişim materyallerini tasarlamak ve üretmek.
Havacılık sektöründe de; uçak içi battaniyeleri,
çocuk kitleri ve reklam amaçlı kullandıkları
tüm ürünleri başta THY olmak üzere bir çok
havayolu şirketine temin ediyoruz.
m Ürün çeşitliliği ve tedarikini nasıl
sağlıyorsunuz?
Ürünlerimiz için yurtiçi ve yurtdışı
seyahatler ile bir çok firmayla görüşmeler
yapıyoruz. En iyi olanı seçmeye ve tasarlamaya
gayret ediyoruz. En son trendleri getirmeye
ve üretmeye çalışıyoruz. Son yıllarda
ortağım Bülent Şahin ile birlikte güzel işler
çıkarttığımıza ve üretimin sadece yurtdışında
değil en iyisinin yurtiçinde de yapıldığını
göstermeye çalışıyoruz.
m Sosyal sorumluluk projelerindeki
çalışmalarınızı duyuyoruz. Son
zamanlarda hangi projelerde yer aldınız?
Sağlam ve güçlü bir ekibe sahibiz.
LEB REKLAM ve EDAC olarak daha iyi
işler yapacağımıza inanıyoruz. Ulusal ve
uluslararası birçok firmaya hazırladığımız
ürünlerin birçoğunu artık Türk üretimi
ürünlerle gerçekleştirebiliyor olmak, bizi aynı
zamanda onurlandırıyor.
Aynı zamanda Antalya’da geçtiğimiz
aylarda çıkan orman yangınları sonucu zarar
gören ailelere maddi ve manevi imkanlar
sağladık. Şirket olarak Antalya Büyükşehir
Belediyesi ile ortak çalışmalar yaptık. Hali
hazırda 23 çocuğa eğitim desteği vermekteyiz.
Bunun yanı sıra rehabilitasyon ve engelli
merkezlerinde elimizden geldiği kadar
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte
çalışmalar yapıyoruz. Kısacası; yaptığımız ve
kazandıklarımızı yine çocuklarla paylaşmayı
planlıyoruz.
m Son zamanlarda en keyif aldığınız
proje nedir?
Türk Hava Yolları’nın pandemi sebebiyle
evden çalışan personelinin işe geri dönüşleri
için hazırlanan “Hoşgeldiniz” paketlerini
söyleyebilirim. Hem çok keyif aldık hem çok
anlamlı bir çalışma oldu.
m Firmalara özel tasarım ve üretim
süreçleriniz nasıl ilerliyor?
Bizim işimizde en önemli konu ihtiyaç
duyulan ürün ile ilgili en iyi kalitede en
ekonomik ve en eşsiz şekilde hazırlamak ve
sunmak.

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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2005 yılından bu yana
başta inşaat olmak üzere;
tekstil, ithalat, ihracat
ve turizm sektörlerinde
varlık göstermekte olan
NOTE YAPI; 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 YAPI; bu
bilinçle hayata geçirdiği
yeni ve size özel bir
dünyanın kapılarını
aralıyor:
LIKYA CITY…

NOTE YAPI’DAN SIZE
ÖZEL, EŞSIZ BIR DÜNYA;

LIKYA CITY…

N

OTE YAPI, 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 etmektedir.
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Sektörde gelişigüzel ve alışılagelmiş yapıların gün geçtikçe artmasının önüne geçmek
adına daha yenilikçi, sürdürülebilir ve fonksiyonel yapıların oluşturulmasına öncülük eden
NOTE YAPI; bu bilinçle hayata geçirdiği yeni
ve size özel bir dünyanın kapılarını aralıyor:
LIKYA CITY…
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Ayrıcalıklı bir
yaşamın yeni
adresi:
LIKYA CITY
LIKYA CITY, konforlu ve kaliteli
yaşam hayali kuranlara hitap eden bir
proje olarak Antalya Döşemealtı ilçesinde Altınkale mevkiinde 694/18 parselde
yer almaktadır.
Döşemealtı, 2008 yılında kurulan
Antalya ilinin merkez ilçelerinden
biridir. Antalya’nın kuzeyinde yer alan,
doğa ile iç içe, yeşilin hayat bulduğu
yerleşim yeridir. El dokuması halılarıyla
ünlüdür.

Karmaşadan
uzak, huzurlu
bir yaşam için…
NOTE YAPI’ın tüm projelerinde
olduğu gibi LIKYA CITY projesinde de
imalat süresince; doğal kaynaklara ve
çevreye duyarlılık, ön planda tutulmuştur. Bu dikkatle hazırlanan villalar,
LIKYA CITY çatısı altında sahiplerini
beklemektedir.
Projede; kalite, konfor ve fonksiyonel
özellikler ön planda tutularak hayata
geçirilen yaşam alanlarının, hem uzun
ömürlü hem de estetik bir forma sahip
olması hedeflenilmiştir.
Böylelikle şehrin karmaşasından
uzak huzurlu bir yuvanın anahtarına
sahip olmak, düşünülenden çok daha
özel ve ayrıcalıklı kılınmıştır.

Hayalleriniz
imkansız değil…
LIKYA CITY, özel mimarisi, son
teknolojinin ayrıcalıkları ve sosyal
imkanlarıyla ulaşılmaz denilen tüm
hayallerinizi gerçekleştiriyor. Huzurlu ve
kaliteli yaşam LIKYA CITY ile Döşemealtı’nda
hayat buluyor.

Modern, konforlu
ve özel bir
yaşamın yeni
adresi
500 m²’lik LIKYA CITY projesinde, her
biri 5+1 kat planına sahip; kendine ait 30 m2
kış bahçesi, 50 m2 yüzme havuzu, hamam saunası, açık- kapalı otoparkı ve özel peyzaj
alanı bulunan 15 adet villa yer almakta ve
bu eşsiz yaşamda yer alma hayali kuranları
beklemektedir...

Doğayla iç
içe, yeşili
kucaklayan
konfor…

LIKYA CITY, Antalya’nın oksijen
deposu Döşemealtın’da, 8790 m² arsa
üzerine inşa edilecek. 8500 m²’lik inşaat
alanı ve etrafında yer alan büyük yeşil alanı ile sizi şehrin karmaşasından koparıp
hayal ettiğiniz huzurla buluşturacak.

Güvenli ve size
özel bir yaşam

LIKYA CITY
ViLLALARDA;
m Her villada müstakil 50 m2 yüzme
havuzu
m Her villada 30 m2 kış bahçesi
m Özel tasarım şömine
m Akıllı ev otomasyon sistemi
m Multi sistem iklimlendirme ve yerden
ısıtma sistemleri
m İthal doğrama mobilyalar
m Zeminler masif parke
m Armatürlerde, ECA, Vitra ankastre
batarya sistemi.
m Ankastre mutfak; ocak fırın ve
davlumbaz, Bosch veya Franke marka.
m Hamam ve sauna
m Pencerelerde motorlu panjur
m Villa içi bireysel asansör
m Jeneratör
m Doğal gaz alt yapısı
m Her villa için 2 araçlık kapalı otopark
m Led iç ve dış aydınlatmalar
m Üç boyutlu görsellere uygun,
merdiven, peyzaj, dış cephe ve ortak
kullanım alanları
m 7/24 güvenlik ve kapalı devre kamera
sistemi, görüntülü diyafon

LIKYA CITY, 7/24 özel güvenlikli giriş
– çıkışı, kapalı devre kamera ve görüntülü
diyafon sistemi ile korunaklı ve özel bir
yaşam güvencesinde mutlu bir gelecek vaat
etmektedir.

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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ULTRA SKIN
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TEDAVİSİ
SELDA ZEREN

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

Ultra Skin teknolojisi cildin alt katmanlarındaki taşıyıcı
dokularda odaklanmış ses dalgaları kullanılarak kollajen
üretiminin uyarılması yolu ile ciltte sıkılaşma ve gerginlik
sağlayan bir tedavi yöntemidir.

U

LTRA Skin ile cildin sıkılığını
yitirmesi sebebiyle sarkma yaşanan
kaş, alın, yanak, ağız kenarı, yüz
konturu, çene hattı, gıdı bölgesi,
dekolte bölgesi ve kırışan göz çevresinde
ameliyatsız toparlanma ve gençleşme
sağlanmaktadır. Odaklanmış ultrason
teknolojisini kullanarak ve
cerrahi müdahale olmadan
derin dokular üzerinde etki
sağlayan tek yöntemdir.
Tek bir uygulama ardından
rejenerasyon süreci
hemen başlar, ilk anda
bile hafif bir gerilme
etkisi görülmektedir.
Cilt uygulama sonrası
her geçen gün daha iyi
görünmeye başlar, 1 hafta
sonrasında cildinizi daha iyi
hissedersiniz, 1 ay sonra etkiler
görünür hale gelir, 3 ayın sonunda istenen
sonuç gözlenmeye başlar. Tam sonuç
alınması ise 6 ay sürmektedir. Ciltte kollajen
üretimini uyardığı için elde edilen sonuç
uzun süreli kalıcı olmaktadır.
Bu amaçla;
m Daha fazla kollajen üretimi
m Güçlenmiş bağ dokusu
m Daha sıkı bir cilt
m Kırışıklarda gözle
görülür azalma
m 4,5 mm. derinliğe
kadar tedavi imkanı
m Opsiyonel USG
görüntüleme sistemi
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m Lifting & Tightening
m SMAS tabakasından başlayan Lifting
etkisi
m Cerrahi dışı uygulama ile lifting
etkisi kısa tedavi süresi, uzun etkinlik
sağlanmaktadır.
Ultraskin cihazı ile yapılan tedavide,
ısı enerjisi oluşturan ses dalgaları istenen
doku derinliğine odaklanmakta ve cildin üst
tabakasına zarar vermeden deri altındaki bağ
dokusunda kollajen üretimini artıran küçük ısı
hasarları oluşturulmaktadır.

Ultraskin ile
cilt gençleştirme
nasıl uygulanır?
ULTRASKIN yüz ve boyun germe sırasında
cildin 3 mm ve 4,5 mm altına odaklanmış
ultrason dalgaları hedeflenen uygulama bölgelerinde, kollajen üretimini uyaran ısı hasarları
oluşturulur. Bu işlem sırasında cilt yüzeyi
uygulamadan etkilenmez. Cilt altında taşıyıcı
bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan
enerji sayesinde dokuda yeni kollajen yapımı
uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi meydana
gelir ve zaman içinde cerrahi olmadan yüz
germe etkisi elde edilir.
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Ultraskin ile cilt
gençleştirme
ve germe hangi
bölgelere
uygulanır?
YÜZ cildi ve yüz ovalitesinde kaybı olan,
çene çizgisinde sarkmaları olan hastalarda
yanaklara, gıdı bölgesindeki sarkmayı
düzeltmek amacıyla boyuna, kaş kaldırmak
amacıyla kaş-alın bölgesine, göz dış ve alt
kısmındaki kırışıklıkları azaltmak amacı
ile göz çevresine, dekolte bölgesindeki
kırışıklıkları düzeltmek amacıyla dekolteye
uygulanmaktadır.

Uygulama ne
kadar zaman alır?
ULTRASON ile cilt germe süresi uygulama
yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında
değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan
uygulama 1 saat kadar sürmektedir. Ultrason
ile cilt germe tek seanslık bir uygulama
olup en erken 6 ay en geç 2 yıl içerisinde
tekrarlanmaktadır.

Uygulama
ağrılı mıdır?
UYGULAMA sırasında hastalar hissettikleri
acıyı genelde “iğne batması” ya da
“elektriklenme” olarak tanımlamaktadır. Özel
odaklama ultrasona sahip cihazlarla anestesiye
ihtiyaç olmadan uygulamam yapılabilir. Tedavi
ağrısız, kişinin sosyal yaşamını etkilemeyecek
bir tedavidir.

Uygulama
sonrasında günlük
Uygulama
sonrasında günlük yaşantıya hemen
dönülebilir mi?
yaşantıya hemen
UYGULAMA sırasında hastalar hissettikleri
dönülebilir mi?
acıyı genelde “iğne batması” ya da
ULTRASON ile cilt germe süresi uygulama
yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında
değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan
uygulama 1 saat kadar sürmektedir. Ultrason
ile cilt germe tek seanslık bir uygulama olup
en erken 6 ay en geç 2 yıl içerisinde tekrarlanmaktadır.

Ultraskin ile
cilt gençleştirme
güvenli bir
yöntem midir?
ULTRASON enerjisi tıpta 50 yıldan aşkın
süredir güvenle (gebelerde dahi) kullanılmaktadır.

“elektriklenme” olarak tanımlamaktadır.
Özel odaklama ultrasona sahip cihazlarla
anestesiye ihtiyaç olmadan uygulamam
yapılabilir. Tedavi ağrısız, kişinin sosyal
yaşamını etkilemeyecek bir tedavidir.

Ultraskin ile cilt
gençleştirmenin
sonuçları ne
zaman ortaya
çıkmaktadır?
UYGULAMA sonrası ilk andan itibaren başlayan etki her geçen gün daha belirginleşir, 3
ayın sonunda maksimum etkiyi verir. Ultrason
ile cilt germe ciltte kolajen üretimini uyardığı
için sonuçlar uzun süreli kalıcı olmaktadır.

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
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CEYLAN ALDEMiR:

“Takının, kişiye özel
olmasına takıntılıyım”
Bu ay dergimizin konukları
arasında, iki yıldır Antalya’da
özgün takı tasarımlarıyla adından
söz ettiren Moda Tasarımcısı
Ceylan Aldemir de yer alıyor.
İstanbul’da uzun süre tekstil
sektöründe çalışmalar yapan
Aldemir, 6 yıldır Antalya’da
yaşıyor ve son iki yıldır da özgün
takı tasarımlarıyla tanınıyor.
Kendisiyle tasarımları hakkında
küçük bir söyleşi gerçekleştirdik.

m Kısaca kendinizi anlatır mısınız?
1977 İstanbul doğumluyum. 6 senedir
Antalya’da yaşıyorum. Moda tasarım mezuniyetimden sonra, İstanbul’da birçok firmada
triko tasarım, koleksiyon ve tekstil üretimi
yaptım.
m Takı tasarımına başlama hikayenizi
dinleyebilir miyiz?
Takıya çok meraklı ve takmayı çok seven
bir insanım. Takı tasarımına, bir arkadaşımın
küpesini çok beğenerek ve ondan esinlenerek
kendime bir küpe tasarlamakla başladım. Zamanla bu iş beni adeta içine çekti; internetten
videolar seyrederek farklı teknikler öğrendim
ve denedim. Sonuç olarak da 2 sene önce
kendi yaptığım takıları takmaya başlamanın
mutluluğunu yaşadım. Bu bana çok büyük
bir keyif verdi ve yakın çevremden gelen
talepler üzerine de tasarlamaya devam ettim.
Aslına bakarsanız, takının kişiye özel olması
konusundaki takıntım, beni bugünlere taşıdı
diyebilirim.
m Ne tür malzemeler kullanıyorsunuz?
Takılarımı tasarlarken her türlü malzeme
kullanmaya açığım ama en çok; boncuk, metal
aksesuarlar, gerçek deri, deniz taşları ve farklı
kumaşlar kullanmayı seviyorum.
m Tarzınızı nasıl ifade edersiniz?
Tarzımı; “her zaman spor ve şık” olarak
tanımlayabilirim sanırım… Primitif, Kızılderili
esintili modeller ve genelde asimetrik çalışmayı seviyorum. Renkleri çok seviyorum ve renk
38

uyumu benim için çok önemli, ayrıca deri ile
çalışmak da büyük keyif. Her modelden sadece
1 adet yapıyorum, bir tane daha ve benzeri
yok. Dediğim gibi; takıların kişiye özel olması
gerektiğini düşünüyorum. Her yaptığım takıyı
özenle, keyifle ve müthiş bir enerjiyle üretiyorum. Bu da bana büyük mutluluk veriyor.
m Çanta aksesuar tasarımı da yaptığınızı biliyoruz. Biraz bahseder misiniz?
Sevgili arkadaşım tasarımcı Gamze Targaner (targaner.deri.tasarım) el dikişi, gerçek
deri çantalar yapıyor. Ben de bu çantalara
boncuk, aksesuar tasarımı yapıyorum. Onları
süslüyorum da diyebiliriz.
Birlikte çok keyifli bohem çantalar ortaya
çıkardık. Benim için de çok değişik bir çalışma
oldu.
m Tasarım anlamında başka neler
yapıyorsunuz?
Şu sıralar ayakkabı aksesuarı tasarımlarına
başladım. Seyyar aksesuarlar hazırlıyorum. Siz
istediğiniz ayakkabı ya da botlarınıza takabiliyorsunuz.
m Okuyucularımız tüm bu tasarımlara
nasıl ulaşabilirler?
Okuyucularınız ceyline.art ürünlerine
anlaşmalı olduğum butiklerden ulaşabilirler.
Bunlar içinde en ulaşılabilir olanlar; Fethiye’de
Hillside Beach Club, Kaleiçi’nde Tierra Bohem
Butik, Nil’in House Boutique ve Işıklar Caddesi'nde Gypsy Bazaar… Sanırım yakın zamanda
yeni satış noktalarımız da olacak…

CITY???????????
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YAYGIN (DİFFÜZ)
KORONER ARTER
HASTALIĞINDA

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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Korone r Bypass
Koroner damarlarımızın en
önemli problem olan damar
sertliği (ateroskleroz) sıklıkla
damarların özellikle başlangıç
bölümünde bir veya iki darlık
yapmaktadırlar. Bu darlık
bölgeleri sıklıkla yan dalların
çıkış bölgeleridir. Diffüz
koroner arter hastalığında ise
ardışık 3-4 adet darlık veya
bütün damar duvarını tutan
aterosklerotik daralmalar
bulunmaktadır.
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Bu hastalarda etiyolojik faktörler arasında
sıklıkla,
m Diyabet
m Yüksek kolesterol
m Kronik böbrek yetersizliği
m Romatizmal bağ dokusu hastalıkları
(Romotoid artrit, takayasu hastalığı)
m Kalp transplantasyonu gibi problemler
bulunmaktadır.
Bu faktörlerin içerisinde en sık görülen
diyabettir. Diyabetli hastalarda çok sayıda
darlıktan ziyade damarın tamamını tutarak
damar lümeninde ciddi incelmeye yol
açmaktadır. Diyabetli hastaların sigara
kullanması ise bu lezyonların gelişmesini
çok artırır ve damar yapısında çok ileri
bozulmalara yol açmaktadır.
Bu hastalardaki yaygın lezyonlara
bağlı olarak ilaç tedavisinden veya balon/
stent gibi tedavilerden de çok fayda
sağlanamamaktadır. Bu hastalara standart
cerrahi tedavi ise çok faydalı olamadığı gibi,
yüksek risk teşkil etmektedir. Bu hastalarda
standart cerrahi ile bypass yapılabilecek
sağlam damar bölümü ancak damarın
en uç kısmındaki birkaç santimlik alanı
teşkil etmektedir. Standart cerrahi ile bu
bölgeye yapılan cerrahinin kalbin beslenme
bozukluğunu düzeltmeyecektir. Bundan
dolayı operasyon riski yüksek olacak ve
operasyon sonrası şikayet ve komplikasyonlar
artış gösterecektir.
Bu hastalara uygulanacak cerrahi standart
bypass cerrahisinden farklılık göstermektedir.
Yaygın damar lezyonu bulunan hastalarda

bu cerrahinin olmazsa olmazı kullanılacak
damarların göğüsten ve koldan alınan
atardamarların kullanılmasıdır. Bu işlem
için bacaktan alınan toplardamarların
kullanılması kısa sürede tıkanmayla
sonuçlanacaktır.

Bu hastalarda uygulanacak cerrahide
özellik arz etmekte olup, alınan bu
atardamarlar ise adalar şeklinde birkaç yere
‘bypass’ı gerçekleştirilmelidir. Bu cerrahi
tekniğin uygulanması zor olup özel maharet
gerektirmektedir. Bu işlem için kullanılacak
olan özellikle göğüsten çıkartılan damar
çapı işlem için uygunluk göstermelidir. Bu
lezyonlara yönelik çok sayıda yaklaşım söz
konusudur. Bu işlemlerin temel amacı darlık
veya tıkanık bölümler arasında kalan lanlara
kan akımının sağlanmasıdır. Bu tekbir
damarın gövde ve uç kısmının kullanılması
veya aynı koronere ayrı ayrı birkaç damarın
anastomoz yapılması şeklinde olabilmektedir.
Bizim bu hastalardaki en sık kullandığımız
uygulama göğüsten çıkartılan ve açık kalma
oranı en yüksek olan meme atardamarını
kullanarak koroner damarın iki veya daha
fazla bölgesine dikilmesi şeklinde olmaktadır.

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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Taneleri kadar
suyu ve kabuğu da
faydalı; NAR…
Sonbahar ve kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri
olan nar, pazar ve market tezgahlarını renklendiriyor. Narı özel
kılan, lezzetinin yanı sıra antioksidan içeriği oldukça yüksek
bir meyve olması. Bu özelliğini içeriğinde bulunan ve kırmızı
rengi veren polifenoller sağlıyor. Peki taneleri kadar suyu ve
kabuğu da adeta şifa deposu olan nar hangi sorunlarda etkili
oluyor? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman narın 7 önemli faydasını
anlattı; öneriler ve uyarılarda bulundu.

L

IF, protein, C vitamini, K vitamini, folat
ve potasyumdan da zengin olması
sayesinde sağlığımıza çok önemli katkılarda bulunan narın faydaları saymakla
bitmiyor... Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı
Ozman narın 7 önemli faydasını anlattı; öneriler ve uyarılarda bulundu.

BIR BARDAK NAR SUYU TÜKETIRSENIZ…

Nar C vitamininden oldukça zengin bir
meyve. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem
Baydı Ozman, bir su bardağı kadar narın günlük C vitamini gereksiniminin yarısını karşılayabildiğini belirterek, “Nar suyu bol miktarda
nar tanelerinden hazırlandığı için içeriğindeki
C vitamini de artıyor. Ancak diyabetin yanı
sıra karaciğer yağlanması ve yüksek trigliserid
gibi durumlarda fazla meyve şekeri alınmaması gerektiği için nar suyu yerine, daha az
miktarda meyve şekeri içerecek şekilde narın
kendisini tüketmek daha uygun olacaktır”
diyor.

SINDIRIM SISTEMINI DÜZENLIYOR

Besinlerin sindirilemeyen kısımlarına lif ya
da posa adı veriliyor. Lif, sindirim sisteminden
geçerken suyu emerek dışkı yapımını kolaylaştırıyor ve bu sayede kabızlık probleminin
önüne geçiyor. Nur Ecem Baydı Ozman,
sindirim problemi yaşıyorsanız narın suyunu
değil, posasıyla birlikte tanelerini tüketmeniz
gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü nar suyu
elde edilirken posa kısmı kayba uğruyor”
diyor.

KILO KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Lifin sindirim sisteminde yaşanan kabızlık
gibi sorunlarda etkili olması sayesinde, düzenli lif tüketen kişilerde kilo kontrolü de kolaylaşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem
Baydı Ozman, sağlıklı bir yetişkinin günde
25-35 gram lif alması gerektiğini vurgulaya42

rak, “Yenilebilen miktar olarak söylersek; 100
gram, yani bir küçük kase kadar nar 4 gram lif
içeriyor. Kilo vermeye çalışan kişiler günde bir
küçük kase nar tanesi tüketebilirler” diyor.

BAĞIŞIKLIK SISTEMINI GÜÇLENDIRIYOR

Nar içeriğindeki zengin C, E, K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum
ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korunmamızda önemli
bir rol üstleniyor.

CILDIMIZ IÇIN ÖNEMLI

Her gün yeteri miktarda C vitamini almak
cilt sağlığı için de büyük öneme sahip. Nar
içerdiği C vitamini ile ciltte kolajen sentezini uyarabiliyor; bu sayede cilde elastikiyet
kazandırıp kırışık oluşumunun gecikmesini
ve cildin canlı bir görünüme sahip olmasını
sağlayabiliyor.

KANSER RISKINI DÜŞÜREBILIYOR

Nara kırmızı rengini veren polifenoller antioksidan özellik gösteriyorlar. Vücutta oluşan
serbest radikaller bazı besin kaynaklarından
gelen antioksidanlar tarafından nötralize
edilmezlerse; DNA ve protein gibi biyolojik
maddelere zarar verebiliyorlar. Antioksidan
içeriği oldukça yüksek bir meyve olan nar vücuttaki biyolojik maddeleri oksidatif hasardan,
bir başka deyişle metabolizmanın normal
süreçleri esnasında oluşabilen veya çevreden
gelen hücrelere zarar verebilen kararsız elektronlardan koruyarak birçok kanser türünün
gelişme riskini düşürebiliyor.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN
KORUYABILIYOR

Nar suyunun vücutta kötü huylu LDL
kolesterol düzeyini düşürebileceğine dair
araştırmalar mevcut. Bunun yanı sıra nar suyu
vücutta su seviyesini, dolayısıyla kan basıncını kontrol eden sistemin bir parçası olan

serumdaki anjiyotensin dönüştürücü enzim
aktivitesini önleyerek sistolik, yani büyük kan
basıncını düşürebiliyor. Yine narın meyve
olarak yenilen çekirdek kısmındaki yağların da
kalp koruyucu etkisi olabiliyor. Narın kabuğu
da meyve kısmı kadar polifenoller bakımından zengin ve bu maddeler antioksidan
özellik gösteriyorlar. Örneğin; nar kabuğu
ekstraktının damar sertliğine neden olan
iltihaplanmayı ve damar sertliğine yol açan
plakların oluşmasını önleyebileceğine ve bu
sayede kalp damar sağlığını koruyabileceğine
dair çalışmalar mevcut.

DIŞ ETLERINI KORUYOR

C vitamini eksikliğinde diş eti problemleri
yaşanma riski yüksek oluyor. C vitamini bu
dokuda yer alan bağların oluşumu için gerekli
ve yeterli C vitamini tüketimi diş eti dokusunun sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Nar da
içerdiği C vitamini ile diş etlerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.
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SAĞLIKLI TARİFLER
NARLI ROKA SALATASI

Kabuğu da taneleri
kadar faydalı, ancak…

“Narın kabuğu da taneleri kadar faydalı.
Dolayısıyla kabuğunu çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz” diyen Beslenme ve Diyet
Uzmanı nur Ecem Baydı Ozman, şöyle devam
ediyor: “Ancak bildiğimiz üzere her şeyin
fazlası zarar. Bu nedenle nar kabuğu ekstraktını hekime danışarak, çayını da ılımlı miktarda
kullanmaya dikkat edin”

Hazırlanışı: 2 demet rokayı iyice yıkayın,
ardından elinizle küçük küçük koparıp
bir kaseye koyun. Üzerine 2-3 yemek
kaşığı lor ve 2 yemek kaşığı nar tanesi,
az tuz, limon ve zeytinyağı ekleyerek
servis edin.

NARLI YEŞIL MERCIMEK SALATASI

Hazırlanışı: 1 kase yeşil mercimeği çok
ezilmemesine özen göstererek haşlayın.
Haşlanmış mercimeğin içine dereotu,
maydanoz ve 1 çay bardağı nar tanesini
ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice
karıştırın. Az nar ekşisi, az tuz, limon
ve zeytinyağı ilave ederek salatanızı
tamamlayın.
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GÖZ ESTETiĞi
GÖZ HASTANESiNDE
OLUNUR!

Günümüzde genetik faktörlere ve yaşlanmaya bağlı olarak
göz kapağında yaşanan estetik sorunlar birçok kişinin göz
hekimlerine başvurmasına neden oluyor. İnsanlar arasında
iletişimde çok önemli rol oynayan ve yüz ifademizi sağlayan
gözlerimizin çevresinde üst kapaktaki cildin sarkması,
torbalanma ve asimetrik görüntü gibi farklı sorunlar
yaşanabiliyor. Op. Dr. Dorukcan Akıncıoğlu ise Dünyagöz
Antalya’da gerçekleştirdiği kişi odaklı tedavileri ile 10-15 yaş
arasında bir gençleşme sağlayabiliyor. Göz kapağı estetiğinin
yanı sıra gözaltı ışık dolgusu işlemini de başarılı bir şekilde
gerçekleştiren Op. Dr. Dorukcan Akıncıoğlu ile göz estetiğinin
önemli noktalarını ve görmede sağladığı artıları InCity
okurları için konuştuk.
m Dorukcan Bey, yaş alma ve genetik
faktörlere bağlı olarak göz çevresinde
ve göz kapağında oluşan sorunlar birçok
kişide estetik kaygıların oluşmasına yol
açıyor. Göz çevresi ve göz kapağı ile ilgili
hastalardan gelen başlıca şikayetleri
bizimle paylaşır mısınız?
Kendi aramızdaki iletişimde ilk önce
gözlere sonra dudaklara bakıyoruz. Bir
insanın yüzündeki en önemli kısımlar bunlar.
Farkındaysanız emojilerde burun yoktur,
yalnızca gözler ve ağız vardır. İfademizi gözler
ve dudaklarımız sağlıyor. Göz hekimleri
olarak bizlerin “Oküloplasti” dediğimiz
ayrı bir alt branşı var. Oküloplastik cerrahi
de hastalıkla ve estetikle ilgilenen iki ayrı
kısma ayrılıyor. Estetikle ilgilenen kısmı göz
etrafındaki yumuşak dokuların yaşa bağlı ve
doğuştan olan estetik problemlerini çözüyor.
Üst kapaktaki cildin sarkması, torbaların
öne doğru gelmesi ya da göz kapağının
olması gereken yerden daha aşağıya doğru
düşmesi bu problemlerden bazıları. Yaşa
bağlı olarak gözün yan tarafındaki cildin
aşağı doğru düşmesi de insana üzgün bir
ifade veriyor. Ayrıca yaş alma ile birlikte
meydana gelen yumuşak doku değişiklikleri
ile kaşlarda da düşme meydana gelmekte ve
hastalarımız bunlardan da rahatsız olduğunu
ifade etmektedir. Bu nedenle kaşların ve
üst göz kapağının birlikte değerlendirilmesi
oldukça önem taşımaktadır. Hatta bu
konuda en moda talep “fox eyes”, “bella
eyes” olarak bilinen bir cerrahi müdahale
olabiliyor. Bu işlemi göz kapağının ve kaşın
kombine cerrahisi ile yapabildiğimiz gibi
bazı durumlarda hastanın talebi veya zaman
darlığı nedeniyle ip askılarla da yapmamız
mümkün olabilmektedir.
44

“Üst kapak tedavilerini genellikleri sadece kapakları
lokal anestezi ile uyuşturarak, birden fazla noktaya
tedavi uygulayacaksak genel
anesteziyle yapıyoruz. Ameliyattan sonra gözü hiç kapalı tutmuyoruz. Kişi işlerini
ertesi gün itibariyle rahatlıkla
yapabilir. Gözde yalnızca hafif bir şişlik ve morluk oluyor.
Genellikle üst kapakta iki üç
gün içerisinde, alt kapakta da
operasyon yapıldıysa bir hafta içerisinde şişlik ve morluklar geçmiş oluyor.”
“GÖZ VE GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİNDE
GÖZ DOKTORUNUN
CERRAHİ YORUMU ÖNEMLİDİR”
m Göz kapağı estetiği nasıl yapılıyor
ve operasyon sonrası hastaları nasıl bir
süreç bekliyor?
Göz ve göz çevresi estetiğinde göz doktorunun cerrahi yorumu önemlidir. Temel amacımız hastanın göz kapağının fonksiyonunu
bozmamaktır. Göz kapağı, gözyaşımızı kornea
dediğimiz saydam tabakanın üzerinde aşağı
yukarı yayma işlevine sahiptir. Bundan dolayı
kapandıktan sonra düzgün bir şekilde açılmalıdır. Estetik operasyon esnasında kişiye özel
davranılmalıdır. Bir kişinin göz kapağını bir
başkasının göz kapağı haline getirmek için uğ-

raşmamalıyız. Bizler, kişide Asya tipi dolgulu
bir göz yapısı varsa bunu Avrupa tipi çukurlu
yapıya çevirmiyoruz. Estetikte asıl amaç
hastada yaşa bağlı meydana gelen değişiklikleri eski haline getirmek olmalıdır. Ameliyat
yaparken standart birtakım önlemleri elbette
alıyoruz ama her kişinin ameliyatı kendisine
özel değerlendirilir. Örneğin üst kapak ameliyatlarını lokal anestezi ile yapmayı tercih
ediyorum. Bu operasyon sırasında hastamızla
konuşuyor, bazen şarkı söylüyoruz. Ameliyatla fazlalık olan cildi ve arkadan öne doğru
gelen torbaları alıyoruz. Hastaların torbalarında azalma ya da asimetri olması durumunda da torbaları transfer ediyoruz. Bir tarafta
çok fazla boşluk varsa hastanın kendi yağını o
boşluğu doldurmak üzere kullanabiliyoruz.

“ALT KAPAKTA ÖNE DOĞRU GELMİŞ
TORBA VARSA BUNU HERHANGİ BİR
KESİ OLMADAN KAPAĞIN İÇ TARAFINDAN
GİREREK ÜSTÜNDEKİ TORBALARI HAFİFÇE
TIRAŞLAYARAK DÜZLEŞTİRİYORUZ”
m Peki, alt kapak için nasıl bir tedavi
uyguluyorsunuz?
Alt kapak, hasta için de hekim için de biraz
daha meşakkatli bir iş. Alt kapak anatomisi
ve oradaki dinamikler birbirinden farklı. Alt
kapak yanağımızı yerinde tutma işlevini görüyor. Alt kapakta bir problem olduğu zaman
yanak da şekil değiştiriyor. Bundan dolayı bu
operasyonları da alt kapağın gücünü ve kuvvetini azaltmadan yapıyoruz. Eğer alt kapakta
öne doğru gelmiş torba varsa bunu herhangi
bir kesi olmadan kapağın iç tarafından girerek
üstündeki torbaları hafifçe tıraşlayarak
düzleştiriyoruz. Bazı insanlarda daha farklı
şekil bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Alt
kapağın altında göz yaşı oluğu dediğimiz bir
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yer var. Bu olukta bir boşluk oluşuyor. Bu
durumda kapak ameliyatına gerek kalmadan
sadece o boşluğu hastanın kendi yağı ya da
hyaluronik asit kullanarak, dolgu maddeleri
ile doldurup alt kapağı düzleştirmek de söz
konusu olabiliyor. Bu işlemi yapmadan önce
teşhisi doğru bir şekilde koymak çok önemli.
Ne yapacağımıza hastanın özelliklerine bakarak karar veriyoruz.
m Bu operasyonlar kişiyi ortalama kaç
sene gençleştiriyor?
Ameliyat her zaman için çok daha iyi bir tedavi yöntemidir. İnsanlarda 5-10 yaş arasında
daha genç görüntü oluşturur. Işık dolgusunun
süresi 6-12 ay, botoksun da 4-6 ay arasındadır.
Ameliyatın kalıcılığı da 5-10 yıl arasındadır.
Ameliyat sonrasında mezoterapi uygulamaları
ve/veya cihazlar yardımıyla ufak dokunuşları
seanslar halinde yaparak bu süreyi uzatmak
da mümkün olabilmektedir. Kişi sağlıklı bir
yaşam biçimine sahipse bu süre uzayabiliyor. Sarkma ve torbalar tekrar ortaya çıktığı
zaman ise yeniden yapılacak bir operasyonla
düzeltilebilir.

“OPERASYON SONRASI İYİ BİR BAKIMLA,
SIKI BİR BUZ KOMPRESİYLE İYİLEŞME
SÜRECİ ÇOK DAHA KISALIYOR”
m Göz kapağı estetiği ve ışık dolgusu
ameliyatından sonra iyileşme süreci ne
kadar zaman alıyor?
Bu tür ameliyatlarda yüzde 99 oranla
hastalarımız ağrı sorunu yaşamıyor. Üst
kapak tedavilerini genellikleri sadece kapakları uyuşturarak, birden fazla noktaya tedavi
uygulayacaksak genel anesteziyle yapıyoruz.
Ameliyattan sonra gözü hiç kapalı tutmuyoruz. Kişi işlerini ertesi gün itibariyle rahatlıkla
yapabilir. Gözde yalnızca hafif bir şişlik ve
morluk oluyor. Genellikle üst kapakta iki üç
gün içerisinde, alt kapakta da operasyon yapıldıysa bir hafta içerisinde şişlik ve morluklar
geçmiş oluyor. Hasta kan sulandırıcı ilaçlar
alıyorsa, çok fazla yeşil çay içiyorsa, tansiyonu
yüksekse bu süre 10 gün kadar uzayabiliyor.
Ameliyat sonrası iyi bir bakımla, sıkı bir buz
kompresiyle süreç çok daha kısalıyor. Yani hasta cuma günü yapılan bir ameliyattan sonra
pazartesi rahatlıkla işe dönülebiliyor. Bir hafta
sonra da dikiş alıyoruz.
m Ameliyat sonrası hastaların gözlerinde iz kalıyor mu?
Üst kapaktaki kesi yerimizi kapağın kendi
oluk çizgisine denk getiriyoruz. Böyle olduğu
için bu ameliyatların iz bırakma oranları çok
düşük ama buna rağmen başka nedenlerden
dolayı bir iz kaldığında bu iz o olukta olduğu
için kesinlikle belli olmuyor. İz sorununu
azaltmak için hastalarımıza operasyon sonrası
göz kapağına özel iz iyileştirici kremler
ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden
korunmaları için güneş gözlüğü öneriyoruz.

“Operasyon gördüğünüz
cisimlerin netliğini
değiştirmiyor fakat bu
ameliyatı olan insanlar
‘Dünyanın bir üst yarısı
varmış’ diyor. Kapağın
üzerindeki torbalar cildi
aşağı doğru ittikçe gözün üst

kısmını daraltıyor. O fazlalığı
aldığımız zaman gökyüzünü
görebilmeye başlıyorsunuz.
Kapağı düşmeye başlayan
insanlarda kapağın verdiği
yorgunluktan dolayı yaşanan
uyku çökme sorunu da bu
şekilde ortadan kalkmış
oluyor.”
m Göz kapağı estetiği görme yetisinde
nasıl bir artı sağlıyor?
Operasyon gördüğünüz cisimlerin netliğini
değiştirmiyor fakat bu ameliyatı olan insanlar
“Dünyanın bir üst yarısı varmış” diyor.
Kapağın üzerindeki torbalar cildi aşağı doğru
ittikçe gözün üst kısmını daraltıyor. O fazlalığı
aldığımız zaman gökyüzünü görebilmeye
başlıyorsunuz. Kapağı düşmeye başlayan insanlarda kapağın verdiği yorgunluktan dolayı
yaşanan uyku çökme sorunu da bu şekilde

ortadan kalkmış oluyor.
m Gözaltı ışık dolgusunun göze bir
zararı var mıdır?
Göz etrafında birtakım tehlikeli noktalar
bulunuyor. Işık dolgusunun yapıldığı gözyaşı
oluğundan damarlar geçmediği için işlem doğru bir şekilde yapılırsa herhangi bir problem
olmuyor ama kaş ortası dediğimiz bölge çok
tehlikeli bir bölge. Eğer oraya dolgu yapılırsa
damarlara denk gelme ve körlük riski bulunuyor. Bununla ilgili dünya literatürüne geçmiş
vakalar var o yüzden o bölgeye dolgu önermiyoruz. Eğer orada bir çatlak varsa botoksu
yaptıktan sonra çatlak hala geçmediyse ince
bir hat halinde ciltteki yerleri dolduruyoruz.
Gözyaşı oluğu ile ilgili körlük gibi bir problem
olmadığı halde başka problemler de yaşanabiliyor. Oradaki işlemi bir miktar derin yapmak
durumundasınız, eğer yüzeysel yaparsanız
dolgu kendi göz torbanızın ayrı bir katmanıymış gibi ayrı bir torbalanma şeklinde ortaya
çıkıyor. Enfeksiyon kurallarına uyulmazsa geç
dönemde de olsa enfeksiyon benzeri şeyler
ortaya çıkabiliyor fakat ışık dolgusuna ait
herhangi bir körlük vakası yok.
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Dr. Tolga Temel

www.tolgatemel.com

Yeni yılda

SAĞLIĞA
ON ADIM
Bir yılın daha sonuna geldik. Yılsonu
yazılarında adet; genellikle bir yıl
değerlendirmesidir, biz de geleneğe uyalım.
Doğru geleneksel davranışlar, sağlıklı
ritüeller ve sistemli olumlu davranışlar, bizim
ruhsal ve bedensel sağlımızın için önemli.

T

OPLUMSAL olaylar, uçak kazaları,
yangınlar, depremler, çekirge
istilası… Ve en son pandemi…
Yaşananlara tek tek bakınca bir
değerlendirme yapmak zor görünüyor.
Diğer taraftan büyük resme odaklanırsak
aslında o kadar zor ve karışık olmadığını fark
ederiz.
Yaşanan tüm sorunların doğanın
yaşamsal gerçekleriyle çatışan insanoğlundan
kaynaklandığını görürüz.
Peki, sadece doğayla mı sorunumuz? Çok
da öyle görünmüyor. Kendi bedenimizle,
zihnimizle ve ruhumuzla çok iyi geçindiğimiz
de söylenemez. Dünyamızda yaşanan
felaketler gibi sağlığımızdaki sorunların büyük
çoğunluğu da bedenimizle, zihnimizle ve
ruhumuzla uyumlu olmayan yaşantımızdan
kaynaklanıyor olabilir mi? Bence kesinlikle çok
ilişkili.
Bu pandemi, aslında hem dünyamızı hem
de kendimizi, bedenimizi ve yaşam şeklimizi
sorgulamak için bir uyarı, bir işaret ve bekli de
güzel bir fırsat…
Farkında mıyız; pandemiden etkilenen
tek canlı insan. Dünyanın geneline bakınca
bu mesajın, uyarının alındığını söylemek
zor. Hala savaşlar, betonlaşma, iktidar ve güç
yarışları aynı hızla sürüyor.
Ama en azından kendimiz için bir şeyler
yapalım. Peki, neler yapabiliriz, lafı uzatmadan
sıralayalım;
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Beslenme

Stres yönetimi

Beslenmemizi düzenleyelim ve fazla kilolardan kurtulalım. Bu konu sağlığımızdaki en
önemli faktörlerin başında geliyor. Beslenme
düzelmeden, sağlık ve iyileşme mümkün değil.
Fazla kilolar, bedensel ve ruhsal hastalıklarımızda hem neden hem sonuç oluyor.

Yaşantımızı ruhsal ve bedensel özelliklerine
uyumlu hale getirip stresimizi yönetmeliyiz.
Stres yönetimi ve ruhsal süreçlere
dokunmayan hiçbir tedavi başarılı olmuyor.

CITYSAĞLIK

Barsak sağlığı
Beslenmeyle de ilgili tabi ki ama çok daha
karışık bir süreçle tüm vücut sistemleriyle ilgili. Hipokratın da dediği gibi; barsak hastaysa
vücut hastadır.

Uyku
Yeterli ve zamanında olan bir uyku sağlık
için önemlidir. Uyku sadece fiziksel bir dinlenme değil vücudun onarım, detoksifikasyon ve
ruhsal bedensel bir düzenlenme zamanıdır.

Egzersiz
Enerji metabolizmasındaki etkileri dışında
lokomotor sistem sağlığı, mikro ve makro kan
dolaşımının düzenlenmesi, lenf drenajı, kas
miktarının korunması, oksijenizasyon ve hormonal sistemdeki regülasyon etkilerine kadar
saymakla bitmeyecek faktörler.

Bağışıklık
sisteminin
regülasyonu
Sadece savunma sistemi değil vücuttaki
tüm sorunların, onarımın, iyileşmenin ve hatta hastalıktan korunmanın anahtarı. Bu gün
pandemide en çok konuşulması gerekip de hiç
konuşulmayan konu.

Toksinlerden
korunma

Kronik
inflamasyon

Hem besinsel hem çevresel toksinler. Bu
gün artık “Hastalık mı, kronik toksisite mi?”
konusu sağlıktaki temel soru.

Daha tıbbi ve karışık görülse de aynı
toksisitedeki gibi kronik hastalıklardaki temel
sebep. İyileşme cevabı olan inflamasyon
kontrolden çıkmadan yönetilirse; iyileşmek ve
hastalanmamak mümkün.

Sosyal yaşamın
düzenlenmesi
Yaşamsal çevremiz kadar; kimlerle birlikte
olduğumuz, çalıştığımız insanlar ve hatta
eşimiz sağlığımızı sizce ne kadar etkiliyor.
Sürekli eleştiren, yöneten, enerjimizi
tüketen, sevgisiz olan her şeyden, herkesten
uzaklaşmadan da kimse iyileşemez.

Bütüncül sağlık
bakış açısı
Zamanında yapılacak sağlık kontrolleri
ve bütüncül yaklaşımla, hasta olmadan,
koruyucu bir anlayışın benimsendiği, gelecek
tıbbının temelini oluşturacak bir sistem.
Vücudu ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak
değerlendiren ve ihtiyaçlarını karşılayarak
kendisini onarmasına olanak sağlayan bir
yöntem. Belki de hepimiz için geleceğin sağlık
bakış açısı olacak

Bizim bugünden benimsediğimiz, hastalarımızda, danışanlarımızda tedavilerimize
temel olan geleceğin sağlık bakış açısı; hasta
olmadan koruyucu önleyici yaklaşım. Eğer bir
hastalık varsa, sadece semptomların değil kök
nedenlerin ve hücresel düzeyde iyileşmenin
hedeflenmesi. Bedenin ruhsal, zihinsel, bedensel bütünlüğü, tüm sistemlerimizin hatta
hücrelerimizin ilişkisini ve iyileşmesini hedefleyen gerçek iyileşme modeli ile sağlığımıza
kavuşmak mümkün.
BAKIŞ AÇIMIZIN DEĞİŞTİĞİ,
KENDİMİZLE BARIŞTIĞIMIZ, RUHUMUZU,
BEDEDİMİZİ VE HAYATI YENİDEN
KEŞFETTİĞİMİZ, DÜNYAYI PAYLAŞTIĞIMIZ
TÜM CANLILARI DA DÜŞÜNEREK
YAŞADIĞIMIZ YENİ BİR YIL OLSUN
2022… BARIŞLA, İYİLİKLE, SEVGİYLE,
DOSTLUKLA, HUZURLA KALIN

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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Doğa, huzur ve konforun
buluşma noktası:

VILLA LUKKA

Muhteşem bir
tatil için…

ŞEHRIN keşmekeşinden, gürültüsünden ve iş
stresinden uzak birkaç gün geçirmek için yaz
aylarını beklemek zorunda değilsiniz. Sakin,
huzurlu ve doğayla iç içe bir Akdeniz köyü olan
Çıralı’da, iç rahatlatıcı doğanın içerisinde, her
türlü konforla sizi kucaklayan özel tasarım bungalov villalarda, gözlerden uzak bir hafta sonu ya
da minik bir kaçamak tatil için size muhteşem
bir önerimiz var: VİLLA LUKKA…
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Yaz aylarının tatil cenneti, kış aylarının da doğa ile iç
içe huzur ve konforun buluştuğu, günün stresinden
ve şehrin yorgunluğundan uzak, eşsiz bir kaçış
noktası… Muhteşem Olimpos Dağı manzaralı, masmavi
Çıralı sahiline birkaç dakikalık yürüme mesafesinde,
muhteşem ve saklı bir cennet; VİLLA LUKKA…

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

Dağ ve deniz
eşliğinde bir
nefes…
OLIMPOS Dağının kucaklayıcı eteklerinde, doğanın ritmiyle nefes almanızı sağlayan
bahçesi, size huzur veren bitki örtüsüne
komşu olan şömineli ve jakuzili özel bungalov
villanızda kendinize enerji depolayabilir, beyninizin yaratıcı hücrelerini oksijenle besleyebilirsiniz.
Burada geçireceğiniz keyifli birkaç gün,
kaliteli saatler, sahilde yağacağınız keyifli
yürüyüşler sonrası günlük yaşamınıza bomba
gibi dönebilirsiniz. Eğer birlikte yaşadığınız
tüylü bir dostunuz varsa, Bu kaçamağa onunla
birlikte imza atabilirsiniz.

Tarihte minik
bir yolculuk…

Lezzet şöleni…
UYARMALIYIZ ki; Villa Luka’nın sahilde yer
alan Karakuş Restoranları’nda yapacağınız
eşsiz bir Akdeniz kahvaltısı ile başladığınız
huzur deposu günlerinizde, keyfin tadı
damağınızda kalabilir. Elbette akşam ve öğle
yemekleri için de Karakuş Restoranları gün
boyu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor olacak.
Bol bol lezzet çeşidi, çok özel gün batımı kokteylleri ve daha birçok damak zevki, deneyimlerinizi bekliyor.

VE tabi ki, bu çok özel tatilin diğer eşlikçileri,
Çıralı’nın olmazsa olmazları; akıl almaz güzellikteki Olympos Antik Kenti ve Khimera’nın
sönmeyen ateşi...

Son söz…

DOĞA, huzur ve konforu aynı anda sunan, yeşillikler arasında rengarenk bir bahçe içerisinde
özenle tasarlanmış bungalovlarda size eşsiz bir
dinlence vaat eden Villa Lukka’da, rezervasyonunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın…
Adres: Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, PK117, 07980, Kemer, Antalya, Türkiye
Web: www.villalukka.com E-Posta: info@villalukka.com
Telefon: +90 242 825 73 76 GSM: +90 533 650 92 50
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Geç buldum ya da
geç bulduk ya!
Çok kıymetli…

Y

ILLAR önce çalıştığım özel bir
okulda kayıt ön görüşmesi için
kalabalık bir aile geldi. Anneanne
ve dede emekli öğretmenlerdi, anne
doktor, baba da mühendisti. Yani eğitimli
hatta eğitimci bir aile ile birlikteydim. Okulu
Gül Devrim Batı
gezmeye ve neler yaptığımızı anlatmaya
A&D Kids Konyaaltı
başladım. Fakat ne mümkün! Sözümü hiçbir
Anaokulu Müdürü
şekilde bitiremiyordum. Anneanne başta
devrim.bati@adkids.com.tr
olmak üzere ailedeki herkes çocuklarının çok
devrimogretmenim
özel, prematüre, dikkat edilmesi gereken,
zeki, olumlu anlamda farklı olduğunu
söyleyerek sadece kendileri konuşuyordu.
Yaz mevsimindeydik, hava çok
Çocuklarımız belli mizaç özellikleri sıcaktı ve bahçeyi gezerken elbette
güneşliydi. Ve bizim öğretmen
ile yaşamlarına başlıyorlar. Anne ki
anneannemiz bana dedi ki: ‘Bu
babalarının onlara nasıl davrandığı sıcak ve güneşli bahçede nasıl oyun
şanslarının büyük bir kısmını oynayabilirler? Zaten sana nasıl
emanet edebilirim?’
oluşturuyor. Ebeveyn tutumu çocuğumu
dediğinde gerçekten bir çeşit
çocuklarımızın beceri, fiziksel kamera şakasına maruz kalmış
yeterlilik, metal gelişim, duygusal olabilirim ya da sosyal bir deney
içerisinde yer almaktayım diye
olgunluk, empatik düşünebilme, düşünmeye başladım. O kadar
problem çözebilme gibi durumlarına endişeliydiler ki aslında hepsi de
derece aklı başında insanlardan
direkt olarak etki sağlıyor. Yıllardır son
oluşan bu aile ne kadar ileri
bu örnekleri deneyimledim… gittiklerinin farkında bile değillerdi.
Üstelik de çocukları/torunları
tüp bebek olduğundan, zor kazanıldığından
yaptıklarını/söylediklerini hak olarak da
görüyorlardı.
Kaydı almış ve okulun açılması ile beraber
birkaç ay bile geçirmiştik. Ya da bunu
başarabilmiştik.
Süreç zordu tabii: En ufak bir harekette
oğlumuz terliyordu. Kat kat giyinmiş halde
oluyordu her zaman. Durmadan üzeri
değiştiriliyordu. Çantasında eksik bir kıyafet
olursa ya da değiştirmekten artık biterse
hemen anne aranıyor, tüm aile organize
oluyor ve genellikle dede oğlumuzun
imdadına yetişiyor ve yedek kıyafet yardımı
en acil biçimde ulaşıyordu.
Süreç, sosyal beceriler açısından da
değişikti. Elbette ki bizim için… Çünkü aileye
göre bizim oğlumuz öylesine farklıydı ki
çocuklarla ilişki kurmayı tercih etmiyordu.
Biliyorduk ki aslında bizim oğlumuz nerede,
ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Bilse
bile endişeliydi ve denemek istemiyordu.
Durmadan öğretmenin kendisine bir yönerge
vermesi ile hareket ediyordu. Sanki bilinci
hiç yokmuşçasına hareket ediyordu. Her
zaman arkasında birileri olduğundan bir
yerini çarpsa ya da diğer arkadaşı elinden
oyuncağını alsa bile durumun ne olduğu
konusunda bilgisi yoktu. Bilgisizlik ve
deneyimsizlik kaygılanmamıza neden olur. Bu
kaçınılmazdır.
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Hele bir gün var ki dudağım uçuklamıştı
neredeyse. Gün içerisinde annemiz okula
geldi, elinde bir hediye ile ‘bugün dünya
prematüre çocuklar günü, biz, doğum günü
dışında bu günü de özel günlerimizden
sayarak kutluyoruz’ dedi.
Fark edemediğimiz şu aslında:
Çocuklarımız büyüyor, zaman geçiyor. Biz
elbette ki farklılıklarını fark edip desteklerken
bir yandan da içinde bulunduğu gruba
nasıl uyum sağlayacağını da önemsemek
ve destek vermek önemli. Ayrıca hangi
duygusal yeterlilikler, bedensel gelişimler,
sosyal ilişkiler, beceriler ya da beceriksizlikler
kazanıyor? Tüm bunlar devam ederken
çocuğumuz akranları içerisinde nasıl bir
yer buluyor? Yani akranları tarafından
nasıl algılanıyor. Ve belki de en önemlisi;
çocuğumuz kendisi için hangi kişilik
özelliklerini benlik kavramı olarak edinecek?
Benlik: Kişinin kendisini algılama ve kavrama
biçimidir. Benlik, sosyal etkileşimler ile oluşur
ve sosyal süreçlerin ürünüdür. Çocuğun benlik
imajı aile içinde anne babası ve kardeşlerinin
etkisiyle gelişmeye başlar; okul, arkadaşlar
gibi sosyal çevrelere girdikçe gelişmeyi
sürdürür.
Ancak ebeveynin gözünde çocuk hep
“yeterince büyümemiş’ ise çocukla ilgili
tüm kararlar ebeveyn tarafından verilir.
Beceremeyeceği düşüncesiyle çocuğa
yaşına uygun sorumluluk verilmez. Okula
başlayan ama hala kendi yemeğini yemesine
fırsat verilmeyen, hala ebeveyniyle uyuyan
çocuklar bu ailelere örnektir. Böyle bir aile
ortamından çıkan çocuk akranlarıyla bir araya
geldiğinde pek çok açıdan geride kalacaktır.
Bu çocuklar evde ailelerinin korumasına,
okulda ise akranlarının veya öğretmenlerinin
korumasına ihtiyaç duyacaktır. Oysa anne
babanın sevip istediği, destekleyip ilgi
gösterdiği çocuklar, olumlu benlik saygısı
geliştirebilirler. Ebeveyn ve çocuk arasındaki
uyumda güven duygusu varsa çocuk, insanlar
arası etkileşimde de uyumludur. Çocuğun
deneyim kazanmasına fırsat vermek, onun
gelişimini desteklemek, bağımlılık değil
bağlılık geliştirmesine izin verebilmek
çocuğumuzun geleceğine yapılan yatırımdır.
Ve çocuklarımızın bu haklarının elinden
alınmaması esas olmalıdır. Böylece olumlu
benlik saygısı geliştirebilir.
Biz de okulda birlikte olduğumuz iki yıl
boyunca bilimsel bilgiler ışığında, tecrübemizi
de dile getirerek oğlumuz için faydalı ebeveyn
tutumunun nasıl olması gerektiği konusunda
sohbetler ettik. Bazen bize kızan aile ile karşı
karşıya kaldık bazen de aynı pencereden
bakabildik, doğru noktada buluşmaya çalıştık.
Her zaman ortak noktamız oğlumuzun doğru
gelişimi için ne yapabileceğimiz oldu.
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Hayatımızda filmler ve
kitaplar eksik olmasın!

MUTLU YILLAR…

Aralık ayı demek benim için
yeni yıl ruhu demek. Yeni
yıl temalı filmler izlemeyi,
müzikler dinlemeyi çok
seviyorum. Hediyeler, yılbaşı
ışıltıları, kekler, kurabiyeler
tam benlik.
O yüzden ilk önerim bir
yılbaşı filmi olacak…

A CASTLE FOR CHRISTMAS
Yönetmeni: Mary Lambert
Film Müziğinin Bestecisi: Jeff Rona
Yapımcılar: Brooke Shields, Brad Krevoy,
Amanda Phillips, Steve McGlothen, Steven H.
Berman
Senaryo: Ally Carter, Kim Beyer-Johnson
Cumartesi akşam dışarı çıkıp çıkmamakta
tereddüt edip, haydi evde keyif yapalım ve
Christmas filmi izleyelim dedik. Çok zorlama
bir senaryo, bildik bir film ama içinizi ısıtıyor

işte. Seyretmezseniz bir şey kaybetmezsiniz.
Ben İskoçya’yı gezerken ve filmi izlerken aynı
masalsı duygular içindeydim. Gençliğimin
dünya güzeli Brooke Shields’i Broadway’de
canlı izlemiş ve heyecanlanmıştım. Shields
hep güzel, filmde tam benim tarzım giyiniyor.
Kareli tafta elbiseyi gözü kapalı giyerdim.
Örgü seven arkadaşlar filme bayılacak. Tam
pazar günü battaniye altında yiyerek içerek
seyredilecek bir film.

kadınlar… Ne kadının, ne çocukların adı yok!
Filme eleştirim Songül Öden o mahalle için
olmamış, ne giysileri, ne botoxlu- dolgulu
yüzü bence olmamış. Sarp Akkaya güzel

oynuyor ama filmde ya da senaryoda olmayan
bir şey var. Ercan Kesal yine oynamamış
yaşamış! Benim gibi Kesal hayranıysanız filmi
sevebilirsiniz!

Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

BENİ ÇOK SEV
Bu yılbaşı filminden sonra Antalya’da çekilen bir filmden bahsetmek istiyorum.
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Senarist: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden,
Ercan Kesal
Ercan Kesal ismini görünce ilgimi çekti,
izleyeyim istedim. İzmeleye başladım, film
Antalya’da geçiyor. Evet, Antalya’nın Zeytinköy gerçeği var, evet orada olanlar üzücü ama
gerçek! Filmde Zeytinköy’ü haraca bağlamış
adam Lara’da yaşıyor gibi bir muhabbet var.
Ay umarım o Lara’da yaşayanla muhatap
değilizdir diye düşünmedim değil. Bu konuda
sayfalarca yazabilirim, orada doğan çocuklar,
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BU AY DIZI ÖNERIM:

THE FALL

Yönetmen: Allan Cubitt
Oyuncular: Gillian Anderson, Jamie Dornan, John Lynch
Ülke: İngiltere
3 sezon 17 bölüm bir çırpıda biten bir dizi.
Evet baktığınızda psikolojik gerilim dizisi
ama dahası var. Yönetmen suçluyu da baştan
söyleyeyim ona takılmayın, suça giden sürece
dikkat edin diyor. Suç nedir? Suçlu kimdir?
Dizi tüm öğretilerle tüm okumalarla sorgulatıyor. Nihan Kaya kitaplarından pasajlar okuyor
gibiydim. Kötü çocuk yoktur, iyi aile yoktur,
iyi toplum yoktur kitapları geldi aklıma. İyi
okumalar yapan ve dizilere ilmek ilmek işleyen
yönetmenlere bayılıyorum. Okuduğun kitaplara rastlayınca da yönetmene bir göz atıyorsun.
Bu arada katil çok yakışıklı, dedektif çok
tarz. Dizi boyunca kalem etek, ipek gömlek,
stiletto giymek istedim.

Bu ay yazımı Metin
Altıok’un şiiriyle
bitirmek istiyorum.
Yeni yılımız kutlu
olsun. 2022’de de
hayatımızda filmler
ve kitaplar eksik
olmasın…
Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarda.

SEVİYORSAN GİT
AYRIL BENCE
Film ve dizilerden sonra Antalya Tiyatro
Komedi Günleri’nden bahsetmek istiyorum.
Komedi Günleri “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”
oyunu ile başladı.
Yazan ve Yöneten: İrfan Kangı
Oynayanlar: Selen Görgüzel Alkan, İrfan
Kangı, Orçun Kaptan
Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasında neler yaşanabilir? Ya bu son buluşulan yer aslında ilk buluşulan yer ise?...
Geçmişi masaya yatırmayı düşünen Ayhan
ve Özlem çifti, Krizantem Çay Bahçesi’nin
masasını seçince ortaya eğlenceli bir sonuç
çıkar mı?...
Tek perdelik bir komedi oyunu olan “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, hepimizin bir şekilde
şahit olduğu aile içi uyuşmazlıkları sahneye
taşıyor.
Oyunu izlerken “Gülen Kadınlar Tiyatro
Grubu” olarak sahneyi özlemişim dedim.
Bu yazıyı yazarken henüz diğer oyunları
izlemedim ama Ali Poyrazoğlu “Asi Kuş”
Nilgün Bengün’le “Aşk ve Komedi” oyununu
izleyeceğiz. Ben şehrimize gelen bu oyunları
seyretmeyi ve bu tarz etkinlikleri desteklemeyi çok önemsiyorum.

Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa,
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa.
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya…
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BERiL KHALAF INTERIORS’TAN
YARATICI VE DRAMATiK BiR
SPOR MEKANI: 7.15 GYM
İstanbul Maslak’taki 7.15
GYMprojesinin iç mekan
tasarım ve uygulaması Beril
Khalaf Interiors tarafından
hayata geçirildi. Her noktası
çekimler için kullanılabilecek
büyük bir sahne olarak
tasarlanan spor salonunu,
ham bir strüktür yaratıp
sürdürülebilir tasarım
elemanlarıyla besleyerek
uzun yıllar boyu kullanılabilir
kılmak hedeflendi.
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EW York ve İstanbul merkezli
ofislerinde konut, ofis ve ticari
alanlar başta olmak üzere geniş bir
yelpazede iç mimari proje tasarımı
ve uygulama işleri yapan Beril Khalaf Interiors
tarafından tasarlanan 7.15 GYM kullanıcılarıyla buluştu.

3 ARKADAŞIN ORTAK YOLU
Uzun zamandır aynı yaşam tarzını paylaşıp
bunu bir işe çevirmek isteyen üç yakın arkadaşın, online platformda başlayan girişimlerinden sonra ortaya çıkan ortak bir performans
alanı yaratma isteği 7.15 GYM projesinin
temellerini oluşturmuş. Projenin ana tasarım
fikri de bu üç arkadaşın arasındaki bağlantıyı
temel alarak şekillenmiş. İç mekanın birçok
kısmında vurgu yapılan “üç” sayısının yanı
sıra mekanda farklı sahneler yaratma isteği
tasarımı ortaya çıkaran detaylar olmuş.
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SAHNE PERSPEKTİFİ
Mekanda oluşturulan her perspektifte
kullanıcılara farklı bir çekim sahnesi yaratmak
hedeflenmiş. Bu nedenle 7.15 GYM, bir spor
mekanındansa her noktası çekim için kullanılabilecek büyük bir sahne olarak tasarlanmış
ve hem bu fikre hem de kullanıcı profiline uygun dokular, renkler ve aydınlatma elemanları
tercih edilmiş. Online platformda gerçekleştirilen antrenmanlara süreklilik sağlanabilecek
bir buluşma noktası yaratabilmek amacı ile
yola çıkılan 7.15 GYM projesinde özellikle
ışık planlaması bir performans sahnesi kadar
kapasiteli ve ayarlanabilir olarak belirlenmiş.

SONSUZLUK HİSSİ
Duvarlarda kullanılan perspektifli aynalar
hem mekanı daha geniş göstermek hem de tek
kişi ile sonsuz sayıda insan figürü oluşturabilmek için uygulanmış. Aynaların devamında ise
“üç” sayısını vurgulayan birbirinden farklı dokulara sahip, aynı zamanda bir bütün halinde
duran katmanlar oluşturularak, “Kuvvet Üret”
felsefesi ile yola çıkan kullanıcıların bu fikrini
destekleyen bir köşe oluşturulmuş. Bunların yanı sıra, duvarların geneline uygulanan
brüt beton rengi dekoratif sıva, iç mekanda
ham ve uğraşılmamış bir atmosfer yaratmak
amacıyla kullanılmış. Zeminlerde mikro beton
giriş itibarıyla mekanın en arka ucuna kadar
uygulanmış, geri kalan kısmında ise antrenman sırasında kullanıma uygun olarak karo
kauçuğa yer verilmiş.

FONKSİYONEL DETAYLAR
Girişte kullanıcıların kendilerine ait tekstil
tasarımlarını sergileyebilecekleri sürdürülebilir bir alan yaratılmış. Bunun yanı sıra sporcuların eşyalarını bırakabilecekleri küçük dolaplar ve antrenmanda kullanılacak ekipmanların
depolanabileceği ve sergilenebileceği alanlar
oluşturulmuş. Spor salonu içerisinde yer alan
asma kat ise ortak kullanım alanı olarak iki
adet duş, bir adet tuvalet ve bir ofis alanı ile
değerlendirilmiş. Ofis alanında kullanıcıların
antrenman aralarında dinlenebilecekleri bir
oturma bölümünün yanı sıra kompakt bir
mutfak ve toplantı masası yerleştirilmiş.
7.15 GYM’de genel olarak tasarım fikri,
ham bir strüktür yaratıp bu alanı sürdürülebilir tasarım parçaları ile beslemek ve yeni
yaratılan bir markanın ana merkezi olarak
yıllar boyunca kullanılabilir kılmak olmuş.

BERIL KHALAF HAKKINDA:

Beril Khalaf üniversiteye sinema ve
televizyon bölümü ile başladı. Bu süreç
içerisinde edindiği deneyimler, aslında
sahne ve ışık ilişkisinin onu ne kadar
etkilediğini daha iyi anlamasını sağladı. Bu
nedenle eğitimine İç Mimarlık alanında
devam ederek Bahçeşehir Üniversitesi İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü
tamamladı. Ardından tasarım vizyonunu
genişletmek için New York’ta bir sene
boyunca çeşitli kurslar ve seminerlere
dahil oldu. Halen Beril KhalafInteriors adı
altında İstanbul ve New York merkezli
ofislerinde ulusal ve uluslararası konut,
ofis ve ticari alanların iç mimari tasarım
ve uygulama işlerini profesyonel ekibiyle
birlikte yürütüyor. İç mekan tasarımlarında
işverenin alışkanlıklarını, beklentilerini
ve ihtiyaçlarını özümseyerek, her projeyi
ait olduğu yerin doğal, kültürel ve
tarihsel bağlamı içinde ele alan Beril
KhalafInteriors, 360 derece bütüncül
bir tasarım yaklaşımıyla biçimlenmiş
benzersiz projelere imza atıyor.
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Niki, Neo Realizm’i temsil
eden sanatçılar grubunun
bir parçası olur. Christo,
Yves Klein, Jean Tinguely
ve Jacques de la Villeglé’yi
içeren gruptaki tek kadın
sanatçıdır. İlk kişisel sergisini
1961’de Paris’te açar ve Robert
Rauschenberg, Jasper Johns,
Larry Rivers ve eşi Clarice gibi
Amerikalı sanatçılarla arkadaş
olur. New York’ta Modern
Sanat Müzesi’ndeki The Art of
Assemblage’a kabul edilir.

Sanat tarihinin özgün kadını;
Niki De Saint Phalle…

N

‘ÖZGÜR VE ÖZGÜN BİR
SANATÇININ BİYOGRAFİSİ’

IKI, 29 Ekim 1930’da Fransa’da
Catherine Marie-Agnès Fal de Saint
Phalle’de doğar. 1929 Borsa çöküşünde işini ve servetini kaybeden
varlıklı bir ailenin beş çocuğundan ikincisidir.
Çocukluğunun ve ergenliğinin çoğunu New
York’ta geçirir…
Niki’nin ilk kariyeri Vogue ve Life’ta yaptığı mankenliktir. 18 yaşında çocukluk arkadaşı
Harry Mathews ile evlenir ve kısa süre içinde
iki çocuk sahibi olur… 1952’de, müzisyen olan
Harry ile birlikte insan hareketlerini incelemek için tiyatro çalışmaları yapmaya başlar.
Yazları Fransa, İspanya ve İtalya’nın güneyinde müzeleri ve katedralleri ziyaret eder.
1953 yılında sinir krizi nedeniyle hastaneye
kaldırılır. Resim yapmanın bu krizi aşmasına
yardımcı olduğunu fark eder ve oyunculuğu
bırakıp sanatçı olmaya karar verir. İyileştikten
sonra Niki ve Harry Paris’e dönerler. Burada
diğer sanatçılar tarafından kendi kendine
yaptığı benzersiz tarzda resimleri yapmaya
devam etmesi için teşvik edilir.
İspanya gezisinde Gaudí’nin çalışmalarını
keşfeder ve özellikle Barselona’daki Park
Güell’den derinden etkilenir. Bu ona kendi
heykel bahçesini yaratma fikrini verir. Sanatında temel unsurlar olarak çeşitli malzemeleri ve buluntu nesneleri kullanması için bu ilk
ilhamı olur.
Niki’nin, Jean Tinguely ile tanışması, onun
yaşamında ve sanatında bir dönüm noktası
olur. Paul Klee, Henri Matisse, Pablo Picasso
ve Henri Rousseau’nun sanatından ilham
alan Niki, Paris’te Jasper Johns, Willem de
Kooning, Jackson Pollock ve Robert Rausc-
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henberg’in çalışmalarını da keşfeder.
1960 ta Niki ve Harry yollarını ayırırlar.
Niki bir stüdyo kurar ve sanatsal deneylerine
bağımsız devam eder. Paris’te önemli bir
karma sergiye dahil edilir.
1960 sonunda Niki ve Jean Tinguely, aynı
stüdyoyu paylaşmaya ve birlikte üretmeye
başlarlar… İlk özgün işleri olan Çekim resimlerini deneyimler. Tabanca, tüfek veya top
ateşiyle vurulan, gizli boya kapları ile karmaşık resimler yapar. Merminin etkisi, işi bitiren
kendiliğinden etkiler yaratır. Bu işlerini (Tirs)
olarak adlandırır… Bunlar, daha sonra gösteri
ve performans unsurlarını içerecek şekilde
gelişir.
Niki, Neo Realizm’i temsil eden sanatçılar

grubunun bir parçası olur. Christo, Yves Klein, Jean Tinguely ve Jacques de la Villeglé’yi
içeren gruptaki tek kadın sanatçıdır. İlk kişisel
sergisini 1961’de Paris’te açar ve Robert
Rauschenberg, Jasper Johns, Larry Rivers ve
eşi Clarice gibi Amerikalı sanatçılarla arkadaş
olur. New York’ta Modern Sanat Müzesi’ndeki
The Art of Assemblage’a kabul edilir.
1962’de Niki ve Tinguely; Kaliforniya,
Nevada ve Meksika’yı gezerek sergilere
ve etkinliklere katılırlar. Niki ve Tinguely,
1963’ün sonunda Paris’in dışındaki eski bir
kır evine taşınırlar. Niki, figüratif kabartmalar
yaratmaya başlar. Bunlar, kadınların, doğum
yapanların, ejderhaların, canavarların ve
gelinlerin çatışmacı tasvirleridir.
1965’te bir arkadaşının hamileliğinden
etkilenen ve esinlenen Niki, Fransızca ‘kadın’
veya ‘civciv’ anlamına gelen ‘Nana’ işlerini
üretmeye başlar… Birleşik Devletler’de üretilen ve dağıtılan çok sayıda Nana plastik şişme
botları tasarlar.
Nana’ların ilk sergisi için bir sanatçı kitabı
yayınlar ve bu kitap, Niki’nin üretken sanat
formlarından bir başkasına dönüşür; davetiyeler, posterler, kitaplar ve diğer yazılar şeklinde
elle yazılmış grafik eserler üretmeye başlar…
1966 da, Stockholm Modern Sanat Müzesi
için çok büyük bir iş tasarlar. ‘Hon’ adını
verdiği bu iş, yatan bir hamile kadın formunda, bacaklarının arasından içine girilebilen ve
dolaşılan bina büyüklüğünde uzanmış dev bir
Nana’dır. Bu parça dünya çapında dikkat çeker
ama aynı şekilde tepki de çeker. Basın ilgilenmez… Sonrasında kendi heykel bahçesini inşa
etme hayalini kurar… Expo 67’deki Fransız
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Pavyonu için Tinguely ile birlikte çalışır. Bu
tasarımı oluştururken, polyester reçinenin
zehirli dumanlarına maruz kalır. Çalışmalarında kullandığı kimyasallar akciğerlerinde
ciddi hasarlara yol açarak tekrarlayan sağlık
sorunlarına neden olur.
Mimari projeler yapmaya bu yıllarda başlar,
ilk kalıcı mimari projesi, 1971’de tamamlanan,
Fransa’nın güneyindeki bir yazlık konut için
özel bir iştir ancak Niki, yoğun planlama ve
organizasyon gerektiren “fantastik” mimari
projeler geliştirmeye başlar. Çalışmalarında
kullandığı kültürel deneyimler ve görsel çağrışımların repertuarını genişleterek Hindistan
ve Mısır’a seyahat eder.
Niki ve Jean Tinguely1971’de evlenirler.
Niki, Kudüs’te bir parkta çocuklar için bir
mimari proje olan Golem’i yaratır… 1972’de,
Belçika’da ikinci özel mimari projesini gerçekleştirir… Ayrıca Milano’daki GEM Montebello
Laboratuvarı için de takı tasarımları yapar.
1974’te Almanya’nın Hannover kentindeki
belediye binasının yakınında üç büyük ölçekli
Nana’yı yaratır. Bu yıllarda Niki ciddi bir akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılır ve İsviçre dağlarında iyileşir. Oradayken, 1950’lerde
New York’taki zamanından eski bir arkadaşı
ile karşılaşır. Tarot sembollerine dayalı bir
heykel bahçesi inşa etme hayalini arkadaşıyla paylaşır ve onların desteğiyle (Niki’ye bu
işlerini yapabileceği devasa arsayı sunarlar)
hayalini gerçekleştirebilecektir… İtalya’nın
Toskana kentindeki bu devasa bahçe, yaklaşık
yirmi yıl boyunca Niki’nin düşüncelerini gerçekleştirdiği mekan olur… 1975’te Niki, Tarot
Bahçesi’nde temsil edilecek figürlerle ilgili ilk
modelleri yapmaya başlar ve 1978 yılında işler
için parkın temelleri atılır.
1980 yılında, kadın yaratıcılığını ve gücünü
temsil eden ilk mimari heykel olan The High
Priestess’in yapımına başlar. Niki, sonraki on
yılın büyük bir bölümünü alan içinde birçok
arkadaş ve destekçiden yardım alarak geçirir.
1980’de, Ulm Müzesi Niki’nin grafik çalışmaları için ilk retrospektifi düzenler. Avrupa’yı
dolaşan ve Paris Pompidou’daki Musée Nationald ‘Art Moderne’de büyük bir retrospektif
yapar. Bu sergi, sonrasında Japonya’da da
sergilenir.
Niki, 1982 yılında Tarot Bahçesi’ni finanse
etmesi için kendi adını taşıyan heykelsi bir şişe
ile bir parfüm tasarlar. 1983’te Los Angeles’ta,
AIDS farkındalığını destekleyen bir proje için
baskılar tasarlar. Resimli bir mektup biçiminde bir çalışmadır. Dr. Silvio Barandun ile birlikte ‘AIDS’ kitabını yazar ve resimlendirir bu
bilgilendirici metin yedi dilde yayınlanır. Aynı
yıl California Üniversitesi kampusu için Sun
God adlı bir heykel siparişi alır. Niki, tekrarlayan ve onu güçten düşüren romatoidartrit
ataklarının ilk nöbetlerini o yıllarda yaşar…
1984- 1987 arasında zamanının çoğunu Tarot
Garden’da geçirir ve benzeri birkaç büyük
yapıları tamamlar… Büyücü, Baş rahibe, ve
İmparatoriçe… Çeşitli hayvanlar şeklinde bir
dizi vazoya da başlar.
1991’de dünya çapında bir gezici uçurtma sergisi için devasa bir uçurtma yaparak
1970’lerin ortalarından kalma heykelsi bir
temayı canlandığı Aşık Kuş tasarımının büyük
çaplı bir modelini yapar ‘Le TempleIdéal’.
Bütün dinler için ibadet mekanı… Bu mimari
heykeli, 1970’lerin başında, Kudüs’te çalışırken gözlemlediği dini hoşgörüsüzlüğe bir
yanıt olarak tasarlamıştır ancak bu tasarımı

inşa etmek için siyasi baskıya takılır ve proje
gerçekleşmez.
Jean Tinguely, 1991’de ölür. Niki, onun
onuruna ilk kinetik heykeli, Meta-Tinguelys’i
yapar. Sağlık nedenleriyle, 1993 yılının sonunda, sekiz yıl boyunca yaşayacağı California’ya
taşınır. Heykellerinde boya yerine ayna, cam
ve taşlarla çalışmak için bir atölye kurar. Niki
ve İsviçreli mimar Mario Botta, 2000 yılında
açılışı yapılan Kudüs’te büyük bir heykel/mimari projesi olan Nuh’un Gemisi’ne başlarlar.
2000 yılı boyunca Niki, Miles Davis ve Louis
Armstrong gibi sanatçı, sporcu ve müzisyenlerden ilhamla önde gelen Afrikalı-Amerikalılara saygı duruşu niteliğindeki Black Heroes
serisi üzerinde çalışır…
Queen Califia’nın Büyülü Çemberi işine
2000 yılında başlar. Kaliforniya’nın tarihi,
efsaneleri, yerli Amerikalılar ve Mezo-Amerikan kültüründen esinlenen, yerli bitki ve vahşi
yaşam araştırmaları hakkındaki yorumlarından beslenerek oluşturduğu tasarımlar yapar.
O yıl, sanat dünyasındaki Nobel Ödülü’ne
eşdeğer olduğu düşünülen Japonya’da 12.
Praemium İmparatorluk Ödülü’ne de layık
görülür. Niki de Saint Phalle, 2002’de Kaliforniya’da, 71 yaşında yaşama veda eder...
Niki’nin torunu ve asistanları tarafından
denetlenen çalışmalarla, kalan projeleri
tamamlanır. Grotto, cam, ayna ve çakıllardan
oluşan mozaik süslemelerin yanı sıra bir dizi
boyalı ve yontulmuş figürle 2003’te açılır.
Queen Califia’nın Magical Circle’ı da 2003’te
halka açılır. Bu onun ilk Amerikan bahçesi
ve sanatçının gerçekleştirdiği son büyük
projesidir.
Hayatını sanata adamasının dışında;
tasarımlarını, inandığı biçimde özgür ve özgün
üretebilen bir kadın olarak hatırlanmayı
ve saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum…
Özellikle de erkek sanatçıların egemenliğindeki sanat camiası içindeki özgür, özgün ve dik
duruşuyla…
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Haftada en az bir
kez karın ağrısı
çekiyorsanız

DiKKAT!

Gastroenteroloji Uzmanı
Doç. Dr. Emine Köroğlu
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Huzursuz Bağırsak
Sendromu olarak da bilinen
IBS, toplumda oldukça
yaygın görülmesine karşın
yeterince tanınmadığı için
ne yazık ki hastalar tedavi
için zaman kaybedebiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç.
Dr. Emine Köroğlu, IBS’in
kişinin yaşam kalitesini ciddi
oranda etkileyen, iş gücü
kaybına neden olan ve hatta
tedavi edilmediği taktirde
psikolojik sorunlara neden
olabilen fonksiyonel bir
hastalık olduğunu söylüyor.

T

OPLUMDA özellikle 18-30 yaş
arasındaki genç nüfusta daha
yaygın görülen IBS, Inflamatuvar
bağırsak hastalığı ya da bağırsak
kanseri gibi daha ciddi olabilen bağırsak
sorunlarıyla bağlantılı olmasa da yarattığı
stres ve psikolojik sorunlar nedeniyle kişinin
yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen önemli
bir sorun oluşturuyor. Yeditepe Üniversitesi
Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı
Doç. Dr. Emine Köroğlu, üstelik hastalığın
tedavi edilmemesi durumunda hem yaşanan
fizyolojik sorunlar hem de psikolojik etkileri
nedeniyle çok ciddi iş gücü kayıplarına neden
olabileceğini hatırlattı.

KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR
IBS’in neden ortaya çıktığı ile ilgili kesin
bir bilginin bulunmadığını ancak stres
faktörünün hastalığın semptomlarını kötü
etkilediği belirten Doç. Dr. Emine Köroğlu;
“IBS’in ortaya çıkmasında genetik ve çevresel
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faktörler, stres, enfeksiyon, mikrobiyota,
anksiyete, depresyonun rol oynadığı biliniyor.
Bununla birlikte hastalığın kadınları daha
fazla etkilediği de gözlemleniyor. Ancak
burada da etkenin ne olduğu kesin olarak
ortaya konmuş değil” diye konuştu.

BELİRTİLER KİŞİDEN KİŞİYE
FARKLILIK GÖSTERİYOR

IBS’in fonksiyonel şişkinlik veya dispepsi
olarak tanımlanan erken doyma, karın üst
orta kısmında ağrı ile kendini gösteren
hastalıklarla karıştırılabildiğini hatırlatan
Doç. Dr. Emine Köroğlu, hastalığın ayırt edici
belirtileriyle ilgili şu bilgileri verdi: “IBS’de
karın ağrısı ile birlikte; kabız baskın formunda
kabızlık, ishal baskın formunda ishal ya da
kabız-ishal atakların birlikte olduğu karma tip
IBS görülebilir.”
Huzursuz bağırsak sendromu belirtilerinin
kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceğini
belirten Köroğlu, “Her hastada farklı şiddette
bir tablo oluşturur. En yaygın görülen
belirtileri ise; dışkılama sonrası tipik olarak
tamamen ya da kısmen ortadan kalkan
karın ağrısı, kramp veya şişkinlik, aşırı gaz,
ishal veya kabızlık: Bazı hastalarda birbirini
takip eden ishal ve kabızlık nöbetleri, dışkıda
mukustur. Huzursuz bağırsak sendromu olan
hastalar, zaman zaman belirti ve şikâyetlerin
daha kötü olduğu ataklar ve tamamen
kaybolduğu istirahat dönemleri yaşar.”

ŞİKAYETLERİN SON 3 AYDIR
VAR OLMASI GEREKİR

“Bu şikâyetlerin son 6 ayda ortaya çıkması
ve son 3 aydır da devam etmesi halinde
IBS düşünülmelidir” diyen Doç. Dr. Emine
Köroğlu, tanıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“IBS’in en belirgin özelliklerinden biri de
şikâyetlerin gece yatarken görülmeyip, gün
içinde kendisini göstermesidir. Dolayısıyla
hasta hikayesinin alınması son derece önem
taşır. Tanı, kalın bağırsakta aynı şikâyetlerle
seyreden başka hastalıkların (tümör, iltihabi

bağırsak hastalığı vb.) olmadığı tespit edildikten sonra konur. Zira, hastalar çoğu kez kanser korkusuyla hekime başvurur. Bunun için
de öncelikli olarak ayrıntılı hikâye alınması ve
fiziki muayene yapılması gerekir. Kanser ya
da başka ağır bir rahatsızlıkla karıştırılmasını
önlemek için kan tetkikleri, dışkıda gizli kan,
fleksiblesigmoidoskopi ya da kolonoskopi
ile bağırsak içinin tam olarak görülmesi ve
görüntüleme yöntemleri yapılması gerekebilir.
IBS, kalın bağırsak hastalığı olarak bilinse de
tüm mide ve bağırsak sistemini etkiler. Farklı
hastalıklarla karıştırılmaması için tetkiklerin
titizlikle yapılması gerekir.”

TEDAVİDE HASTA UYUMU ŞART!
IBS’in, tedavisinin uzun vadede yönetilmesi
gereken kronik bir hastalık olduğunu ve
dikkat edilmezse tekrarlama riskinin yüksek
olduğunu söyleyen Köroğlu, “Hastanın
şikâyetlerine yönelik tedavi düzenlenir,
antispasmodik, laksatif, antibiyotikler ile
tedavi edilir. Tedavi edildikten sonra şikâyetler
tekrarlayabilir” dedi.
IBS tedavisinde hastaya yaşadığı sorunun
tam olarak ne olduğunun çok iyi anlatılması
gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Emine
Köroğlu, aksi taktirde hastanın tedaviye uyum
sağlayamadığını ve geçmeyen şikayetleri
nedeniyle arayışlarına devam ettiğini belirtti.
Medikal tedaviyle birlikte hastanın dikkat
etmesi gerekenler konusunda Gastroenteroloji
Uzmanı Doç. Dr. Köroğlu şu bilgileri verdi:
“Öncelikle bazı yaşam tarzı değişikliklerine
ihtiyaç duyulur ki bunların başında egzersiz
gelir. Egzersiz günlük rutinin bir parçası
haline gelmeli. Bu hastaların günde en az
45 dakika yürümesini öneriyoruz. Zaman
içinde şikayetlerin giderilmesinde fark
yarattığı görülecektir. Bunun yanında elbette
sağlıklı beslenmek de önemli. Fastfood tarzı
beslenmekten uzak durmalı, sağlıklı, yeterli,
dengeli beslenmeli, hızlı yemek yenmemeli,
gece geç saatlerde yemek yememeye dikkat
edilmeli ve sigara, alkolden uzak durulmalı.”

PANDEMİYLE BİRLİKTE IBS VAKALARI ARTTI
Son dönemde IBS hastalığına dair
farkındalığın artmasıyla söz konusu
şikâyetlerle hekime başvuruda artış olduğunu
söyleyen Doç. Dr. Emine Köroğlu, Covid-19
enfeksiyonun bağırsaktaki mikrobiyota
üzerindeki olası etkilerinden dolayı Irritable
Bağırsak Sendromu pandemi döneminde
daha sık görülmeye başlandı. Bununla birlikte
pandeminin yarattığı her türlü stresin de
bağırsakların fonksiyonlarını bozduğu
düşünülüyor” diye konuştu.
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Günümüzde dünyanın dört bir
yanındaki sosyal medya kullanıcıları,
tüm bilgilerini online dünyaya gönüllü
olarak vererek dijital ortamı aktif olarak
zenginleştiriyor. Bununla birlikte sosyal
medyayı kullanırken yabancılardan
gelen arkadaşlık isteklerini kabul
etmek ya da her hesap için aynı
şifreyi kullanmak gibi gizliliğinizi
ve güvenliğinizi riske atacak birçok
hata yapıyorsunuz. Laykon Bilişim
Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu,
sosyal medyada yaygın olarak yapılan 5
güvenlik hatasının altını çiziyor.

SOSYAL MEDYADA
YAPILAN 5 YAYGIN

GiZLiLiK VE
GÜVENLiK HATASI

D

ÜNYANIN dört bir yanından
sosyal medya kullanıcıları, bilgilerini online dünyaya gönüllü olarak
vererek dijital ortamı aktif olarak
zenginleştiriyor. Instagram ve Twitter’dan
Facebook ve TikTok’a kadar kullanıcılar kişisel
hayatlarını, beğenilerini, hoşlanmadıkları şeyleri, ilgi alanlarını ve sıklıkla dijital ve fiziksel
sağlıklarını tehlikeye atabilecek hassas bilgilerini paylaşıyorlar. Laykon Bilişim Operasyon
Direktörü Alev Akkoyunlu, sosyal medyada
yaygın olarak yapılan 5 gizlilik ve güvenlik
hatasını paylaşıyor.
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Dijital dünya fırsatlar ve engeller getirir.
Bir yandan araştırma yapabilir, çalışabilir,
alışveriş yapabilir ve başkalarıyla iletişim
kurabilirsiniz. Öte yandan büyük teknoloji
devlerinin sonsuz takibi, manipüle edilen
bilgiler ve her türlü bilgiyi size karşı kullanabilecek siber suçlular, dolandırıcılar, zorbalar ve
takipçiler ile karşı karşıya kalırsınız.
Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev
Akkoyunlu, muhtemelen şu anda sosyal medyada yaptığınız ve yalnızca gizliliğinizi değil,
finansal refahınızı da riske atan en yaygın 5
hatayı sıralıyor.
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ŞIFRELERI BIRDEN FAZLA
HESAPTA TEKRAR TEKRAR
KULLANIYORSUNUZ

GÜÇLÜ parolalar, dijital dünyadaki kişisel ve
finansal bilgilerinizin kilidi ve anahtarıdır. Her
bir sosyal medya hesabı için büyük ve küçük
harflerden, sayılardan ve özel karakterlerden
oluşan güçlü, benzersiz bir parola, verileriniz
bir ihlale maruz kalırsa veya çevrimiçi olarak
dolandırılırsanız, siber dolandırıcıların hesabınıza erişim elde etmesini zorlaştırır. Sosyal
medya hesaplarınızı gözden geçirmek için
biraz zaman ayırın ve aynı oturum
açma bilgilerini kullandığınız
parolaları değiştirin.

GÜVENLIK TEMELLERINI
ATLIYORSUNUZ
GÜVENLIK temellerini atlıyorsunuz. Veri
ihlalleri ve siber saldırılar konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çok sayıda kampanyaya
rağmen, kullanıcılar hesaplarını temel gizlilik ve
güvenlik ayarlarıyla güvence altına almak için
hiçbir çaba göstermezler. İki faktörlü (2FA) veya
çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)
özelliklerini kullanmamak bunun
başında geliyor. Facebook hesabınız için iki faktörlü korumayı
aktif hale getirmek sadece
bir dakika sürer. Sadece
bunu etkinleştirerek kimlik bilgilerinizin yanlış
ellere geçme ihtimaline karşı kendinizi
büyük bir baş
ağrısından
kurtarırsınız.
Ek olarak,
hesabınızın
genel durumunu gözden
geçirin. Fotoğraflarınız ve konumunuz gibi yayınladığınız
bilgilere herkesin erişmesi
gerçekten gerekli mi?

ETIKETLENDIĞINIZ FOTOĞRAFLARI
KONTROL ETMEYI IHMAL
EDIYORSUNUZ
PROFILINIZDE yayınladığınız verilerden ve fotoğraflardan siz sorumlusunuz
ancak etiketlendiğiniz bir gönderinin
çevrimiçi itibarınız üzerindeki etkilerini
düşündünüz mü? Etiketlendiğiniz fotoğrafların herkesin görebileceği şekilde profilinize
gelmesini önlemenize yardımcı olacak ayarları
her zaman kontrol edin. Siz her ne kadar
güvenlik politikası ayarlarına dikkat etseniz
de maalesef sosyal medya uygulamaları belli
güncellemeler ile ayarlarınızı sıfırlayabiliyor.
Belirli periyotlarda güvenlik politikalarınızı
gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca sosyal
medya uygulamalarının güncel versiyonlarını
mutlaka takip edin. Genellikle yeni versiyonlar
ile belli başlı güvenlik açıklarının kapatıldığını
düşünecek olursak eski versiyon uygulamaları
kullanmak da yapılan hatalar arasına giriyor.

KIŞISEL VERILERI VE
GÜNDELIK HA YATINIZI AŞIRI
PAYLAŞIYORSUNUZ

KIŞISEL verileri ve gündelik hayatınızı aşırı
paylaşıyorsunuz. Online dünyada aşırı paylaşım
yapmak, hepimizin suçlu olduğu bir eylemdir. Herhangi bir bilgi paylaşmamanız gerektiğini söylemesek de hassas veriler için kimlik avı
yapmak isteyen dolandırıcıların ve siber suçluların hedefi olma ihtimalinizi azaltmak için en
azından telefon numaranızı, doğum gününüzü
ve e-posta adresinizi gizli tutmalısınız.
İnternette bir bilgi paylaşmadan önce iki kez
düşünün ve kendinize bu verilerin bir noktada
size karşı kullanılıp kullanılamayacağını veya
nasıl kullanılabileceğini sorun. Tabii ki banka,
kredi kartı bilgileri, ev adresleri veya şifreleri
asla çevrimiçi olarak paylaşmayın. Ayrıca çok
fazla fotoğraf paylaşmaktan kaçının. İşverenler
ve şirketler, işe almadan önce genellikle sosyal
medya profilinizi kontrol eder. Yani yeni bir iş
arıyorsanız, albümlerinizi gözden geçirin veya
en azından bazı fotoğrafları özel yapın.

YABANCILARDAN GELEN
ARKADAŞLIK ISTEKLERINI KABUL
EDIYORSUNUZ

YABANCILARDAN gelen arkadaşlık isteklerini kabul ediyorsunuz. Arkadaş listenizde yüzlerce kişinin olması sosyal medya kullanımı için
çok önemli. Bununla birlikte, çevrimiçi olarak
yabancılarla arkadaş olmak, tüm gönderilerinize erişmelerini sağlamak, herhangi bir kişisel
bilginize sahip olma ve sizinle iletişim kurma
fırsatı vermek son derece tehlikeli bir kombinasyon olabilir. Çevrimiçi dünya tamamen
eğlence ve oyundan ibaret değildir. Kimlik avı
girişimlerine ve dolandırıcılara karşı kendinizi
savunmasız bırakma riskiniz var. Kendinize bir
iyilik yapın ve arkadaş listenizde bahar temizliği
yapın. Şüpheli veya tanıdık olmayan kişiler
bulursanız, bunları derhal kaldırın ve engelleyin. Ayrıca her arkadaşınızdan gelen mesaja
güvenerek kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
Bazen arkadaşlarınızın hesapları çalındığında
bu hesaplar siber saldırganlar tarafından sizinle
iletişim kurmak için kullanılabilir. Borç para gibi
istekleri de yanıtlamadan önce arkadaşınızla
birebir görüşerek teyit alın.
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İnsanlık Tarihi Serüveni:

Yeşim Özkoç

Yılın son ayları muhasebe
zamanıdır. Yılı kapatırsınız;
iyisiyle, kötüsüyle… İşte
yeni bir yılı karşılamaya
hazırlandığımız yılın
bu son ayında, herkes
yeninin merakında,
heyecanında ve iyi olması
temennisindeyken, benim
aklımda bambaşka bir şey
vardı… Yılın son ayında,
doğduğum ve büyüdüğüm
şehir, Ankara’da olmamı,
gönlümde hep özel bir yeri
olan Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ne tekrar bir
“merhaba” demek fırsatı
olarak değerlendirdim.
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NSANLIK tarihinin kronolojik sunumuna ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Eski Ankara
bölgesinde yer alır ve binası da başlı
başına tarihin parçasıdır. 1921 yılında kalenin
Akkale olarak isimlendirilen burcunda kurulan
ilk müze Augustus Mabedi ile Roma Hamam’ından toparlanan eserleri barındırıyordu.
Daha sonra Atatürk’ün tavsiyeleriyle merkezde
bir “Eti Müzesi” kurmak için diğer bölgelerdeki
Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye başlanınca, geniş mekanlara sahip bir müze binası
ihtiyacı doğmuştur. Böylece o zamanki Kültür
Müdürü Hamit Zübeyr Koşay ve Maarif Vekili
Saffet Ankan’a metruk halde bulunan Mahmut
Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’ın onarılarak
müze binası olarak kullanılmasına karar verdi.
1943 yılında binaların onarımı devam ederken,
Alman Arkeolog H.G. Guterbock başkanlığındaki bir heyet tarafından müze yerleştirilmeye
başlanmış ve orta bölüm ziyarete açılmıştır.
Bugün idari bina olarak kullanılan Kurşunlu Han’da araştırmacı odaları, kütüphane,
konferans salonu, laboratuar ve iş atölyeleri
yer almakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir
salonu olarak kullanılmaktadır.
Tarihi müze binası ve zengin eser çeşitliliği

ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 yılında
İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasında
birinci seçilerek “Avrupa’da Yılın Müzesi” unvanını elde etmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında
yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde,
Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik çağdan
başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir
sırayla sergilenmektedir. Bu sergileme biçimi
aynı zamanda müzenin gezi güzergahını da
oluşturmaktadır. Haydi şimdi benimle beraber
tarihte yolculuğa çıkıyorsunuz!

PALEOLITIK ÇAĞ MÖ 1000000- 11000
İnsanlık tarihinin % 99’u gibi çok büyük
bir bölümünü kapsayan bu çağ, aynı zamanda
ilk insan atalarının ortaya çıkışı ve ilk aletlerin
üretimi yoluyla insanlaşma sürecine girişi temsil etmektedir. Doğanın sınırlayıcı ve belirleyici
baskısı altında yaşayan Paleolitik Çağ insanları
ekonomik açıdan, avcı ve toplayıcı toplulukları
temsil ederler. Müzede sergilenen bu döneme
ait buluntular Karain Mağrası, Gaziantep Çevresi, Dursunlu, Yarımburgaz Mağarası, Nizip,
Dülük, Hatay Çevresi, Etiyokuşu, Gavurkale,
Kadıpınarı Mağarası, Üçağızlı Mağarası, Öküzini Mağarası’nda yapılan kazılardan gelmiştir.
Bu çağı anlatan mini bir animasyon film müzede buluntuların sergilenmesinde görsel destek
olarak kullanılmaktadır ve dönemi anlamak
açısından çok yardımcı olmaktadır.
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NEOLITIK (YENI / CILALI TAŞ) ÇAĞ
MÖ 10000 - 5500
İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında
ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan
dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır.
Bu Çağ ilk köy tipi yerleşimlerinin yanı sıra
anıtsal tapınaklar, kabartmalar ve heykellerle
bilinir. Çatalhöyük kazılarında bulunan Ana
Tanrıça Kybele heykelcikleri belki de bunların en bilinenidir. Ayrıca Hacılar buluntuları
da bu dönemi anlamak açısından önemli rol
oynamaktadır. Son dönemde tüm dünya bilim
insanları arasında büyük heyecan yaratan Şanlıurfa’da bulunan Göbekli Tepe kazı alanı da bu
döneme dahildir ve müzede alanda bulunan
dikilitaşların en önemli iki tanesinin replikası
ile temsil edilmektedir.

KALKOLITIK ÇAĞ MÖ 5500 - 3000
Bu çağda tarım ve hayvancılığa dayalı yaşam biçimi gelişmiş , daha karmaşık toplumsal
düzen oluşmaya başlamış ve köy toplulukları
kentleşme sürecine girmiştir. Ayrıca bakır
kullanımı çeşitlenmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu
çağa ait sergilenen buluntular Hacılar, Canhasan, Tilkitepe, Alacahöyük ve Alişar’dandır.
Müzede bu döneme ait bir ev canlandırması
yapılmış ve görsel olarak buluntuların daha iyi
anlaşılması sağlanmıştır.

ESKI TUNÇ ÇAĞI MÖ 3000 - 2000
Bu çağ başlarında Anadolu’da yaşayan insanlar, bakıra kalay katarak tunç elde etmişler
ve dönemin bilinen bütün madenlerini dökme
ve dövme tekniğiyle ustalıkla işlemişlerdir.
Alacahöyük Kral Mezarı’ndan ele geçen değerli
madenlerden yapılmış görkemli ölü hediyelerinin yanında Hasanoğlan, Mahmatlar,
Eskiyapar, Horoztepe, Karaoğlan, Merzifon,
Etiyokuşu, Ahlatlıbel, Karayavşan, Bolu, Beycesultan, Karataş ve Karaz buluntuları zengin
bir Eski Tunç Çağı koleksiyonu oluşturmaktadır. Bu döneme atıfta bulunan, madencilerin
çalışmalarını görsel olarak sunan canlandırma
bölümün dikkat çeken sunumlarındandır.

ASUR TICARET KOLONILERI DÖNEMI
MÖ 1950 - 1750
Bu dönem Anadolu’da yazılı tarihin başladığı dönemdir. MÖ. 1960 yıllarında Kuzey
Mezopotamya’daki Eski Asur Devleti, Anadolu
ile gelişmiş bir ticaret sistemi kurmuştu. Bu
dönemde Anadolu’da büyük grubunu Geç
Hattiler’in oluşturduğu feodal şehir krallıkları
egemendi. Akkad Çağı’ndan beri Anadolu’nun
zenginliğini bilen Mezopotamyalılar Asur’un
öncülüğünde kuzey komşuları ile geniş ve sistemli ticari ilişkiye girmişlerdi. Beraberlerinde
Anadolu’ya yabancı olan dillerini, çivi yazılarını ve silindir mühür geleneğini getirmişlerdi.
Müzede eserleri sergilenen bu döneme tarihlenen şehirler Kültepe ve Acemhöyük’tür.

ESKI HITIT VE HITIT İMPARATORLUK ÇAĞI
MÖ 1750 - 1200
MÖ 2. bin yılda Anadolu’da ilk siyasi birlik
Kızılırmak kavisi içinde Hititler tarafından kurulmuştur. Başkentleri Boğazköy (Hattuşa) ile
birlikte İnandık, Eskiyapar, Alacahöyük, Alişar,
Beycesultan, Ferzant zengin buluntu veren
Hitit kentleridir. Kabartmalı, boğa biçimli
kaplar, pişmiş toprak eserler, devlet arşivine
ait tabletler, kral adı baskılı mühürler dikkati

çekmektedir.

FRIG KRALLIĞI MÖ. 1200 - 700
M Ö. XII. yüzyıl başlarında Güneydoğu
Avrupa’dan gelen Ege Göçleri ile Anadolu’ya
giren Frigler Hitit İmparatorluğu’nu ortadan kaldırarak Anadolu’yu egemenlikleri
altına almışlardır. Geride bıraktıkları çok az
sayıdaki yazıtlar onların Hint - Avrupalı bir
dil kullandıklarını göstermektedir. Başkentleri olan Sakarya kenarındaki Gordion’dan
başka Kızılırmak yayı içinde ve güneyindeki
Alacahöyük, Boğazköy, Pazarlı, Kültepe,
Eskiyapar, Maşathöyük gibi şehirler Frigler
ve onların sanatı hakkındaki bilgi kaynaklardır. Frigya ülkesindeki kaya anıtları ile diğer
yerleşmelerde yapılan kazılar sonucu elde
edilen buluntular. Frig mimarlığının ne denli
gelişmiş ve köklü bir geleneğe sahip olduğunu
ortaya koymuştur. Ankara›ya 98 km uzaklıkta
bulunan Gordion’da efsane Kralları Midas’ın
tümülüsü görülmeye değer bir yapıdır. Bu
tümülüsün üç boyutlu sanal gezisinin yapıldığı
simülasyon odası müzenin özellikle genç
ziyaretçilerinin ilgisini çeken başarılı bir
sunum yöntemidir.

URARTU KRALLIĞI MÖ 1200- 600

Altıntepe, Adilcevaz, Kayalıdere, Patnos,
Van, Çavuştepe gibi merkezlerde mimarlıkta
ve madencilikte ileri düzeye ulaşan Urartular
Frigler ile çağdaş olarak yaşamışlardır. Urartu
sanat eserleri arasında önemli bir grubu da
mühürler oluşturmaktadır. Silindir ve damga
mühürlerin yanı sıra silindir - damga biçiminde olanlar Urartuların mühürcülük alanına
getirdiği önemli bir yeniliği göstermektedir.
Mühürler üzerinde hayvanlar, karışık varlıklar
ve bitkisel motifler bol olarak kullanılmıştır.

GEÇ HITIT KRALLIĞI MÖ. 1200 - 700
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından kurtulabilen Hititler güney ve güneydoğu Toroslar’ın dağlık bölgelerine çekilerek
tarihte son Hitit Beylikleri çağını yaşamışlardır. Kargamış, Zincirli, Malatya - Aslantepe,
Sakçagözü, Karatepe ve Tell Tayinat’da yapılan
kazılarda bu dönemin önemli merkezleri
açığa çıkarılmıştır. Geç Hitit sanatının önemli
özelliklerinden biri mimari ile yontuculuğun
birlikte uygulanmasıdır. Sur duvarlarındaki
kapılar, saray cepheleri bugün müzenin taş
eserler salonunda teşhir edilen kabartmalı taş
bloklarla (ortostad) kaplanmıştır.

KLASIK DEVIRLER - ÇAĞLAR BOYU ANKARA
Müze Anadolu’da MÖ 1. bin yıldan
başlayarak çağlar boyu devam eden Yunan,
Hellenistik, Roma, ve Bizans dönemlerine
ait altın, gümüş, cam, mermer, bronz eserleri
sergilemektedir. Buna ilave olarak Lidyalılar
tarafından ilk madeni paranın bulunmasıyla
başlayan ve bunu takip eden dönemlere ait
olan zengin bir para koleksiyonu yine müzede
bu katta sergilenmektedir.
Adettendir; bir yılı kapatırken, yılın özeti
resim, olay, videolarla şöyle bir hatırlatılır.
İşte o misal ben de 2021’in bu son ayında
insanlık tarihine bir göz attım. Nerden nereye
yürüdüğümüze... Daha iyi bir insan olabilmek
için ne/kim olduğumuzu bilmek ve hatırlamak
önemli... Meraklılarına bu serüven daimi gösterimde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde...
İyi seyirler... Mutlu yıllar...
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SÜRDÜRÜLEBiLiR DiYETiN

PÜF NOKTALARI!
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Yeşim Özcan

A

CIBADEM Bodrum Tıp Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim
Özcan, sürdürülebilir olmayan,
sağlığa ciddi zararlar verebilen şok
diyetler yerine; hem sürdürülebilir olan, hem
de sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, ‘parmak
izi’ gibi kişiye özel diyetler uygulanması
gerektiğini vurguluyor. Bunu yapmak için
de kişinin diyetisyen eşliğinde, ‘hem ruhuna
64

Yaklaşık iki yıldır günlük yaşantımızda köklü değişikliklere
neden olan Covid-19 pandemisi, sağlıksız beslenme ve
hareketsizlik nedeniyle pek çok kişide hızlı kilo alımına yol
açtı. Bu yüzden kış aylarında şok diyetlere ilgi artıyor. Ancak
dikkat! Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Yeşim Özcan, sürdürülebilir olmayan, sağlığa ciddi
zararlar verebilen şok diyetler yerine; hem sürdürülebilir olan,
hem de sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, ‘parmak izi’ gibi kişiye
özel diyetler uygulanması gerektiğini vurguluyor.
hem bedenine iyi gelecek, iyi hissettirecek’,
alternatifleri beraber oluşturacakları bir
diyet uygulaması gerektiğini belirten Özcan
“Amacınız; ideal kilonuza kavuşmaya
çalışırken, hayatınızda doğru ve kalıcı
beslenme davranışı geliştirebilmek olsun. Bazı
kurallara dikkat ederek bunu gerçekleştirmek
mümkün. Bir davranış yaptıkça kalıcı hale
gelir. Diyetisyeninizle size özel doğru yöntemi

bulup, keyifle beslenip sağlıklı kilo vermek zor
değil” diyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim
Özcan, diyetinizin pazartesi başlayıp salı
bitmemesi, hem kilo kaybınızı sağlayıp hem
de sürdürülebilir olması için, diyete başlarken
dikkat etmeniz gereken 6 kuralı sıraladı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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İdeal kilonuza
adım adım
ilerleyin
KILO verme hedefinize adım adım
ilerleyin. Eğer 10 kilo verme hedefiniz varsa,
öncelikli olarak 3 kilo vermeyi deneyin.
Hedefinizi yavaş yavaş artırın. Bu sayede ilk
hedefinize ulaşmanız hem daha kolay olacak
hem de bu durum sizi motive edip ikinci
hedefiniz için yola devam edeceksiniz. Ama
yola ‘10 kilo vermem lazım’ diye başlarsanız,
ilk hafta verdiğiniz 1 kilo sizi motive
etmeyebilir. Çünkü hedefiniz hala çok uzak
gibi düşüneceksiniz.

Hazır olduğunuzda başlayın
KILO vermeye karar verdiğinizde önce
kendinize hazır olup olmadığınızı sorun.
Yakın zamanda taşınma, önemli bir toplantı,
seyahat, tatil planı gibi süreçleriniz varsa ve
bu tarz yaşam değişikliklerinden etkilenen
biriyseniz, sürecin 1-2 gün de olsa aksaması

Size uygun, en
doğru yöntemi
belirleyin
ÇEVRENIZDE diyet yapmış ve çok iyi kilo
vermiş hatta nasıl kilo verdiğini anlatan kişiler
mutlaka vardır. Son dönem sıkça dile getirilen
2 öğün beslenme, protein diyeti, sebze diyeti
vb liste uzar ve gider. Yapacağınız şey çok
basit; bir diyetisyen ile görüşüp; beslenme
şeklinizi, yaşamınızı, çalışma saatlerinizi
detaylı konuşup size en uygun, sağlıklı kilo
verme yöntemini bulmaktır.

Şok diyetlere
itibar etmeyin
HIZLI kilo vermeyi vadeden, şok
diyetlerden uzak durun. Kilo verme hızınızı
da kimseyle karşılaştırmayın. Parmak iziniz
gibi beslenmeniz de size özel planlanmalı.
Herkes ara öğün yapmak zorunda değil veya
herkes 2 öğün beslenmek zorunda değil.
Öğün sayısı, zamanı, içeriği size özel ve
tüketebileceğiniz, uygulayabileceğiniz şekilde
olmalıdır. Sevdiğiniz, sevmediğiniz besinleri,
yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı
diyetisyeniniz ile paylaşın.

sizi daha çok strese sokuyorsa, daha sakin bir
dönemi bekleyebilirsiniz. Doğru yöntem ile
beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilir ve
sağlıkla kilo verebilirsiniz. Hatta böyle yoğun
bir dönemde kendinizle de ilgilenmek size çok
iyi gelebilir.

Başlangıç için haftalık
hedefler koyun
DIYETE başlangıç için kendinize haftalık
hedefler koyun. Örneğin; günlük içmem
gereken kadar su içiyorum; her gün en az 7
saat uyuyorum; tatlı, şekerli, hamur işi gibi
kilo almama sebep olan her ne varsa miktarını

yarıya düşürüyorum ve haftada en az 3 saat
mutlaka yürüyorum. Sadece bu 4 maddeyi
değiştirmeye başladığınızda bile karşınızda
büyük bir mesele haline gelen kilo verme
süreciniz kolaylaşıyor.

Ödül ve ceza
uygulamasından
kaçının
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan
“Diyet yaparken ‘Bu hafta çok güzel kilo
vermişim, o zaman kendimi ödüllendireyim.’
ya da ‘Hiç kilo veremedim. Bu hafta hiç
kaçamak yapmamalıyım.’ türünde ödül ve
ceza yöntemlerinden kaçının. Bu sizi uzun
vadede mutsuz edip motivasyonunu azaltır ve
kilo olarak geri döner. Bunun önüne geçmek
için ödül, ceza sisteminden çıkıp, porsiyon
kontrolü ile tanışabilirsiniz. Hangi besin
ne yerine geçer? İçerik planlamasını nasıl
yapmalıyım vb konularda diyetisyeninizden
destek alabilirsiniz” diyor.
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Ickabog
J.K. Rowling

B. Nilüfer Binbir
Cimbom

Yılbaşı
için çok
özel hediye
seçenekleri
2021’i geride bırakmaya sayılı
günler kala, bütün bir yıl
boyunca neler okumuşum,
ne tavsiyelerde bulunmuşum
diye şöyle bir arşivimi gözden
geçirdim. Sonuçta hala
okumayan var mıdır çok da
bilemediğimden, benim için
her kitapseverin kitaplığında
mutlaka yer alması
gerektiğine inandığım, üç
adetini seçip sizlerle yeniden
paylaşmak istedim. Kendi
arşivinde bulunan ve benim
gibi her birini çok beğenerek
okuyanlar için de, sevdiklerine
çok özel birer hediye seçeneği
olabilir diye düşündüm.
Herkese mutlu yıllar
diliyorum…
Okuyucuya Not:
Bu ay minik kızım katı gıda yemeğe başladı ama ne başlamak; bir yandan o ağlar,
bir yandan ben. Kaşığı görür görmez ağzını
sımsıkı kapayıp başını iki yana sallıyordu. Sallıyordu diyorum; çünkü bu sorunu çözdük.
Peki, nasıl çözdük biliyor musunuz? Kitap
okuyarak. İçinden çıkamadığım, ne yapmam
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Dune - Frank Herbert
BILIMKURGU filmlerini çok severdim
ancak bilimkurgu türünü okumaya İthaki Yayınevi’nin kitapları ile başladım. Çevirileri çok
güzel ki bilimkurguda çeviri, zaten dilimizde
de olmayan pek çok kelime türetildiği için diğer roman çevirilerinden çok daha zor. Dune,
yayınevinin bilimkurgu klasikleri serisinin ilk
kitabı. 1960’larda yazılmış bir kitabın canlılığını bugün de koruyor olması, size ne zaman
yazıldığını hiç belli etmemesi başlı başına bir
başarı. Frank Herbert’in Dune serisinin ilk
kitabı Dune, geleceği görme yetisi sağlayan
uyuşturucu olan ‘baharat’ın tek çıktığı gezegeni yönetmeye gelen hanedanın uğradığı saldırı
ve hanedanın varisi Paul’un beklenen kurtarıcı
olmasını konu alıyor. Ayrıca bu gezegende
suyun çok az bulunması ve insanların vücutlarından çıkan sıvıları bile tekrar kullanması,
okurken insanlığın geleceği ile ilgili olabilecekleri göstererek insanı dehşete düşürüyor.
Henüz bilimkurgu türü ile tanışmadıysanız bu
başyapıt doğru bir başlangıç olacaktır.

Sally

gerektiğini bilmediğim bu durumda en
güvendiğim limana sığındım. “İnternete
sorununu yaz mutlaka bir çözüm bulursun”
diyenlerden hiç olmadım. İnternetten ancak
maç sonucu, hava durumu, kur bilgisi gibi
kesin sonuçlu bilgilere ulaşmayı doğru
buluyorum. Diğer konularda ise alanının
uzmanlarının yazdığı güvenilir kaynakları

ÖNCELIKLE yorumumu okurken J.K.
Rowling’in en sevdiğim yazarlardan biri olduğunu aklınızda tutun. Yeni çıkan kitap, yazarın
on sene sonra yazdığı ilk çocuk kitabı olarak
lanse edildi ancak ben 13-14 yaş altı çocuğum
okusun istemezdim çünkü çok fazla ölüm
var. (Gerçi oynadıkları oyunlardan çok daha
masumdur diye tahmin ediyorum.) Ayrıca bir
Harry Potter macerası da beklemeyin çünkü
Harry Potter gibi bir kitabı muhtemelen ömrümüz boyunca bir daha okuyamayacağız. Bunlar
negatif denebilecek yönleriydi. Diğer taraftan,
Rowling, kalemini yine uçurmuş ve yoktan bir
ülke var etmiş. Her sayfası gözünüzün önünde
bir film karesi gibi canlanıyor. Ickabog, çocukları yaramazlık yaptıklarında korkuttukları ‘öcü’
gibi bir canavardır ancak birden bu canavar can
buluyor. Yalanlar çığ oluyor, gerçeğin gücü gözler önüne seriliyor. Sevilen bir kralı olan, bolluk
içindeki bir ülke birden tepetaklak oluyor.
Günümüzdeki yönetimleri eleştiren, büyükler
için bir masal kitabı diyebiliriz. Ben çok severek
okudum. Eğer siz de benim gibi çizgi film izlemekten hoşlanıyorsanız bu kitabı okumaktan
da çok hoşlanacağınıza eminim.

Badem

Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli
EMINIM ki; ülkemizdeki hemen hemen
her kitapsever, yazarın en az bir kitabını
okumuş ve beğenmiştir. Ben de Livaneli ne
yazarsa okuyanlardan ve beğenenlerdenim. Bu
son kitabı ise beni okuduğum dönem sebebi
ile ayrıca etkiledi. Yeni doğum yapmış bir anne
olarak iki bebeğin acıklı hikayeleri pek çok
yerde göz yaşlarımı tutamamama sebep oldu.
Mülteci hikayesi gibi gözükse de dünyanın,
insanlığın, doğanın geldiği son durumu küçük
bir hikayede anlatılmış. Konunun büyüklüğüne rağmen kitabın yalın anlatımı yazarın ustalığını gözler önüne seriyor. Mustafa ve Mesude
küçük bir kasabada geçimlerini balıkçılık ile
sağlayan bir çifttir. Bir günde hayatları kabusa
döner, başka bir günde ise arapsaçına. Kitabın
tadını kaçırmamak adına olaylar ile ilgili fazla
bilgi vermek istemiyorum ancak bugün denizlerimizde yaşadığımız yıkım insanoğlunun aç
gözlülüğü ile nasıl “geliyorum” demiş, herkesin
anlayabileceği bir sadelikte anlatılıyor. Kitabın
ekolojik yıkım ile ilgili kısımları ayrıca göz yaşlarıma sebep oldu. Farkındalığınızı arttıracak
bir kitap herkesin okumasını, arkadaşlarına
hediye etmesini şiddetle tavsiye ederim.
okumayı tercih ediyorum. Üç kitap sonunda, yemek saatleri günün en keyifli saatleri
haline geldi. Sizlere de tavsiyem kafanızı
kurcalayan herhangi bir sorunda kirli bilgi
veya bilgi kırıntıları ile yetinmeyip kitaplara
başvurmanız.
Herkese çok mutlu çok sağlıklı, bol kitaplı, kedili, köpekli bir yıl dilerim.
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İspanya’nın
başkenti Madrid’de 2011’den
bu yana faaliyet gösteren
Türk-İspanyol Sanayi ve
Ticaret Odası’nın (CCHT) bu
yıl 6.’sını düzenlediği ödül
töreni Madrid’de düzenlenen
görkemli bir törenle kültür
ve sanat dünyasının önemli
isimlerini bir araya getirdi.

PASION TURCA, CANSU
DERE VE ATRESMEDIA
iSPANYA’DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Ö

DÜL törenine İspanyol ve Türk üst
düzey devlet temsilcilerinin yanı
sıra, iş ve sanat camiasından seçkin
davetliler de katıldı. La Casa De
Papel’in sesi Cecilia Krull, Türkiye’de de büyük
bir hayran kitlesi olan dünyaca ünlü Flamenko
grubu Los Vivancos, Pop Opera’nın önemli
isimlerinden Innocence, Flamenko’nun yıldız
isimleri Carlos Rodriguez ve Sergio Bernal ile
İspanyol ve Latin televizyon dünyasından onlarca ünlü isim ödül törenini yıldızlar geçidine
dönüştürdü. Jüri oylarıyla üç ayrı kategoride
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
katkıda bulunan firma ve kişilerin ödüllendirildiğitörende, yayınladığı Türk dizileriyle
Türkiye’nin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan

Atresmedia; Türk firma kategorisinde, 20
yıldan bu yana kültürel alanda düzenlediği
faaliyetleriyle iki ülke arasında kültür köprüsü
kuran Pasión Turca ve bireysel başarı kategorisinde, oynadığı dizilerle İspanya’da büyük beğeni kazanan Cansu Dere ödüle layık görüldü.
Cansu Dere, ödülünü İspanya’nın Divası Luz
Casal’ın elinden alırken, Atresmedia’nın CEO’su
Silvio Gonzalez Moreno’ya ödülünü T.C Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Özgül Özkan
Yavuz verdi. Pasion Turca’ya ise ödülünü Türkiye’nin İspanya Büyükelçisi Sn. Burak Akçapar
takdim etti. Pasion Turca CEO’su Sinan Ufuk
Nergis ödülünü alırken yaptığı konuşmada
“Çalıştığımız 300’e yakın şarkıcı ve dans grubu
ile 3000’nin üzerinde konser ve gösteri ile 100’e

yakın ülkede birçok kalbe dokunduk. 9 yıl
boyunca İspanya da ülkemizi tanıtırken o kadar
güzel dostluklar kurduk ki Marta Sanchez’den
Paloma San Basilio’ya Ana Belen’den Monica
Molina’ya, Luz Casal’dan Lolita’ya 50 den fazla
isimle ülkemiz için gönüllü elçiler kazandık.
Yaptığımız albümler ile dizilere müzik olduk
yada keyifli bir gün batımında sizlerle arkadaşlık ettik. Ödül töreninde bizi yanlız bırakmayan
sanatçı dostlarımızada teşekkür ederiz.” dedi.
Pasion Turca Eş CEO’su Vito Montaruli ise
“Kültür ve sanatın, zengin kültürel miraslara
sahip iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek
temel bir unsur olduğuna her zaman inandık.
Bu ödül bizlere gelecekte bunu yapmaya devam
etme gücü veriyor” dedi.

Sertab Erener’in yeni şarkısı

ACiL EYLEM
ÇAĞRISI YAPIYOR
“Kim Dur Diyecek?” adlı
şarkıda, Sertab Erener ve
UNDP el ele vererek, iklim
değişikliği ile mücadele ve
küresel amaçlara ulaşma
çabalarının canlandırılmasını
teşvik ediyor.

E

UROVISION birincisi ünlü şarkıcı
Sertab Erener ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye
Ofisi tarafından bugün lanse edilen
“Kim Dur Diyecek?” adlı yeni şarkı, Sürdürü-

lebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele etmek,
yoksulluğa son vermek, eşitliği desteklemek
ve gezegenimizi korumak amacıyla herkesin
güç birliği yapması için acil çağrı yapıyor.
Glasgow’da toplanan İklim Zirvesi ile aynı
dönemde yayınlanan yeni müzik klibinde,
bilgisayarla yaratılan dinozor karakteri, “Yok
Oluşu Seçme” mesajını veriyor. Bu mesaj, tüm
dünyaya, çok geç olmadan karbon emisyonlarını sınırlama çağrısı yapan UNDP’nin yeni
küresel kampanyasının bir parçasını oluşturuyor.
Yeni şarkıya başlıca dijital müzik platformlarından ulaşılabiliyor. Müzik klibi ise,
kısa süre içinde UNDP Türkiye’nin YouTube
kanalından izlenebilecek.
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Asya’nın
en prestijli
tasarım
ödülleri
sahiplerini
buldu

TÜRKiYE’NiN
AYDA
ŞAMPiYONLARI
ODTÜ VE iTÜ’DEN!
1

140 yıllık tecrübesiyle Asya’nın lider
boya markası Nippon Paint’in 13 yıldır
mimarlık ve içmimarlık öğrencilerine
yönelik düzenlediği Asya’nın en
prestijli tasarım ödüllerinden Asia
Young Designer Awards’ın (AYDA)
Türkiye şampiyonları belli oldu. Dünya
Mimarlık Haftası’nda yayınlanan ödül
töreninde şampiyonlar Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden (ODTÜ) ve İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) çıktı.
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40 yıllık tecrübesiyle Asya’nın lider
boya markası Nippon Paint’in 13 yıldır
düzenlediği ve bu yıl Türkiye’nin de
dahil olduğu Asia Young Designer
Awards’un (AYDA) Türkiye 2021 şampiyonları
açıklandı. Birincilik ödülleri ODTÜ ve İTÜ
öğrencilerine verildi. Kazananlar, Türkiye’yi
2022’de Çin’de düzenlenmesi planlanan
global yarışmada temsil edecek. AYDA’nın
2022 temasının da açıklandığı ödül töreni,
Nippon Paint’in YouTube hesabında yayınlandı. Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme
vizyonuyla hayata geçirilen; tüm dünyadan
35 binin üzerinde mimarlık ve iç mimarlık
öğrencisinin başvurduğu ve Nippon Paint’in
mimari arenada global anlamda ses getirdiği
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AYDA, Türkiye’deki öğrencilerden de büyük
ilgi gördü.
50’den fazla üniversiteden 137 öğrencinin, kriterleri tamamlayarak çalışmalarını
jüri değerlendirmesine sunduğu yarışmada
“Empati için tasarla” temasında birbirinden
değerli projeler üretildi. Nippon Paint’in YouTube hesabında yayınlanan ödül töreninde İç
Mimarlık kategorisinin birincisi İTÜ’den Berk
Kesimoğlu olurken Mimarlık kategorisinin
birincisi de ODTÜ’den Şevval Simruy Baygül
oldu.

ŞAMPIYONLARIN ŞAMPIYONU ÇIN’DE
BELIRLENECEK VE HARVARD’A GIDECEK

Aralarında Çin’in, Japonya’nın ve Singapur’un olduğu ve Türkiye’nin de katılımıyla
toplam 16 ülkede düzenlenen yarışmada ülke
şampiyonları 2022’nin yazında Çin’de düzenlemesi planlanan global finalde yarışacaklar.
Global yarışmanın kazananı ise “Asia Young
Designer of the Year” unvanı ile Harvard
University Graduate School of Design’da 6
haftalık Design Discovery Program’ına katılma fırsatı yakalayacak.
Mimarlık kategorisinde birincilik kazanan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi Şevval Simruy Baygül projesiyle ilgili
“AYDA yarışmasını görünce ve konusunun da
‘Empati için tasarla’ olduğunu öğrenince çok
heyecanlandım ve katılmak istedim. Öncelikle
belirtmek isterim ki “Düşülke” adını verdiğim
projemle birincilik kazandığım ve ülkemi
global arenada temsil etme şansı yakaladığım
için mutluyum. Projemi hazırlarken amacım,
kullanıcı ve mekanlarla empati kurmak oldu.
Bunu da en iyi hayalet şehirlerle yapabileceğimi düşündüm ve İtalya’daki terk edilmiş eski
Roma Krallığı’nı buldum.
Çok büyük ölçekli ve zorlu bir arazi. Ancak
ben zorlu arazilerin kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılamada ve bu ihtiyaçları karşılarken sunduğu daha yüksek potansiyele sahip olduğunu
düşünüyorum. Elimde zorlu bir arazi var ve
zorlu günlerden geçiyoruz, ‘Zaten insanların
yaşaması için var olan bu yeri çürümekten
kurtarabilir miyim?’ ve ‘Maceraperestleri,
ziyarete gelen turistleri konaklatabilir miyim?’
sorularını kendime sorarak insanların konaklayabileceği, tarım yapabileceği ve yaşayabilecekleri alanlar geliştirdim. Ben bu projeyle
aslında; insanları bir araya getirerek ortak
bir yaşamı paylaşmayı ve gelecek nesillere
de aktarılmasını istedim. Bunu da empatiyle

yaptım,” dedi.
İçmimarlık kategorisinde birincilik kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi İçmimarlık
öğrencisi Berk Kesimoğlu ise projesiyle ilgili;
“Öncelikle bu yarışmaya katılmama vesile
olan hocalarıma ve yarışmayı Türkiye’ye taşıyan Nippon Paint’e teşekkür etmek isterim.
Projemin adı ‘Street House’. Bir evin sokak
oyunu alanına dönüşmesi projesi. Proje arsam
Kuzguncuk’ta. Önceden ofis, ondan da önce
pasaj olan yerin bir konuta dönüşümünü,
konutun da sokakla iç içe geçmesini ele aldım.
Projemi hazırlarken iki şeye dikkat ettim:
Trafik, park sorunu, teknoloji, çocukların
çoğunlukla evde vakit geçirmesi, güvenlik
problemleri nedeniyle ‘Çocukların sokakta
oyun oynayamaması’ ve insanların bir araya
gelememesinden dolayı “Komşuluk ilişkilerinin eksik yaşanması”… Böylece projem hem
kamusal alana hem de ev yaşamına dikkat
çekiyor. Özellikle bahçe alanını çocukları ve
mahallede yaşayan insanları bir araya getirmek için tasarladım. Burada da mahalleliye
çocuklara güvenli bir alan sağlandığında keyifle oynayabileceklerini göstererek bir empati
kurmalarını sağladım.” şeklinde konuştu.
AYDA’nın 2022 konsepti de ödül töreninin
sonunda açıklandı. “Yakınsama: Mekânsal
Tasarımda Bir Aradalık” olan yeni tema
kapsamında farklı geçmişlere, kültürlere ve
bölgelere sahip tasarımcıların birbirlerinden
öğrenebilecekleri, ortak ve temel sosyal zorluklara mümkün olan en iyi çözümü sunabilecekleri bir geleceği şekillendirmeye yardımcı
olunması hedefleniyor.

MIMARLIK KATEGORISI KAZANANLAR:
1.’lik Ödülü - DÜŞÜLKE Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Şevval Simruy Baygül
2.’lik Ödülü - THE NATURE LOOP İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Gelgeç
3.’lük Ödülü - MITIGATION LAB İstanbul
Teknik Üniversitesi (Çift Anadal Programı)
Berk Kesimoglu
1. Mansiyon - YIĞIN İstanbul Teknik Üniversitesi Naz Nar
2. Mansiyon - UPCYCLER PARK TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İrem
Tümay
3. Mansiyon - [ARALIKTA] İstanbul Teknik
Üniversitesi Hikmet Arın Aydın

İÇ MIMARLIK KATEGORISI KAZANANLAR:
1.’lik Ödülü - STREET HOUSE İstanbul

Teknik Üniversitesi (Çift Anadal Programı)
Berk Kesimoğlu
2.’lik Ödülü - VERTICAL VILLAGE İstanbul
Teknik Üniversitesi Merve Uçan
3.’lük Ödülü - NEIGHBOR-GROUND Kadir
Has Üniversitesi Cansu Erdem
1. Mansiyon - MERAKLI KUTU Kırıkkale
Üniversitesi Eren Akavcı
2. Mansiyon - AGROACRES İstanbul Teknik Üniversitesi Aslıhan Öztürkoğlu
3. Mansiyon - HEAL&FEEL
PLAYGROUND Başkent Üniversitesi Nehir
Gülyüz
AYDA Türkiye yarışmasının daha fazla
kitleye ulaşması konusunda katkı koyan ve
öğrenci katılımı sağlayan üniversitelere de
ödüller verildi. İç Mimarlık katkı ödülünü
Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık katkı ödülünü ise Sakarya Üniversitesi
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü aldı.
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INSTAGRAM SELFiE
ViDEOSU iLE KiMLiK
DOĞRULAMAYA BAŞLADI

Deniz Gözükızıl

teknoamigo@gmail.com
dgoz33@hotmail.com

Çift bantlı
MercusysWi-Fi
sinyal genişletici
satışa sunuldu
TP-Link’in ‘bütçe dostu’
ağ markası Mercusys’in
ürün portföyü genişliyor.
Günümüzde pek çok evin
ortak sorunu olan Wi-Fi
sinyallerinin evin her yerine
yeterince güçlü ulaşamamasına en uygun çözüm olan
sinyal genişleticilere yeni bir
model ekleyen Mercusys, bu kez
AC standardında, çift bantlı bir
modeli satışa sundu.
Mercusys ME30, ayarlanabilir
yüksek kazançlı antenleri sayesinde Wi-Fi kapsama alanını kolayca
genişletiyor. Prize takılarak kullanılan
ürün, yönlendirici ya da modemden
aldığı sinyalleri evin diğer bölümüne
yüksek hızda iletiyor. Böylece, Wi-Fi ölü bölge
sorunu kolayca ortadan kalkıyor; evin her
yerinde internet keyfi yaşanıyor.
Çift bantta toplam 1200 Mbps’ye varan
hızlara sahip olan ürün, 4K video, online
oyun gibi uygulamaları sorunsuzca yapmayı
sağlıyor. Ağın en yüksek hızda çalışmasını
sağlayabilmek için ‘Uyarlanmış Yol Seçimi’
özelliğine sahip olan Mercusys ME30, veriler
için en iyi bandı ve yolu akıllıca seçiyor; ağ
verimliliğini yüksek tutuyor. Kurulumu son
derece kolay olan sinyal genişletici, üzerinde
yer alan WPS tuşu sayesinde kolayca modem/router ile eşleşip çalışır hale geliyor. Bu
eşleşmeden sonar Akıllı Sinyal Göstergesiyle
evde en uygun yere cihaz konumlandırılıyor ve
Wi-Fi sinyal sorunu çözülmüş oluyor.
Mercusys ME30, aynı zamanda bir accesspoint (erişim noktası) özelliğine de sahip.
Üzerinde yer alan Ethernet girişine PC, IPTV,
oyun konsolu gibi cihazlar bağlanabiliyor. Tüm
bu gelişmiş özelliklere karşın ME30 da diğer
Mercusys modelleri gibi bütçe dostu. Ürünün
şu an tavsiye edilen fiyatı KDV dahil 279 TL.
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INSTAGRAM, spam ve sahte hesaplara
karşı yeni bir adım attı ve yurt dışında kimlik
doğrulama için video selfie kullanmaya
başladı. Bu yeni sistemde kullanıcılardan
kafalarını farklı açılara döndürdükleri kısa bir
video isteniyor. Hiçbir şekilde Instagram’da
görünmeyeceği söylenen ve sunuculardan da
30 gün içinde silineceği ifade edilen bu video
sayesinde kimlik doğrulaması yapılıyor.
Platformu bu yolla sahte hesaplardan büyük ölçüde arındıracak gibi duran Instagram’ın
bu altyapıyı hali hazırda kullanılan hesapları
doğrulamak için de kullanıp kullanmayacağı
belli değil. Yeni başlayan uygulamanın geriye
dönük işletilmesi zahmetli olacaktır, dolayısıyla bizce küçük bir ihtimal.

Huawei Watch GT 3 akıllı saat
Türkiye’de satışa sunuldu
SIZ bu haberi okurken Huawei Watch GT
3, markanın resmi Türkiye mağazasındaki
yerini aldı bile. Huawei Watch GT 3, ince
ve narin bileklere hitap eden 42 mm’lik
sürümü için 2.699 TL fiyat etiketine sahip. Bu
versiyonda silikon kayışla geliyor.
Altın renkli 42 mm versiyon ise metal
kayış ile 3.399 TL‘ye satılıyor. Silikon kayışlı
46 mm’lik model için 2.699 TL, titanyum gri
isimli metal kayışlı 46 mm versiyon içinse
3.399 TL’yi gözden çıkartmalısınız. Sunduğu
özellikler ve şıklığı ile rakiplerinden oldukça
önde bir ürün olan Huawei Watch GT 3, zor

görünse de umarız Türkiye pazarında hak
ettiği yeri bulur.

TouchRetouch ile fotoğraflarınızda
istenmeyen öğeleri kaldırın
UYGULAMANIN en kullanışlı özelliği
fotoğraflarda istenmeyen nesneleri hızlı bir
şekilde kaldırabilmesi. TouchReTouch sayesinde telefon kabloları, direkler ve güç hatları gibi
nesneler fotoğraflardan yok edilebiliyor. İstenmeyen nesneleri başarılı bir şekilde kaldıran
uygulamada hem düz hem de kavisli objeleri
yok etmek mümkün. Uygulama sivilce ve cilt
lekelerini silme yeteneğine de sahip. Lambaları, sokak işaretlerini, çöp kutuları gibi insan
yapımı nesneleri de silebilen uygulamada
karışık nesnelerde her uygulamada olduğu gibi
sorunlar çıkabiliyor. Leke yok edici sayesinde
ise küçük lekelere dokunuphızlı bir şekilde
temizlenebiliyor. TouchRetouch’ta tek dokunuşta çizgi kaldırma özelliği de bulunuyor.
Çizginin sadece bir parçasını silmek isterseniz
bölüm yok edici kullanabilirsiniz. Daha iyi bir
performans için çizgi kalınlığı ince, orta veya
kalın olarak ayarlanabiliyor.
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SQUID GAME
ADIYLA GELEN
SiBER TEHDiTLERE
DiKKAT!
Güney Koreli popüler dizi Squid Game,
yayınlanmasını takip eden ay boyunca 111
milyondan fazla izlenmeyle Netflix’in en çok izlenen
dizisi oldu. İzleyicilerden gelen bu yoğun talebin
ardından siber suçlular, internette kurdukları
dolandırıcılık düzenleriyle hayranların hevesinden
yararlanmaktan geri durmadı. Kaspersky uzmanları,
Truva atları, reklam yazılımları ve Cadılar Bayramı
kostümlerine ait sahte teklifleri dahil olmak üzere
Squid Game’i konu alan tehditler hakkındaki
görüşlerini paylaştı.

E

YLÜL ve Ekim 2021 aylarında
Kaspersky, web’de adında Squid
Game geçen birkaç düzine kötü
amaçlı dosyaya rastladı. Analiz edilen
çoğu dosyada diğer kötü amaçlı programları
yükleyebilen Truva atı indiricileri tespit
edildi. Bunun yanında başka Truva atları ve
reklam yazılımları da vardı. Siber suçluların
planlarından biri şu şekilde çalışıyordu:
İddiaya göre kurbana serinin ilk oyununun
animasyonlu bir versiyonu gösterilirken, aynı
anda kullanıcılar çeşitli tarayıcılarından veri
çalabilen bir Truva atı başlatıldı. Klasörlerden
birinde sistem her yeniden başlatıldığında
Truva atını başlatmak için kullanılabilecek bir
kısa yol da oluşturuldu.
Kaspersky ayrıca Squid Game’den
yararlanan mobil kötü amaçlı yazılımlar da
buldu. Kullanıcı, Squid Game’in bir bölümünü
indirmeyi umarak Truva atını indiriyor.
Uygulama cihazda başlatıldığında kontrol
sunucusuyla iletişime geçerek görevlerin
tamamlanmasını istiyor. Bu tarayıcıda bir
sekme açmak veya kontrol sunucusundan
alınan numaralara SMS göndermek olabiliyor.
Bu Truva atı, diğer popüler uygulamalar,
oyunlar ve kitaplar görüntüsü altında, resmi
olmayan uygulama mağazalarında ve çeşitli
portallarda dağıtılıyor.

SATILIK SQUID GAME TAKIMLARI
Cadılar Bayramında bu yıl kim hangi
karakter olacak sorusunun popüler cevabı
belli gibi görünüyor. Siber suçlular da aynı
şekilde düşünüyor. Bu amaçla Squid Game
ile ilgili birçok sahte mağazanın ortaya
çıktığını gözlemliyoruz. Çoğu sahte mağaza
oyuncuların dizide giydiği gibi kostümleri
satın alma fırsatı sunuyor. Bu tür mağazalar
kendilerini resmi olarak konumlandırıyor.

Ancak, bu tür sitelerden alışveriş
yapan kullanıcıların ürünü alamama
ve paralarını kaybetme riski var.
Ayrıca kurbanlar siber suçlularla
banka ve kişisel kimlik bilgilerini
paylaşıyor. Çünkü alışveriş için kart
ayrıntılarının, e-posta adresinin, ikametgah
adresinin ve tam isim gibi kişisel verilerin
sağlanması isteniyor.
Squid Game’e çevrimiçi girin… kimlik
ve bankacılık bilgileriniz başkalarının eline
geçsin
Kaspersky uzmanları, Squid Game’i
yayınlamayı teklif eden “klasik” kimlik avı
sayfalarının yanı sıra, ana ödül olan 100
BNB’yi (Binance jeton) kazanmak için
oyunun çevrimiçi bir versiyonunda rekabet
etmeyi teklif eden birkaç sayfaya da rastladı.
Söylemeye gerek yok: Oyuncu vaat edilen
ödülü asla alamıyor, verilerini kaybediyor
veya farkında olmadan kötü amaçlı yazılım
indiriyor.
Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton V.
Ivanov, şunları söylüyor: “Squid Game’in
cazibe haline gelmesi sadece bir zaman
meselesiydi. Trend olan diğer tüm konularda
olduğu gibi, siber suçlular da neyin işe
yarayıp neyin yaramayacağı konusunda iyi
bir önseziye sahiptir. ‘Squid Game’ heyecan
verici olduğu için, diziye dair eşyalar satmayı
teklif eden birçok kimlik avı sayfasını
gözlemliyoruz. Diğerleri kullanıcıları şovdaki
oyunları çevrimiçi oynamaya davet ediyor.
Söylemeye gerek yok; kurbanlar bu işin
sonunda verilerini, paralarını kaybediyor ve
cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar yükleniyor.
Kullanıcıların şovu izlemek veya ürün satın
almak için kaynak ararken, web sitelerinin
gerçekliğini kontrol etmeleri son derece
önemli.”

KASPERSKY, KÖTÜ NIYETLI
PROGRAMLARIN VE
DOLANDIRICILIKLARIN
KURBANI OLMAKTAN
KAÇINMAK IÇIN
KULLANICILARA ŞUNLARI
TAVSIYE EDIYOR:
m Kişisel verilerinizi girmeden
önce web sitelerinin gerçekliğini
kontrol edin ve film izlemek
veya indirmek için yalnızca
resmi web sayfalarını kullanın.
URL biçimlerini ve şirket adı
yazımlarını iki kez kontrol edin.
m İndirdiğiniz dosyaların
uzantılarına dikkat edin. Bir
video dosyasının uzantısı asla
.exe veya .msi olmaz.
m Kötü amaçlı ekleri
tanımlayan ve kimlik avı sitelerini
engelleyen Kaspersky Security
Cloud gibi güvenilir bir güvenlik
çözümü kullanın.
m İçeriğin erken
görüntülenmesini vaat eden
bağlantılardan kaçının. İçeriğin
gerçekliği hakkında herhangi
bir şüpheniz varsa, bunu servis
sağlayıcınıza danışın.
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Elif Sanchez, Türk Halk
Müziği, Klasik Müzik ve
Caz eğitimini harmanladığı
müzikal tarzı ile Anadolu ve
Azerbaycan coğrafyasının en
sevilen türkülerini, kendine
has yorumuyla seslendirdiği,
adını taşıyan ilk albümü
“Elif Sanchez”, Pasion
Turca etiketiyle tüm dijital
platformlarda dinleyicilerle
buluştu. Kendisiyle adını
taşıyan albümünü ve müzikal
yolculuğunu konuştuk.
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ELİF SANCHEZ:
“Her tarzda kendimden
bir parça buluyorum”

M

ÜZISYEN bir aileden gelen
ve 10 yaşına kadar ailesinden
aldığı müzik eğitiminin ardından,
İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan 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.
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.
İşte Elif Sanchez ile gerçekleştirdiğimiz kısa söyleşiden sayfalarımıza yansıyanlar...
m İlk albümünüzle
müzikseverlerle buluştunuz. İçerisinde Türkü
de var İspanyolca bir
şarkıda Elif Sanchez
bu çeşitliliği neye
borçlu?
Bizim türkülerimiz
ve Azerbaycan türküleri
hayatımın çok büyük
bir kısmını kaplıyordu.
İstanbul Devlet Konservatuarı’nın ardından Berklee’ye gittim
ve 10 yıl Amerika’da
yaşadım. Latin kültürü
ve İspanyolca da eşimden dolayı hep hayatımın
içindeydi. Bu 9 şarkılık
albüm eskiden kim olduğumu ve şimdi kim olduğumu
anlatan çok güzel bir albüm
oldu. Bütün bunlar bende birleşti
ve böyle bir albüm çıktı ortaya.
m Repertuarı nasıl belirlediniz?
Dinlemekten hoşlandığım ve söylemekten keyif aldığım eserleri seçtim.
Repertuarı seçerken özgür davrandım.
“Ay Oğlan Yiğit Misin”, “Almanı Attım
Xarala”, “Bağlamam Perde Perde” gibi
Anadolu ve Azerbaycan Türkülerini farklı
düzenlemelerle kendime has bir üslupla
yorumladım. Aynı zamanda söz ve müziği
Armando Manzanero’ya ait “Contigo
Aprendi” şarkısını da İspanyolca olarak
seslendirdim.
m Caz ile yollarınız nasıl kesişti?
Amerika’ya gitmeden önce Bahçeşehir
Üniversitesi Caz Bölümü’nde tam burslu
olarak caz vokal okudum ve bu süreçte,
Sibel Köse, Baki Duyarlar, Şevket

Akıncı, Amy London, Maucha Adnet, Duduka
Da Fonseca gibi değerli caz müzisyenleriyle
çalıştım. Hayatıma caz girdikçe adeta ben
hayat buldum. Klasik Caz ve türküleri kendi
müziğimde buluşturdum. Her tarz müzikte
kendimden bir parça buluyorum.
m Siz kimleri dinlemekten keyif alırsınız?
Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Erkan Oğur, Alim
Qasimov, Omara Portuondo, Bebo Valdes
ve Stevie Wonder… Bu saydığım ve daha
sayamadığım bütün müzisyenlerin hayatımda
oynadığı roller çok büyük.
m Şu ana kadar kariyerinizdeki en özel
an hangisiydi?
2015’te kurduğum “Mediant Collective”
grubu ile 14 Grammy ödül sahibi Javier
Límon’un “Refuge of Sound” projesine konuk
sanatçı olarak davet edilmemdi.
m Müzik dışındaki ilgi alanlarınız
neler?
Doğayla iç içe olmayı, yürüyüş yapmayı
çok seviyorum. Onun dışında dans etmek de
tutkularımdan biri. Özellikle Latin dansları;
salsa ve cha chacha en keyif aldığım danslar.
Yağlı boya resim yapmayı seviyorum. Benim
için çok rahatlatıcı bir aktivite.
m Bundan sonraki müzikal tarzın nasıl
devam edecek?
Bundan sonra yine türkülere yeni bir hayat
getirerek bilinen ve hiç bilinmeyen güzel türkülerimizi yorumlayacağım. Kafamda birçok
proje var. Her gün yeni bir fikirle uyanıyorum.
Onun dışında yine bizim müziğimizden etkilenerek aranje edeceğimiz İspanyolca bir albüm
düşünüyoruz. Dünyanın her yerinde konser
vermek ve içimdeki müziği olabildiğince çok
dinleyici ile paylaşmak istiyorum.
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21. FRANKFURT TÜRK FiLM FESTiVALi

“ALTIN ELMA ÖDÜLLERI”DAĞITILDI

21.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde 2021 yılının ödülleri sahiplerini buldu. Frankfurt’ta
gerçekleştirilen festivale Reha Özcan, Serdar Akar, Nida Karabol, Alp Yenier, Fehmi Yaşar,
Bülent Emrah Parlak, Arif Özserin gibi birçok oyuncu, yönetmen ve yapımcı katıldı. Selçuk Yöntem
2020 yılı yaşam boyu onur ödülünü alırken 2021 yılı jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen
Senan Kara, Emir Özden, Uluç Bayraktar, Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, Reis Çelik, Selin Kavak, Rena
Lusin Bitmez, Yiğit Armutoğlu, Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Cem Sultan Ungan’a da
kalabalık bir izleyici önünde gerçekleşen törenleAltın Elma Ödülleri takdim edildi.

U

LUSLARARASI Frankfurt Türk
Filmleri Festivali 21’inci yılında
Frankfurtlu sinemaseverlerle biraraya geldi. 25-30 Ekim 2021 tarihleri
arasındaki festival, film gösterimlerinin ardından düzenlenen ödül töreniyle son buldu.
Film gösterimleriyle oyuncu, yönetmen ve
yapımcıları izleyicilerle bir araya getiren 21.
Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin 2021 yılı kazananlarına takdim edilen
ödül töreninde konuşan Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Kurucu Başkanı
Hüseyin Sıtkı, “Zor zamanlardan geçtiğimiz
pandemi döneminde 2020 festivalini gerçekleştirememenin üzüntüsünün ardından bu yıl
her iki festivali bir arada yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zor şartlarda bize destek
olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza,Hessen eyaleti Bilim ve Sanat bakanlığına,
Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’ne, Frankfurt
başkonsolosluğumuza, bize destek veren tüm
sanatçı ve sinemaseverlerin yanı sıra festivalimizin gizli kahramanları olan tüm ekip
arkadaşlarıma gösterdikleri çabalardan dolayı
çok teşekkür ederim”dedi.
21.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivaline katılan Frankfurt Türkiye
başkonsolosu Erdem Tunçer’de Uluslararası
Frankfurt Türk Film Festivalinin Alman toplumunda ne kadar önemli bir yer tuttuğunun
altını çizerek başta Festival başkanı Hüseyin
Sıtkı’yı ve ödül alan tüm oyuncu yönetmen ve
senaristleri tebrik etti.
Sinemaseverlerle 2022’de yeniden birlikte
olma temennilerinin ardından takdim edilen
Altın Elma ödüllerini kazanan isimler kategorilerine göre şöyle sıralanıyor,

2021 ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ
m Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Halil Ergün ve
Suna Yıldızoğlu
m Vefa Ödülü: Bilge Olgaç
m En iyi Film: 9.75
m En iyi Yönetmen: Gölgeler İçinde, Erdem
Tepegöz
m En iyi Kadın Oyuncu: Bilmemek, Senan
Kara
m En iyi Erkek Oyuncu: Gölgeler İçinde,
Numan Acar
m Jüri Özel Ödülü: Bilmemek, Emir Özden
m En iyi Görüntü Yönetmeni: Gölgeler
İçinde, Hayk Kirakosyan
m En iyi Senaryo: 9.75, Uluç Bayraktar -

Damla Serim
m En iyi Müzik: Ölü Ekmeği, Reis Çelik
m 2. Belgesel Yarışması Birincisi: Tanrı
Göçmen Çocukları Sever mi Anne, Rena Lusin
Bitmez
m 2. Belgesel Yarışması Özel Ödülü: Fatma
Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi, Orhan
Tekeoğlu
m 13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması
- Türkiye birincisi: Majid’den Sevgilerle,
Yiğit Armutoğlu
m 13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması
- Almanya birincisi: Hundeleben-Köpek
Hayatı-Cem Sultan Ungan
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BU BESiNLERi BiRLiKTE
TÜKETiRKEN DiKKAT!
Türk mutfağında bazı yemeklerin birlikte tüketilmesi yılların
alışkanlığı. Genellikle yemek planlamaları yaparken ilk
olarak akla bu eşleşmeler geliyor. Örneğin; kurufasulyepilav, köfte-ayran, karnıyarık-pilav gibi… Ama bazı gıdaları
birlikte tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Acıbadem
Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı
“Bazı besin maddelerinin emilimi birlikte tüketildiği zaman
birbirinden olumsuz etkilenebiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Fatma Turanlı
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EZZETLERI birlikte çok güzel
olsa da sağlıklı beslenme önerileri
açısından biraz değişiklikler veya
eklemeler yapılmasına da ihtiyaç
duyulabilir. Günümüz koşullarında daha da
önemli hale gelen güçlü bağışıklık sistemi,
sağlıklı beslenme ile yeterli vitamin - mineral

almakla doğrudan alakalı olduğu için yediğimiz gıdaların içeriklerinin dengeli olması
gereklidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Fatma Turanlı ‘pilav üstü kuru’dan köfte-ayran ikilisine birlikte tüketildiğinde dikkat
edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

CITYBESLENME

Süt ve pekmez / yumurta ikilisi
SÜT kalsiyum içeriği çok yüksek, genellikle
çocuklara kahvaltıda bol miktarda içirilen bir
içecektir. Pekmez ve yumurta da kahvaltıda
tüketilen, protein ve demirden zengin çok
kıymetli besinlerdir. Sütte bulunan kalsiyum,
pekmez ve yumurtanın içerdiği demirin emili-

Kuru fasulye/
nohut-pilav
ikilisi
BAKLAGILLER grubundan olan
kurufasulye, nohut gibi gıdalar oldukça
besleyici bir içeriğe sahip olup bitkisel
protein, kalsiyum, demir, çinko, manganez,
bakır ve B grubu vitaminlerden oldukça
zengindir. Her yaş grubunda mutlaka
tüketilmesi önerilen çok sağlıklı bir
gıda grubudur. Buna karşın içerdikleri
bu vitaminlerin vücutta kullanımını
artırmak için C vitamininden zengin
salata / meyve gibi gıdalarla tüketilmesi
önerilir. Kurufasulye ile birlikte pilav
tüketilmesi bir alışkanlık halindedir.
Pirincin glisemik indeksinin yüksek olması
tüketilirken dikkatli olunmasını gerektirir.
Özellikle diyabet hastalığı, insülin direnci
gibi rahatsızlıkları olan kişilerin pirinç
pilavı tüketmemesi, onun yerine bulgur
pilavı tüketmesi önerilir. Aynı zamanda
baklagillerde eksik olan metiyonin amino
asiti nedeniyle kurufasulye ve nohut, bulgur
ile birlikte yenildiğinde kaliteli bir protein
kaynağı haline gelir. Ayrıca kuru fasulyepilav yanına yoğurt veya ayran eklenmesi
şeker emilimini yavaşlatacaktır.

Köfte-ayran
ikilisi
ET grubu yiyecekler hayvansal protein
kaynağıdır. Aynı zamanda çok iyi bir demir
ve B12 kaynağıdır. İçerdikleri demir anne
sütünden sonra vücutta en yüksek emilim
oranına sahiptir. Özellikle kadınlarda daha
fazla görülen önemli bir sağlık sorunu olan
anemi (kansızlık) yeterli miktarda demir
içeren gıdaların tüketilmemesi veya yapılan
beslenme yanlışları nedeniyle oluşur.
Besinlerle aldığımız demirin emilimi birçok
etken ile azalabilir. Kafeinli içecekler, süt
ürünleri, kepek vb. demir emilimini azaltabilir.
Bu nedenle özellikle ciddi kansızlık şikayeti
olanlar et-köfte gibi demirden zengin gıdalarla
birlikte süt-yoğurt tüketmemeye dikkat etmeli
ve et yemeklerinin yanında mutlaka biber,
domates, yeşil salata gibi C vitamininden
zengin yiyecekleri tüketmelidir.

mini yavaşlatır veya engeller. Bu engellemenin
olmaması için yumurta ve pekmez içeren kahvaltılarda içecek olarak taze sıkılmış portakal
suyu içilmesi daha iyi bir seçenektir. Süt ara
öğünlerde veya akşam yatmadan önce içilirse
daha faydalı olacaktır.

Balık ile
yoğurt
BESLENME ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Toplumumuzda genellikle
balık ile birlikte yoğurt, süt gibi ürünler
tüketildiğinde kişiyi zehirlediği düşüncesi
yaygındır. Fakat bu doğru değildir. Balık
çabuk bozulabilen bir gıda olduğu için iyi
saklanması ve mümkünse taze olarak tüketilmesi gerekir. Balıkta oluşan herhangi
bir bozulma varsa yoğurtla birlikte yenildiğinde sindirim sistemi bozukluklarına
neden olabilir. Balıkta bulunan histamin
adlı proteinin miktarı balık bayatladığı zaman artar. Yoğurtta da histamin bulunur,
dolayısıyla bayatlamış bir balık ile yoğurt

yenildiği zaman histamin artışı zehirlenme belirtilerine neden olur. Balığın ve
yoğurdun taze olduğundan eminseniz
rahatlıkla birlikte tüketebilirsiniz.

Yemek üstü
kahve- çay
Ispanak ve
yoğurt ikilisi
KIŞ-ilkbahar aylarının gözde
sebzelerinden olan ıspanak Cvitamini
deposu olmasının yanında potasyum,
kalsiyum, magnezyum, manganez,
çinko, karoten ve lutein gibi oldukça
zengin besin ögesi içeriğine sahiptir.
Kalorisi düşük, antioksidan içeriği ise
yüksek olduğundan birçok hastalığa
iyi gelmektedir. K vitamini sayesinde
kemik sağlığına, A vitamini içeriği
ile gözlere, folikasit içeriği ile sinir
sistemi gelişimine, kansızlığa ve daha
pek çok hastalığa iyi gelmektedir.
Ispanağın yoğurtla birlikte
tüketilmesi besin içeriğinin daha
da zenginleşmesi nedeniyle sakınca
teşkil etmez. Yani yoğurdun ıspanağın
içindeki demiri bağladığı inanışı doğru
değildir.

YEMEKLERIN hemen üstüne içmeyi
sevdiğimiz geleneksel içeceklerimiz olan
kahve, çay kafein açısından çok zengin
içeceklerdir. Yenilen yemeklerden aldığımız
demirin emilimi hemen yemek üstüne içilen
çay, kahve nedeniyle çok azalır. Demirden
zengin gıdaları fazla tüketmediğimiz de
düşünülürse kansızlığı önlemek için bu
alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gereklidir.
Özellikle kahvaltıda tüketilen demir kaynağı
yumurta ile çay içilmemesi veya açık limonlu
bir çay içilmesine, yanında portakal, kivi
gibi C vitamininden zengin meyvelerin
tüketilmesine dikkat edilmelidir.
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Yüksek tansiyon
hakkında doğru sanılan

10 YANLIŞ!

Prof. Dr.
Bekir Sıtkı Cebeci

U

ZUN yıllar hiçbir belirti vermediği
için ‘sinsi hastalık’ olarak nitelendirilen hipertansiyon; kalp krizi, kalp
yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği
ve periferik damar hastalığı için majör risk
faktörünü oluşturuyor. Şikayet oluşturmasa bile yüksek kan basıncını tedavi etmek
ise kalp damar hastalığına bağlı ölümleri
azaltırken, diğer hastalıkların da oluşmasını
önleyebiliyor. Ancak toplumda hipertansiyona yönelik yayılan bilgi kirliliği erken tanı
konulmasını ve tedaviden başarılı sonuç
alınmasını engelleyebiliyor.
Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, bu
nedenle hiçbir yakınması olmasa bile herkesin
18 yaşından itibaren iki yılda bir, 40 yaşından
sonra veya 18-40 yaş arasında olup hipertansiyon yönünden yüksek risk taşıyor ise
yılda birkaç kez tansiyonunu ölçtürmeleri ve
hipertansiyon tanısı konulduğunda hekime
danışmadan ‘kan basıncım ideal değerlere
düştü’ diyerek ilaçlarını asla bırakmamaları
gerektiğine dikkat çekerek, “Bazı özel durumlar dışında, hipertansiyon tedavisi hayat boyu
devam ediyor. Tansiyonunuz normal değerlere ulaştıktan sonra tedaviyi bırakmanız kan
basıncının tekrar yükselmesine yol açacaktır.
Bu yüzden tedavinizle ilgili her konuyu mutlaka doktorunuza danışın” diyor. Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci toplumda
hipertansiyon hakkında doğru sanılan 10
hatalı bilgiyi ve doğrularını anlattı; önemli
öneriler ile uyarılarda bulundu.
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Hipertansiyon,
damarlarımızdaki kan
basıncının istirahatte,
fiziksel ve psikolojik
stresin olmadığı koşullarda
130/80 mmHg değerinin
üzerinde olması olarak
tanımlanıyor. Ülkemizde
yapılan Türk Hipertansiyon
Prevalans çalışmasında;
18 yaş üstü kişilerin yüzde
31’inde ‘hipertansiyon’ tespit
edilmiş. Yani, ülkemizde her
3 kişiden biri, hipertansiyon
hastası! Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci
toplumda hipertansiyon
hakkında doğru sanılan 10
hatalı bilgiyi ve doğrularını
anlattı; önemli öneriler ile
uyarılarda bulundu.
YANLIŞ! Tansiyonum yüksek ama bende
herhangi bir şikayet oluşturmuyor, gereksiz
yere ilaç almayayım
DOĞRUSU: ”Herhangi bir şikayet
oluşturmadığı için hekimin önerdiği ilaçları
kullanmamak, sağlık açısından yapılabilecek
en büyük yanlışlardan biridir” uyarısında
bulunan Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, şöyle
devam ediyor: “Hiçbir yakınmanız olmasa bile
yüksek kan basıncı; damarlarınıza, kalp, böbrek ve beyin gibi organlarınıza zarar veriyor.
Hastalığın sessiz dönemi sonlanıp yakınmalar
başladıktan sonra oluşan hasarları düzeltmek
ise mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle şikayet oluşturup oluşturmamasına bakılmaksızın hipertansiyon mutlaka tedavi edilmelidir”
YANLIŞ! Tansiyon ilacımı uzun zamandır
kullanıyorum, alışkanlık yapmıştır, değiştirmeliyim
DOĞRUSU: Hipertansiyon tedavisinde
önemli olan, kullandığınız ilacın tansiyonunuzu kontrol etmesi ve herhangi bir yan etki
oluşturmamasıdır. Kan basıncınızı kontrol
altına alıyorsa ve yan etkisi yoksa, uzun süredir kullanıyor olmanız ilacı değiştirmeniz için

bir gerekçe oluşturmaz. İlaca bağlı yan etki
veya o ilacı kullanmanızı engelleyen başka bir
hastalığın oluşması durumunda doktorunuz
gerekli değişikliği yapacaktır.
YANLIŞ! Tansiyonumun çıktığını hissediyorum, onun için ölçmüyorum
DOĞRUSU: Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Bekir Sıtkı Cebeci, kan basıncı yükseldiğinde
hastalarda genellikle baş-ense ağrısı, başta
dolgunluk ve basınç hissi, kulaklarda basınç
ile yüzde kızarma gibi belirtiler gelişebildiğini
söyleyerek, “Ancak bir gurup hastada yüksek
kan basıncı değerlerine rağmen hiçbir şikayet
oluşmaz. Yakınmaların oluştuğu kan basıncı
değeri de kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenlerden dolayı hipertansiyon
hastaları mutlaka kan basıncı ölçümü ile tedavilerini takip etmeliler” diyor. Dolayısıyla kan
basıncı normal seviyeye ulaşıncaya dek daha
sık, örneğin günde 2-3 kez, normalleştikten
sonra da birkaç günde bir tansiyonu ölçmek
gerekiyor. Bunun yanı sıra herhangi bir sorun
hissetmeniz durumunda da kan basıncınızı
kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
YANLIŞ! Tansiyonum normal değere
ulaştı, artık ilacı bırakabilirim
DOĞRUSU: Hipertansiyon tedavisi bazı
özel durumlar dışında, hayat boyu devam ediyor. Tansiyonunuz normal değere ulaştıktan
sonra tedaviyi bırakmanız tekrar yükselmesine neden oluyor. Bu yüzden ilacınızı kesinlikle bırakmayın. Tedavinizle ilgili her karar
doktorunuz tarafından verilmeli.
YANLIŞ! Tansiyonum yükselince beyin
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kanaması geçiririm, onun için hemen tansiyonumu düşürmeliyim. Limonlu su içip, beyin
kanamasını önlemek için kafamı soğuk suya
sokmalıyım
DOĞRUSU: Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Bekir Sıtkı Cebeci tansiyona bağlı beyin kanamasının toplumdaki yaygın inanışın aksine
düşük oranlarda geliştiğini söyleyerek, “Bu
durumda bile kan basıncını ani değil, kontrollü düşürüyoruz. Limonlu su içmek, soğuk duş
almak ve başı yıkamak sonuca etkisi olmayan
gereksiz yaklaşımlardır. Psişik rahatlatıcı etki
ile tansiyonu bir miktar düşürebilir, ancak
tedavi edici etki oluşturmaz” diyor.
YANLIŞ! Tansiyonumu düzenli ölçtüğümde ara sıra yüksek değerde çıkıyor, bu nedenle
hemen ilave ilaç almalıyım
DOĞRUSU: Tansiyon değeri her yüksek
çıktığında ilave ilaç almak gerekmez. Prof. Dr.
Bekir Sıtkı Cebeci, tansiyonun acil düşürülmesi gereken tabloları ‘hipertansif aciller’ başlığı
altında topladıklarını vurgulayarak, şöyle
devam ediyor: “Tansiyon yüksekliği ile birlikte
gelişen göğüs ağrısı, nefes darlığı, felç-inme
ve ciddi burun kanaması gibi acil durumlarda,
acil servis ve yoğun bakımlarda kan basıncını
kontrollü şekilde düşürüyoruz. Bunun için
genellikle damar yolu ile ilaç uyguluyoruz.
Ciddi şikayetin olmadığı yüksekliklerde panik
ve endişe etmek gerekmiyor. Biraz dinlendikten ve sakinleştikten 3-5 dakika sonra ikinci,
gerekirse üçüncü bir ölçüm alıp, tansiyon
değeri düşüyor ise müdahale etmeden izleyip
değerleri kayıt altına alın. Kontrollerde
tansiyon değerlerinizi doktorunuzla paylaşın.

Doktorunuz tedavinizi yetersiz görürse ilaç
ve doz düzenlemesi yapacaktır. Tansiyon yüksekliğine baş ağrısı, uyuşma ve huzursuzluk
hissi gibi şikayetler eşlik ediyorsa hekiminizin
uygulayacağı ilaç tedavisiyle kan basıncınızı
kontrol altına alabilirsiniz”
YANLIŞ! Tansiyon ilacımı alıyorum, ayrıca
diyet – egzersiz yapmam gerekmiyor
DOĞRUSU: Hipertansiyonda ilaç tedavisinin yanında ilaç dışı önlemler de çok önem
taşıyor. Tüm hipertansiyonlu hastalarda
ideal kiloya göre düzenlenmiş Akdeniz tipi
sağlıklı diyet (sebze, meyve, kuru baklagil,
tavuk ile balık gibi beyaz et içeren, sıvı yağ
tercih edilen, katı ve trans yağ olmayan, rafine
karbonhidratı ve tuz içeriği kısıtlanmış < 1,5
gr/gün) ve haftanın çoklu günlerini kapsayan
egzersiz öneriliyor. Sigara kullanmamak,
alkolü (kullanıcılar için) sınır değerler içerisinde tüketmek tavsiye ediliyor. Potasyum
içeriği yüksek gıdaların kullanımı destekleniyor. Stres azaltıcı önlemler ve uyku hijyeni de
tansiyon kontrolünde önem taşıyor.

YANLIŞ! Hipertansiyon hastasıyım ve ilaç
kullanıyorum. Romatizmal ağrı kesicileri, grip
için akıntı-sekresyon giderici ilaçları rahatça
kullanabilirim.
DOĞRUSU: Romatizmal ağrı kesicilerin,
grip için akıntı – sekresyon giderici ilaçların
kullanımı tansiyon değerini yükseltiyor.
Dolayısıyla kontrolsüz ilaç kullanmayın. Yeni
ilaç kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza
mutlaka yüksek tansiyon için kullandığınız
ilaçları söyleyin.
YANLIŞ! Hipertansiyon orta-ileri yaş hastalığıdır. Çocuklarda yüksek tansiyon olmaz
DOĞRUSU: Esansiyel hipertansiyon diye
adlandırılan ve tansiyonun yaklaşık yüzde
90’ını oluşturan kan basıncı yüksekliği genetik geçiş özelliğine göre orta ve ileri yaşta ortaya çıksa da, çocuklarda hatta yeni doğanda da
(sekonder nedenli) görülebiliyor.
YANLIŞ! Covid -19 virüsüne bağlı sorun
yaşamamak için tansiyon ilacımı değiştirdim
DOĞRUSU: Covid -19 virüsü hücre içine
ACE reseptörüne bağlanarak girdiği ve ACEI
denilen, hipertansiyonda yaygın olarak
kullanılan tansiyon ilaçlarının bu reseptör
sayısını arttırarak virüsün hücre içine girişini
kolaylaştırabileceği ve virüs yükünün artacağı
yönünde tıp dünyasında kuşkular vardı.
Ancak bu kaygılar, hipertansiyon ile ilişkili
derneklerin ve kardiyoloji derneklerinin tedavilerin aynı şekilde sürdürülmesi yönünde
görüş bildirmeleri ve bu konuda yapılan
çalışmaların sonuçlarının yayınlanmasından
sonra ortadan kalktı. Dolayısıyla tansiyon
ilacınızı değiştirmeniz gerekmiyor.
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ANTGİAD Ankara’ya

ÇIKARMA YAPTI

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sert’in başkanlığında Ankara’da Anıtkabir’i ve
Ankara Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti.

A

NKARA’da ilk olarak 10 Kasım Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle
Anıtkabir’i ziyaret eden ANTGİAD
heyeti, burada Ulu Önder’in manevi huzuruna
çıktı. Anıtkabir’de mozoleye heyet adına çelenk bırakan Başkan Osman Sert, daha sonra
Anıtkabir Anı Defteri’ni imzaladı.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Sert, Anıtkabir Anı Defteri’ne şu notu yazdı;
“Bugün kurmuş olduğunuz Cumhuriyetin
yılmaz bekçileri olarak huzurunuzdayız. Laik,
demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla, ülkemizi çağdaş muasır medeniyetler
seviyesine çıkarmak için canla başla mücadele
ediyor ve yorulmadan çalışıyoruz. Bizlere yani
gençlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağımıza huzurunuzda söz
veriyoruz. Vefatınızın 83’üncü yılında Antalya
Genç İş İnsanları Derneği olarak sizleri rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz
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şad olsun.”
Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara
Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret eden
ANTGİAD heyeti, burada ortak iş birliği
çalışmaları ve yapılabilecek projeler hakkında
görüş alışverişinde bulundu.
Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Serhan Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede iki dernek
arasında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan
Osman Sert, “Ankara Genç İş Adamları
Derneğimiz ile ekonomiyi, dernek çalışmalarımızı konuştuk. Gençler olarak birlikte
ülke ekonomisine katkı sunacak kentler arası
ticareti artıracak işbirliği projelerimiz üzerine
görüş alışverişinde bulunduk. Ankara ile Antalya arasındaki bağlarımızın güçlenmesi ve
daha ileri taşınması için söz birliğine vardık.
Umuyorum bundan sonra da bu sıcak ilişkiyi
sürdüreceğiz.
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ARD Atasını
saygıyla andı!

Akdeniz Reklamcılar Derneği, Başkan Güldal Siğinç eşliğinde
bir heyetle 10 Kasım Atatürk’ü ebediyete uğurlamamızın 83.
yılında, Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma
ve çelenk sunma programına katıldı.

S

AAT 09.05’te tüm yurtta olduğu
gibi Antalya’da da yaşamın durduğu
anlarda, Cumhuriyet Meydanı’nda,
protokol, çok sayıda bürokrat, sivil
toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşların
yoğun katılım gösterdiği anma töreni
gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının hemen ardından
çelenk sunumuna geçildi.
Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı
Güldal Siğinç, Yönetim Kurulu Üyesi Cem
Çınar, Denetim Kurulu Üyesi Ayşen Ovalı

Binbir ve önceki dönem başkanlarından
Himmet Öcal’dan oluşan heyet de Türk
Eğitim Vakfı’nın hazırladığı ARD çelengini
meydana bıraktı.
Başkan Siğinç; “Duygu dolu anlar yaşadık.
Elbette Büyük Önderi kaybetmenin hüznü
var ama dünyada az rastlanır böylesi büyük
bir lidere sahip olmanın verdiği gurur da var
yüreklerimizde. Sadece 10 Kasım’larda değil,
Atamızı her zaman sevgi, saygı, minnet,
rahmet ve özlemle anıyoruz” açıklamasında
bulundu.
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FRAPORT TAV ANTALYA
HAVALiMANI’NDA

ATATÜRK SERGİSİ

Gazeteci ve turizm yazarı Halil Öncü, arşivinde bulunan ve
kendisi için oldukça anlamlı olan orijinal 1940’lı ve 1950’li
yıllara ait olan 10 Kasım Gazetelerinden oluşan sergisini bu yıl
yine Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda açtı.

F

RAPORT TAV Antalya Havalimanı ev
sahipliğinde düzenlenen sergide aralarında Vatan, Ulus, Memleket, Dünya
ve Cumhuriyet Gazetesi gibi 15 adet
1940’lı ve 1950’li yıllarda ait orijinal 10 Kasım
gazetesi yer aldı. İç Hatlar Giden Yolcu katında
açılan sergi 15 Kasım tarihine kadar açık kaldı.
Sergiye seyahat için gelen yolcuların büyük ilgi
gösterdiği gözlenirken, ayrıca Havalimanı çalışanları da sergiyi gezerek o dönemi yaşadılar.
Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol
yaptığı açıklamasında “ Pandemi sonrasında
Havalimanındaki ilk sergimiz. Atatürk’ün
ölümünün 83. yıldönümünde sayın Halil Öncü
Bey’in büyük destekleri ile burada bu sergiye
imza atmış bulunuyoruz. Hem geçmişte
basında çıkmış önemli haberleri tekrardan
hatırlatmak, görsel olarak yolcularımıza
sunmak, aynı zamanda da 10 Kasım
Atatürk’ün ölüm yıldönümünü hatırlamak
için uygun ve doğru bir sergi oldu. Halil Bey’i
de bu konuda tebrik etmek isteriz. Kendisi
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de hakikatten Antalya’da özellikle turizme
değer veren bir şahsiyet olarak bilinmekte.
Ama böyle özel zamanlarda özel destekleri
ile de bizim için çok değerli bir kişilik. Burada
bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük
bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. 10 Kasım
gibi bizim için aslında, matemi üzüntüyü
hatırlatacak bir günde Ulu önderi bu şekilde
yad etmek, bir nebze de olsa hoş bir eda
bırakıyor gönlümüzde.” dedi.

10 KASIM TARİHİ YOLCULUĞU
Yıllar önce bu gazete arşivini
oluşturduğunu ifade eden Halil Öncü, bu
dönemlerde bu sergiyi çeşitli noktalarda
vatandaşlar ile buluşturduklarına dikkat
çekti. Fraport TAV Antalya Havalimanı
yönetimine serginin gerçekleşmesinde
verdikleri katkı için teşekkür eden Halil Öncü
“Yıllar önce edindiğim bu anlamlı gazeteler
ile oluşturduğumuz sergi ile yine her zaman
olduğu gibi Cumhuriyetimizin kurucusu,
Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir
özlemle anıyoruz. Sergimizde Atatürk’ün
ölüm yıldönümleri olan 10 Kasım tarihli,
aralarında Vatan, Ulus, Memleket, Dünya
ve Cumhuriyet gibi 15 adet orijinal gazete
bulunuyor. Sergimizi gezenler adeta bir tarih
yolculuğuna çıkıyorlar ve o dönemlerin 10
Kasımlarını yaşıyorlar. Bu sergimizi Pandemi
öncesi 2019 yılında da yine Fraport TAV
Antalya ev sahipliğinde burada açmış ve büyük
bir ilgi görmüştük. Sergimize ev sahipliği
yapan Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri

Deniz Varol’a ve Bilgihan Yılmaz çok teşekkür
ederken, sadece yolculuk yapanların değil
tüm Antalyalıların buraya gelebileceklerini ve
bu eşsiz sergiyi gezebileceklerini hatırlatmak
istiyorum” dedi.
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ARD ÜYELERi KAHVALTILI
TOPLANTIDA BiR ARAYA GELDi
Akdeniz Reklamcılar
Derneği üyeleri Başkan
Güldal Siğinç ve yönetimi
organizasyonuyla
24 Kasım’da Nirvana
Cosmopolitan Otel’de
Chi Restaurant’a ‘Vegan
Kahvaltı’da bir araya geldi.

A

KDENIZ Reklamcılar Derneği (ARD)
üyeleri hem birlikte vakit geçirerek
motivasyon depolamak hem de
ARD yönetiminin yakın dönemde
hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında
bilgilendirilmek üzere Nirvana Cosmopolitan
Otel’de Chi Restaurant’ta bir araya geldiler.
Lezzetli vegan kahvaltı sunumunun ardından
ARD Başkanı Güldal Siğinç’in sürpriz konukları da toplantıya renk kattı.
Başkan Siğinç, kahvaltıda ARD üyeliğine katılan yedi yeni üyeyi tanıttı ve ARD üyelerinin
yakın zamanda gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği bireysel etkinlik ve faaliyetleri de ka82

tılımcı üyelerle paylaşarak duyurularını yaptı.
Tüm üyelerin birbirlerine destek olmaları için
bu tip organizasyonlarda varlık göstermelerinin yönetim olarak önem verdikleri bir konu
olduğuna dikkat çeken Güldal Siğinç ayrıca
Akdeniz Reklamcılar Derneği’nin dahil olduğu
her türlü organizasyonda da üyelerin katılımının değerini anlattı.
Kahvaltıya, ARD üyesi ve aynı zamanda Türkiye’deki 17 kültürel miras alanını
kapsayan, “Touristica UNESCO Photo Safari”
etkinliği Organizasyon Komitesi Başkanı
Serdar Karaduman’ın yardımları ve Akdeniz
Reklamcılar Derneği sponsorluğuyla Ekim
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ayında gerçekleştirilen Kapadokya Safarisi’ne
katılan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencileri; Arda
Haznedar, İzge Güneş, Çiğdem Erkin, Kardelen
Yahşa Öztoprak, Açelya Akın, Burak Özden ve
Öğretim Üyesi Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu
da sürpriz konuk olarak katıldı.
Foto Safari yarışmasında 1.’lik ödülü alan
Arda Haznedar ile birlikte tüm katılımcı
öğrencilere birer ARD hatıra tişörtü hediye
eden yönetim, Öğretmenler günü dolayısıyla
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nafia
Özdemir Hanyaloğlu için de sembolik bir
pasta sundu. Başkan Güldal Siğinç, hayata
geçirilen projeleri anlattıktan sonra 25 Kasım
Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde düzenlenecek “Medyada Kadına
Yönelik Şiddet ve Eşitsizlik Sempozyumu”nda
ARD’nin de organizasyon komitesi içerisinde
yer aldığını, bu kapsamda sempozyumda UN
WOMEN Türkiye Ofisi Program Direktörü
Zeliha Ünaldı’nın Akdeniz Reklamcılar Derneği
konuğu olarak “Rolleri Yeniden İnşa Etmek:
Reklamlarda ve Medyada Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğine Duyarlı Kapsayıcı Temsiliyet” isimli
bir sunum gerçekleştireceğini söyledi.
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AGC ILE GENÇLIK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA

IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ IMZALANDI
P
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü arasında cemiyet üyeleri için düzenlenen spor
faaliyetlerinde iş birliği içerisinde hareket edilmesi ve kentteki
tüm sportif faaliyetlerinin medya aracılığıyla kamuoyuna
sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
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ROTOKOL, AGC’nin idari merkezinde düzenlenen tören ile AGC Başkanı
İdris Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü
Yavuz Gürhan arasında imzalandı.
Protokol ile müdürlük ve cemiyet arasındaki iş birliğini güçlendirerek, spor olaylarına
ilişkin tüm yapıcı ve yaygınlaştırıcı faaliyetlerin medya aracılığı ile kamuoyuna sunmak ve
gazeteciler cemiyeti üyeleri için düzenlenen
spor faaliyetlerinde iş birliği içerisinde hareket
edilmesini amaçlanıyor. Protokol ile AGC
üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün
tesislerinden faydalanabilecek.
AGC Başkanı İdris Taş, yaptığı açıklamada,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladıkları
iş birliği protokolüyle cemiyete üye gazetecilerin sosyal aktivite ve spor yapma alışkanlıklarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Üyelerin çeşitli spor organizasyonları
aracılığıyla motivasyonları ile spora olan ilgi
ve alakalarını arttırmayı hedeflediklerini dile
getiren Taş, protokolün her iki tarafa da hayırlı
olmasını diledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan,
kentte sporu bütün yaş gruplarına yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Bu anlamda
cemiyet ile yaptıkları iş birliği protokolünü çok
önemsediklerini anlatan Gürhan, “Yaptığımız
etkinlikleri doğru şekilde duyurabilmemiz çok
önemli. Bu anlamda cemiyetin önemli bir desteği olacak. Bakanlığımızın isminde ‘Gençlik’
ifadesi olmasına rağmen biz sporu 7’den 77’ye
her yaş ve meslek grubuna yaptırmayı hedefliyoruz. Protokolün bu anlamda da çok önemli
olduğunu düşünüyorum.” dedi.
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Protokol kapsamında
ilk etkinlik
Köprülü Kanyon’a

Protokol kapsamında ilk sportif etkinlik
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Köprülü
Kanyon Milli Parkı’na gerçekleştirildi.
Gazetecilerin katıldığı ve 20 Kasım 2021 günü
düzenen etkinlikte gazeteciler hem Köprülü
Kanyon ve Tazı Kanyonu’nda doğa yürüyüşü
yaptı hem de rafting heyecanı yaşadı.
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ZiÇEV ANTALYA’dan
bir toplumsal
destek projesi daha:

ASiMETRi/ASYMMETRY SERGiSi

ZİÇEV Antalya’nın
“Kardeşliğin Yansıması 2021”
ve “Farklı Gözler Temas
Etmez 2022” projelerini bir
arada sunan “ASİMETRİ /
ASYMMETRY” sergisi Nobu
Project’te izleyenlerle buluştu.
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Z

İÇEV ve Akdeniz Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin toplumsal destek projesi olarak geliştirilen ve proje
koordinatörlüğünü, küratörlüğünü
Doç. Dr. Ebru Nalan SÜLÜN’ün üstlendiği “ZİHNİN DİLİ OLMAK” projesi, Gizem
Tuna tarafından üretilen ve “ZİÇEV” takvim
çalışmaları için gerçekleştiren yirmi dört adet
fotoğraf çalışmasından oluşuyor. “Kardeşliğin
Yansıması 2021” fotoğraf serisinde “ayna”
metaforu ile zihinsel yetersiz çocuklar ve kardeşlerinin bir arada sunumu yoluyla kardeşlik
olgusuna vurgu yapılmış. 2022 yılı “Farklı
Gözler Temas Etmez Projesi” nde ise; “Otizm
bir hastalık değil farklılıktır ve farklı gözler
her zaman temas etmek istemezler” sloganı
ile otistik bireylerin göz ve bakma edimlerine
odaklanılmış...
Serginin küratöryel kurgusunda, fotoğraf
çalışmalarına eşlik eden replikler ve otistik
bireylere empati ruhunu deneyimlemeyi
hedefleyen video yerleştirmeden oluşan bir
“interaktif deneyim alanı” geliştirilmiş. Serginin kavramsal temasında ise; başlıkta da yer
alan “Asimetri” kavramı tartışmaya açılıyor.
Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün farklılıkların
uyumu üzerine odaklandığı küratör metninde
“Asimetri” başlığı şöyle açıklanmakta:

“… ‘Simetri’ kelimesi; hem fiziksel hem
soyut sistemlerin en önemli özelliği olarak tanımlanmakta… Bu kelime adeta bir sanrı gibi
hayata olan bakış tavrımızı şekillendirdiği gibi
mükemmellik ve en güzele ulaşmanın yolunu
da belirlemekte. Oranların, dengelenmiş bedenlerin, görüntülerin kusursuzluğuna alışan
göz/zihin artık farklıyı algılarken zorlanmaya
başlarken eşyanın tabiatına ters her şeyi de bu
koşullanmadan dolayı öteki olarak algılamaya
başlıyor. İnsanlığın doğadaki her şeyin “simetrik” olduğunu düşünme sanrısı aslında pek
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de gerçekle eş değer bir tavır değildir. Aslında
insan bedeni de dahil olmak üzere mikro ve
makro ölçekte doğadaki hiçbir şey mükemmel
ve simetrik oranlara sahip değildir. Bilimsel
çalışmalar bizlerin farkına varmadığımız asimetrilerin doğal ve estetik olanı inşa ettiğini
göstermektedir. Doğada her detayda var olan
ve bizim farkında olmadığımız tüm asimetriler aslında zihnimizdeki estetik bağlamdaki
mükemmellik olgusunu inşa eden nüansları
oluşturur. Gördüğümüz, algıladığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz her olgu barındırdığı farklılıklarla güçlenir, güzelleşir. Sergide
izleyeceğiniz ZİÇEV öğrencileri, kahramanları, aileleri bize bu mükemmel uyumu tüm
gerçeklikleri ile aktarıyorlar. Sizleri sergide;
“asimetri” lerin oluşturduğu mükemmel dengenin içerisindeki bağımsız ifade olanaklarına
ve empati gücünüzü deneyimlemeye davet
ediyoruz. Gerçek, samimi, olağan ve interaktif
bir çehre ile…”
Nobu Project’te izleyenlerle buluşan sergi,
26.12.2021 tarihine dek izlenebilir.
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AKDENİZ ÜNİVERSiTESi’NDE
MEDYANIN KADINA YÖNELiK
ŞiDDETLE MÜCADELESiNDEKi
ROLÜNE MERCEK TUTULDU
A

Akdeniz Üniversitesi’nde 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında,
üniversite ve Akdeniz Reklamcılar Derneği işbirliği ile
“Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve Eşitsizlik Sempozyumu”
düzenlendi. Sempozyumda, medyada toplumsal cinsiyet
eşitliği yönünde çalışmalar yürüten akademisyenler,
sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve Antalya barosundan
katılımcılar medyanın kadına yönelik tutumunu farklı
açılardan değerlendirildi.
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KDENIZ Üniversitesi Kadın
Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KATCAM) tarafından Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü dolayısıyla Medyada Kadına Yönelik
Şiddet ve Eşitsizlik Sempozyumu düzenlendi.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda
yapılan sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Gülbin Arıcı, İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Figen Ebren, KATCAM Müdürü Doç.
Dr. Gülay Yılmaz Diko, Antalya Gazeteciler
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Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Türk Üniversiteli
Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ayla
Yüksel, Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı
Güldal Siğinç ile çok sayıda akademisyen ve
öğrenci katıldı.

Prof. Dr.
Çiler Dursun

Haytaoğlu’nda gerekse başka kadın
cinayetlerinde medyanın rolüne değinen
Prof. Dr. Gülbin Arıcı, “Yaşanan örneklerin
medyadaki haber sunumlarının cinsiyet
temelli ayrımcılık çerçevesinde sorgulanması
gerektiğini gösteriyor.” dedi. Prof. Dr. Arıcı,
medyanın kadın cinayetlerini sansasyonel
haberlere dönüştürdükçe bu konunun
sıradanlaştırılmasına ve normalleştirilmesine
yol açtığını kaydetti.

Doç. Dr.
Gülay
Yılmaz Diko

“MEDYADAN ÇÖZÜME DESTEK BELIYORUZ”

PROF. DR. ÇİLER DURSUN:
“MEDYADA KADIN OLMANIN
DAYANILMAZ AĞIRLIĞI”
Sempozyuma davetli konuşmacı olarak
katılan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun
“Medyada Kadın Olmanın Dayanılmaz
Ağırlığı” başlıklı konuşmasında, medya
sektöründe çalışan kadınların eril bir ortamda
var olma mücadelesi verdiklerini ve kendi
aralarında dayanışma ortamı yaratacak bir
yapının bulunmadığını ifade etti.

PROF. DR. GÜLBİN ARICI:
“ÇIKAN HABERLERDE
KULLANILAN DIL ÇOK ÖNEMLI”
Açılış konuşmasını yapan Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı,
konuşmasına menfur bir cinayete kurban
giden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra
Gülendam Haytaoğlu’nu ve şiddete kurban
giden tüm kadınları bir kez daha rahmetle
anarak başladı. Gerek Azra Gülendam

Medyanın çözümün bir parçası olması
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Arıcı, “Bizim
beklentimiz medyanın sorunun değil,
çözümün bir parçası olması. Medya elindeki
gücü doğru kullanarak, kadın erkek eşitliği
konusunda farkındalığın artmasına
önemli katkı sunabilir, toplumda rol model
kadınların daha görünür olmasını sağlayabilir.
Elbette bu konuda sorumlu davranan medya
kuruluşları olmakla birlikte eleştirdiğimiz
yönü ile bir kesim de var maalesef. Öncelikle
ve ivedilikle medyada kadına yönelik şiddetle
ilgili haberlerin işlenişinden başlayarak
üslup değişikliğine gidilmesi, şiddetin
özendirilmemesi gerekiyor.” diye konuştu.

Prof. Dr.
Gülbin Arıcı

DOÇ, DR. GÜLAY YILMAZ DİKO:
“MEDYANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜNÜNÜ
IYI ANLAMAK GEREK”
Konuşmasına KATCAM’ın çalışmalarından
bahsederek başlayan KATCAM Müdürü Doç.
Dr. Gülay Yılmaz Diko, kadının toplumda
güçlenmesi ve görünürlüğün arttırılmasının
merkezin önemli amaçlarından olduğunu
ve bu amaçla paneller, sempozyumlar,
seminerler düzenlemeye devam edeceklerini
söyledi. Medyanın dönüştürücü gücünü
iyi anlamak gerektiğini söyleyen Doç.
Dr. Gülay Yılmaz Diko, “Kadına yönelik
şiddet olaylarının halka duyuruluş biçimi
ve haberlerinin dilinin seçimi konusunda
büyük bir sosyal bilinç ve sorumluluk
gerekiyor. Medyadaki şiddet ve eşitsizlik
dilinin dönüştürülmesi gerektiği fikri ile
düzenlediğimiz bu sempozyumun, ortak
yapıcı dilin oluşturulmasında ve medyanın
kadınların haklarını elde etmelerindeki rolüne
katkı sağlamasını diliyorum.” diye konuştu.

AGC BAŞKANI İDRİS TAŞ:
“HER TÜRLÜ IŞBIRLIĞINE HAZIRIZ”
Medyada dilin cinsiyet eşitlikçi olmasına
çok özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
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Ayla
Yüksel

İdris
Taş

İdris
Taş

Müzeyyen
Taşçı

Güldal
Siğinç

Ayşen
Ovalı Binbir

İdris Taş, “Bu zaten gazetecinin görevidir.
Gazetecinin görevi sadece haber yazmak değil
örnek bir insan olma duruşunu da göstermesi
gerekiyor. Yüksek insani değerler çok kıymetli.
Sadece haberde değil, her programda kadına
şiddeti görüyoruz. Bunu medyada yasaklamak
çözüm değil, şiddeti önlemek çözüm.” dedi.
İdris Taş, bunun için Antalya Gazeteciler
Cemiyeti olarak üzerlerine düşeni yapmaya ve
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile her
türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.
Sempozyumda Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ayla Yüksel ile
Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Güldal
Siğinç de kadına yönelik şiddetle mücadelede
medyanın rolüne değinen birer konuşma
yaptı.
Toplantıda medya ve kadına yönelik
şiddet konusu çeşitli başlıklar altında ele
alındı. Açılış oturumunun ardından 1.
Oturum’da Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ayşad
Güdekli Başkanlığında gerçekleşti. Akdeniz
Reklamcılar Derneği davetlisi olarak
Sempozyuma katılan UN WOMEN Türkiye

Açılış Oturumu ve 1. Oturumun ardından verilen
öğle yemeği arasında katılımcılar 7 Mehmet
Restaurant’ta bir araya geldi. Sempozyum
Hazırlık Komisyonu, Katkılarından dolayı
Hilmi Beken Catering ve 7 Mehmet Restaurant’a
teşekkürlerini sundu.
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Doç. Dr.
Ayşad Güdekli

Ofisi Program Direktörü Zeliha Ünaldı ve
Akdeniz Üniversitesi davetlisi olarak Milliyet
Gazetesi Temsilcisi Fatma Kabasakallı
konuşmalarını yaptı ve soruları cevapladı.
2. Oturum’a Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Seçil Deren van Het Hof
başkanlık etti. Yine İletişim Fakültesi Öğretim
Görevlisi Ayşen Yalman, Edebiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi Nurşen Adak, Wikimedia
Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye Üyeleri
Başak Tosun ve Zafer Batık konuşmacı olarak
yer aldı.
3. ve son oturum ise Türk Üniversiteli
Kadınlar Derneği Antalya Şubesi’nden
Fulya Sarvan Başkanlığında toplandı.
Oturuma Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün
– Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Görevlisi Gazeteci Işık Tuncel,
Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyeleri Av. Eylem
Ülgen ve Av. Nur Deniz Toklu konuşmacı
olarak katıldı.

Fulya
Sarman

Serap
Kocaoğlu

Güldal
Siğinç
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Üç oturumda gerçekleşen sempozyum katılımcılarına, fuaye alanında Hilmi Beken Catering
tarafından hazırlanmış ikramlar sunuldu ve
sanatçı; Uzm. Dr. Sibel Özdoğan’ın bugün
için hazırladığı mor ve turuncu renk çerçeveli,
kadın cinayetlerine gönderme içeren aynalı
yaka iğneleri dağıtıldı. Yine sanatçının bugün
için hazırladığı ve alanda yer alan, ayna tablosu
da katılımcıların büyük beğenisini topladı. Dr.
Sibel Özdoğan, bu enstalasyonu günlerce
popülaritesini koruyan cinayet haberlerinden
etkilenerek geliştirdiğini ifade ederken yaka
iğnelerinde ve ayna tabloda kullanılan mor
rengin cinayet kurbanı olarak hayatını kaybeden kadınları temsil ettiği, turuncunun ise;
UNESCO Turuncu Şemsiyesi’nden esinlenilerek kullanıldığı belirtildi.
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ANSiAD’DAN
iŞ DÜNYASINDA ETiK PANELi
Antalya Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (ANSİAD)
etik sorunlara dikkati çekmek,
sorunların çözümüne katkı
koymak amacıyla ANSİAD
İş Dünyasında Etik Panelini
gerçekleştirdi.

A

NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) tarafından
kişiler arası ilişkilerde gerek kamusal
alanda ve gerek özel sektörde
etik sorunların günden güne artması ve
kamuoyunun bu konulara dikkatini çekmek
amacıyla ‘ANSİAD İş Dünyasında Etik’ konulu
panel gerçekleştirildi. Panele, Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin,
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)
Başkanı Ali Bahar, Muratpaşa Belediye Başkan
Vekili Hüseyin Sarı, Antalya Serbest Bölge
Kurucu ve İşleticisi (ASBAŞ) Genel Müdürü
Zeki Gürses, Antalya Ticaret Borsası (ATB)
Başkan Vekili Halil Bülbül, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı
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Mustafa Balcı, TMMOB Şehir Plancıları
Odası Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru
Manavoğlu, Antalya Kent Konseyi Başkanı
Semanur Kurt, Batı Akdeniz Sanayi ve İş
Dünyası (BAKSİFED) Başkanı Abdullah
Erdoğan, ANSİAD üyesi iş insanları ve
çok sayıda davetli katıldı. Yargıda, tıpta,
medyada, iş dünyasında etik ve itibarın
değeri konularında düzenlenen panelin
açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD

Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı,
“ANSİAD olarak demokratik, laik, hukukun
üstünlüğünü gözeten, parlamenter bir
Türkiye ekonomisinin büyümeye, gelişmeye
ve üretmeye ihtiyacı olduğu kadar bunu
başaracak gücünün de olduğuna yürekten
inanıyoruz” dedi. Başkan Akıncı konuşmasını,
“Etik kültürün oluşturulmasında üzerimize
düşen sorumlulukları yerine getirerek ve etkili
eylemlerle bunları destekleyerek toplumda bu
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Davut
Çetin

Abdullah
Erdoğan

konularda öncü olma ve farkındalık yaratma
çabamız devam edecek” sözleriyle sonlandırdı.

BİR TEK FİKİR HER ZAMAN TEHLİKELİDİR
ANSİAD üyesi ve Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde
konuşan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Medyanın Geleceğinde
Gazetecinin Sosyal Sorumluluğu” konusunda
bilgi verdi. Güldağ, “Farklı düşüncelerin olması, fikir özgürlüğüne ve toplumun gelişmesine
katkı yapar. Bir tek fikir ise her zaman tehlikelidir. Farklılıklara ihtiyacımız var. Düşünce
zenginliğinin gelişmesinde medyanın da
sorumluluğu var” dedi.

AŞI KARŞITLIĞI GÜVENSİZLİKTEN
KAYNAKLANIYOR
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ve Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Yasemin Yalım,“Covid 19 Pandemisi Deneyiminden Yola Çıkarak
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Kirliliği, Bilgilendirmenin Önemi ve Özgür İrade” konusunda
sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yalım, tıp
teknolojisinin gelişiminden kaynaklı olarak tıp
alanında da etik değerlerde sorunlar yaşandığını belirterek, “Ülkemizde aşı konusunda
hiç olmamış bir durumla karşı karşıya kaldık.
Ülkemizde aşı karşıtlığı var ve hiçbir dönem
aşı karşıtlığı olmamıştı. Bu bir güvensizlikten
kaynaklanıyor. Aşı karşıtlığı salgınla mücadelede ciddi sıkıntı yaratıyor ve yanlış bilgiyi
içeriyor.” dedi.

BİZ BİRBİRİNE GÜVENMEYEN BİR ÜLKEYİZ

Biri diğerinden çok farklı olamaz. Ülkemiz
koşullarında üç erkin ayrılığı paydasında
yürütmenin yargıya müdahalesinin fazlasıyla
yaşandığı görülüyor” dedi. Çalıkuşu, toplumsal
yapı tüm toplumun ahlaklı davranması halinde el birliğiyle kazançlı çıkacağı bir denetim
sistemi kurmuyor ise, orada ahlakın anlamsızlaşacağına işaret etti.

Kısa vadeli düşünür, vur ve kaç yöntemiyle
çalışır” dedi.
Toplantı, soru ve cevapların ardından
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı’nın konuşmacılara ve moderatöre teşekkür belgesi takdimiyle
sona erdi.

İŞ DÜNYASINDA ETİK ÇÖKÜŞ KONUSU
Braas Çatı Sistemleri İcra Kurulu Başkanı
Dr. Daniş Navaro da “Neoliberal İş Dünyasında Etik ve Çakallaşma” hakkında bir sunum
gerçekleştirdi. Etik çöküşün akıllıdan kurnaza,
faydacıdan çıkarcıya, bireyselden bireyciye
keskin bir dönüşümle olacağına işaret eden
Navaro, “Kurnazlık, belirli bir süreç içinde
kendi kendisiyle çelişkilere düşüp iflas etmeye
mahkumdur. Kurnazlık, kendine dönük bencil
çıkarların peşindedir. Sinsilik asıl özelliğidir.
Figen
Çalıkuşu

Akın
Akıncı

Prof. Dr.
N. Yasemin Yalım

“İtibarın Değeri, Değerin İtibarı” konusunda bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, “Türkiye aşılama konusunda çok kaotik durumla
karşı karşıya. İtibar, saygınlık ve birbirine
olan güvendir. Ancak ülkemiz birbirine güven
konusunda dünyada sondan üçüncü sırada yer
alıyor. Biz birbirine güvenmeyen insanların
olduğu bir ülkeyiz” diye konuştu.

Daniş
Navaro

MÜDAHALE ADALETSİZLİK ÜRETİR
“Yargıda Ahlakı Ne Üretir?” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Çalıkuşu & İbat Hukuk
Bürosu Lideri Av. Figen Albuga Çalıkuşu,
“Toplumdaki kurumlar birleşik kaplar gibidir.

Prof. Dr.
Haluk Gürgen

Hakan
Güldal
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A&D KIDS KONYAALTI ANAOKULU

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ
COŞKUYLA KUTLADI

A&D Kids Konyaaltı
Anaokulu, 24 Kasım
Öğretmenler Gününü okulun
öğretmenleri, personeli ve
aileleri ile birlikte Asteria
Kremlin Palace otelde
konaklamalı olarak kutladı.

H

EM öğretmenler gününü kutlayan
hem de doyasıya bir hafta sonu tatilinin tadını çıkartan A&D Kids aielsinin keyifli anları fotoğraflara yansıdı.
Bir aile olmaktan oldukça mutlu olan A&D Kids
ailesi otelde de birlikte doyasıya eğlendi.
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UZ CLINIC
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Üroloji uzmanı Op. Dr. Niyazi Umut Özdemir tarafından
cinsel işlev bozuklarının tanı ve tedavisi için kurulmuş
entegre, özel bir tıp kliniği olan Uz Clinic, 2017’de çıktı
yolda 4. yılını geride bıraktı. Beşinci yıllarına giren Uz
Clinic ailesi, Kalamar Balık Restaurant’ta özel bir yemekte
bir araya gelerek başarılarını kutladılar.

U

Z Clinic Kurucusu Üroloji Uzmanı
Op. Dr. Niyazi Umut Özdemir
çalışma arkadaşlarıyla bir araya
geldiği kutlama yemeğinde
yaptığı konuşmada; “4 yıllık süreçte tüm
hedeflerimize ulaşmaktan ve onları aşmaktan
dolayı çok mutluyuz. 5’inci yılımıza adım
atarken UZ CLINIC cinsel işlev sorunlarının
tedavisi konusunda adeta referans klinik
haline geldi. İngiltere’den gelen hastamızla
Van’dan gelen hastamızı ya da Nijerya’dan
gelen hastamızla İstanbul’dan gelen hastamızı
aynı dinlenme salonunda buluşturduğumuz
için gururluyuz. Çünkü UZ CLINIC olarak
kadında veya erkekte gözlenen her türden
cinsel sorunları hem organik hem fonksiyonel,
hem psikojenik hem de ilişkisel boyutları ile
değerlendirip, bireye veya çifte özel tedavi
seçenekleri sunmaktayız. Penil protez
ameliyatlarından kök hücre tedavilerine,
çift terapilerinden pelvik rehabilitasyona
kadar modern dünyada yapılan her ne varsa

kliniğimizde hepsi birer ayrı hizmet olarak
sunuluyor. Markalaşma sürecimizin sonunda
pandemi koşullarının da kısmen rahatlaması
ile birlikte hedef kitlemiz artık tüm dünya
diyebiliyoruz. Tüm bu süreçlerde bana
inancını desteğini esirgemeyen siz değerli
ekibime ve bize güvenen hastalarımıza sonsuz
teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte çok daha iyi
yerlere ulaşacağımızdan eminim.
Evet, 5. yılımıza girerken yeni bir
aşamaya da evrilmeye başladık. 20 yılı aşan
üroloji deneyimimin üzerine; gelmiş geçmiş
saygıdeğer tüm hocalarımdan öğrendiklerimi
kendi klinik deneyimlerimle bir araya getiriyor
ve tüm bildiklerimi en bütüncül haliyle alanda
çalışan uzman dostlarımızla da paylaşmayı
amaçlıyorum. Böylelikle 2022 yılında UZ
AKADEMİ projemiz de hayata geçmiş olacak.
Yavaş yavaş sadece klinik değil, çiftler için
bir okul; profesyoneller için de bir akademi
niteliği kazanacağız. Lütfen bizi izlemeye
devam edin.” açıklamalarında bulundu.
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ATSO 2021 Growtech Tarım
İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve GROWTECH
işbirliğinde Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında
bu yıl dördüncüsü gerçekleşen, ATSO GROWTECH Tarım
İnovasyon Ödülleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oda ve borsa başkanları ile
sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ANFAŞ Fuar alanında
yapılan törenle sahiplerini buldu.

Y

ARIŞMADA Bitki Besleme ve
Koruma kategorisinde; Plantipell
firması, Koyun Yününden Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren
Gübre Üretimi ile projesiyle, Sera ve Sulama
Teknolojileri kategorisinde; Veritel A.Ş.
firması Vaps Projesi ile, Tarım makinaları ve
teknolojileri kategorisine; Şahin Bekişoğlu Sugücü Pompaları Tarım İnşaat Gıda ve Turizm
Danışmanlık Ltd. Şti., Şahin Bekişoğlu Sugücü
Pompası projesiyle, Tarımsal Bilişim kategorisinde; Yuluğ Mühendislik İnşaat Peyzaj Tarım
San. Fuarcılık Hizm. Tic. Ltd Şti., SmartMole’s
(Tarım 5.0 Sensör ve Su Yönetimi Teknolojileri) projesiyle, Tohum ve Fide kategorisinde;
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Anamas Tarım Üretim Pazarlama Sanayi Tic.
Ltd. Şti., Tomato Brown Rugose Fruit Virus
(TOBRFV) Hastalığına Tolerantlı Domates
Hattı Geliştirme projesiyle birincilik kazandı.
Yarışmada ayrıca Konya/Selçuklu/Mehmet
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri kategorisinde Pak-Solar: Solar Enerjili Kompost
Makinası projesiyle özel ödüle değer bulundu.

INOVASYON ATSO’NUN
ÖNEMLİ BİR MARKASI

Törende bir konuşma yapan ATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO
Growtech İnovasyon yarışmasının dördüncü
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yılında da başarıyla sürmesinden memnuniyet
duyduğunu belirtti. İnovasyon kavramının,
ATSO markasının önemli değerlerinden birisi
olduğunu kaydeden Başkan Çetin: “2017’de
ATSO İnovasyon yarışması ile başlayan
yolculuğumuz, bugün bir taraftan İNOVATSO
merkezimiz, bir yandan da Growtech İnovasyon Yarışmasıyla devam ediyor. İNOVATSO'da artık yenilikçi teknoloji projelerine ev
sahipliği yapıyor ve genç girişimcilerin startup
projelerine destek oluyoruz. ATSO Growtech
İnovasyon Yarışmasının da dördüncü yılında
başarıyla sürmesinden mutluluk duyuyorum”
ifadelerini kullandı.
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Mobilya ve dekorasyon
ürünleri konusunda
Antalya’da adından
övgüyle söz ettiren
AG Selection, elit ithal
markaların özel tasarım
koleksiyonlarının yer aldığı
mağazasında, “Yeni Yıla
Merhaba” daveti düzenledi.
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AG SELECTION’da
“yeni yıla merhaba”
kutlaması

Ö

ZEL tasarım ve ithal koleksiyon
ürünlerini beğeniye sunan AG
Selection, yeni yıl öncesi
misafirlerini ağırlamayı
sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda da yeni yıl
partisi ve sabah kahvaltılarında davetlileriyle
bir araya gelen AG Selection Kurucusu

Arzu Külahçı, bu yıl da “Yeni Yıla Merhaba”
konseptli bir buluşma organize etti. Yılbaşı
aksesuarlarıyla donatılan AG Selection’ın
Metin Kasapoğlu Caddesi’nde yer alan
mağazasında gerçekleşen özel buluşmada
davetliler, keyifli sohbetlerle eğlenceli saatler
geçirdiler…

CITYAKTÜEL

CORENDON AIRLINES

HOLLANDALI VE BELÇİKALI
SEYAHAT ACENTELERİ İLE BULUŞTU!

A

VRUPA’nın farklı şehirlerinden Türkiye’nin 16 şehrine sunduğu direkt
uçuşlar yoğun ilgi gören CorendonAirlines, Amsterdam’da düzenlediği
akşam yemeği ile Hollanda ve Belçika’daki
seyahat acenteleri ile bir araya gelerek 2022
için genişlettiği uçuş programını tanıtırken
acentelere özel sundukları yeni hizmetler ve
kampanyalar hakkında da bilgiler paylaştı.

HOLLANDA VE BELÇIKA’DAN
TÜRKIYE’YE DIREKT UÇUŞLAR

CorendonAirlines’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Karaer, Hollanda ve Belçika’nın CorendonTurizm Grubu’nun kurulduğu
dönemdeki ilk operasyon alanları olduğunun
ve bu bölgede önemli bir sektörel birikimleri
olduğunun altını çizerken Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türk yolcular için Anadolu’ya
direkt uçmanın öneminin de farkında olarak
bu pazarlarda büyümeye devam edeceklerini
bildirdi.

Avrupa’da yaşayan Türkler
için sunduğu uçuşları her
geçen gün artıran Corendon
Airlines, kendi grubu
bünyesindeki Corendon
Village Hotel Amsterdam’da
düzenlediği gecede Hollanda
ve Belçika’daki önde gelen
seyahat acenteleri ile bir
araya geldi.
ve Kanarya Adaları’na uçarken 2022 Yazına
da yeni bir destinasyon planlayarak Morokko’ nun 3 farklı noktasına uçuşlar sunduk.
buMorokko uçuşlarımızın özellikle Belçika’da
yaşayan etnik nüfusun da ilgisini çektiğini
görüyoruz.” dedi.

YENI DESTINASYON MOROKKO

GECEDE ÜNLÜ ISIM SUNAY AKIN SAHNE ALDI

Yıldıray Karaer, “Geride bıraktığımız yaz
sezonunda Avrupa’dan hem tatil destinasyonlarına hem de Anadolu’ya yaptığımız uçuşlarımıza yoğun talep oldu. Önümüzdeki kış
ve devamındaki yaz sezonunda da bu talebin
artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bu
nedenle 2021-2022 kışı boyunca Hurghada

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro
oyuncusu Sunay Akın,CorendonAirlines’ın
davetindekonuk konuşmacı olarak katılırken
hikayeleri ve anlatımı ile tüm misafirlere keyifli
anlar yaşattı. Davete katılan seyahat acenteleri,CorendonAirlines yönetimi ile yapılan
bu görüşmenin son derece verimli ve başarılı

geçtiğini, sunulan yoğun Anadolu programının
kendilerinin ürün yelpazesine ve satışlarına
büyük etkisi olacağını belirttiler.
CorendonAirlines, 2021/2022 Kış sezonu
boyunca, Hollanda ve Belçika’dan Türkiye’ye
haftada 13 uçuş, 2022 Yaz sezonunda ise
haftada 35 uçuş düzenlecek. Hollanda ve
Belçika’da yaşayan Türklerin tercih ettiği Köln
ve Düsseldorf havalimanlarından ise Anadolu’nun farklı şehirlerine haftada 100’den fazla
uçuş sunuyor olacak.
CorendonAirlines, biletini gidiş ve dönüş
olarak CorendonAirlines’tan alan yolculara
ekstra %10 indirim sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’ye
uçuşlarında yolcularına 3 farklı bilet sınıfı
seçeneği sunuyor. Eco, Flex ve Premium sınıflarının her biri yolculara farklı bagaj, yemek
ve esneklik imkanı sunarken, Premium bilet
sınıfını tercih eden yolcular 32 kg’a kadar bagaj
hakkı elde ediyorlar.
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TADIM USTALARINA
ÖZEL LEZZETLER
Engin
Öztürk
Dernek Başkanı M. Nihat
Tümkaya NG Phaselis
Bay LifeStyle Resort
Genel Müdürü Cenker
Yılmaz'a ev sahipliği
nedeniyle teşekkür
ederek, derneğin bir
plaketini sundu.
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Chaine des Rotisseurs
Derneği’nin Antalya üyeleri
NG Phaselis Bay Lifestyle
Resort’ta düzenlenen
geleneksel Gala yemeğinde
buluştu.

Y

EMEK sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli
Chaine de sRotisseurs Derneği’nin
Antalya üyeleri NG Phaselis Bay Lifestyle Resort’ta gerçekleşen Gala yemeğinde
bir araya geldi. Ortak ilgi alanı yemek sevgisi
olan iş insanlarının oluşturduğu Chaine des
Rotisseurs Derneği’nin Antalya üyeleri için
kokteylle başlayan gece, NG Phaselis Bay Lifestyle Resort Executive Chef Engin Öztürk ve
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ekibinin hazırladığı birbirinden özel lezzetlerin tadımı ile sürdü.
Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya
Başkanı M. Nihat Tümkaya, geleneksel yemek
öncesinde derneğin yeni üyelerine rozetlerini
taktı. Dernek üyesi tadım ustaları daha sonra
menüde yer alan ve tadım ustaları için özel
olarak hazırlanan Kral Yengeç Terine, Kiraz
Domates Konfit, Ravioli, Dana Bonfile 58’
Souse Vide ile Cevizli Karamelli Musve bu
yemeklerle uyumlu Türk, İtalyan ve Fransız
şaraplarının tadımını yaptı.
Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya
Başkanı M. Nihat Tümkaya, geleneksel yemeğe ev sahipliği yapan NG Phaselis Bay Lifestyle
Resort Genel Müdürü Cenker Yılmaz’a, Satış
ve Pazarlama Direktörü Mutlu Sağsözlü, Operasyon Direktörü Ali Özcan, yardımcısı Emre
Erten ve tüm NG Phaselis Bay LifestyleResort
ailesine yönetim kurulu adına teşekkür etti ve
derneğin plaketlerini sundu. Gecenin sonunda, birbirinden lezzetli yemeklerin yer aldığı
menüyü tasarlayan Executive Chef Engin Öztürk ve mutfak ekibinden Koray Öztop, Beytullah Özyılmaz, Eren Alan, Ramazan Yengeç
ile Yiyecek ve İçecek Müdür Yardımcıları Halil
Gündüz, Selçuk Ünlü ve Restoran Müdürü
Okan Çam ile servis ekibine Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından derneğin plaketleri verildi.
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UCI NIRVANA GRAN FONDO
ANTALYA BÜYÜK iLGi GÖRDÜ!
19
Uluslararası Bisiklet
Birliği (UCI International Cycling
Union) tarafından
organize edilen ve
destinasyon partneri
Türkiye Turizm Tanıtım
ve Geliştirme Ajansı
(TGA) olan UCI Nirvana
GranFondo Antalya
Uluslararası Bisiklet
Yarışı, 22 farklı ülkeden
561 bisiklet sporcusu
ile büyük bir heyecana
sahne oldu.

Kasım’da Zamana Karşı
Yarışı ile başlayan heyecan,
21 Kasım Pazar günü uzun
parkur ve kısa parkur etapları
ile sona erdi. Uzun parkur yarışını %20’lik dilimde bitiren sporcular, UCI GranFondo World
Series Final (Dünya şampiyonası) yarışına
katılma hakkı kazandı.

ZAMANA KARŞI BÜYÜK HEYECAN
Katılımcıların tek başlarına start aldığı ve
belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirenlerin ödüllendirildiği Zamana Karşı Yarışında
erkekler genel klasmanda Dmitry Murashko
birinci, Sergei Serdiuk ikinci, Jiri Belfin üçüncü
oldu. Aynı kategoride kadınlar genel klasman
birincisi Charlotte Buchanan olurken, Rub Altmann ikinci, Natalie Laverack ise üçüncü oldu.

KISA PARKURA
TÜRK SPORCULAR DAMGA VURDU
21 Kasım Pazar günü düzenlenen 70
kilometrelik kısa parkur yarışındaki mücadele
nefes kesti. 321 sporcunun yarıştığı kısa parkurda genel klasmanda Ayhan Oksak birinci
olurken, Turgay Germen ikinci, Ferhat Çetin
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ise üçüncü oldu. Aynı parkurun kadınlar kategorisinde ise Meltem Kılıç birinci, Kateryna
Zamyslova ikinci olurken Züleyha Dikbaş ise
yarışı üçüncü sırada noktaladı.

UZUN PARKURU
GÖKHAN UZUNTAŞ KAZANDI
Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden
start ile başlayan 100 kilometrelik uzun
parkur yarışında toplam 240 sporcu mücadele
etti. Erkekler genel klasmanda Gökhan Uzuntaş birinciliğe ulaşırken, Yevhen Filin ikinci,
Dmitry Murasko ise üçüncü sırada tamamladı.
Uzun parkur kadınlar genel klasmanda ise,
Charlotte Buchanan birinci olurken, İpek Öztosun ikinci, Arzu Sağnak ise üçüncü oldu.
Sınırları ortadan kaldıran Paracycling Yarışında ise Barış Asa rakiplerini geride bırakarak
yarışı ilk sırada tamamlarken, Fırat Uğur
ikinci, Mustafa Sağlam ise üçüncü oldu.

ANTALYASPOR
UCI GRAN FONDO’YU
3 MADALYA ILE
TAMAMLADI

ANTALYA BISIKLET TURIZMINDE
SÖZ SAHIBI OLACAK
Dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği törende konuşan Nirvana Hotels CEO’su
Korhan Alşan, beş yıl içerisinde Antalya’nın
bisiklet turizminde önemli bir gelişim kaydetmesini beklediklerini ve bu süreçte bisiklet
sporunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Antalya’nın coğrafi ve doğal güzellikleri
bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Alşan,
alternatif turizm hareketleriyle şehri daha
cazip hale getirmek için spora ve sporcuya
yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“ANTALYA 3.200 BISIKLET SPORCUSU
AĞIRLAYABILIR”
Antalya’nın organizasyon için harika bir
tercih olduğunu dile getiren UCI GranFondo
Genel Sekreteri ErwinVervecken: “Birçok ülkeden şehre kolayca uçulabiliyor. Ayrıca şehrin
doğası, iklimi ve tarihi güzellikleri gerçekten
görülmeye değer. Katılımcılar bisiklet yarışı
ile tatili bir arada değerlendirebilir. İlk yıl için
önemli sayıda katılımcıya ulaşıldı, katılımcı
sayısı her geçen yıl artarak devam edecektir.
GranFondo organizasyonun düzenli olarak
yapıldığı ülkelerde ortalama 3.200 katılımcısı
olur. Antalya birkaç yıl içerisinde bu rakama
rahatlıkla ulaşabilir.” dedi.

HAYATIMDA 1.5 METRE PAYIN OLSUN
18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen
organizasyonda, trafikte bisiklet kullanıcılarının farkındalığını artırmak için kullanılan
“Hayatımda 1.5 metre payın olsun.” sloganı da
büyük beğeni topladı.
UCI Nirvana GranFondo Antalya için kurulan fuar ve etkinlik alanı yoğun ilgi görürken,
gün boyu devam eden etkinliklerle katılımcılara keyif dolu bir pazar günü yaşattı.

20 kilometrelik mesafede
zamana karşı koşulan ilk etapta
Antalyasporlu Tatiana Vukolova
kendi yaş grubunda 1’inciliği
kazandı ve altın madalyanın sahibi
oldu. Bir diğer Antalyasporlu Nuri
Acar ise kendi yaş kategorisinde
3’üncü oldu ve bronz madalya aldı.

P

AZAR günü koşulan 100 kilometrelik
uzun etap ve 70 kilometrelik kısa etapta
ise Antalyaspor adına toplam 9 sporcu
start aldı. 100 kilometrelik uzun parkurda
kırmızı beyazlıları Nuri Acar, Sabri Yiğit
Üfler, Mehmet Zahit Pişirici, Oğuz Bodur,
Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Şükrü Sinan
ve Osman Demiratar temsil etti. 70 kilometrelik kısa etapta ise Tatiana Vukolova ve
Işıl Tekcan yarıştı.
Kundu Nirvana Hotel’den start alan olan
sporcularımız sırasıyla Kundu, Expo Yolu,
Karaçallı, Perge, Kurşunlu, Alaylı mevkilerinden tekrar geriye döndü.
Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı ve
genel olarak düz bir parkur sayılabilecek
yarışta, kısa ve sert tırmanışlar da koşuldu.
Kuzey batıdan esen rüzgarın ise sporculara olumlu ve olumsuz etkileri oldu. Pazar
günü saat 09.00’da başlayan yarışı takım
Antalyaspor’dan Tatiana
Vukolova kendi yaş grubu kategorisinde 2’inci
olarak tamamladı ve
gümüş madalya kazandı.
Bir diğer Antalyaspor
sporcusu Osman Demiratar ise kendi yaş
grubu kategorisinde
8’inci sırada yarışı
bitirdi.
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BAŞKAN
BAHAR, ATİP’İN
KONUĞU OLDU

ATİP üyeleri Antalya OSB
Başkanı Ali Bahar’ı konuk etti.
İnovasyon yönetimi konulu
söyleşi, Başkan Ali Bahar
ve ekibi tarafından hayata
geçirilen projeler üzerinden
örnekleri ile anlatıldı.

A

NTALYA Ticaret Platformu'nun
(ATİP) şehrin önde gelen
isimlerini konuk ettiği söyleşi
toplantılarının sonuncusu Akra
Barut Otel’de düzenlendi. ATİP Başkanı
Muhteşem Kabasakal’ın ev sahipliğinde
yapılan toplantının konuğu, Antalya Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bahar oldu. Başkan Bahar, dernek üyeleriyle
inovasyon yönetimi üzerine kapsamlı bir
söyleşi gerçekleştirdi.

STK’LARIN ÖNEMİ
Toplantının açılış konuşmasını yapan ATİP
Başkanı Muhteşem Kabasakal, sivil toplum
kuruluşlarının kentin kimliği olduğuna dikkat
çekerek, kent kimliğinin gelişmesi için dernek
üyeleri ile birlikte ciddi bir mesai harcadıklarını
belirtti. 15’inci toplantılarında Başkan Ali Bahar’ı konuk etmenin mutluluğunun yaşadıklarını aktaran Kabasakal, “Kendisi, projeleri
ve enerjisi ile birçok kesim tarafından beğeni
ile izlenen ve örnek alınan bir iş insanı. Hem
Ali Bahar ile hem de Antalya OSB ile en başta
markalaşma olmak üzere birçok ortak projede

çalışmayı planlıyoruz. OSB’nin dünden bu
güne geldiği süreçleri, eğitime olan katkılarını
ve vizyoner projeleri izlerken inovasyon yönetimini adeta yaşamış olduk. Ali Bahar ve tüm
ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

ÖNCE KÜLTÜR
Hayata geçirdikleri tüm projelerin bir
inovasyon üzerine kurgulandığını aktaran
Bahar, bu sürecin en önemli ayağının
ise kültür oluşturmak olduğunu söyledi.

BAiB YÖNETiMi

18 AYRI ÜLKE GAZETECiLERiYLE
BiR ARAYA GELDi

K

ONUŞMASINA sebze ve meyvedeki
zirai ilaç kalıntısı ile ilgili hususlara
değinen Başkan Çavuşoğlu, “Türkiye
olarak biz ciddi tarım ülkesiyiz. Ciddi bir üretimimiz var ve bunu artırmak bizim
elimizde. Bunun için ihracatçılara ve gazetecilere büyük görevler düşüyor. Gıdaya ulaşmak
zorlaşıyor ve her geçen gün zorlaşacak. Bunu
kolaylaştırmak için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Ciddi oranda tarımsal üretimimiz var.
Bizler tarımsal üretimde kalıntı problemini en
aza indirmek için çabalıyoruz. Zaten kalıntı-
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da da dünyada iyi noktadayız. Birçok ülkede
gösterildiği gibi çok büyük kalıntı problemleri
yaşamıyoruz” dedi.
Yabancı gazetecilerden Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatında yaşadığı sorunların ortadan kalkmasında destek de isteyen Başkan
Çavuşoğlu, “Gerçeklerin ifade edilmesinde, insanlara aktarılmasında bizim yanımızda olun.
Aleyhimize yapılan yayınlara karşı lütfen
duyarlı olun. El birliği ile Türkiye’deki tarımsal
üretimi ciddi şekilde artırıp, ihtiyacı olan
ülkelerin beslenme problemini çözebiliriz”

Kültürünü oluşturmadan açıklanan her
stratejinin başarısız olacağını iddia eden
Bahar, “Peter Drucker’in çok güzel bir
sözü vardır. Der ki, ‘Kültür stratejiyi sabah
kahvaltısında yer.’ Birçok yönetici ardı
ardına o kadar çok strateji açıklıyor ki
maalesef zamanla hepsi işlevsiz ve unutulan
gündemler haline dönüşüyor. Biz OSB
olarak kültürünü oluşturmadığımız hiçbir
projeyi açıklamıyoruz. Önce kültürünü
oluşturuyoruz” dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği (BAİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Ümit Mirza
Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Osman Şahlan ile
Ramazan Keskin, Growtech
Fuarı için Antalya’ya
gelen Uluslararası Tarım
Gazetecileri Federasyonu
(IFAJ) üyesi 18 ülkeden
22 gazeteci ile bir araya
geldi. Tarım Gazetecileri ve
Yazarları Derneği (TAGYAD)
Başkanı İsmail Uğural’ın
da bulunduğu programda
konuşan BAİB Başkanı Ümit
Çavuşoğlu, zirai ilaç kalıntısı
problemini en aza indirmek
için mücadele ettiklerini ve
bu noktada dünyada iyi bir
yerde olduklarını söyledi.
dedi. Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında pandemi nedeniyle gıdaya erişimin zorluklarına
değinip, bu tablonun daha da ağırlaşacağını
kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, özellikle lojistik
nitelikli ve niteliksiz işçi ile sürdürülebilirlik
sorunu yaşandığını kaydetti.
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Beslenme, bağışıklık, doğal
tedaviler, uyku, egzersiz, nefes, ruh, zihin ve beden sağlığı birlikteliğini konularında
bilgi alışverişinde bulunmak
üzere; GAPS Sağlık Derneği
ile İntegraktif Tıp Enstitüsü
işbirliği ve Bütüncül Tıp Okulu katkılarıyla 3-5 Aralık 2021
tarihleri arasında Pullman
Hotel, İstanbul’da düzenlenen
“I. Uluslararası GAPS Kongresi”ne fuayesinde stant açan
Nexus Alkali İyonize Su Sistemleri katılımcılardan büyük
ilgi gördü.

NEXUS ALKALi iYONiZE
SU SiSTEMLERi

I. Uluslararası GAPS
Kongresi’nde büyük ilgi gördü

H

ASTALIKLARIN kök nedeni olarak
bağırsak ve beslenmeyi kişiye
özel olarak tedavinin merkezinde
tutan, eksik vitamin/mineralleri

Bahri
İkiz

yerine koyarak, detoksifikasyon ve yaşam tarzı
değişikliklerini ele alarak tedaviyi planlayan
GAPS Sağlık Derneği’nin düzenlediği, 8
GAPS Bilgi Paylaşım Toplantısı’nın ardından
tüm camianın ile bir araya geldiği bir
kongre düzenlendi. Beslenme, bağışıklık,
doğal tedaviler, uyku, egzersiz, nefes, ruh,
zihin ve beden sağlığı birlikteliğinin konu
edildiği GAPS Sağlık Derneği ve İntegratif Tıp
Enstitüsü’nün Bütüncül Tıp Okulu katkıları
ile gerçekleştirilen kongrede stand açan Nexus
Alkali İyonize Su Sistemleri katılımcılardan
büyük ilgi gördü.
12 yıldır ev ve yaşam alanları için alkali
iyonize su cihazları üreten NEXUS Alkali
İyonize Su Sistemleri’nin resmi satıcısı
olan IONIA Türkiye, Nexus-Ionıa Alkali Su
İyonizerleri’nin 2009 yılından itibaren Türkiye
distribütörlüğünü yapıyor.
Alkali su iyonizerleri ilk fonksiyon olarak
bilinen en yüksek standartta biyolojik arıtma
yapıyor. Ölçülmüş en küçük mikroorganizma
0,18 mikronken, bu cihazlar üzerinde bulunan
(dünyada en çok ödül almış) biostone filtre;
0,01 mikron filtre aralığıyla bütün bakteri,
virüs, mantar, spor gibi risk oluşturabilecek
mikroorganizmaları yok ediyor. Aynı
fonksiyon su içerisinde bulunabilecek klor,
arsenik gibi bütün kimyasal kirlilikleri de
elimine ediyor. Bu esnada suyun mineral
yapısında hiçbir değişikliğe yol açmıyor ve
nitelikli, lezzetli, güvenilir su oluşturuyor.
Suyun doğasında bulunan ve ileri teknoloji
sayesinde ortaya çıkarılabilen mucizevi etkiler
için altyapı olarak bu su kullanılıyor.
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‘YÜZLER VE iZLER’
KARiKATÜR SERGiSi
BÜYÜK iLGi GÖRDÜ
Hakan
Tütüncü
Hakan
Kok

Karikatür Sanatçısı Hakan Kok’un, siyaset, spor,
sanat ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinin
karikatürlerinin yer aldığı ‘Yüzler ve İzler’ sergisi
sanatseverlerden büyük ilgi gördü. DokumaParkModern Sanatlar Galerisi’ndeki sergi 1 Aralık’ta sona erdi.

D

OKUMAPARK’ta Antalyalıların
hizmetine sunulan Modern Sanatlar
Galerisi, keyifli bir sergiye ev
sahipliği yaptı. Karikatür Sanatçısı
Hakan Kok’un siyasetten spora, sanattan
edebiyat dünyasına kadar birçok tanınmış
ismi konuk ettiği ‘Yüzler ve İzler’ sergisi çok
sayıda sanatseveri ağırladı. Kuşaktan Kuşağa
Antalyalılar Derneği’nin de katkı sunduğu
sergide 90 eser yer aldı. Sergide Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü’nün de oyuncak
müzesinde çocuklara iş makinesiyle dondurma
yaptığı bir tablo da bulunuyor. Karikatür
Sanatçısı Hakan Kok’un 16. karikatür sergisi 1
Aralık 2021 tarihine kadar gezildi.
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GENÇLER iKLiM KRiZiNE KARŞI

SESLERiNi DUYURDU
A
NADOLU Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi
Prof. Dr. Nezih Orhon’ın konuşmasıyla başlayan açılışta,“İklimin ve
kadınların yanındayız” mesajı verildi.
Forumun paralel oturumları öncesinde, Sosyal Girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel,
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Deniz Demirhan, Akdeniz Üniversitesi
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ceren Uysal Oğuz,
Doç. Dr. Senem Atvur, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoloğu Dr. Elif Özgür
ve Akdeniz Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi Merve Suzan Ilık Bilben
birer sunum gerçekleştirdi. Ardından çeşitli
temalar altında moderatörler eşliğinde paralel
oturumlarda çalışan öğrenciler, grup çıktılarının sunumlarını yaptı.

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Desteği ile
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde
çalışmalarını sürdüren
Antalya AB Bilgi Merkezi
tarafından düzenlen “ABTürkiye Gençlik İklim
Forumu” Hotel Su’da yoğun
katılımla gerçekleştirildi.

“AB YEŞİL MUTABAKATINI
GÜNDEMDE TUTMALIYIZ”
Forumun kapanış bölümünde Antalya TSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Eroğlu gençler ile bir araya geldi.
Gençlerin sunumlarını ilgiyle dinleyen ve
forumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren
Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, “Dünyamız bize artık rutinimizi değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji
üretimini, benzer tüketim alışkanlıklarımızı
sürdürmenin mümkün olmadığını görüyoruz.
Her bir ferdin bu duyarlılıkla hareket etmesi
gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bu gelişmeler
doğrultusunda tüm insanlığın ortak hedefler
doğrultusunda yol alması gerekiyor. Örneğin,
Dünyamıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz gereği kentimizde ve ülkemizde
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatını gündemde
tutmamız gerekiyor. Bu kapsamda yol haritamızı oluşturmalı, atmamız gereken adımları
sivil toplumun da desteği ile hayata geçirmeliyiz.” dedi.
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AYLIK BURÇ
YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve gündeminizde harekete geçirici
etkiler var. Ana gündem şehir dışı, yabancılar, uzaklar, eğitimler, seminerler, yayıncılık
konuları yer almakta. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir konuda artık netleşmeye başlıyorsunuz.
Bazılarınız için seyahatleri ilgilendiren gündemlerinizle
ilgili karar aşamasına gelebilirsiniz. Diğer önemli konu
ise bu tutulma ile birlikte daha kararlı ve net hareket
edeceksiniz. Bazı kişiler için eğitimlerle ilgili sonuç alma
veya karar alma gündeme gelebilir. Eski konularda aile
iş meselelerinde yeni çözümler üreteceğiniz bir dönem.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve gündeminizde finansal konular yer
almakta. Krediler, miras, nafaka, vergiler
ile ilgili konularda yeni bir karar verebilirsiniz, yeni krediler çekilebilir. Bu dönem iş konularında
beklediğiniz haberler gelebilir. Bazılarınız için maddi
konularda çevresinin desteğini alma veya istediği
bir şeyi başkasının aracılığı ile sahip olma gündeme
gelebilir. Son yıllarda zorlandığınız iş meseleleri veya
aile konularına yeni çözümler üretebilirsiniz. Bu dönem
harekete geçip kararlı olmak iyi olacaktır. Gereksiz
harcamalara karşı dikkatli olmak gereken bir süreçte
olacaksınız. Bazı kişiler için sağlık için operasyon, psikolojik dönüşüm, farkındalık anlamına da gelen etkiler var.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için oldukça önemli
olacak. Son dönem hayatınızdaki olan
sorunlara çözüm üretmek ve karar almak
için harekete geçtiğiniz etkiler var. Ama gündemde
ilişkiler, evlilik, ortaklı işler yer alıyor. Tutulma enerjisi
başlangıçlar içindir, yeni adımlar atmak için gökyüzü
sizleri teşvik ediyor. Ancak diğer taraftan da enerjinizi
geri çeken önemli koşullar var ise kafa karışıklıkları da
olabilir. Bu dönem yeni ayın getirdiği yeni vizyonlar,
yeni fırsatlar için kararlılık sergileyecek içsel güç
oluşturmanız faydalıdır. Bazı kişiler için yeni bir ilişkiye
başlama, yeni bir ortaklı iş için karar alma veya evlilik
için karar verme konuları gündeme gelebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek
ve sizler için iş fırsatları, gündelik işlerinizde
artışlar, sağlığa dair yeni durumlar olabilir. İş
teklifleri alabilirsiniz, iş çevrenizden destekler
görebilirsiniz. Bazılarınız var olan sağlık sorunlarına çözümler üretebilirler. Bu tutulma ile birlikte uzun süredir
alamadığınız kararları almak için gündemleriniz olabilir.
Sizi yoran konular, ikili ilişkiler cephesinde karar vermeye
başlıyorsunuz. Gökyüzünde hareket enerjisi açığa çıkıyor. Bu dönem iş arkadaşları ile gizli gündemler olabilir,
evraksal sorunlara karşı önlem almak iyi olacaktır. Yeni iş
teklifleri veya projeler için hızlanma dönemindesiniz.
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ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için harekete geçirici etkileri
devrede. Çocuklar, yetenekler, sahne,
aşk ilişkileri ile ilgili yenilikler gündeme
gelebilir. Son dönem çocuk sahibi olmayanlar için
çocuk haberi gelebilir. Bazıları için ise kadersel yeni
ilişkiler gündeme gelebilir. Ön planda çalışanlar
için sahnede olma ile ilgili teklifler alabilir. Kendinizi
daha iyi hissedeceğiniz bu tutulma ile birlikte uzun
süredir alamadığınız kararlar alabilirsiniz. Bazı kişiler
için bu tutulma süresinde uzun süredir var olan iş
sorunlarına veya sağlık konularına yeni çözümler
üreteceği kararlar alacağı bir dönem olacaktır.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için oldukça önemli
etkiler getirmekte. Ana gündemde ev,
aile, iş ile ilgili yenilikler var. Bu tutulma
enerjisi ile ev konularında çözüm üretmeye başlıyorsunuz ve ailenizle işbirliği içinde hareket edebilirsiniz.
Bazı kişiler için ise yeni bir iş kararı gündeme gelebilir.
Uzun süredir var olan ilişkilerle ilgili kalıcı kararlar
alınıp, evlilik kararları gündeme gelebilir. Bazı kişiler
için ise çocuk konularıyla ilgili yeni planlamalar gündeme gelebilir. Yapılandırıcı bir tutulma süresi olsa
da, tutulma civarı günlerde kaygı seviyeniz artabilir,
yenilik enerjisine geçerken bazı stresler olabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması
gerçekleşecek ve bilgiyi yaymak, konuşmak, anlatmak, yeni anlaşmalar
imzalamak ile ilgili gündemleri beraberinde getirebilir. Ana gündemimiz yakın çevreniz,
kardeşler akrabalarınızla ilgili gelişmeleri olabilir. Yeni
haberler alabilirsiniz, yeni bilgiler edinebilirsiniz veya
eğitim yönünde adımlar atabilirsiniz. Bu tutulma
süresinde yeni bir fikir ile yeni bir yola çıkabilir, yeni
bir karar alabilirsiniz, eskiden süregelen sorunlarınıza
çözümler üretebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda
ev yuva konuları ile ilgili uzun süredir sizleri yoran
durumları artık çözme için harekete geçebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için finansal konularda yeni durumlar açığa çıkıyor,
kazançlarınız artabilir, işinizle ilgili
ile ilgili yeni teklifler alabilirsiniz. Bu
dönem yatırım yapmak için harekete geçilebilir. Bazı
kişiler için sizleri yoran psikolojik konularla ilgili yeni
bir karar alabilirsiniz. Bu dönem ruhsal karmaşalarınıza, uzun süredir var olan sorunlara çözüm üretmek
için gökyüzü artık sizleri harekete geçirmekte. Aile
sağlığı ile ilgili durumlarla ilgilenirken, finansal kaygılarınıza veya güvende olmadığınızı düşündüğünüz
konulara çözüm üretebilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve tutulmanın başrol oyuncusu sizlersiniz ve uzun süredir var olan gündemleriniz
artık sonuçlanmaya başlıyor veya yeni
kararlar gündeme gelebilir. Yeni yeni oluşumlar içinde
olma isteğiniz artıyor. Bazı kişiler ilişkiler cephesinde
yeni bir karar gündeme gelirken, sorunlarınız var
ise güçlü bir karar alıp yeni bir adım atabilirsiniz.
Bazı kişiler için ise evlilik ile ilgili kararlar olabilir. Bu
dönemde ev sorunlarına, aile içi belirsizliklere yeni bir
yön vermek yerinde olacaktır. Bu ay sizin için son bir
buçuk yılın özeti gibi düşünebilirsiniz. İlerlediğiniz ve
geliştirdiniz konularda, yeni fırsatlar devrede olacak.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için gizli, geri planda
olan konularda yenilikleriniz devreye
giriyor. Bu yeni ay ile birlikte, sağlık
kurumları, yardım merkezleri ile ilgili yeni durumlar
oluşabilir. Uzun süredir çözemediğiniz sağlık sorunlarınız var ise bu tutulma ile birlikte yeni bir tedaviye
başlayabilirsiniz. Ayrıca genel olarak zihinsel olarak
dalgınlıklarınız olabilir, unutkanlıklara dikkat etmekte
fayda var. Bu dönem sizler için bilinçaltı çalışmaları
dönüştürücü olacaktır. Eskiye ve geçmişe takılmak
yerine ön yargıları bırakıp, yeni bir yola gitmek için
planlar yapılabilir. Özellikle Aralık ayında ikili ilişkiler
cephesinde netleşme döneminde olacaksınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için yapılandırıcı ve geliştirici
etkileri beraberinde getirmekte. Sizler için
gruplar içerisinde veya arkadaşlarla ilgili
konularda yeni adımlar devreye giriyor. Bazılarınız için
gelecek umutları ile ilgili yeni kararlar alınabilir, gruplar
içerisinde veya sosyal medya ile ilgili yeni teklifler
gelebilir. Bu tutulma süresinde bazı kişiler için gelir
artışı, iş teklifleri, yatırım planları gündeme gelebilir.
Genel olarak sizler için faydalar açığa çıkacak bu dönem, iş konularında veya maddi konularda yaşadığınız
sorunlar için yeni bir kararda alabilirsiniz. Atacağımız
adımlar kalıcı istikrarlı uzun vadeli olacaktır.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Aralık ayında Güneş tutulması gerçekleşecek ve sizler için önemli etkileri
gündemde olacak. Mesleki olarak
yeni durumlarınız devrede, işinizle ilgili
teklifler alabilirsiniz veya iş geliştirme için adımlar
atabilirsiniz. Bu dönem önemli olan konu ile yeni bir
yöne gitme durumunuz gerçekleşebilir. Bazı kişiler
için gündemde aile veya ev ile ilgili konular olabilir.
Anne babanızla ilgili sorumluluklar gündeme
gelebilir veya aile olmak, evlenmek aile genişlemesi
potansiyeli olabilir Bu tutulma ile birlikte alacağınız
karar uzun süredir sorun yaşadığınız bir konunun
bitişi şeklinde de deneyimlenebilir.

CITYDİKKAT

Yaşadığımız hava değişimleri
vücudumuzda birçok
değişikliğe sebep oluyor.
Genetik faktörlerden strese,
düzensiz beslenmeden
hormonal değişimlere kadar
pek çok faktöre bağlı olarak
gelişebilen sorunlardan bir
tanesi olan saç dökülmesi
de bu aralar sıklıkla kendini
gösteriyor. Özellikle kış
mevsimine geçerken saç
problemi yaşayan kişiler de
uzmanlara başvuruyor.

M

SAÇ DÖKÜLMESiNE DiKKAT

EVSIM geçişlerinde kadın
erkek demeden birçok
kişide saç dökülme problemi
yaşanıyor. Ruhsal ve bedensel
değişime bağlı olarak da gelişebilen
dökülmeler, kişilerin depresyona girmesine
de sebep oluyor. Bu kapsamda mevsim
değişikliklerinde saç dökülmesinden
korkulmaması gerektiğinin altını çizen Global
Hair Medikal Direktörü Berkant Dural; “Kış
mevsiminin gelmesiyle birlikte dışarıdaki
kuru hava, saç derisiyle temas ederek, nemi
hapsediyor. Kuruyan saç derisi de zamanla
dökülmeye başlıyor. Ancak günde 100 adet
saç telinin dökülmesi gayet normal bir durum.
Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri
yüzde 50 oranında artabiliyor. Ancak
dökülmeler uzun bir süre devam ediyorsa,
bu kalıcı saç dökülmesinin belirtisi olabilir.
Uzun süren dökülmelerde önlem alınması
gerekiyor” dedi.

“İKI HAFTAYI GEÇERSE DIKKAT”
Vücudumuzda yaşanan birçok değişim
saçlarımızı da etkiliyor. Vitamin eksikliği,
hormonal değişimler, duygu durum
bozuklukları gibi etkenlerin yanı sıra
mevsimsel değişimlerde saç yapısının
bozulmasına sebep oluyor. Ancak hava
değişikliklerine bağlı olarak dökülen saç
tellerinin, 2 haftayı geçtiğinde önlem alınması
gerektiğini belirten Medikal Direktör Berkant
Dural; “Saç dökülmelerinin birçok farklı
sebebi bulunuyor. Özellikle kuru ve nemsiz
saçlar dökülmeye eğilim gösteriyor. Ancak
mevsim değişikliklerinde saç dökülmeleri
maksimum 2 hafta boyunca devam ediyor.
Eğer dökülmeler uzun süreli olarak devam
ediyorsa mutlaka uzmana başvurmak
gerekiyor. Erken dönemde saç dökülmesinin
önüne geçerek, süreci yavaşlatabiliriz. Tabi

bu süreçte kullandığımız ilaçları, besinleri,
dökülmeyi tetikleyecek faktörleri göz önünde
bulundurmak gerekiyor” dedi.

“SAÇ DÖKÜLMESINI ERTELEMEK MÜMKÜN”
Günümüzde birçok kişi saç dökülme
şikayetiyle uzmanlara başvuruyor. Psikolojik
olarak da insanı etkileyen bu durumun
düzenli tedavi şekilleri ile önüne geçilebiliyor.
Kalıcı saç kayıplarının önlemek için önerilerde
bulunan Dural; “Saç sağlığı için gerekli
vitamin ve minerallerin vücutta bulunmaması
dökülmeye sebebiyet veriyor. Kimi zaman
çeşitli besin takviyesi, şampuanlar ya da
bakım kürleri ile önüne geçilse de bazı
kişilerde kalıcı dökülmeler meydana geliyor.
Stresten uzak durmak, dengeli beslenmek, bol
su içmek, saç diplerine masaj yapmak, doğru
ürünleri kullanmak ve aşırı sıcak ya da soğuk
suyla saçı yıkamamak saç kalitesini arttıran
faktörlerin başında geliyor” dedi.

“SAÇ MEZOTERAPISI ILE SAĞLIKLI
KIL KÖKLERINE ULAŞIYORUZ”

Çeşitli tedaviler ile sağlıklı kıl köklerine
ulaşılabileceğinin altını çizen Berkant Dural;
“Saç mezoterapisi ile saç köklerini besleyen
vitamin, mineral gibi bileşenlerin saç köküne
yerleşmesini sağlıyoruz. Bu yöntem saç
dökülmesinin yanı sıra incelen saç telini
kalınlaşmasına, canlı ve parlak görünüme
kavuşturmayı da destekleyici bir tedavi
yöntemidir. Cerrahi bir yöntem olmadığı için
saç yapısından memnun olmayan birçok kişi
de saç mezoterapisine başvuruyor. Güçsüz kıl
köklerine enjekte edilen vitamin ve mineraller
sayesinde ortalama 4-8 hafta içerisinde
yeni kıl kökleri çıkmaya başlıyor. Böylelikle
dökülen ve zayıflayan saç için en ideal yöntem
olan saç mezoterapisi birçok kişi tarafından
tercih sebebini oluşturuyor” diye belirtti.
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Agucuk Bebe
Yeni Yıl Süs Çam
Ağacı (6'lı Paket)
120 TL

Agucuk Bebe
Yeni Yıl Süs Yıldızı
(6'lı Paket)
120 TL

Agucuk Bebe
Yeni Yıl Süs Ayı
(6'lı Paket)
120 TL

Agucuk Bebe
Noel Geyiği
150 TL

Agucuk Bebe
Yeni Yıl Süs Kardan
Adam 50 TL
Agucuk Bebe
Noe Baba 275 TL

Mutlu yıllar!
Yeni bir yıla “Merhaba” demeye hazırlandığımız,
sevdiklerimize severek kullanabilecekleri hediyeler seçmenin
heyecanıyla içimizin pır pır olduğu günlerdeyiz. İşte tam
da bu noktada sizlere birbirinden güzel ve özel hediye
seçenekleri sunmak da bizim işimiz… Bakalım “tam da ona
göre” diyeceğiniz ürünler bulacak mısınız?
Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun!

Raymond Weil 33.060TL

Diesel 3.450 TL

Michael Kors 3.890 TL
Skagen 1.770 TL

Emporio Armani
5.600 TL

Fossil 1.700 TL

GC 5.710TL

Tommy Hilfiger 1.260 TL

Guess 450 TL

Tommy Hilfiger 550 TL

Clinique Moisture Surge
15ml 79 TL

La Mer SKU 100ml 3.850 TL

La Mer SKU 30ml 1.380 TL

La Mer SKU 15ml 720 TL

Clinique
AntiBlemish
IntroSet 245TL
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Dudak Koruyucu
34,90 TL

Dudak Koruyucu
Bal 34,90 TL

Dudak Koruyucu
Yoğun Etki 34,90 TL

Versace 11.580 TL

Versace 12.060 TL

Guess 1.270 TL

Mamajoo Black
Pearl Emzik

Mamajoo Black Pearl
kutulu 49,90 TL
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Withlove Plushy circle 350 TL
Withlove Brightness Deri 450 TL
Mamajoo Gece ve
Gündüz Biberonu
270 ml 69,90 TL
Withlove Flower 350 TL

Withlove Leaf 350 TL
L’Occitane Shea Winter Walk Limited
Ed. Gift Set 690 TL

L’Occitane Shea Classic Limited Ed.
Gift Set 630 TL
Atoderm Cream
200 ml 77,50 TL

Pigmentbio
Foaming Cream Sebium Foaming Gel
200ml 169,50 TL 500 ml 155,50 TL

Sebium Lotion
200 ml
149,50 TL

L’Occitane Rose Jasmin Gift Set 1.030 TL

L’Occitane Cherr Blossom
Kesif Seti 159 TL

L’Occitane El Kremi 3'lÜ 99 TL
Sensibio H2O
500 ml 99,50 TL

Sensibio Defensive Sensibio
Cream 40 ml
Defensive
179,50 TL
Rich Cream
40 ml
179,50 TL

Atoderm
Lip Balm
77,50 TL

Sebium Pore
Refiner 30 ml
134,50 TL

Yeni İnci
Sütyen Takımı
75 TL

L’Occitane Neroli Orchidee Set 1.155 TL

Revolution Skincare Beauty
Sleep Pamper set 559,90 TL

Revolution Midnight Allure
Collection 549,90 TL

MAC Tiny Tricks
3’lü Mini Ruj Seti 327 TL

L’Occitane Shea Delicate Limited Ed.
Gift Set 450 TL

Yeni İnci
Kadın Pijama
Takımı 164,50 TL
Erkek Pijama
Takımı 175 TL

Yeni İnci
Kadın Pijama
Takımı 199,90 TL
Erkek Pijama
Takımı 219,90 TL

Revolution Rose Renaissance
Collection 479,90 TL

MAC Surprize Eyes
8’li Far Paleti 594 TL

Yeni İnci
Kadın Pijama
Takımı 164,50 TL
Erkek Pijama
Takımı 164,50 TL

Yeni İnci
Kadın Pijama
Takımı
199,90 TL

Yeni İnci
Polar Sabahlık
199,90 TL
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LİNENS
TABAK 35 TL

LİNENS
PEBBLE 3'LÜ
BANYO SETİ
249 TL

LİNENS
TEPSİ 349 TL

LİNENS
KAŞIKLIK 239 TL

LİNENS
KUPA 39 TL

LİNENS
HAVAN
149 TL

LİNENS
OXALIS 2'Lİ
BANYO SETİ 99 TL
LİNENS
NİHALE 99 TL

LİNENS
KAHVALTILIK 199 TL

LİNENS
FLINT 3'LÜ
BANYO SETİ
129 TL
LİNENS
AYAKLI TEPSİ
149 TL

Yves Rocher
Yılbasi Makyaj Paleti
399 TL – 278.90 TL

DOCKERS BY GERLi
209.99TL

DOCKERS BY GERLi
279.99TL
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LİNENS
KESME TAHTASI 149 TL

LİNENS
REMARK
AYNA 99 TL

Yves Rocher Duş Jeli 400 ml
59.90 TL – 41.90 TL

DOCKERS BY GERLi
289.99TL

DOCKERS BY GERLi
199.99TL

Cotton Box
Battaniye 435 TL

LİNENS
FANCY
AYNA 129 TL

Yves Rocher
Yılbaşı Seti
50 ml Duş Jeli,
50 ml Duş Yağı,
30 ml El Kremi,
4.8 gr Dudak Balsamı
109.90 TL – 76.90 TL

Yves Rocher
Dudak Balsamı 4.8 gr
32.90 TL – 22.95 TL

Yves Rochers El Sabunu 190 ml
36.90 TL – 25.75 TL

Yves Rocher Mum
70 gr 69.90 TL – 48.90 TL
Yves Rocher Mum 70 gr
69.90 TL – 48.90 TL

Yves Rocher Peelingli
Duş Yağı 150 ml
89.90 TL – 62.90 TL

Yves Rocher El Kremi 50 ml
49.90 TL – 34.90 TL

Yves Rocher
Duş Jelleri 200 ml
39.90 TL – 27.90 TL

HAMINGTON
WAYNE
LUPETTO
FACETS
1.699 TL

CITYALIŞVERİŞ

HAMINGTON
WAYNE CREW NECK CHECKS
1.299 TL

NINE WEST
329TL

NINE WEST
359TL

HAMINGTON
Blazer Ceket 2.399 TL

HAMINGTON
Blazer Ceket 2.399 TL

HAMINGTON
STEVE POLO CHECKS
1.799 TL

NINE WEST
629TL

NINE WEST
499 TL

HAMINGTON
STEVE POLO CHECKS 1.799 TL

NINE WEST
299 TL
NINE WEST
359TL

Darphin Paris
Holiday Sets
Exquisage 985 TL

NINE WEST
499 TL

NINE WEST
479 TL
Darphin
Paris
Holiday
Sets Intral
689TL

Özel Seri 1 El
Kremi 75ml
25.90TL

CICA e COM 29.90 TL

Yogun Nem Bakım Kremi
300ml 36,90 TL
Hassas Bakim
Losyonu 400ml
64.90 TL

Darphin Paris
Holiday Sets
Stimulskin
2.239 TL
CICA Onarıcı El Maskesi
39.90TL

NINE WEST
259 TL

NINE WEST
259 TL

Besleyici Bakim Kremi 200ml
29,50 TL
NINE WEST 659 TL

Besleyici Bakim Kremi 300ml
36,90 TL

Darphin Paris Holiday Sets
Blockbuster 3.599 TL

CICA Onarıcı Ayak Maskesi
39.90TL

Hızlı Emilen
Bakim
Kremi
300ml
36,90 TL

NINE WEST 359 TL

Not: Ürün açıklamalarını kontrol eder misiniz?
Çok fazala ürün var yanlış yapmış olabilirim.

NINE WEST 279 TL
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ANTALYA DEVLET TİYATROSU

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi

m 10 Aralık 2021 Cuma, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 11 Aralık 2021 Cumartesi, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 15 Aralık 2021 Çarşamba, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 16 Aralık 2021 Perşembe, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 17 Aralık 2021 Cuma, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 18 Aralık 2021 Cumartesi, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)

m 1 Aralık 2021 Çarşamba, Saat: 20.00,
Boş Odalar (S),
m 2 Aralık 2021 Perşembe Saat: 20.00,
Boş Odalar (S)
m 3 Aralık 2021 Cuma, Saat: 20.00,
Boş Odalar (S)
m 4 Aralık 2021 Pazar, Saat: 14.00,
Herkes İçin Keloğlan (Ç.O)
m 8 Aralık 2021 Çarşamba, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)
m 9 Aralık 2021 Perşembe, Saat: 20.00,
Bimarhane (S)

m 22 Aralık 2021 Çarşamba, Saat: 20.00,
İbiş’in Rüyası (S)
m 23 Aralık 2021 Perşembe, Saat: 20.00,
İbiş’in Rüyası (S)
m 24 Aralık 2021 Cuma, Saat: 20.00,
İbiş’in Rüyası (S)
m 29 Aralık 2021 Çarşamba, Saat: 20.00,
İbiş’in Rüyası (S)
m 30 Aralık 2021 Perşembe, Saat: 20.00,
İbiş’in Rüyası (S)

ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ
Haşim İşcan Kültür Merkezi

m 02.12.2021 – Perşembe, Saat: 20.00, OPERETLERDEN SEÇKİLER (Konser)
m 04.12.2021 – Cumartesi, Saat: 15.00,
PANDEMIC (Bale),
m 09.12.2021 – Perşembe, Saat: 20.00, MEMLEKETİM (Müzikal)
m 11.12.2021 – Cumartesi, Saat: 15.00, (P. İ.
Çaykovski) ROMEO VE JULIET (Bale)
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m 14.12.2021 – Salı, Saat: 20.00, (P. İ. Çaykovski) ROMEO VE JULIET (Bale)
m 16.12.2021 – Perşembe, Saat: 20.00, ÇELLO YILDIZLARI (Konser)
m 18.12.2021 – Cumartesi, Saat: 20.00, (P. İ.
Çaykovski) ROMEO VE JULIET (Bale)
m 21.12.2021 – Salı, Saat: 20.00, OPERETLERDEN SEÇKİLER (Konser)

m 23.12.2021 – Perşembe, Saat: 20.00, VENERA ENSEMBLE (Konser)
m 25.12.2021 – Cumartesi, Saat: 20.00, (G.
Rossini) SEVİL BERBERİ (Opera)
m 29.12.2021 – Çarşamba, Saat: 20.00, YENİ
YIL KONSERİ (Konser)
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