
HER DiLiMiNDE
HAYAT VAR!

YENi YILDA 
SAĞLIĞA 
ON ADIM

SAĞLIKLI, 
YETERLi VE 
DENGELi 
BESLENME 
ÇANTASI 
NASIL OLMALI?

“İnsanın inanarak yaptığı her iş, 
sonunda başarıya ulaşır.”
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YILLARIN bize getirdiği anlamışlık, 
olgunluk, biraz yorgunluk ve geçen 
yıllardan çıkardığımız derslerle 
devam ettiğimiz hayat yolculuğunda, 

bir yılı daha geride bırakıyoruz işte… Yine 
güzel temenniler, iyi dilekler ve beklentilerle 
yeni gelen yılı karşılamaya hazırlanıyoruz, 
ömür yettiğince de bunun böyle olması doğal... 

Bizler de InCity ekibi olarak; tüm 
dileklerinizin gerçekleştiği, gideni 
aratmayacak, yolundan çıkmış her şeyin tekrar 
bir sihirli el değmişçesine düzene girdiği, 
sağlık, sevgi, birlik ve beraberlik, barış, bolluk 
ve neşenin hakim olduğu yeni bir yıl diliyoruz 
her birinize…

Veeee, yılın son ayında sizin için 
hazırladığımız sayfalarımızı anlatmak 
istiyoruz…

Elbette dolu dolu bir ay daha geçirdik yine. 
Açılışlar, kutlamalar, etkinlikler, davetler… 
Her ay olduğu gibi yine; geride kalan ayı ve 
hazırlıkları devam eden, gelecek günlerde 
yapılması planlananları, sayfalarımıza taşıdık.

Sevdiklerimize yeni yıl hediyeleri almak 

için düşüncelere daldığımız şu günlerde size 
rehberlik edecek önerileri ‘Vitrin’ ve ‘Alışveriş’ 
sayfalarımıza taşıdık. Sizce de yılın son ayının 
en güzel aktivitesi değil mi hediye almak? 
Endişe etmeyin, sayfalarımızda çok güzel ve 
özel seçenekler bulacaksınız.

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde 
konuğumuz; İpekten Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Siret İpekten oldu… Faaliyette 
bulunduğu her alanda başarıyı yakalayıp 
sürekli kılan İpekten, 1982 Van doğumlu 
bir iş insanı… 2005 yılında mezun olduğu 
Fırat Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü, bugün 
birçok alt başlıktan oluşan faaliyetlerinin 
lokomotifi olmuş. Bu alanlar içerisine sanatı 
da büyük bir özenle ekleyen Siret İpekten’le 
iş dünyasına, başarıya ve sanata bakışını 
konuştuk… Girişimciliğe adım atacak genç 
arkadaşlarımıza yeni ufuklar açacağına 
inandığımız sohbetimizden önemli detayları 
sizlerle paylaşıyoruz… 

ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. 
Aylin Ayaz Yılmaz, her zaman olduğu gibi 
birbirinden değerli film ve dizi önerilerinde 
bulundu.

Yüksek Mimar Gamze Akyol’un hazırladığı 
‘Tasarım’ sayfalarımızda konumuz mutfak 
aydınlatmaları oldu. Peki, mutfağımız hem 
yemek hazırlamak, hem yemek hem de diğer 
amaçlar doğrultusunda zaman geçirmek için 
çok fonksiyonlu bir alansa, aydınlatması nasıl 
olmalı? Gamze Akyol sizlere ‘ışık tutacak’ bir 
yazı kaleme aldı..

Elbette ki; tüm bunlarla birlikte birbirinden 
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla; 
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; 
Dr. Tolga Temel, Gezi Yazarımız Yeşim Özkoç, 
A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül 
Devrim Batı, Teknoloji Yazarımız Deniz 
Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, görüş ve 
önerileriyle sayfalarımızdaki yerlerini aldılar… 

HERKESE MUTLU YILLAR!
Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz 
Ayşen Ovalı Binbir 
Aziz Topdemir 
Begüm Nilüfer Binbir 
Deniz Gözükızıl
Fırat Uzun
Gül Devrim Batı 
Gül Yasa Aslıhan 
Nurgül Düzenli 
Murat Yılmaz 
Tolga Temel 
Yeşim Özkoç

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 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...

Merhabalar,
Ve bazen keyifli, bazen kederli ama 

çoğunlukla zor diyebileceğimiz 
bir yılı daha geride bırakıyoruz. 

Günlerin haftaları, haftaların ayları 
kovaladığı bu bir yıllık süreçte, 

elimizden geldiğince sizleri 
olanlardan haberdar edebilmek, 
gündemin içinde ama stresten 

uzak bir ruh haliyle rahatlatabilmek, 
bunu yaparken de yeni bilgiler, 

yöntemler, ipuçları edinmenize 
aracı olabilmek için çalıştığımız 

bir yılı ardımızda bırakmaya 
hazırlanıyoruz.

Mutlu yıllar!
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KOLEKSIYONDA yer alan özel ta-
sarım destekli sutyeni, üzeri dantel 
detaylı parlak kumaşı özel modelde-
ki askılarıyla şık ve rahat kullanım 

sağlarken, koleksiyondaki dantel detaylı özel 

tasarımlı slip ve brazilianstring’ler ise dikkat-
leri üzerine çekiyor.

Bu yılın modası iç gösteren bluz modelli 
Glamour koleksiyonunda ön plana çıkıyor. 
Uzun kollu vücudu saran yapısı tül ve dantel 

uyumunun yanı sıra ince askılı model alter-
natifiyle de hem evde hem de out fit kombin-
lerinizde tarzınızı tamamlıyor. Koleksiyonda 
yer alan supant yanı dantel detaylı yırtmaçlı 
tasarımıyla ev tarzınıza değer katıyor.

CITYVİTRİN

Modern 
ve iddialı 

kadınların 
seçimi

CESUR ve glam NetWork yeni yıl ko-
leksiyonu; Pınar Deniz’in seçtiği göz 
alıcı bordo payetli elbise, siyah saten 
tasarımlar, yılbaşının ikonik dokusu 

kadifenin en şık halini yansıtan takımlar ve 
feminen duruşunuzu parlatacak iddialı parça-
lardan oluşuyor.

Pınar Deniz, yeni yıl stilini ışıltılı aksesuar-
lar ile taçlandırıyor. Sezon trendlerinden taşlı 
head piece, göz alıcı yüzük ve bilezikler, altın 
ve gümüş rengin harmoni yarattığı  zamansız 
ve ikonik aksesuarlar yeni yıla girerken şıklı-
ğınızın tamamlayıcısı olurken, sevdiklerinizi 

Özel tasarımlarıyla Suwen 
koleksiyonları şık ve iddialı 

modelleriyle yeni yılda iç 
giyim kombinlerine yön 
veriyor. Özel kumaşıyla 
tül ve dantel uyumunu 
tek bir tasarıma taşıyan 

Glamour koleksiyonu, farklı 
tasarımdaki ürünleri ve özel 
kumaşıyla bu yılda göz alıcı 

şıklık sunuyor.

Her sene köklerine bağlı 
kalarak yeniden yorumlanan 

ve metropol hayatının 
dinamizmine şık bir 

anlayışla eşlik eden NetWork, 
marka yüzü Pınar Deniz ile 

yılbaşının ihtişamlı enerjisine 
yakışan ışıl ışıl alternatifler 

sunuyor.

Yeni yıla 
girerken 
ışıldayın!

de mutlu etmek için ideal bir hediye alternatifi 
oluyor.

NetWork erkeğinin çekici duruşunu yansı-
tan görkemli parçalar yeni yıl koleksiyonunda 
yerini alıyor. Şıklığın ve elegan görünümün 
altını çizen saten ve kadife smokin takımlar-
dan, cool görünümün vazgeçilmez parçası deri 
ceketler ile yeni yıl kutlamalarının stil sahibi 
erkeği olmak, NetWork ile kaçınılmaz oluyor.
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Mutluluk dolu 
yeni yıl hediyeleri 
ile ışıl ışıl bir yıl 
için…

Yeni yılda sevdikleri 
mutlu etmenin en ‘ışıltılı’ yolu

YENI heyecanlar, kararlar ve baş-
langıçlarla dolu olan yeni bir yıla 
sayılı günler kala değer verdiklerini 
birbirinden özel hediyelerle mutlu et-

meyi amaçlayanlar, şimdiden Kiğılı’da sezonun 
trend parçalarına geniş ürün gamıyla ulaşıyor. 
Bize yakışan ışıl ışıl yeni yıl mottosuyla ren-
garenk bir yılbaşı alışverişi deneyimi vadeden 
Kiğılı, kendisine, sevdiklerine ve iş ortaklarına 
hediye almak isteyen herkese tasarımıyla göze 
çarpan alternatifler sunuyor. 

Kiğılı GiftCard ise seçim yapmakta zor-
lananların istediği tutarda bakiye yükleyip 
sevdiklerine eşsiz bir hediye etmesini sağlıyor.

Türkiye’nin yenilikçi erkek giyim markası 
Kiğılı, yeni yıl öncesinde sevdiklerine 
mutluluk dolu anlar yaşatacak olanlara 
birbirinden özel hediye seçenekleri 
sunuyor. Her zevke hitap eden geniş ürün 
yelpazesine sahip Kiğılı, hediye seçiminde 
kararsız kalanlar içinse Kiğılı Gift Card ile 
değer verdiklerine ve iş ortaklarına özgür 
bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

Geçmişten günümüze 
modası hiç geçmeyen, her 

geçen gün büyüleyiciliğini 
artıran mücevher tasarımları, 

yeni yılda da en gözde 
hediye alternatifi olarak öne 
çıkıyor. Yeni seneye uğurlu 

başlangıcı simgelediğine 
inanılan pırlanta, Türkiye’nin 

ilk mücevher markası 
Storks ustalığında titizlikle 

tasarlanıyor.

IKONIK parçalardan yenilikçi çizgilere 
kadar mücevher tutkunu sevdiklerinizin 
kalp atışlarını hızlandıracak tasarımlar 
arasında yılbaşı hediye alternatifi olarak 

baget kesimli ürünler öne çıkıyor. Dünyada 
klasikleşmiş birçok modelin baget pırlanta 
ile tasarlanmış seçeneklerinin bulunmasının 
yanı sıra yenilikçi baget tasarımları da göze 
çarpıyor. Storks tasarım çizgisi ile günlük sti-
lin elegan bir tamamlayıcısı haline gelen baget 
grubu; farklı karatlarda göz alıcı yüzükler, gün-
lük kullanıma uygun çarpıcı tasarım kolyeler, 
zarif küpeler ve şık bilekliklerden oluşuyor. 

ERKEKLERE DE YENİ YIL IŞILTISI VAR
Pırlantalı mücevherin sadece kadınlar için 

tasarlandığı günler geride kaldı... Klasikleşmiş 

ürünler yerine çağı ve modanın tüm detay-
larını göz önüne alarak tasarlanan pırlantalı 
mücevherler, erkeklerin de radarında. Tür-
kiye’nin ilk mücevher markası Storks, erkek 
koleksiyonu ile stil sahibi erkeklerin tamam-
layıcısı oluyor. Pırlantanın etnik tasarımlar 
ile buluştuğu erkek koleksiyonu göz alıcı bir 
hediye seçeneği olarak Storks vitrinlerindeki 
yerini alıyor. Siyah pırlanta ışıltısından aldığı 
güç ile maskülen bir şıklık yaratan Storks 
koleksiyonu, tamamen el işçiliği ile titizlikle 
tasarlanıyor.

CITYVİTRİN
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Yeni yıla 
özel en 
Büyü’lü 
hediye

Sevdikleriniz için unutulmaz 
bir yılbaşı hediyesi

YENI yılda neme doymuş ve daha güç-
lü bir cilt için Moisture Surge 100H 
Nemlendirici ve Moisture Surge 
96H Göz Kremi’ni keşfetmeye hazır 

mısınız? Moisture Surge, 100 saate kadar 
nemlendirme sağlarken, otomatik yenileme 
teknolojisi sayesinde cildin kendi kendini 
nemlendirmeye devam edebilmesi için kendi 
su kaynağını oluşturmasına destek oluyor. 

Yağsız formülü ile Moisture Surge, içeriğindeki 
iki temel bileşen olan hyalüronik asit ve aloe 
bio fermenti ile çift etkili güçlü nemlendirme 
sağlıyor. Su bazlı ultra hafif jel formülüyle 96 
saat boyunca sürekli nemlendirme sağlayan 
Moisture Surge Eye, hassas göz bölgesini anın-
da dolgunlaştırırken içeriğindeki kapsüllenmiş 
lipid kürelerle ince ve kuru gözçevresinin 
yeniden yapılandırılmasına yardımcı oluyor. 

“YENI yılda niyetini 
doğaya söyle, dileklerin 
toprakta filizlensin” 
sloganıyla yola çıkan 

marka, yılbaşına özel en anlamlı hediye 
seçeneğini sunuyor. Doğanın büyüsünü 
paylaşmak ve bitkilerin mucizesiyle 
insan hayatına değer katmak için kolları 
sıvayan üç kadın girişimcinin kurduğu 
Büyü, yeni yıl tohumlarını umut dolu 
dilekler ile ekiyor. Tüm dileklerin ve 
umutların yeşereceği, yepyeni bir yılın 
müjdecisi Büyü’nün, yılbaşına özel 
hazırladığı hediye setleri, hem kendiniz 
hem de sevdikleriniz için unutulmaz 
birer hatıra olmaya hazır.

Doğa ile yakınlaşmak, 
yaşam alanlarına enerji 

katmak, bütün dileklerin 
yeşermesini umut 

etmek ve 2023 yılını tüm 
güzellikleri ile karşılamak 

adına niyet eden Büyü, 
yeni yılda da herkesi 
berekete ve toprağa 

dokunmaya davet ediyor. 

Yeni Yılda 
cildinizi 

şımartın
50 yılı aşkın deneyimiyle 

dermatologlar tarafından geliştirilen 
Clinique, cildin nem dengesini koruyan 
ve kurumasına sebep olan dış etkenlere 

karşı cilt bariyerini güçlendiren ve uzun 
saatler boyunca etkili nemlendirme 

sağlayan Moisture Surge Nemlendirici 
ailesini geliştirdi.

CES İnovasyon Ödülleri Onur Ödülü 
ve Reddot Tasarım Ödülü’ne layık 
görülen FLOOR ONE S3, geleneksel 
elektrikli süpürgelerle veya paspaslar-

la kolayca temizlenemeyen kirleri temizleme 
konusunda oldukça etkili. FLOOR ONE S3, 
mutfaklar, banyolar ve her türlü sert zemin 
yüzeyi için ideal olan, 35 dakikaya kadar 
kesintisiz çalışma süresi ile tek adımda tama-
men temiz bir zemin sunan, tek parmakla 
iterek kullanılacak kadar ergonomik, şarjlı bir 
elektrikli süpürge olarak dikkat çekiyor. 

FLOOR ONE S3 ayrıca kullanıcılara temiz 
su deposunu doldurmalarını, kirli su deposu-
nu boşaltmalarını veya kendi kendini temiz-
leme döngüsünü çalıştırmalarını hatırlatmak 

Yeni yılda sevdikleriniz için unutulmaz bir yılbaşı hediyesi 
arıyorsanız Tineco’nun ıslak ya da kuru zeminde çalışan, 

akıllı vakum ve yıkama sistemine sahip ilk elektrikli 
süpürge modeli FLOOR ONE S3 ideal bir tercih olabilir.

için sesli uyarılarda bulunacak kadar akıllı. 
Temizlik tamamlandığında ise kendi kendini 
temizleme özelliği, tek tuşlaelektrikli süpür-
geyi temiz ve kokusuz tutmak için borularını, 
fırça silindirini ve diğer temas yüzeylerini tatlı 
su ve deterjan ile yıkıyor.
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Yeni yılda sevdiğine 
teknolojinin en iyisini hediye 

etmek isteyenler için…

DRONE pilotluğuna başlamak isteyen 
herkes için en iyi alternatif olan DJI 
Mini 3 Pro, kompakt bir drone için 
son derece derecede güçlü yönlere sa-

hip. DJI Mini serisinin ilk üst düzey ürünü ola-
rak tüm özelliklere donatılan DJI Mini 3 Pro, 
hafif, taşınabilir ve güçlü kullanım sunuyor. 

DAHA UZUN SÜRELİ VE NET 
SES KAYDI İÇİN DJI MİC…

Daha net ve kusursuz ses kaydına ulaşmak 
isteyenler için en güzel hediye DJI Mic… Ultra 

taşınabilir şarj kutusu ile vericiler ve alıcı şarj 
edilebilirken, DJI Mic, vericilerden 5,5 saat, 
alıcıdan 5 saat ve şarj kutusuyla 15 saate kadar 
pil ömrü ile ses kaydını kolaylaştırıyor. 

MACERA VE AKSİYON SEVENLERE EN İYİ 
HEDİYE ALTERNATİFİ DJI OSMO ACTİON 3
Sevdiğiniz kişi macera ve aksiyon seven 

biri ve en iyi görüntünün peşinde ise ona 
alınabilecek en teknolojik oyuncak DJI Osmo 
Action 3... Macera severler için en iyi aksiyon 
kamerası alternatifi olan DJI Osmo Action 3, 

güvenilir, sağlam ve kullanımı kolay özellikle-
riyle en zorlu koşullarda bile çekim yaparken 
konfor sunuyor. 

HEM KAMERA HEM GİMBAL DJI OSMO 
POCKET 2 CREATORCOMBO

DJI Osmo Pocket 2 CreatorComboaktif bir 
hayatı olan, kamerasını her an yanında taşımak 
isteyenler için ideal bir hediye seçeneği. Cebe 
sığabilecek kadar küçük ve hafif olan Osmo 
Pocket 2 Creator Combo, tek elle kayıt yapmayı 
sağlayan kompakt bir kamera.

Teknolojik ürünler her yaştan insan için en iyi hediye seçeneği. 
DJI tarafından daha mükemmel içerikleri hayata geçirmek için 
tasarlanan onlarca seçenek, en iyi hediye alternatifi olarak en 
iyi görüntünün peşinde koşanlar için satışta. Drone, aksiyon 
kamerası ya da bir mikrofon… İlgi alanına göre herkesi mutlu 

edecekbir DJI teknolojisi muhakkak var… 

BÜYÜLÜ ormanlardan ilham alan 
hediye setleri, listenizdeki herkesi 
şaşırtacak ve mutlu edecek. Tüm tatlı 
cilt bakımları, ilgi çekici renkler ve 

etkileyici kokular ile büyülenmeye hazır olun. 
Nereye giderseniz gidin, güzelliğin ve anın 
tadını çıkarın.

Muhteşem hediyelerin 
ışıltılı dünyası

Bu yeni yıl sezonunda, Estée 
Lauder sizi büyüleyici bir 

kışa hazırlarken, harikalar 
diyarında bir yolculuğa 
çıkarıyor. Estée Lauder 

Global Marka Elçileri Adut 
Akech, Grace Elizabeth ve 
Koki ile yeni yağan karın 

izini takip ediyor. Görkemli 
çam ağaçları arasında 

saklanmış gizemli orman 
canlılarını keşfederken 

keyifli kızak gezintileri, buz 
pateni, kardan adamlar ve 

daha fazlasıyla kendinizi 
şımartın!
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Lezzetli olduğu kadar besin değeri 
de yüksek olan hindi eti, doğru 
ölçülerde tüketildiğinde sağlığımıza 
mükemmel faydalar sağlar.

B vitaminleri açısından zengin, 
kırmızı et ve tavuğa göre daha fazla 
protein, daha az yağ barındıran 
hindi eti diyet yapanlar ve kilo 
vermeye çalışanlar için idealdir. 

100 gram ızgara hindi göğüs eti, sadece 
155 kalori ve 1,7 gram yağ içerir.

Mutluluk veren besinler arasında yer alır. 
Tryptophan maddesini içerir ve 
tryptophan da mutluluk hormonu olan 
“serotonin”e dönüşür.

HİNDİ BUT FÜME

Hindi Etinin
Muhteşem Faydaları

www.yaylaturk.comyaylaturkiye
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YVES Rocher’nin yeni yıl setleri; geri 
dönüştürülmüş plastik paketleme-
leri hem doğaya hem de cilde saygılı 
olarak hazırlanmış sülfat içermeyen 

özel formülleri ve Bretanya doğasından gelen 
etkileyici kokularıyla yeni yılınızı büyülemeye 
hazırlanıyor!

Bitki bazlı sütün kremsi dokusu ile kaplan-
mış, bademlerin tatlı enerjisiyle mükemmel 
bir yılbaşı hediyesi olmaya aday olan Büyülü 
Badem Serisi içeriğindeki doğal formüller ve 
bileşenler ile size ve sevdiklerinize yeni yılın 
en eşsiz ruhunu yansıtıyor. 

Sevdiklerinize 
hediye 

almanın en 
keyifli hali!

Yeni yıla yeni 
bir yatak 

odası yakışır!

Yeni yılda banyolar 
sanatla buluşuyor

Yves Rocher’nin yılbaşına 
özel; Büyülü Badem, Tatlı Kızıl 
Meyveler ve My Shiny Vanilla 

serileri ile yeni yılda hem 
kendinize hem sevdiklerinize 

karşı konulamaz hediyeler 
vermeye hazır olun! Yves 

Rocher’nin özel setleri, 
büyülü kokular ve doğa 

severler için eşsiz hediye 
imkanları sunuyor!

Türkiye’nin lider markası 
Yataş Bedding, birbirinden 

şık, kaliteli uyku setleri 
ve nevresim takımlarıyla 

yatak odalarınızı yeni yılın 
güzelliğiyle renklendiriyor.

TÜRKIYE’nin uyku ürünlerinde 
kalite, konfor ve yenilikçi teknolojiler 
denince ilk akla gelen markası Yataş 
Bedding, yenilikçi renkli ev tekstili 

ürünleriyle yılbaşına ruhunu yansıtan yatak 
odaları yaratıyor. 

“Banyo bu tarafta” sloganı altında tüketicilerini en iyi ile 
buluşturan sektörün global oyuncusu Creavit, geliştirdiği 
yenilikçi, modern ve işlevsel tasarımlarını “Bath Gallery” 
konsepti altında tüketicilerin ve sektör 
profesyonellerinin beğenisine 
sunmaya hazırlanıyor. 

HER yıl yaşanabilir banyolar için 
şık, özgün ve inovatif ürünlere 
imza atan Creavit, birbirinden 
estetik ürünleriyle banyoda çarpıcı 

bir değişim vadediyor.  Kullanıcıların banyo 
deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak, tasarı-
mın; özgün ve modern dünyasını teknoloji ve 
fonksiyonellik ile buluşturacak.
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ANTALYA 
ULTRA 

MARATONU 
24-25 

ARALIK’TA

MEVLÂNÂ, 
VUSLATININ 

749’NCU 
YILINDA 

ANILACAK

Konyaaltı Belediyesi’nin 
geçtiğimiz yıl ilkini 

düzenlediği Konyaaltı 
Belediyesi Antalya 

Ultra Maratonu’nun 
ikincisi 24-25 Aralık 

tarihlerinde gerçekleşecek. 
Yarışmacıların 5 farklı 

parkurda mücadele edeceği 
maratona 27 farklı ülkeden 

yaklaşık 2 bin sporcunun 
katılması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi vuslatının 

749’ncu yılında büyük 
İslâm düşünürü 

Mevlânâ Celâleddin-i 
Rûmî’yi 17 Aralık 
Cumartesi günü 

düzenlenecek etkinlikle 
anacak.

MEVLÂNÂ Celâleddin-i Rûmî 
Hakk’a vuslatının 749’ncu 
yıldönümünde Antalya’da 
Semâ Töreni ile anılacak. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Antalya 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, 
Antalya Konyalılar Derneği, Konyalı 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği Antalya 
Şubesi, Karaman Ayrancılar Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği işbirliğiyle düzenlenecek Sema 
Töreni 17 Aralık Cumartesi günü saat 
20.00’de AKM Aspendos Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. Mevlânâ’yı anma 
etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail 
Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf 
Müziği Topluluğu sahne alacak.

Çocuklar 500 metre koşacak. 24-25 Aralık’ta 
gerçekleşecek maratona katılmak isteyenlerin 
www.antalyaultra.org adresinden kayıt 
yaptırmaları gerektiği bildirildi.

KÖPEKLER DE YARIŞACAK
Maraton kapsamında can dostlar da 

koşacak. Pati Run isimli kategoride 25 Aralık 
Pazar günü 5 kilometrelik koşuya sahipleriyle 
beraber katılacak köpekler, diğer can dostları 
için koşacak. Bu koşudan elde edilen gelir, 
sokak hayvanlarına mama olarak dönecek.

KONYAALTI Belediyesi, “Dünya’nın 
en güzel şehrini koşarak keşfetmeye 
hazır mısın?” sloganıyla bu yıl 
ikincisini düzenleyeceği Konyaaltı 

Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile yerli 
ve yabancı yüzlerce sporcuyu Antalya’da 
buluşturacak. 5 kilometre (5 km), 12 
kilometre (12 km), 31 kilometre (31 km), 
57 kilometre (57 km), 85 kilometre (85 km) 
olmak üzere beş farklı parkurda mücadele 
edecek olan sporcular, Antalya’nın eşsiz 
güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

BULUŞMA NOKTASI KONYAALTI
5 km Konyaaltı Parkuru, 12 km Deniz 

Parkuru, 31 km Toros Parkuru, 57 ve 
85 km Antalya Ultra parkurlarından 
oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra 
Maratonu’nda sporseverler, dünyaca ünlü 
Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelecek. 
Konyaaltı Sahili’nden başlayarak maviden 
beyaza uzanan 31, 57 ve 85 km Antalya Ultra 
parkurlarının yanı sıra bu etkinlikte sporu 
ve koşmayı sevdirmek amacıyla 5 km ve 
12 km gibi kısa parkurlar da yer alıyor. Öte 
yandan çocuklar da maratona katılabilecek. 
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LÖSEV, siz gönül rahatlığıyla mis 
kokulu mandalinalarınızı yiyin diye 
LÖSEV Çiftliği’nin bereketli ağaçla-
rından toplanan mandalinaları sizlere 

sunuyor. Sulu, çekirdeksiz ve ince kabuklu 
LÖSEV Satsuma Mandalinaları LÖSEV Gıda 
Laboratuvarları’nda analiz edilip halkla bulu-
şuyor. Tuz, yağ asitlik gibi ağır metal miktarla-
rına, GDO tayinlerine ve küf diye tabir edilen 
toksin analizlerine dair inceleniyor. Tarım ilacı 
kalıntısı, etilen oksit gazı ve parafin aranarak 
test edilen ve içinde katkı bulunmadığına dair 
onay alan mandalinalar dalından sofralarınıza 
sağlık getiriyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU
Çağın hastalığı kansere yakalanmakta 

stres, genetik faktörler ve sağlıksız beslen-
me gibi birçok neden etkili. Fakat bunların 
başında daha kolay önlenebilir bir neden 
olarak sağlıksız beslenme sayılabilir. Do-
ğanın fayda olarak sundukları insan eliyle 
değiştiriliyor ve dönüşü elbette kanser gibi 
hastalıklar oluyor. LÖSEV kanser mücadelecisi 
olarak Seferihisar’daki çiftliğinde tarım ilaçsız 
mandalinadan zeytine, incirden cevize birçok 
gıda ürünü üretmeye başladı. Güçlü bir anti-
oksidan olarak bildiğimiz C vitamini deposu 

LÖSEV, Anti-kanserojen 
etkisiyle bilinen C vitamini 

deposu mandalinayı 
tarım ilaçsız, zehirli 

gazsız tamamen doğal 
yöntemlerle üretiyor 
ve doğal tarımın hala 
mümkün olduğunu 

savunuyor.

HER 
DiLiMiNDE 

HAYAT VAR!

ANTiKA 
PAZARI 

KURULUYOR

ANTALYA’da, korunma-
ya değer ata yadigarları-
nı, mobilyadan kitaplara 
ve fotoğraflara tarihe 

tanıklık etmiş objelerin merak-
lılarıyla buluşacağı antika pazarı 
kuruluyor. Pazar, ayda sadece bir 
kere, her ayın 2’nci pazar günü 
Yeşilbahçe Kapalı Pazar Yeri’nde 
kurulacak. İlk pazar, 11 Aralık 
Pazar günü açılacak. 

Kurulacak pazarın kullanımı 
düzenleyen protokol, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 
Antalya İkinci El Eşya ve Geri 
Dönüşümcüler Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Kemal 
Şentürk arasında imzalandı. Buna 
göre, pazarda sergi ve stant açmak 
için dernek üyesi olma şartı 
aranmayacak. Güvenlik Mahallesi 
Mimar Sinan Caddesi üzerinde 
bulunan dernek merkezine baş-
vurarak sözleşmeyi imzalayanlar 
stant açabilecek. Pazarda sanatsal 
ve tarihi anlamda koleksiyon 
değeri olmayan malzemelerin 
sergilenmesine izin verilmeyecek. 
Objenin bu değerleri taşıyıp taşı-
madığına ise uzman koleksiyoner-
ler tarafından karar verilecek. 

Muratpaşa Belediyesi, 
artık her ayın 2’nci 

pazar günü Yeşilbahçe 
Kapalı Pazar yerinde 

‘antika pazarı’ 
kuracak. Belediye 

Başkanı Ümit Uysal, 
antika meraklılarını, 

koleksiyonerleri 
buluşturacak pazara 

ilişkin protokolü 
imzaladı.

mandalina ise içerdiği fito kimyasallar ile de 
vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Ancak 
bu kadar yararlı bir meyve yeşil halde toplanıp 
dış etkenlerle sarartılıp raf ömrü uzatılmaya 
çalışılınca kanserojen yaymaya başlıyor.

LÖSEV ÇİFTLİĞİ HAKKINDA
İzmir Seferihisar LÖSEV Doğal Gıda Çiftliği 

284 dönümlük arazide başta mandalina olmak 
üzere nar, zeytin, kayısı, şeftali, incir, armut, 
ayva, hünnap ile beraber 12 bine yakın ağaç ve 
150 üzüm bağı yer alıyor. Çiftliğin yapılacak 
ek projeler ile doğa ile beraber sanat çiftliği de 
olması planlanıyor. Ürünler LÖSEV’li aileler, 
iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanı-
yor.  LÖSEV Satsuma Mandalinaları LÖSEV’e 
kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla da 
buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy 
okullarına da dağıtılıyor.

LÖSEV Satsuması ve LSV Dükkân ürünleri 
için bireysel taleplerin yanı sıra kurumlar 
da müşterilerine ileterek kurumsal sosyal 
sorumlulukta da bir adım öne geçiyor.   
Siz de denemek isterseniz tüm ürünlere 
 www.lsvdukkan.com web sayfasından, 
0312 447 06 60 numaralı telefonlardan 
sipariş verebilirsiniz.
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URBAN Social konsepti kapsamında; 
dokunuş, lezzet, koku, wellbeing 
ve ses gibi misafirleri doğrudan 
etkileyen ve hafızalarında yer eden 

başlıkları ele alan ve bu başlıkları titizlikle 
detaylandıran Akra Hotels; yeni yılı benzersiz 
bir kutlama şölenine çeviriyor. 

YENİ YILA AKRA’DA “MERHABA” DEYİN 
Her sene; eski yılı geride bırakmak, yeni bir 

yılı umut ve neşeyle karşılamak adına Akra 
Hotels tarafından geleneksel hale gelen Yılbaşı 
Galası bu sene de dolu dolu geçecek progra-
mıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 

Yılbaşı Galası; Akra Hotels şeflerinin enfes 
menüleri ve yılbaşı kokteyli ile tatlanırken, 
“Gizem Okudan Jazz Quartet” de kulaklarını-
zın pasını silmek için sahnedeki yerini alacak. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alacak 
“Emir Ersoy ve Orkestrası” ise geceyi müzik 
ve eğlenceyle buluşturmaya devam ederken, 
olmazsa olmaz yılbaşı özel çekilişi ile de bir-
birinden güzel hediyeler gece sonunda şanslı 
talihlileriyle buluşacak. 

Çocuklu aileleri de unutmayan Akra Hotels, 
minik misafirlerine özel Mini Club etkinlikleri 
ve gala programıyla keyifli vakit geçirmelerini 
sağlayacak. 

Biletix üzerinden de bilet satışının ger-
çekleştirileceği, hayalini kurduğunuz yılbaşı 
akşamını yaşayacağınız Yılbaşı Galası ile ilgili 
detaylı bilgi almak isterseniz; akrahotels.
com internet sitesini ziyaret edebilir, yilbasi@
akrahotels.com mail adresine mail atabilir ya 

AKRA’DA 
YENi YIL 
ZAMANI 

CORENDON HOTELS& RESORTS, 
KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK 
UYGULAMALARINI SAHiPLENiYOR

Huzur ve eğlenceyi tek 
bir alanda birleştiren 

yapılaşması, duygu 
ve deneyimleri ön 

plana çıkaran Urban 
Social konsepti ile Akra 
Hotels misafirlerine bu 

sefer de yılın en güzel 
döneminde birbirinden 

farklı etkinlikleriyle 
unutamayacakları bir 

deneyim sunuyor. 

da +90 242 310 99 99 numaralı telefondan 
iletişime geçebilirsiniz. 

CHRİSTMAS MARKET İLE YENİ YILIN 
BÜYÜLÜ DÜNYASINA DAHİL OLUN

Kendine has tarzı ve ruhu ile Başka Ol, bu 
sefer Christmas Market ile yeni yılın büyülü 
dünyasına Antalyalıları davet ediyor.

Başka Ol; 1-31 Aralık tarihleri arasında, 
rengarenk ve ışıl ışıl bir ortamın baş kahrama-
nı olarak kendine hayran bırakırken, lezzetli 
ikramlarıyla yine damaklara hitap edecek. 

Yeni yıl temalı çeşitli dekoratif hediyelik 
eşyalardan, yeni yıl temalı lezzetli yiyecek ve 
içeceklerin servis edileceği Başka Ol’da hem 
sevdiklerinizle keyifli vakit geçirecek hem de 
sevdiklerinize alacağınız hediyeler ile onların 
yüzündeki mutluluğa şahit olacaksınız. 

Yeni yıl atmosferini yakından keşfedeceği-
niz Başka Ol’da kurulacak Christmas Market 
ile ilgili detaylı bilgi için; +90 552 952 16 12 
numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

KONUYLA ilgili bir değerlendirme 
yapan Corendon Hotels Kalite 
Grup Müdürü Fatma Kurç şunları 
söylüyor: “Dünyanın en üst çevre 

ve sürdürülebilirlik platformu olan Global 
Sustainable Tourism Council ile yapılan 
iş birliği anlaşmasını turizm sektörünün 
geleceği açısından çok değerli buluyoruz. 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı’nın liderliğinde, turizm endüstrisini 
yeniden yapılandırılacak bu sürdürülebilirlik 
atağına katkı sağlamak için elimizden gelen 

tüm gayreti göstereceğiz. Bir turizm cenneti 
olan Türkiye’nin sürdürülebilirlik kriterleri 
alanında da örnek ülke olacağına inancımız 
tam. Sürdürülebilir Turizm Programı 
kapsamında Corendon Playa Kemer ve Grand 
Park Lara otellerimiz; çevreye duyarlı, sosyal 
ve kültürel değerlere katkı sağlayan, insan 
hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi 
konularını ele alan sertifikasyon programını 
tamamladı. Bu kapsamda sürekli iyileştirmeyi 
yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik 
yönetim sistemi kurmuş olduk.” 

Corendon Hotels& Resorts, uluslararası standartları yakalamak 
ve sürdürülebilir turizm alanında yer almak için “Global 
Sustainable Tourism Council” kriterlerine uyum sağlayarak 
kaliteli hizmet anlayışını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. 

Fatma Kurç
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DENiZ KiRLiLiĞi ACiL MÜDAHALE 
TATBiKATI QTERMiNALS 
ANTALYA’DA YAPILDI

UBER, İstanbul, Ankara ve İz-
mir’den sonra Antalya’da sarı 
taksiler ile hizmet vermeye 
başlayarak Uber Taksi ürünü 

ile Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye 
devam ediyor. Uber Türkiye Genel Mü-
dürü Neyran Bahadırlı, “Uber Taksi’nin, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından, 
Antalya’da faaliyete başlamasının 
heyecanını yaşıyoruz. Uber teknoloji-
sinin, hem Antalyalılara, hem de yerli 
ve yabancı turistlere büyük kolaylık 
sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzde-
ki dönemde başka yeni şehirlere de Uber 
Taksi ürünü ile açılmayı arzu ediyoruz.” 
dedi.

Kullanıcılarının dakikalar içinde 
diledikleri yere kolayca ulaşmalarını 
sağlayan ulaşım teknolojisi platformu 
Uber, her yolculukta sigorta koruması, 
GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, 
sürücü kalite kontrol sistemi ve sürücü 
puanlama sistemi ile her zaman yüksek 
güvenlik standartları sağlamayı hedef-
liyor. Uber Antalya’ya gelişini kutlamak 
adına tüm kullanıcılarına yalnızca Antal-
ya’da geçerli 70 TL’ye kadar bir (1) adet 
ücretsiz Uber Taksi yolculuğu hediye 
ediyor. Tüm Uber kullanıcıları MERHA-
BAANTALYA kodu ile ücretsiz yolculuk 
imkanından faydalanabilecekler.

UBER TAKSi, 
ANTALYA’DA
Global teknoloji platformu Uber, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’den 
sonra artık Antalya’da. Gerek 
Antalyalılar, gerekse Antalya’ya 
gelen yerli ve yabancı bütün 
turistler, 22 Kasım 2022 
itibariyle Uber uygulaması 
üzerinden Uber Taksi 
çağırabilecekler.

m Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin 
m Şehrin herhangi bir yerinden Uber 
uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve 
yolculuğunuz için bir taksi çağırın 
m Uber Taksi’yi uygulama üzerinden takip 
edin, taksinin sizi almak için kaç dakika 
içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm 
bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka 
numarasını takip edin.
Uber uygulamasında Cüzdan 
sekmesindeki Promosyonlar bölümüne 
MERHABAANTALYA kodunu ekleyin, 
Uber Taksi çağırın ve 70 TL’ye kadar 
ücretsiz yolculuğunuzun keyfini çıkarın.

Uber uygulaması 
nasıl çalışır

DENIZ Kirliliği Acil Müdahale 
Tatbikatı, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 
da yaklaşık 80 kişinin katılımıyla 

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı 
QTerminals Antalya; 5312 sayılı “Deniz Çevresinin 
Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına 
Dair Kanun” kapsamında planladığı Acil Müdahale 
Tatbikatı’nı başarıyla tamamladı.

QTerminals Antalya’da gerçekleştirildi. 
QTerminals ilgili yönetici ve çalışanlarının, 
Antalya Liman Başkanlığı yetkililerinin ve 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
katılımcılarının yer aldığı tatbikatta çevreyi 
koruyan faaliyetler yürütmeyi ilke edinen 
QTerminals Antalya’nın çevreyi koruyan üst 
seviye imkân ve yetenekleri öne çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından kurum içi eğitim 
planlamaları kapsamında örnek kıyı 
tesisi olarak gösterildiklerini vurgulayan 
QTerminals Genel Müdür Özgür Sert, çevre 
konusundaki hassasiyet ve çevreyi koruma 
bilincinin tüm iş süreçlerinde uygulanmasına 
verdikleri önemi misafirlerine yerinde ifade 
etme imkânı bulduklarını belirtti.

Gelecek nesillere temiz ve yanaşabilir 
bir dünya bırakmak misyonuyla hareket 
eden QTerminals Antalya Genel Müdürü 
Özgür Sert yaptığı açıklamada: “Deniz 
çevresinin korunmasında ilgili resmi kurum 
temsilcilerinin eğitimlerine katkı sağlayarak 
ilimiz ve ülkemiz çevre koruma faaliyetlerine 
vermiş olduğumuz memnuniyeti tüm 
kamuoyu ile paylaşıyor, işletmemizi örnek 
kıyı tesisi olarak görerek bizleri onurlandıran 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na, Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire 
Başkanı Sn. Nazan Özyürek’e, tatbikatın 
koordinasyonunda yer alan Antalya Liman 
Başkan Yardımcısı Mehmet Savaş Akyürek’e 
ve tüm tatbikatın başarılı bir şekilde sevk 
ve idare edilmesini sağlayan QTerminals 
Antalya Çevre Acil Müdahale ekibi üyelerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
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CORENDON Airlines yaz 
sezonunun bitmesi ile birlikte 
filosundan beş tanesi Boeing 
737-8 (MAX), iki tanesi de Boe-

ing 737-800 olmak üzere toplamda yedi 
TC kuyruk kodlu uçağını Hindistan’daki 
düşük maliyetli havayolu şirketi Spice 
Jet’e wetlease operasyonu için gönderdi. 

Corendon Airlines Ticaret Direk-
törü Mine Aslan, altı senedir birlikte 
wetlease operasyonları gerçekleştiren 
Corendon Airlines ile Spice Jet arasın-
daki anlaşmalara göre operasyonun 
Ekim ayı ortasında başladığını ve Nisan 
ayına kadar süreceğini kaydetti. 

Wetlease operasyonu, bir havayolu-
nun düşük sezonunda uçağını başka bir 
havayoluna ekipleri ile birlikte kısa süre-
li kiralaması anlamına geliyor. Coren-
don Airlines da Türkiye’de ve Avrupa’da 
düşük sezona girilmesi ile Hindistan’da 
yüksek sezona giriliyor olduğu için uzun 
yıllardır Spice Jet ile işbirliğine gidiyor. 
Mine Aslan, wetlease operasyonlarının 
havayollarının kaynaklarının kullanı-
mını ve sürekliliği açısından çok önemli 
olduğunu, bir havayolunun düşük sezo-
nunda yüksek sezon yaşayan başka bir 
havayoluna uçak kiralamasıyla uçakla-
rın senelik utilizasyonunun da dengede 
tutulmasına yardımcı olduğunu ifade 
etti. Corendon Airlines, altı ay boyunca 
sürdürülecek wetlease operasyonu için 
yedi uçak ile birlikte her ay 35 kaptan 
pilot, 35 yardımcı pilot ve 140 kabin 
ekibini Hindistan’da görevlendirecek. 

GIRIŞIME imza atan havacılık şirket-
leri, 2025 yılına kadar organizasyon-
ları genelinde kıdemli rollerde görev 
alan kadın sayısının yükseltileceğini 

ve kadın temsiliyetinin az olduğu alanlarda 
artırılacağını taahhüt ediyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan 
Sun Express CEO’su Max Kownatzki, “Sun 
Express olarak çalışma arkadaşlarımızın gelişi-
mine imkân tanıyan çeşitlilik ve kapsayıcılığın 
teşvik edildiği bir çalışma ortamı sunmak 
bizim için büyük önem taşıyor. Herkese eşit 
fırsat sunulması en önemli önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Bu amaçla, çalışanlarımı-
zın gönüllü olarak çalışmalarını yürüttüğü, 
Türk havacılık sektöründe bir ilk olan Çeşitlilik 
ve Kapsayıcılık Komitemizi oluşturduk. Şimdi 
de bu önemli girişimi imzalayarak bu alandaki 
taahhüdümüzü güçlendiriyoruz. Havada ve 
yerde operasyonlarımızın her aşamasında-
kadın çalışma arkadaşlarımızın büyük emeği 
bulunuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Onla-
rın katkılarını artırmaları için daha fazla fırsat 
sunarak markamızı ileriye taşımaya devam 
edeceğiz” dedi.   

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Sun 
Express’in IATA 25by2025 girişiminin 
imzacılarından biri olarak havacılık sektö-
ründe cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeye 
yönelik taahhüdünü görmekten memnuniyet 
duyuyorum. Sektör olarak havacılıkta cinsiyet 
dengesini iyileştirmeye kararlıyız ve 25by2025 
taahhüdünü sonuçlara dönüştürerek ilerleme 
kaydedeceğiz” dedi. Girişimi destekleyen Sun 
Express, her yıl çeşitlilik göstergelerini rapor-
lamayı, başta üst düzey pozisyonlar olmak 
üzere kadın temsil oranını artırmayı taahhüt 
ediyor.

Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa ortak kuruluşu 
Sun Express, Uluslararası 

Hava Taşımacılığı Birliği’nin 
(IATA) 25by2025 girişimini 

8 Kasım’da İstanbul’da 
düzenlenen Wings of Change 

etkinliğinde imzaladı. 
Gönüllülük esasına dayalı 

olan 25by2025 girişimi, 
havacılık sektöründe kadın 
temsiliyetinin artırılmasını 
ve sektörde cinsiyet eşitliği 

konusunda farkındalığın 
geliştirilmesini amaçlıyor.

CORENDON 
AIRLINES 
UÇAKLARI KIŞ 
SEZONUNDA 
HİNDİSTAN’DA 
UÇACAK

SUN EXPRESS, HAVACILIK 
SEKTÖRÜNDE CiNSiYET EŞiTLiĞi 
iÇiN IATA 25BY2025 KÜRESEL 

GiRiŞiMiNi iMZALADI

Corendon Airlines 2022-
2023 kış sezonunda yedi 
uçağını altı ay süresince 
Hindistan’ın düşük maliyetli 
havayolu şirketi Spice Jet’e 
wetlease olarak kiraladı. 
İki havayolu, altı senedir 
wetlease operasyonlarında 
birlikte çalışıyor.

CITYFİRMA HABERLER
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THE Land of Legends Kingdom Hotel, 
Tema Park ve Shopping Avenue’de 
her yaş için uygun birbirinden farklı 
şovlar, müzikal gösteriler, yeni yıla 

özel performanslar, yeni yıl korosu, yılbaşı 
köyü ve devasa yılbaşı ağacı ile ziyaretçiler yeni 
yıl ruhunu doyasıya yaşıyor. 

Tema Park’ta gündüz başlayan eğlence;  
‘Street Stilts Performansı’, dans şovu “Hap-
py Stories” ve ‘Waterfront Kingdom Show’ 
çocukların çok sevdiği “Maşa ile Koca Ayı” ile 
tanışma fırsatı, ‘Kış Rüyası Şovu’, ‘Zencefilli 
Kurabiyeler Workshopu’ ve özel mini disco ile 
ailelerin yılbaşı heyecanına ortak oluyor. 

Tüm misafirlere açık Shopping Avenue’de 
15.00 itibari ile başlayan, ‘Yılbaşı korosu’, Noel 

The Land of Legends’da yeni 
yıl etkinlikleri başladı. 8 Ocak 

2023 tarihine kadar sürecek 
yeni yıl programı boyunca; 

coşku, mutluluk ve keyif 
veren gösteriler, süslemeler, 

aktiviteler ve daha birçok 
sürpriz efsanevi karakter 

The Land of Legends’da 
misafirlerini bekliyor.

YENi YIL 
KUTLAMALARININ 
VAZGEÇİLMEZ ADRESi

Baba Şehre Geliyor ‘İp Cambazı Gösterisi’ 
ve ‘Canlı Piyano Performansı’ ile misafirlere 
eğlenceli anlar yaşatılıyor. Tüm çocukların 
severek izlediği efsanevi karakter ‘Maşa 
İle Koca Ayı ve Efsanevi Karakterler İle Kış 
Rüyası Şovu’ masalsı bir an sunuyor. Aralık 
ayı boyunca yeni yıla özel müzikal gösterisi ve 
canlı müzik grubunun da sahne alacağı Shop-
ping Aveune aynı zamanda, ‘Gate Fountain’ 
ve ‘Grand Fountain’ showlarının birbirinden 
büyüleyici gösterileri eşliğinde Yeni Yıl ruhu-

nu unutulmaz kılıyor.
31 Aralık’ta ise The Land of Legends Shop-

ping Avenue’de yılbaşı gecesine özel olarak 
gerçekleşecek ve Brianna, Kate Linn, Chris 
Thrace gibi isimlerin sahne alacağı özel konser 
ile 2023’ü karşılayacak olan misafirler ardın-
dan ünlü DJ İlkan Günüç’ün performansıyla 
unutulmaz bir yılbaşı geçirecek. 

The Land of Legends keyifli atmosferi ve 
birbirinden eğlenceli showları ile yeni yıl için 
ihtiyacınız olan mutluluğu size sunuyor..
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Serisinin Yeni Üyesi:
Ekici Mavi Küflü Peynirli Krem 

ile Yılbaşı Sofraları Daha Lezzetli

“Speciality” 

Ekici, 2023 yılına girerken, tüketiciler tarafından beğenilen 
‘’Speciality’’ serisinin yeni üyesi Mavi Küflü Peynirli Krem 
ile raflarda yerini alıyor.
 
Ekici “Speciality” serisinin yeni üyesi Mavi Küflü Peynirli 
Krem, aromatik lezzeti ile davet sofralarının vazgeçilmezi 
olmaya aday. Bu peynir ile hazırlanan nefis kanepeler, 
soslar ve sandviçler yılbaşı sofralarına lezzet katacak.

Mavi Küflü Peynirli Krem’in tadından Fransız rokforunu 
alırken aynı zamanda Danimarka’nın Danish Blue’su ile 
de benzerlik gösteriyor. Yüzde yüz inek sütünden üretilen 
olgunlaştırılmış mavi küflü peynir içeriği ve sürülebilir 

formu, aynı zamanda içerdiği kalsiyum, vitamin ve 
mineraller ile insan vücuduna sayısız fayda sağlıyor.

60 yılı aşkın bir süredir Türk tüketicisinin damak tadına 
uygun peynirler üreten Ekici, ‘’Speciality’’ serisinden 
Mavi Küflü Peynir’i 2021 yılında satışa sundu. Türkiye’de 
ilk olarak Ekici tarafından üretilen, aromatik lezzeti ile 
peynir severlerin damaklarında eşsiz bir lezzet bırakan 
Ekici Mavi Küflü Peynir tüketicilerin beğenisini kazandı.

Farklı tatlara açık olanların en sevdiği peynir çeşitlerinden 
biri olan küflü peynir, ülkemizde de sevilerek tüketilen 
bir peynir çeşididir. Bu peynir çeşitleri arasında yer 
alan rokfor peyniri, Fransa’da ve yeşil küf ile üretilen bir 
peynirdir. İsmini de üretildiği yerden Güney Fransa’nın 
“Roquefort” bölgesinden alır. Bir diğeri ise Danimarka’ya 
özgü olarak üretilen Danish Blue peyniridir. Tadını 
alınca çok beğenilerek tüketilen bu peynirin en önemli 
özelliği adının önüne ‘blue’ kelimesinin koyulmasını 
sağlayan hafif mavi damarlı olmasıdır. Türkiye’de mavi 
damarlı yapılı Danish Blue peyniri daha yaygın olarak 
bulunmaktadır. Görüntüsünün farklı olmasıyla dikkat 
çekmesinin yanı sıra dikkat çekici kokusuyla da iyi 
tanınmaktadır.

Homojenleşmiş inek sütünden elde edilen Danish blue 
peyniri yumuşak kıvamlı, kremamsı bir dokuya sahiptir. 
Son derece yüksek ve yoğun bir aromaya sahip olan bu 
lezzetin sırrı da mavi damar olarak bilinen küflerden 
kaynaklanmaktadır.

Küflü peynirin içeriğinde bulunan küf sayesinde 
bu peynir çeşidi, doğal bir antioksidan kaynağıdır. 
Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek 
hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmaktadır.

Yüksek oranda protein içeren küflü peynir, 
uzun süre tokluk hissi sağlaması ve 
kan şekerinin düzenlenmesinde 
etkin rol oynaması sebebiyle diyet 
listelerinde de yerini almıştır.

İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum 
barındırması sebebiyle kemik gelişimi ve 
kemik sağlığı için büyük faydalar barındıran 
mavi küflü peynir, çocuklarda sağlıklı bir 
iskelet yapısı oluşmasını desteklerken ilerleyen 
yaşlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesi gibi 
hastalıkların riskini de en aza indirmektedir.

Mavi Küflü Peynir
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Mavi Küflü Peynir
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12. Türkiye Enerji Zirvesi, 21-22 Kasım 
tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 
Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde, 
Enerji Fuarcılık tarafından düzenle-

nen zirvede, konunun uzmanları hidrojen ve 
enerji depolama konusundaki güncel tekno-
lojik gelişmeleri aktardı. Polat Enerji CEO’su 
Arkın Akbay moderatörlüğünde gerçekleşen 
Hidrojen ve Enerji Depolama Oturumu’na 
YEO CTO’su Alper Baykut, Thyssenkrupp 
Asya, Pasifik, Afrika CEO’su Dr. Çetin Na-
zikkol ile SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
Araştırma Koordinatörü Hasan Aksoy konuş-
macı olarak katıldı.

2030 YILI ENERJİ İÇİN MİLAT OLACAK 
Enerji depolaması konusunda söz alan 

YEO CTO’su Alper Baykut, “Enerji depolama-
nın çok fazla alt bileşeni var. Pazar, ürünün 
hızlı şarj olmasını ve 20 yıl dayanmasını 

bekliyor. Ama bu o kadar basit değil. Enerji 
depolama konusundaki standartlar son 10 
yılda çok değişti. Günümüz şartlarını göz 
önüne alırsak 2030’da dünya çok değişecek. 
Enerji depolama konusunda elektrikli ara-
balar ciddi bir pazar oluşturacak. Türkiye’de 
TOGG 2030’larda elektrikli araba piyasasında 
lider konuma gelecek” dedi. 

HİDROJENİ TAŞIMA MALİYETİ YÜKSEK
Thyssenkrupp Asya, Pasifik, Afrika CEO’su 

Dr. Çetin Nazikkol ise hidrojenin günümüz-
deki öneminden bahsetti. Hidrojen için en 
büyük maliyetin taşıma olduğunu söyleyen 
Nazikkol, “Hidrojeni üretiyorsunuz ama bir 
yere taşımanız lazım. Bunun için yöntem 
hidrojeni likit hale getirmek. Fakat hidrojen 
-271 derecedelikit hale geliyor. İkinci yöntem 
ise hidrojeni amonyak haline getirebilirsiniz. 
Amonyağı taşımak çok daha kolay. Dünyada 

bu yıl üretilen amonyak miktarı 800 milyon 
ton. Daha önce fosil yakıtla tanınan Ortadoğu 
ülkeleri şuan yeşil elektrik üretici olmaya çalı-
şıyor. Dünya bambaşka bir noktaya gidiyor”-
diye konuştu. 

TEMİZ ENERJİ; HİDROJEN
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 

Araştırma Koordinatörü Hasan Aksoy ise 
hidrojenin dünyadaki yerinden bahsetti. 
Aksoy, “Teknoloji yardımıyla yeni bir enerji 
dönüşümüne yöneliyoruz. Hidrojeninin 
dünya genelinde kullanılan enerjinin yüzde 
20’sini karşılayacağı öngörülüyor. Hidrojen 
kimya sektöründe, rafinelerde, amonyak 
yapımında kullanılıyor. Yakın zamanda 
ulaşımda, uzun mesafeli yolculuklarda, hava 
yollarında ve sanayi sektöründe kullanılacak. 
Hidrojen geleceğin enerjisi olacak” şeklinde 
konuştu. 

Geleceğin Enerjisi HidrojenGeleceğin Enerjisi Hidrojen
Geleceğin enerjisi olarak adlandırılan hidrojen, enerji üretiminde yeşil dönüşümü 
hızlandırırken, enerji ithalatını azaltacak ve ülkemizin rekabet gücünü arttıracak. 
Son dönemde kamu tarafında Ar-Ge yatırımları ile desteklenen 
Hidrojen Enerjisi, 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde 
Hidrojen ve Enerji Depolama Oturumunda 
geniş kapsamlı olarak ele alındı.

KADINLARA 
USTALIK 
EĞiTiMi

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü aracılığı ile Halk Eğitim Merkezleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi desteği ile gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı 
sertifikalı “Kadın Teknik Eleman Temel Mesleki Eğitim” projesi başladı.

PROJEYLE ilgili bilgiler veren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Antalya Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı ve TOBB KGK 

Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu 
şunları kaydetti: “Sektörde ihtiyaç duyulan 
teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında 
nitelikli kadın gücünü daha da etkinleştirmek, 
sektörel iş gücü eşitliğinde kadın istihda-
mı görünürlüğünü arttırmak üzere, TOBB 
Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuz adına  
‘Kadın Teknik Eleman Temel Mesleki Eğitim’ 
projemizi başlattık. Proje, Antalya İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü aracılığı ile değerlendirilerek, 
Halk Eğitim Merkezleri’nin açacağı kurslarda 
verilecek temel eğitim desteği ile yürütülecek-
tir. İlkokul, ortaokul, meslek lisesi ilgili bölüm 
mezunu tüm kadınlarımız projeye başvurabi-
lir. Başvurular ikamete en yakın Halk Eğitim 
Merkezleri’ne yapılacaktır.

Projeye destekleri ve iş birliği için Antalya 
İl Milli Eğitim Müdürü sayın Emre Çalışkan ve 
Müdürlüğe bağlı faaliyetlerini yürüten Halk 
Eğitim Merkezleri Müdürlükleri’ne, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı sayın Ali 
Bahar’a kurulumuz adına teşekkür ediyor, 
eğitim projemizin teknik elemanda kadın 
istihdamına katkı sağlayacağı inancıyla hayırlı 
olmasını diliyoruz."

EĞİTİM ALAN BAŞLIKLARI:
m Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarımcısı
m Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 

Geliştirme ve Uyum Eğitimi
m Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kurulum 

ve Bakım Onarımı
m Teknik Ressam
m Aşçı Yardımcısı
m Öz Bakıma Destek Elemanı 
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BAKANLIK tarafından yapılan ilk de-
netimde dört yıldız belgesi almaya hak 
kazandıkları için mutlu olduklarını 
ifade eden Antalya OSB Best Western 

VIB Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musta-
fa Cengiz, “2017 yılından beri Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki otelimizde misafirlerimize 
gerek konfor gerek hizmet kalitesi bakımından 
üst düzeyde hizmet veriyoruz. 4 yıldız belgesi 
ile dünya standartlarındaki hizmet kalitemizi 
taçlandırmış olduk” dedi. 

İLK DENETİMDE 4 YILDIZI ALDI
Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı ile birlik-

TÜRKiYE’NiN iLK 
4 YILDIZLI 
OSB OTELi
Best Western International’in 

dünyadaki ilk VIB konsepte 
sahip oteli olan Antalya 

OSB otel ve sosyal tesisleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından 4 yıldız ile 
belgelendirildi. Bakanlık 

müfettişlerinin yaptığı 
denetimlerden tam not 
alan Antalya OSB Oteli, 

Türkiye’deki OSB sınırları 
içindeki ilk dört yıldızlı otel 

unvanını elde etti.

te artık bütün konaklama tesislerinin bakanlık 
denetimi altına girme ve belge alma zorunlulu-
ğu bulunduğunu belirten Cengiz, “Daha önce 
Antalya OSB Bölge Müdürlüğü’nün iş yeri açma 
ruhsatı ile hizmet veriyor iken yeni uygulama 
ile basit konaklama belgesi yerine Turizm ve 
Kültür Bakanlığına başvuru yaparak otelimizin 
hak ettiği 4 yıldız belgesini almayı uygun gör-
dük. Başarılı bir şekilde denetlemeyi geçtik.

OSB YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR
Otelin bir vizyon projesi olduğunu belirten 

Cengiz, “Biz konaklama sektörüne yeni bir so-
luk getirdik. Antalya OSB yönetimi en başından 
beri, proje gereksinimlerini fazlasıyla yerine 
getirerek bu vizyona artı değerler kattı. Türkiye 
hariç 100’e yakın farklı ülkeden misafirlerimiz 
oldu. Ekibimizle birlikte üst düzey hizmet 
standardını buranın yaşayan bir kültürü haline 
getirip sürdürülebilirliğini sağladık. Bu özve-
rinin fark edilip Bakanlığımızın dört yıldıza 
layık görmesi bizleri gururlandırdı” ifadelerini 
kullandı.

ALİ BAHAR: GURUR VERİCİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 

Ali Bahar da, Antalya OSB Best Western VIB 

Otel’in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
dört yıldızla belgelendirilmesinden büyük 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Antalya’nın 
konaklama tesisleri ile dünyanın en önemli 
turizm destinasyonlarından biri olduğunu 
belirten Ali Bahar; “Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki otelimizin Bakanlık tarafından 
yapılan tüm denetimlerden başarıyla çıkması 
ve 4 yıldız alması gurur verici. Konsepti ile 
otelcilik sektörüne yeni bir tarz, yeni bir anlayış 
getirdi. Otel yönetimimizi ve çalışanlarını 
kutluyorum” dedi.

ANTALYA’nın 19 ilçesini kapsayacak 
şekilde hazırlanan Deprem Master 
Planı Kurum Bilgilendirme 
Toplantısı’na Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Muratpaşa 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Uygun 
Bolten, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 
Hüsamettin Elmas, Kent Estetiği Daire 
Başkanı Barış Soykam ile Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe belediyeler ve altyapı 
kurumlarından  ilgili teknik personel katıldı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Başdanışmanı Cem Oğuz Antalya’nın depreme 
hazırlıklı olması için çalışmaların hızlı bir 
şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Yıllarca 

DEPREM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
doğal afet konularının ülkede konuşulması 
ancak hiçbir şekilde planlamasının tam 
anlamıyla 2022 yılında AFAD tarafından 
hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı-
İRAP ’ta da Büyükşehir Belediyemizin 
koordinasyonunda ilgili tüm kurum-
kuruluşlar, görevleri ve süreçler belirlenerek 
hareket edilecek. Kentimizi olası bir deprem 
veya doğal afet konusunda hazırlıyoruz 
”dedi.

Deprem Risk Yönetimi Şubesi Birim 
Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan 
Olucak da sunum yaparak şunları söyledi: 
“IRAP ile 'Yapı stoğu tespit çalışmaları' ilçe 
belediye sorumluluğunda planlandığı için 
bu çalışmaları öncelikle ilçe belediyelerden 
ve destek olarak büyükşehir belediyemizden 
oluşturacağımız ekiplerle yürüteceğiz. Aynı 
zamanda altyapı kurumlarının da kendi 
tesisleri için yapması gereken IRAP’ta 
belirlenmiş hususları vurgulayarak eş 
zamanlı olarak tamamlanması gerekli” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı çalışmaları 
sürüyor. Antalya’nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi 

için hayata geçirilecek Deprem Master Planı kapsamında diğer 
kurumlarla yapılacak çalışmalar Deprem Master Planı Kurum 

Bilgilendirme Toplantısı’nda katılımcılara anlatıldı.

Mustafa CengizAli Bahar
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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet yılı 
15. Olağan Toplantısı’nın konuğu, 
Otomotiv & Yat Tasarımcısı ve 

Sedat Öztürk Endüstriyel Tasarım Tic. Ltd. 
Şti. Sahibi Sedat Öztürk oldu. ANSİAD Şeref 
Üyesi Orhan Şenoğlu’nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye›nin 
Geleceği; Elektrikli Otomotiv Tasarımı 
ve AR-GE’si konuşuldu. Liseden itibaren 
otomobil, yat, uçak ve ürün çizimleri 
gerçekleştiren Sedat Öztürk, dünyaca ünlü 
otomobil markalarının tasarım ekiplerinde 
görev aldığını ve uzun yıllar ABD, Almanya, 

Meksika›da çalıştığını kaydetti. 

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HAYATIMIZDA
Tasarımın tasa kelimesinden ortaya 

çıktığını kaydeden Sedat Öztürk, “Bir arayış, 
yol almak, çare bulmak ve ilerlemek adına 
bir çözüm üretme aşaması diyebiliriz. Tasarı 
olarak ortaya çıkan süreç, yöntem, biçim 
planlamasını, proje ve başarıyı beraberinde 
getiriyor” dedi. Öztürk, evrensel başarı 
yöntemi olarak tasarımın yenilikçilik, 
farklılık ve gelişim olduğuna işaret ederek, 
beraberinde tasarımın yeni bir çağ ve ileri 
teknolojinin getirisi olduğunu kaydetti. 

Elektrikli araçların yeni bir çağ başlattığını 
dile getiren Öztürk, “Global ölçekte start-up 
marka ve yatırımları var ve bu pazar giderek 
büyüyecek. Bununla ilgili resmi adımlar da 
atılıyor, örneğin Haziran 2022’de Avrupa 
Parlamentosu üyeleri, 2035’ten itibaren dizel 
ve benzinli araba satış yasağını desteklemek 
için oy kullandı, bir şekilde artık hayatımıza 
elektrikli araçlar giriyor” diye konuştu. 
Toplantı soru ve cevapların ardından, 
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve ANSİAD 
Şeref Üyesi Orhan Şenoğlu’nun, Sedat 
Öztürk’e günün anısına plaket takdimiyle 
sona erdi.

ELEKTRiKLi 
ARAÇ PAZARI 

BÜYÜYECEK

ANTALYA’DA SUYA iNDiRiM YAPILDI

Uluslararası birçok firmaya 
tasarım danışmanlığı yapan 
Otomotiv & Yat Tasarımcısı 

Sedat Öztürk, ANSİAD ile 
bir araya gelerek tasarım 

süreçlerini, elektrikli araç Ar-
Ge çalışmalarını ve elektrikli 

otomobili konuştu. 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü 
ASAT Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
Genel Kurul’da suya indirim kararı 

alındı. Yeni yılda yeni tarife ile Antalya’da 
mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk 
kademe tarifede suyun tonu 1 lira olurken, 
6-20 ton arası ikinci kademede tonu 11 lira 
olarak belirlendi.  Kırsal mahallelerde ise 5 
tona kadar birinci kademe 1 lira, 6-20 tona 
kadar ikinci kademe ise 2 lira 75 kuruş oldu. 
Ticarethanelerde ise su 10 tona kadar suyun 
tonu 23.69 liradan 11 liraya indirildi. Kırsalda 
hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 
vatandaşın 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan 
kullanması kararı alındı. 50 ton su kullanan 
besici artık 50 lira su faturası ödeyecek. 

ASAT’ta suya indirim yapılmasıyla ilgili 

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesinin 
görüşüldüğü ASAT Genel Kurulu’nda suya indirim yapıldı. 1 
Ocak 2023 itibariyle Antalya’da mesken abonelerinde 5 tona 
kadar suyun tonu 1 lira oldu. 6-20 ton arası ikinci kademede 

ise suyun tonu 11 lira olarak belirlendi. Ticarethanelerde ise 10 
tona kadar suyun tonu 23.60 liradan 11 liraya indirildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve siyasi 
partilerin grup sözcüleri toplantı yaptıklarını 
söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Arkadaşla-
rım suyla ilgili çok ince hesap yaptı. Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun 
tonunu 1 lira yapıyoruz. Antalya’da artık 5 ton 
su bir ekmek parası yani 5 TL. Bu indirim-
den ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken 
yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli 
bir indirim. Hakkaniyet içerisinde bir devrim 
yapıyoruz bugün burada” dedi.

ESNAFA MÜJDE
Başkan Muhittin Böcek, engelli vatandaşla-

ra da su tarifesinde yüzde 40 indirim yaptık-
larını açıkladı. Belediyeden sosyal yardım alan 
vatandaşlardan 10 tona kadar ücret almaya-
caklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, zor 
günler geçiren küçük esnafı da unutmadıkla-
rını vurgulayarak, ticarethanelerde 10 tona 
kadar 23.69 lira olan tarifeyi 11 liraya düşür-
düklerini müjdeledi. Başkan Böcek Manavgat 
yangınında zarar gören 3500 abonenin geçmiş 
su borçlarını üstlendiklerini ayrıca üniversite 
öğrencilerine Can Suyun Projesi kapsamında 
5 ton suyun ücretsiz olarak verilmeye devam 
edileceğini de açıkladı. 



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteklediği ve Kilit Grubu’nun iki 
büyük markası ile sponsor olduğu 
“Uluslararası Gastronomi ve Mutfak 

Yıldızları Buluşması 2022” (GastroAntal-
ya) 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 3. 
kez gerçekleştirildi. 24 ülkeden gastronomi 
profesyonelleri ile 29 ülke ve 38 gastronomi 
okulundan 768 yarışmacıyı bir araya getiren 
etkinlikte 4 gün boyunca farklı kategorilerde 
mücadele eden genç aşçılar, hünerlerini ser-
gileyerek kariyerleri için önemli bir etkinliğe 
katılmış oldular. 

GENÇ ŞEFLER İŞ TEKLİFLERİ ALDI
Michelin yıldızlı şefleri ve farklı ülkelerin 

federasyon başkanlarını jüri olarak ağırlayan 
GastroAntalya, genç şeflerin kendilerini gös-
termeleri için de ne kadar önemli olduğunu 
gözler önüne serdi. Hünerleri ile Michelin 
yıldızlı şef ve farklı ülkelerin federasyon 
başkanlarının dikkatini çeken bazı genç şefler 
iş teklifleri aldı. 

ÖZEL ÇOCUKLAR DA YARIŞTI
GastroAntalya kapsamında özel çocuklar 

da yemek yaptı. Birbirinden renkli görüntü-
lere sahne olan özel çocuklar da hünerleri ile 
jüri ve takipçileri kendilerine hayran bıraktı. 

“TEKLİF ALMALARI BİZİ ONURLANDIRDI”
4 gün süren organizasyon hakkında açık-

lama yapan Akdeniz Şefler Kulübü (ASKDER) 
Başkanı Bilal Yüreğir, “GastroAntalya 2022, 

Türkiye ve dünya genelinde ilgi odağı olarak 
kendisinden söz ettirdi. Bu etkinlikle Antal-
ya’nın gastronomi sektöründe bilinirliliğine 
katkı sağladığımıza inanıyorum. Prestijli bir 
etkinlik haline geldik. Hem mutfak hem de 
yetenekli gençler anlamında çok zenginiz. Bu 
zenginliğimizi dünyaya daha fazla duyurmak 
ve tanıtmak en öncelikli amacımızdır” dedi. 

GASTRONOMİNİN KALBİNİN ATTIĞIN YER
Başarılı bir GastroAntalya’yı geride bırak-

tıklarını ve gelecek yıllarda daha da büyüyen 
bir organizasyonla gastronomi dünyasının 
karşısına çıkacaklarını belirten Bilal Yüreğir; 
“Önümüzdeki yıl yarışmamamızda birincilik 
olan şef ve şef adaylarını GastroAntalya’ya jüri 
olarak gelen Michelin yıldızlı ve yurt dışında 
restoranı olan şeflerimizin yanına göndererek 
bir aylık staj yaptırmak istiyoruz. ASKDER 
olarak en büyük hedefimiz ise 100 ülkenin 
katıldığı olimpiyat düzenleyerek Antalya’daki 
gastronomi penceresini daha da genişleterek 
bölgemizin sadece deniz, kum ve güneşten 
ibaret olmadığını, Antalya’nın gastronominin 
kalbinin attığın yer olmasını istiyoruz.” dedi. 
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MICHELIN YILDIZLI 
ŞEFLERDEN iŞ TEKLiFi

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği (ASKDER) tarafından organize 
edilen GastroAntalya, gastronomi dünyasının profesyonelleri 

ile genç aşçıları buluşturdu. 4 gün boyunca hünerlerini 
sergileyen genç şefler, GastroAntalya’da jüri olan Michelin 
yıldızlı şef ve katılımcı ülke federasyon başkanlarının 

ilgisini çekerek iş teklifleri aldı. 
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KONYAALTI Belediyesi, “Pande-
minin olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırma buluşmaları’’ kapsamında 
çeşitli etkinlikler düzenleyerek 

vatandaşları bilgilendiriyor. Nazım Hikmet 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılım 
ile gerçekleşen etkinlikte, Çocuk ve Genç 
Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri “Teknoloji Ba-
ğımlılığı’’ konusunda dinleyicileri bilgilendir-

di. Pandeminin insanların ruh sağlığı üzerine 
etkilerinin neler olduğundan ve bu sorunların 
çözümü ile ilgili neler yapılabileceğinden de 
söz eden Doç. Dr. Veysi Çeri, özellikle çocuk-
ların psikolojilerinin önemine ve ebeveynlerin 
bu duruma karşı sorumluluklarına dikkat 
çekti. Pandemi sürecinin özellikle çocuklar ve 
gençler üzerinde teknoloji bağımlılığı başta 
olmak üzere birçok olumsuz etki bıraktığını 

ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen, “Uzun yıllar boyunca unutamayaca-
ğımız zorlu bir süreç yaşadık. Çocuklarımız 
ve gençlerimizin bu süreçte ortaya çıkan 
sorunlarla başa çıkabilmeleri çok kolay değil. 
Çocuklarımızın, eskiden olduğu gibi normal 
yaşamlarına devam edebilmeleri için bu gibi 
etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz’’ 
dedi.

TÜRKIYE’nin en büyük, Akdeniz’in 
ise ilk bilim merkezi olan Antalya 
Bilim Merkezi, Bilim Festiva-
li’nin (BİLİMFEST) ikincisini 30 

Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Doku-
ma Park’ta gerçekleştirecek. BİLİMFEST 
kapsamında öğrencilere yönelikte “Ödüllü 
Bilim ve Teknoloji Yarışması” düzenlenecek. 
Antalya Bilim Merkezi, resmi ve özel okul-
ların müdürlerine yönelik 3 farklı toplantı 
ile öğrencilere katılım çağrısında bulundu. 
Merkezin toplam 237 bin TL para ödüllü 
ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans 
eğitim seviyelerinde 3 kategoride yarışma 
düzenleneceği belirtilerek, bilime meraklı ço-
cuk ve gençlerin bu yarışmaya teşvik edilmesi 
istendi. 

YARIŞMAYA REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Amaçlarının çocukların kafasında bilim 

ANTALYA BANTALYA BiiLLiiM M 
MERKEZMERKEZii’NDEN, ’NDEN, 
‘B‘BiiLLiiM YARIŞMASI’NA M YARIŞMASI’NA 
KATILIM ÇAĞRISIKATILIM ÇAĞRISI

2. Antalya Bilim Festivali 
(BİLİMFEST), kapsamında 

öğrencilere ödüllü bilim 
yarışması düzenleyen Antalya 
Bilim Merkezi, okul müdürleri 

aracılığıyla öğrencilere 
bilim yarışmasına katılım 

çağrısında bulundu.  

ışığı yakıp potansiyellerinin ortaya çıkarıl-
masına katkı koymak olduğunu vurgulayan 
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Antalya Bilim 
Merkezi Müdürü Selim Tıraş, öğrencilere 
yönelik atölye çalışmalarında liselileri daha 
fazla görmek istediklerini söyledi. 

Okullarda TÜBİTAK yarışmalarına bakıldı-

ğında Antalya’da ciddi anlamda proje üreten 
bir potansiyel görüldüğünü ifade eden Tıraş, 
‘Bunu TÜBİTAK bölge sergisinin bu kez Kon-
ya yerine Antalya’da yapılmasından anlıyoruz. 
Çünkü katılan projelerin yüzde 52’si buradan 
çıktı. Biz bu başvurularda iyi gelişme görüyo-
ruz’ dedi. 

KONYAALTI’NDA 
PANDEMiNiN 
ETKiLERi SiLiNiYOR

Konyaaltı Belediyesi, 
vatandaşın 

pandemi sürecinde 
yaşadığı olumsuz 

etkileri ortadan 
kaldırmak için Doç. 

Dr. Veysi Çeri’nin 
konuşmacı olarak 

katıldığı “Teknoloji 
Bağımlılığı’’ konulu 
seminer düzenledi.
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CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

SİRET İPEKTEN:
“İnsanın inanarak 
yaptığı her iş, sonunda 
başarıya ulaşır.”
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CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum; İpekten 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Siret İpekten oldu… 

Faaliyette bulunduğu her alanda başarıyı yakalayıp 
sürekli kılan İpekten, 1982 Van doğumlu bir iş insanı… 

2005 yılında mezun olduğu Fırat Üniversitesi Mimarlık 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü, 

bugün birçok alt başlıktan oluşan faaliyetlerinin 
lokomotifi olmuş. Bu alanlar içerisine sanatı da büyük 

bir özenle ekleyen Siret İpekten’le iş dünyasına, başarıya 
ve sanata bakışını konuştuk… Girişimciliğe adım atacak 
genç arkadaşlarımıza yeni ufuklar açacağına inandığım 
sohbetimizden önemli detayları sizlerle paylaşıyorum… 

m Siret Bey, İpekten Grup’un faaliyet 
alanlarından kısaca bahsedebilir misiniz? 
Hayata geçirdiğiniz 5 ayrı marka var 
bildiğim kadarıyla…

Sanırım fazlası da var. İpekten Grup faaliyet 
alanlarımız; İpekten Mimarlık Mühendislik, 
İpekten İnşaat, İpekten Teknoloji (Vodafone 
Akdeniz Kurumsal Birleşik Hizmetler Merkezi), 
İpekten Sanat, İpekten Sahne, İpekten 
Artcafe… Kaç oldu?

m İpekten Mimarlık ve İnşaat 
projelerinde, geleneksel mimari alışkanlıkları 
modernize ederek bugüne taşıdığınızı 
görüyoruz. Bu hoş bir yaklaşım. Başka ne 
gibi prensipleriniz var bu başlık altında?

İpekten Mimarlık ve İnşaat; yaklaşık 18 
yıldır mimarlık ve mühendislik alanında hizmet 
veren ve proje üreten bir firmadır. Mimari 
açıdan edinilen deneyim ve kazanımlarımız; 
kadromuzla kendi ürettiğimiz inşaatlara ciddi 
katkı sunmuş, olumlu bir şekilde yansımıştır. 
Ayrıca yaptığımız tüm inşaatların proje ve 
imalat kısımları bünyemizde barındırdığımız 
kadromuz tarafından yapılmaktadır.
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Dostlarım sayesinde 
sanat havasını 

hep teneffüs etme 
imkânı buldum
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m Teknoloji alanındaki çalışmalarınızdan 
da kısaca bahseder misiniz? Nedir yakın 
dönem hedefleriniz?

2021 Mart ayında faaliyet alanımıza 
aldığımız Vodafone Birleşik Hizmetler Merkezi 
ile teknoloji alanına ilk adımımızı atmış olduk. 
Vodafone bünyesinde bulunan yaklaşık 104 
farklı teknoloji alanları ile Akdeniz Bölgesi’ne 
hizmet verdik. Yani çağımızda gelişen ve 
merak edilen internet 000 ve metaverse / 
sanal sergi alanlarındaki teknolojileri takip 
ediyoruz. Bu alanlarda ileriki zamanlarda 
yatırımlarımızı başlatacağız.

m Bir de sanat ve sahne açılımınız 
var. Bunun da son derece keyifli bir alan 
olduğunu düşünüyorum… Nasıl gelişti sanat 
çalışmalarına başlamak ve sürdürmek?

Yaşamımın birçok evresinde kıyıdan 
köşeden sanatın içinde bulundum. Kimi 
zaman uygulamalı olarak, kimi zaman da sanat 
camiasında bulunan dostlarım sayesinde sanat 
havasını hep teneffüs etme imkânı buldum.

Lise ve üniversite dönemlerimde tiyatro 
oyunlarında bulundum. Son zamanlarda çok 
keyif aldığım modern dansla tanıştım. Ayrıca 
iş dünyasında sanata yatırım yapmamaları, 
ülkemizde sanata olan değer ve farkındalığın 
düşmesi bu konuda sorumluluk almam 
gerektiğini hissettirerek böyle bir oluşumda 
kendimi buldum. Bu sorumluluk sayesinde 
çok güzel bir tiyatro sahnemiz kuruldu. İleriki 
zamanlarda sanatın başka alanlarında da 
faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.



çıkmıyor. Arkalarında yasal olmayan bazı 
odaklar olabiliyor. Bu konuda ön yargılarım 
var ve bağlı olduğum bir kuruluş yoktur.
m Çalışmanın dışında neler 

yapmaktan hoşlanırsınız? 
Hobilerinizden kısaca bahseder misiniz? 

İnsan beden, bilinç ve duygu olarak 
dengede olmalıdır. Bu dengenin bozulmaması 
için çaba göstermeliyiz. Sporumu düzenli 
olarak yapmaktayım. Boks yapıyorum, fitness 
yapıyorum, iyi bir yüzücüyüm. Ayrıca uzun 

süredir felsefe ile uğraşıyorum. ‘4. Yol’ diye 
bir felsefe çalışmamız var. Bu aralar psikoloji 
ile de ilgileniyorum. Bazı nefes çalışmalarına 
katılıyorum. Bu konularda kendime karşı 
duyarlı olmaya çalışıyorum.
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m Ve bir de işletmecilik sektörü 
faaliyetleriniz var; Artcafe… Bu oluşum 
nasıl doğdu?

Sanat alanları genellikle faaliyet alanı 
olarak inşa edilirler. Biz farklı bir şey 
düşündük. Sanatseverler tiyatrolarını, sinema 
gösterimlerini ve diğer faaliyetlerini lüks 
ve sıcak bir ortamda sunarak konuşmak, 
tartışmak, eleştirmek ve geliştirmek için 
ayrıca yeni sanatseverleri bir arada tutmak 
maksadıyla Artcafe’mizi oluşturduk. Bu 
düşüncemiz pozitif yönde çok ilgi gördü. Bu 
da; doğru yolda olduğumuzun bir işaretidir.
m Adım attığınız her sektörde başarıyı 

yakalamak nasıl mümkün oluyor? Bunun 
bir formülü var mıdır?

İnsanın inanarak yaptığı her işin sonunda 
başarıya ulaştığını çok iyi bilenlerdenim. Önce 
başarıyı yakalayacağımıza inanmalıyız. Yaptığı 
işi severek, doğru planlama yaparak ve doğru 
kadroyu oluşturarak yola çıkan her birey 
başarının kendiliğinden geldiğini görecektir.
m Iş hayatına adım atmaya hazırlanan 

gençlerimize bir numaralı tavsiyeniz ne 
olur?

Gençlere tavsiyem; keşfetmekten 
korkmayın. Yanlışı, doğruyu keşfedin. 
Araştırın ve inancınızı güçlendirin. 
m Bu yoğun çalışmaların yanında üye 

olduğunuz sivil toplum kuruluşları ya da 
farklı birlikler var mı?

Maalesef bu konuda çok iyimser 
değilim. Ülkemizde toplumu baz alan 
kuruluşları bulmak kolay değil. Hepsi için 
söyleyemeyeceğim ama çoğunlukla sivil 
toplum kuruluşları ya siyasetin etkisinde 
kalıyorlar ya da bazı kötü niyetli grupların 
etkisine giriyorlar. Bu konuda çok tecrübe 
edinmiş kişiler var. Toplumu düşünen 
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

Film gibi geçen 
bir yılın sonunda…
Yine film gibi geçen, acı tatlı hatıralarla ama 
çoğunlukla “yok artık” diyerek geride bıraktığımız 
bir yılın sonunda sizlere iki dizi, iki film önerim 
olacak. Yeni gelen yıl da dahil olmak üzere; “İyi 
seyirler” diyerek başlamak istiyorum yılın son 
yazısına… Ve “Mutlu yıllar” diyerek sonlandırmak…

İlk dizi önerim; It’s a Sin
1 Aralık Dünya AIDS günü. Yakın zamanda 

“It’s a Sin”i izledik. Öncelikle dizi ++18! 
Buradan başlayayım. Dizinin konusu ise şöyle: 
Yıl 1981. Ritchie, Roscoe ve Colin, Londra’da 
yeni bir hayata başlarlar. Başlangıçta 
birbirlerine yabancı olan bu eşcinsel genç 
çocuklar, en iyi arkadaşları Jill ile kendilerini 
bir arada bulurlar ve kısa sürede birbirlerinin 
maceralarını paylaşırlar. Ancak yeni bir virüs 
yükselir ve hayatları hiç hayal etmedikleri 
şekilde test edilir! 10 yıl içinde AIDS’i tam 
da anlamadan, gölgesinde büyürlerken, her 
zamankinden daha şiddetli yaşamaya ve 
sevmeye kararlı bir şekilde eğlenmeye devam 
ederler. Ancak Birleşik Krallık’ta hızla gelişen 
HIV / AIDS krizi hayatlarını çok kırıcı/üzücü 
bir şekilde etkiler! HIV’in ilk başlangıcı; 
bizlerin Covid19 ile tanışmamıza çok benzer, 
aynı tepkiler! Tedaviye yaklaşım yine aynı; bir 

odada tecrit! Vitamin takviyeleri aynı; C, D!!! 
Hastalık ile ilgili ilk görüşler ayn;ı “Bağışıklık 
sistemine saldırıyor”. Hasta yakınlarının 
tepkileri aynı, çamaşır suyuyla her şeyi dip 
bucak yıkama, temizleme, hatta hastanın 
eşyalarını atma, yakma!!! Tek acıklı ve farklı 
yanı; virüs hızlanıp yayılınca, yakalananlar 
hastalığını saklıyor. Çünkü hastalığın, 
cinsel tercihi de söylediği düşünülüyor!! O 
günlerden bugüne Türkiye’de gelişme olmuş 
mudur? Bilemiyorum… Her sene “Pride Day” 
yürüyüşleri ne yazık ki hala olaylı geçiyor! 
(İlkini, dizi de gösteriyor!) Dizi benim için, 
çocukluğumun grubu Pet Shop Boys’un “It’s 
a Sin” şarkısından adını aldığı için ilgimi 
çekti. İzledikçe de farkındalığımı arttırdı!                  
Ve üzüldüm… Dilerim daha eşitlikçi bir 
dünyaya ve insanlığa doğru gidiyoruzdur, ne 
diyeyim… 
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İlk filmimiz; 
The Swimmers

Son olarak 
yazmak istediğim 
filmi lütfen lütfen 

izleyiniz! 
Kurak Günler

İkinci dizimiz; 
Nine Perfect 
Strangers

OKUDUĞUM son kitabın yazarı 
Wieslaw Mysliwski’nin dediği gibi “yüreğe 
dokunmayan hikaye zihne de dokunmaz”! 
Evet evet, bahsetmek istediğim film hem 
yüreğe hem zihne dokunuyor. 

Yönetmen: Sally El Hosaini
Yapımcılar: Tim Bevan, Eric Fellner, 

Ali Jaafar, Tim Cole
Senaryo: Sally El Hosaini, Jack Thorne
Suriye’de Şam’da Yusra’nın bir 

doğum günü partisiyle başlayan film, 
bize başından itibaren bu gerçek yol 
hikayesinin zorlu geçeceğini ve bu doğum 
günü pastasının hatıralarda en anlamlı 
yerini alacağını söylüyor. Çocuklar 13 
yaşında ne düşünür ki? 

İşte o çocuklar yüzerek Türkiye’den 
Yunanistan’ın Midilli Adasına geçerler. 
18 kişinin de hayatını kurtarırlar. Filmin 
burasında çocuklarımıza her şeyi öğretmek 
gerektiğini düşündüm, hayat ne zaman 
karşılarına ne çıkaracak belli değil çünkü! 

Sonrası sıkıntılı süreçler, film olarak 
bile izlemesi zor anlar.  Filmden çok 
etkilendim. Doğum günü sahnesinde 
ağladım, başlarına gelecekleri bilmeden 
yaşayan o güzel çocuklar bir daha asla 
öyle güzel dans edip kendi vatanlarında 
gülemeyecekler dedim. Sonra yola çıkma 
kararı verdiklerinde kuşları Lulu’nun 
odada uçuşu ve üç kardeşin her şeye 
rağmen umutları, filmin en can alıcı 

ELEŞTIRMENLERDEN tam not 
alamayan, Liane Moriarty’nin aynı adlı 
romanından uyarlanan Nine Perfect 
Strangers dizisini, biz sevdik! Kişisel 
yaşamlarında önemli travmalar yaşayan 
dokuz yabancı, şifayı bir inziva merkezinde 
arıyor. Nicole Kidman’ın canlandırdığı 
Masha karakterinin sahibi olduğu 
Tranquillum’a gelen bu yabancıların her 
birinin birbirleri için seçildiği söyleniyor. 
Big Little Lies dizisinin yaratıcısı David 
E. Kelley’nin senaryosunu seveceğimi 
düşünmüştüm, düşündüğüm gibi de çıktı. 
Kadınların ne kadar güçlü olduğunun altını 
çizerken, yaşadıkları zorluklardan çıkış 
mücadelesini ve kadınların dayanışması 
gerekliliğini anlatma şeklini beğeniyorum! 
Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Samara 
Weaving, Luke Evans, Michael Shannon, 
Regina Hall, Bobby Cannavale gibi isimleri 
bir araya getirilmesi de gayet güzel olmuş! 
Hikâyenin odağında yer alan dokuz 
yabancı, bazen kariyerlerinin girdiği zorlu 
dönemeçten, bazen de yitirdikleri bir aile 
üyesinin yokluğundan, yani kısacası çeşitli 
sebeplerden ötürü geçtikleri zor dönemden, 
yaşadıkları travmaların ağırlığından 
kurtulmak amacıyla Kaliforniya’da bulunan 
bir inziva merkezine geliyor. Bu epey 
pahalı olduğu söylenen, inziva merkezinin 
sahibi ise daima parlak ve doğaüstü bir 
ışığın altında gösterilen Nicole Kidman, 
belirgin aksanı, donuk yüz ifadesiyle, 
ekibiyle karmaşık ilişkisiyle, herkesi sürekli 
olarak işinde çok başarılı biri olduğuna 
inandırmaya çalışıyor. İlk üç bölüm boyunca 
dizi, inziva merkezi sahibi olmadan önceki 
yaşamı hâlâ bir şekilde peşinde olan Masha, 
son bölümlerde, yaşadıkları, dönüşümü, 
arayışının, deneylerinin nedeni ve final 
sahnesi bence güzeldi. Son günlerin ağır ve 
tatsız gündeminde, bu diziye şans verilir 
derim.

sahnesiydi benim için. Ama en çok takım 
elbisesi ile Olimpiyatlarda yürüdüğü 
sahnede gözyaşlarıma hakim olamadım. 
Ne çok acılı bir çağa denk geldik. Sosyal 
medyada geziyor ya hani;  “Oysa 3-5 
çiçek koklayıp, şiir okuyup gidecektik bu 
dünyadan, neler gördük neler.”

Ben filmi sevdim. Çok yazılıp çizildi, 
etkilendim. Savaş politikalarının bitmesi 
için bu tarz filmleri önemsediğimin altını 
da çizmek istiyorum. Özgürlük; vermek 
istediğini veremeyen kelimelerden oldu 
tam da yaşadığımız yüzyılda…

Yönetmen/ Senaryo: Emin Alper
Görüntü Yönetmeni: Christos 

Karamanis
Kurgu: Eytan İpeker, Özcan Vardar
Müzik: Stefan Will
Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin 

Koç, Hatice Aslan, Selin Yeninci, Ali 
Seçkiner Alıcı, Sinan Demirer, Erdem 
Şenocak, Nizam Namidar, Erol Babaoğlu

Şu ana kadar izlediğim Türk Film 
listemin birinci sırasına yerleşti. Bir değil 
birkaç kere izlenmesi gereken filmlerden. 

Almış olduğu çok sayıda ödülü 
fazlasıyla hak etmiş olan “Kurak Günler”, 
kanımca son yıllarda ‘Türk Sineması’nda 
çekilmiş en iyi filmlerden biri, katıksız bir 
başyapıt.

Emin Alper’in sinema dili, yaratılan 
dünyanın görselliği ve inandırıcılığı 
kusursuz. Ayakta ellerim şişene kadar 
alkışlamak istiyorum.

İzleyin, izlettirin. Yıllar boyu 
hafızamızdan çıkmayacak sahneleri ile ‘Bir 
Zamanlar Anadolu’ filmini ikinci sıramıza 
attı. 

“Düz yolların aksine tali yollar bulmayı 
tercih ediyorum. Yol uzuyor ama böylesi 
daha güzel. Yollarda çiçekler buluyor 
insan...”

Deneyimlerinizde çiçekler bulmanız 
dileğimle iyi yıllar diliyorum. 2023 en 
sevdiğiniz yerden gelsin. Film ve kitaplarla 
dolu bir yıl olsun. Ocak ayında görüşmek 
dileğiyle…
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MODA endüstrisi bugün çok farklı 
çalışıyor. Geçmişte tasarımcılar 
serilerini her yıl sadece dört 
mevsim için planlardı: Yaz, 

sonbahar, kış ve ilkbahar… Sürekli değişen 
trendlerle, her zamankinden daha hızlı ve 
giyim markaları ayak uydurmak için çabalıyor. 
Şimdi, araştırmalar sonucu edinilen bilgilere 
göre; bazı markalar yılda elliden fazla “mikro 
sezon” üretiyor. Yani; haftalık olarak yeni 
koleksiyonlar yayınlıyorlar. Bu da gösteriyor 
ki, kısacası; hızlı moda mağazaları giysilerin 
bitmesinden endişelenmiyorlar. Ayrıca 
çoğu marka, müşterilerinin stoklarından 
asla sıkılmaması için en son trendleri takip 
ediyorlar. 

İŞÇILERE HAKSIZLIK
Bu yöntemin, yüksek hacimleri nedeniyle 

karlı olduğu şüphe götürmese de, son 
derece sömürücü olduğu da ortadadır. Hızlı 
moda markaları ucuz giysiler üretirken, iş 
modellerinin çevreye ve çalışanlara maliyeti 

‘ÇABUK DEĞiŞEN MODA’ 
VEYA ‘HIZLI MODA’ NEDiR?

Hızlı moda, kalitesiz, tek 
kullanımlık giysilerin seri 
üretimidir. Size sorunun 
ölçeği hakkında bir fikir 
vermesi için paylaşmak 

istiyorum: Yapılan 
araştırmalara göre; moda 

endüstrisi yılda yaklaşık 80 
milyar giysi üretiyor. Bu, 
dünyadaki her insan için 

10’un üzerinde ve 20 yıl önce 
ürettiğinden % 400 daha 

fazla…

yüksektir. Basitçe söylemek gerekirse; 
hızlı moda, hazır giyim işçilerinin aldıkları 
düşük ücretler nedeniyle karşı karşıya 
kalınan adaletsizlik hakkında etik bir ikilem 
sunmaktadır. Bazı araştırma sonuçlarına göre; 
tekstil işçilerinin %85’i asgari ücretin altında 
kazanmakta ve her bir giysi parçası için 2 ila 6 
sent almaktadır. Ayrıca, çoğu çalışanın haftada 
60 saatten fazla çalışmasına rağmen fazla 
mesai ücreti bile almadığı ifade edilmektedir.

Giysi işçilerine yeterli tazminatın 

sağlanamaması, hızlı modanın bir sonucudur; 
çünkü markalar, çalışanlarının daha hızlı 
bir oranda giysi üretmek için uzun saatler 
çalışmasını istemektedir. 

Örneğin; birçok haber kaynağında 
Çin’in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde 
zorunlu çalıştırma için kullanılan kamplar, 
fabrikalar ve çiftlik alanlarının olduğu ifade 
edilmektedir. Bu, pratik olarak modern 
kölelik olarak değerlendirilebilir ve birçok 
şirket, zorunlu çalıştırma tarafından üretilen 
malzemeleri ve giysileri kullanmaktadır.

Sonuç olarak; satın aldığınız çoğu şey, 
düşük ücret alan bir çalışanın sıkı çalışmasının 
sonucu olabilir. Bu yüzden bu konuya duyarlı 
olup en iyi alternatifle, hem çalışanlarına 
hem de çevreye karşı açık olan, etik markaları 
kullanmakta fayda vardır.

Hazırlayan:
Luna Gail Marie Roche, Sara Obeid, 

Havin Ada Ömeroğlu 
(9/A Antalya Toplum Koleji Öğrencileri)
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Yeni yılda 
SAĞLIĞA 
ON ADIM

MOKONDRİ - 
YAŞLANMA - ENERJİ

Merhabalar Sevgili Dostlar;
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.

TOPLUMSAL olaylar, uçak kazaları, 
yangınlar, depremler, çekirge istila-
sı… Ve en son pandemi…  Yaşananla-
ra 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 kaynak-
landığını görürüz. 

Peki, sadece doğayla mı sorunumuz? Çok 
da öyle görünmüyor. Kendi bedenimizle, zih-
nimizle ve ruhumuzla çok iyi geçindiğimiz de 
söylenemez. Dünyamızda yaşanan felaketler 
gibi sağlığımızdaki sorunların büyük çoğunlu-
ğu da bedenimizle, zihnimizle ve ruhumuzla 
uyumlu olmayan yaşantımızdan kaynaklanı-
yor 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 me-
sajın, 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;

SAĞLIĞA ON ADIM
1- BESLENME: Beslenmemizi düzenle-

yelim 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.

2- STRES YÖNETIMI: Yaşantımızı ruhsal 
ve bedensel özelliklerine uyumlu hale getirip 
stresimizi yönetmeliyiz. Stres yönetimi ve 
ruhsal süreçlere dokunmayan hiçbir tedavi 
başarılı olmuyor.  
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3- BARSAK SAĞLIĞI: Beslenmeyle de ilgi-
li tabi ki ama çok daha karışık bir süreçle tüm 
vücut sistemleriyle ilgili. Hipokrat’ın da dediği 
gibi; barsak hastaysa vücut hastadır.

4- UYKU: Yeterli ve zamanında olan 
bir uyku sağlık için önemlidir. Uyku sadece 
fiziksel bir dinlenme değil vücudun onarım, 
detoksifikasyon ve ruhsal bedensel bir düzen-
lenme zamanıdır.

5- EGZERSIZ: Enerji metabolizmasında-
ki etkileri dışında lokomotor sistem sağlığı, 
mikro ve makro kan dolaşımının düzenlen-
mesi, lenf drenajı, kas miktarının korunması, 
oksijenizasyon ve hormonal sistemdeki regü-
lasyon etkilerine kadar saymakla bitmeyecek 
faktörler.

6- BAĞIŞIKLIK SISTEMININ REGÜ-
LASYONU: Sadece savunma sistemi değil vü-
cuttaki tüm sorunların, onarımın, iyileşmenin 

ve hatta hastalıktan korunmanın anahtarı. Bu 
gün pandemide en çok konuşulması gerekip 
de hiç konuşulmayan konu.

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

8- KRONIK INFLAMASYON: Daha tıbbi 
ve karışık görülse de aynı toksisitedeki gibi 
kronik hastalıklardaki temel sebep. İyileşme 
cevabı olan inflamasyon kontrolden çıkma-
dan yönetilirse; iyileşmek ve hastalanmamak 
mümkün.

9- SOSYAL YAŞAMIN DÜZENLENMESI: 
Yaşamsal çevremiz kadar; kimlerle birlikte ol-
duğumuz, çalıştığımız insanlar ve hatta eşimiz 
sağlığımızı sizce ne kadar etkiliyor. Sürekli 
eleştiren, yöneten, enerjimizi tüketen, sevgisiz 
olan her şeyden, herkesten uzaklaşmadan da 

kimse iyileşemez.
10- BÜTÜNCÜL SAĞLIK BAKIŞ AÇISI: 

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

Bizim bugünden benimsediğimiz, hasta-
larımızda, 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, be-
densel bütünlüğü, tüm sistemlerimizin hatta 
hücrelerimizin ilişkisini ve iyileşmesini hedef-
leyen gerçek iyileşme modeli ile sağlığımıza 
kavuşmak mümkün. 

BAKIŞ AÇIMIZIN DEĞİŞTİĞİ, KEN-
DİMİZLE BARIŞTIĞIMIZ, RUHUMUZU, 
BEDEDİMİZİ VE HAYATI YENİDEN KEŞFET-
TİĞİMİZ, DÜNYAYI PAYLAŞTIĞIMIZ TÜM 
CANLILARI DA DÜŞÜNEREK YAŞADIĞIMIZ 
YENİ BİR YIL OLSUN 2022… BARIŞLA, 
İYİLİKLE, SEVGİYLE, DOSTLUKLA, HUZUR-
LA KALIN.
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Aydınlatma çok iyi 
planlanmalıdır

Mutfakta 
aydınlatma 

nasıl olmalı?
Mutfak, birçoğumuz için 

evin en önemli ve en 
çok zaman geçirdiğimiz 

yeridir. Yemek hazırlarız, 
yemeklerimizi yeriz, kimi 

zaman arkadaşlarımızla 
mutfakta zaman geçiririz. 

Yani evimizin kalbi diye 
nitelendirebiliriz. Mutfaklar 

yemek pişirme ve hazırlama 
harici de birçok amaca 

hizmet eder. Peki, mutfağımız 
hem yemek hazırlamak, 

hem yemek hem de diğer 
amaçlar doğrultusunda 

zaman geçirmek için çok 
fonksiyonlu bir alansa, 

aydınlatması nasıl olmalı? 
Gelin hep beraber bakalım.

EN önemli noktayı, çalışılan alanı doğru 
aydınlatma şeklinde ele alabiliriz. Bu da tezga-
hı doğru ve iyi aydınlatmaktan geçer. Tezgah, 
özellikle bıçak gibi kesici aletlerin kullanıldığı 
yerlerde ışık arkadan gelmemeli, tam tepeden 
ya da ön taraftan gelmelidir ki, çalışanın (ye-
mek hazırlayanın) gölgesi önüne düşmemeli. 
Yaptığı yemeği çok net bir şekilde görebilmeli-
dir. Yanı şekilde insanın ne yaptığını görmesi 
kadar ne yediğini de doğru ve net görmesi 
konfor açısından çok önemlidir. Bu nedenle 
tezgahtan sonra en önemli aydınlatılması 
gereken yer varsa yemek masasıdır. Bunların 
yanında, ocakta pişeni görebilmek adına ocak/
fırın bölgesi ve camlı mutfak dolapları mev-
cutsa, hem dekoratif hem de aranılanın rahat 
bulunabilmesi açısından dolap içi aydınlatma-
lar da önemlidir. Camlı mutfak dolaplarınıza 
yerleştireceğiniz minik spot ışıklar, mutfak 
dolaplarınızın içini çok daha rahat görmenize 
olanak sağlar. Aynı zamanda istediğinizde 
genel ışıkları kapalı tutup, dolap içi ışıkları 
kullanarak hem loş hem de sıcak bir ortam 
sağlayabilirsiniz.
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En önce elektrik 
tesisatı hazırlanmalı

Doğru renk seçimi

Dekorasyona uyunlu aydınlatma
Avize seçimini 
hafife almayın

MUTFAK dekorasyonuna en baştan 
başlıyorsanız kesinlikle ilk olarak elektrik 
tesisatından başlamalısınız. Hem aydınlatma 
planlaması adına hem de tost makinesi, kahve 
makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve bir 
çok elektrikli aletin çoğunu mutfaklarımızda 
kullandığımız için elektrik tesisatını planla-
mak çok önemlidir.  Elektrik tesisatını farklı 
opsiyonları göz önüne alarak yapmak en doğ-
ru çözümdür. Tezgah arası için ayrı, masa üstü 
aydınlatması için ayrı, mutfağın geneli için 
ayrı, ihtiyaca göre açılıp kapanabilen aydınlat-
ma çeşitleri olmalıdır.

MUTFAKTA ışık rengi de doğru seçilme-
lidir. Sadece sarı ışık yemeğin pişip pişmediği 
konusunda bile yanıltıcı olabilir. Evinde sadece 
beyaz ışığı sevmeyenler, gün ışığı ya da be-
yaz-sarı ışığı bir arada kullanabilirler. Bu hem 
yemek yapma konusunda hem de mutfakta 
zaman geçirme konusunda insanlar için ideal 
ışık rengidir. 

TABII ki mutfağımızın dekorasyon ve 
aydınlatmasını düşünürken onun özelliklerini 
de dikkate almalıyız. Mesela mutfak, açık 
bir mutfak ise salonla bağlantılı olacak 
şekilde aydınlatma seçilmeli ve salona da 
uyum sağlamalıdır. Ya da mutfağımızın 
ayrı bir oturma bölümü varsa, eğer koltuk 
mevcutsa lambadır eklenebilir. Oturma 
grubu olan mutfaklarda lambader detayı, 
mekanı daha ısıtacak ve samimileştirecektir. 
Eğer mutfaklarımızda televizyon varsa, 

televizyon görüşünü etkilemeyecek şekilde, 
görselliği arttırmak adına duvar aplikleri de 
kullanılabilir.  Farklı tipolojideki mutfaklar, 
aydınlatmada farklı ihtiyaçlar doğurur, bu 
noktada da başka detaylar eklenebilir. 

Burada en önemli nokta tek bir ışık 
kaynağının mutfağın için yeterli olmayacağını 
unutmamalıyız. Mutfaklarda yeterli 
aydınlatma olmaması hem alanı daha küçük 
gösterecek hem çeşitli kazlara davetiye 
çıkaracaktır.

AVIZE seçimine geldiğimizde ise, mutfak 
hijyenine en çok önem verdiğimiz mekanlar-
dan biridir. Hepimiz için temiz olması gereken 
bir yerdir. Bu sebeple kesinlikle toz tutma-
yacak, detayı mümkün oldukça az aydınlat-
malar tercih edilmelidir. Avize, ışığın etkisini 
asla azaltmayacak nitelikte olmalıdır. Sarkıt 
avize modelini masa üstü aydınlatmasına 
düşünürken, mutfağın genelini aydınlatmada 
ray spotlar tercih edilebilir. Spot, ışığı direkt 
vermesi gerektiği yere yönlendiren ve ışığı kes-
meyen bir aydınlatma türü olduğu için mutfak 
alanları için çok doğru tercihlerdir. Bunların 
yanıda ise, tezgah arasının aydınlatması için 
şerit led kullanımı önerilir. Ledler hem uzun 
ömürlüdür hem de temizlenmesi çok kolaydır. 
Üst dolapların altına ( tezgah arasına) yerleşti-
rilirse, tezgahda çok net bir şekilde aydınlatma 
sağlar. Aydınlatmaların tamamı mutfakta 
yaşanabilecek nemden ve ısıdan etkilenmeye-
cek şekilde seçilmelidir. 
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Saç dökülme 
tedavisinde 

kendi 
hücreleriniz 

size yeter!

Regenera  Activa 
tedavisi   nedir? 

Regenera Activa’nın 
dökülen saçlar 
üzerindeki etkileri

Regenera Activa 
nasıl uygulanır?

REGENERA Activa’nın çalışma prensibi 
zayıflayan saç kökünün yenilenmesi ve daha 
sağlıklı olması için ihtiyacı olan kök hücreleri 
ve destek doku hücrelerini kişinin kendi saç 
kökü ve deri dokusundan elde ederek saç kökü 
hücresinin güçlenmesini ve kendini yenileme-
sine kuvvetli bir destek vermektir.

KADINDA ve erkekte saç dökülmesi 
genelde saçlı derinin üst bölgelerinde yani 
alın veya tepe bölgelerinde görülmektedir. 
Ancak ense ve kulak arkası bölgedeki saç 
kökleri hemen her zaman dirençli ve sağlıklı 
kalmak için genetik olarak kodlanmışlardır. 
Regenera Activa sistemi bu sağlıklı ve güçlü 
saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu 
hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerine, 
bu süspansiyonun uygulanması ve buradaki 
hasta ve cansız saç köklerine destek olması 
prensibine dayanmaktadır. Kulak arkası böl-
gesindeki saçlardan 3 - 4 adet saç kökü küçük 
bir lokal anestezi uygulanarak alınır. Alınan bu 
saç kökleri Regenera Activa sisteminde özel bir 
süper hücre süspansiyonuna dönüştürülerek 
tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç dö-
külme tedavisi hazırlanır. Tedavi genelde tek 
seanstır. 2. bir seansa belki bir kaç yıl sonra 
ihtiyaç duyulabilir.

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

SELDA ZEREN

CITYESTETİK

Regenera Activa; saç kaybıyla 
mücadelede kılcal damar 

yenileme terapisine dayanılan 
yeni bir tekniktir. Bu teknikte, 

kafa derisinin yenilenmesinde 
‘kişinin kendi (otolog) hücrelerinin 

süspansiyonu’ kullanılıyor. 
Regenera ActivaTherapy, 

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

tekniktir. Uygulama tek seanstır.
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Regenera Activa 
saç ekimine 
alternatif 
midir?
ALTERNATIF değil tam tersi 

yardımcı önemli bir yöntemdir. Özel-
likle genç yaşta saç kaybı yaşayan erkek 
hastalar saç ekimi için 25-27 yaşına ka-
dar beklemek durumundadırlar. Bu dö-
nemde Regenera Activa gibi önemli bir 
tedavi yöntemi ile dökülmenin yavaş-
latılması ve azaltılması çok önemlidir. 
Ayrıca Saç Ekimi uygulaması sırasında 
alınan binlerce saç kökünden sadece 
3-4 tanesi kullanılarak hazırlanan 
Regenera Activa tedavisi hem hızlı 
iyileşme hem de ekilen saçları hızlı 
ve güçlü çıkması için çok önemli bir 
destektir. Bu nedenle saç ekimle-
rinde Regenera Activa yöntemi 
beraberce kullanılmaktadır.

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

www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75
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Regenera Activa 
herkese uygulanabilir 
mi?

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

Yeşim Özkoç

Yerebatan  Sarnıcı

İstanbul çok fasetli nadide 
bir kristal... Hangi yüzüne 

bakarsanız başka bir 
manzara, farklı bir serüvenle 

karşılaşıyorsunuz. Ben de 
bu sefer tarihi yarımadanın 

derinlerinde suyun izinde 
bir keşfe çıktım. Buyurun 

beraber dolaşalım...

KONU tarih ve su olunca elbette ilk 
durak ünlü Yerebatan Sarnıcı oluyor. 
Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce 
bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika 

Sarnıcı olarak da anılır. İstanbul’un görkemli 
tarihsel yapılarından birisi olan Ayasofya’nın 
güneybatısındaki Bazilika Sarnıcı Bizans 
İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından 
yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcıdır. Suyun 
içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mer-
mer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yereba-
tan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 
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Bizans döneminde bu çevrede geniş bir 
sahayı kaplayan ve imparatorların ikamet 
ettiği büyük sarayın ve bölgedeki diğer 
sakinlerin su ihtiyacını karşılayan Yerebatan 
Sarnıcı, İstanbul’un Osmanlılar tarafından 
1453 yılında fethinden sonra bir müddet daha 
kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı 
Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiş-
tir. Osmanlıların şehirde kendi su tesislerini 
kurduktan sonra kullanmadıkları anlaşılan 
Sarnıç, 16. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar 
Batılılar tarafından fark edilmemiş, nihayet 
1544-1550 yıllarında Bizans kalıntılarını 
araştırmak üzere İstanbul’a gelen Hollandalı 
gezgin P. Gyllius tarafından yeniden keşfedile-
rek Batı âlemine tanıtılmıştır.

Osmanlı’da, III. Ahmet döneminde mimar 
Kayserili Mehmet Ağa tarafından ilk kez, II. 
Abdülhamid döneminde ise ikinci kez onarım 
gören Yerebatan Sarnıcı, ilerleyen yıllarda da 
onarımdan görmeye devam etti. 1955-1960 
yıllarında kırılma riski altındaki 9 sütunu ka-
lın bir beton tabakasıyla kaplandı. 1985-1987 
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin gerçekleştirdiği kapsamlı onarım ve te-
mizlik çalışmalarında, Yerebatan’ın en önemli 
simgesi olan Medusa başları keşfedildi. Sütun 
kaidesi olarak kullanılan Medusa başlarından 
yapının batısında konumlanmış olanı ters, 
doğusundaki ise yatay olarak durmaktadır. 
Restorasyon sonrası 1987 yılında İBB tara-
fından müze olarak ziyarete açılan görkemli 
yapı, zaman içinde çeşitli ulusal ve uluslararası 
etkinliklere ev sahipliği yaptı. En son İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel res-
torasyon ilkeleri ve çağdaş müzecilik anlayışı 
doğrultusunda gerçekleştirilen restorasyon 
çalışmalarıyla Yerebatan Sarnıcı ve Müzesi’nin 
insanların ilham alacağı, tarihe, geleceğe ışık 
verecek şekilde sanata ve insanlığa hizmet 
eden bir ziyaret noktasına dönüştürülerek 
2022 yılında tekrar ziyaret açılmıştır.

EFSANELERLE YEREBATAN SARNICI: 
MEDUSA BAŞI

Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun 
altında kaide olarak kullanılan iki Medu-
sa Başı, Roma Dönemi heykel sanatının 
şaheserlerindendir. Sarnıcı ziyaret eden insan-
ların en çok ilgisini çeken Medusa başlarının 
hangi yapılardan alınıp buraya getirildiği 
bilinmemektedir. Araştırmacılar, genellikle 
sarnıcın inşası sırasında salt sütun kaidesi 
olarak kullanılması amacıyla getirildiklerini 
düşünmektedirler. Bu görüşe rağmen, Medusa 
Başı hakkında birtakım efsaneler oluşmuştur.

Bir efsaneye göre Medusa, Yunan mitolo-
jisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan 
üç Gorgona’dan biridir. Bu üç kız kardeşten 
yılan başlı Medusa, kendisine bakanları taşa 
çevirme gücüne sahiptir. Bir görüşe göre o dö-
nemde büyük yapılar ve özel yerleri korumak 
için Gorgona resim ve heykelleri kullanılırdı 
ve Sarnıca Medusa başının konulması da bu 
yüzdendir. 

Başka bir rivayete göre de Medusa, siyah 
gözleri, uzun saçları ve güzel vücudu ile 
övünen bir kızdı. Medusa, Zeus’ un oğlu 
Perseus’u seviyordu. Bu arada Athena da 
Perseus’u seviyor ve Medusa’yı kıskanıyordu. 
Bu yüzden Athena, Medusa’nın saçlarını 
yılana çevirdi. Artık Medusa’nın baktığı her-
kes, taşa dönüşüyordu. Daha sonra Perseus, 
Medusa’nın başını kesti ve onun bu gücünden 
yararlanarak pek çok düşmanını yendi.

Buna dayanarak Medusa Başı, Bizans’ta 
kılıç kabzalarına işlenmiş ve sütun kaidelerine 
(bakanların taş kesilmemesi için) ters olarak 
yerleştirilmiştir. Bir rivayete göre de Medu-
sa, yana bakıp kendisini taşa çevirmiştir. Bu 
yüzden buradaki heykeli yapan heykeltıraş, 
ışığın yansıma açılarına göre Medusa’yı üç ayrı 
konumda yapmıştır.

MEDUSA’NIN LAHİDİ:
1456 yılında Venedik’ten bir heyet gelir ve 

bir hazineden bahsederek Fatih Sultan Meh-
met ile görüşmek ister. Fatih Sultan Mehmet, 
ilk olarak bu teklifi reddeder, fakat daha sonra 
heyetten bir kişi ile görüşür. Heyet temsilcisi, 
Fatih Sultan Mehmet’e Yerebatan Sarnıcı’nda-
ki bir lahitten ve içindeki mumyadan bahseder 
ve bu mumyanın efsanevi mitoloji karakteri 
Medusa olduğunu söyler. İtalya için bu mum-
yanın çok önemli olduğu söylense de Fatih 
Sultan Mehmet ikna olmaz ve heyeti geri 
gönderir. Bu olay böyle kapanır ve zaman hızla 
ilerler. 2. Abdülhamid döneminde ise yeniden 
patlak verir. Gizemli olaylara çok meraklı olan 
2. Abdülhamid, söz konusu olayı iyice araştırır 
ve bu gizemi ortaya çıkarmak ister. Yerebatan 
Sarnıcı’nda yapılan kapsamlı bir araştırma 
sonucunda, kapatılmış dehlizlerin birinde 
tonlarca ağırlıkta bir lahit bulunur. Asıl olay 
ise lahit açılınca meydana gelir. Çünkü lahitin 
içinde yer alan mumyanın bedeni yılan bedeni 
olurken, kafası insan kafasıdır. Dönemin 
gazetesi olan Ressimli Gazeta’da lahitin 
fotoğrafları paylaşılsa da 2. Abdülhamid, bu 

olayın yayılmasını engellemek adına mumyayı 
lahitten çıkarttırır. Daha sonra Almanya’dan 
ünlü Biyolog Robert Coch getirtilerek lahit 
içindeki mumyada inceleme  yaptırır. Yereba-
tan Sarnıcı’ndan içi boş bir şekilde çıkartılan 
lahit herkese gösterilir ve bu olayın aslında 
bir rivayet olduğu vurgulanır. Günümüzde 
lahit ve Medusa olduğuna inanılan mumyanın 
nerede olduğu hala bilinmiyor.

SAYILARLA YEREBATAN SARNICI:
- 80 bin tonsu depolama kapasitesi
- 10000 metrekare alan
- 140 metre uzunluk 
- 65 metre genişlik 
- 336 sütun
- 40 sütun sırası
- 2 Medusa başı
- 52 basamaklı merdiven
Son restorasyonunun ardından 

Yerebatan Sarnıcı 2022 yılında 
sanat elbisesini giyinmiş olarak çıktı 
ziyaretçilerinin karşısına: 

Ev sahipliğini üstlendiği “Daha Derine” 
başlığındaki sergi, Ali Abayoğlu, Yasemin 
Aslan Bakiri, Berkay Buğdan, Malik Bulut, Aslı 
İrhan, Jennifer Steinkamp, Güneş Terkol, Mu-
zaffer Tuncerve Ozan Ünal’ın yapıtlarını bir 
araya getiriyor. Aynı zamanda Yerebatan Sar-
nıcı’nın geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle 
sergiye eşlik eden dijital-video haritalandırma 
kapsamında eşsiz bir deneyim izleyicilerle bu-
luşuyor. Bu dijital deneyim izleyicileri zamanın 
sınırsız katmanlarına, günümüzden Yunan 
mitolojisine, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e 
yelken açan mitolojik Argo gemisine davet 
edip, kadim kent İstanbul’un ortak bilincini 
merkezinealarak iyileştirici bir yolculuk vaat 
ediyor. Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyonu 
ile başlayan deneyim; Ulysses ve Odysseia 
destanlarından, Altın Boynuz’un Marmara 
sularından Karadeniz’e ulaşan yolculuğuna, 
Bizans’a su getirme efsanelerinden Osmanlı 
suyollarına, Medusa’nın Deniz Tanrısı Posei-
don ile aşkından İstanbul’un koruyucu tılsımlı 
sütunlarına kadar uzanıyor ve ziyaretçilerini 
Medusa ile Şahmaran’ın dansına ortak ediyor. 
Deneyimi yaratan sanatçılar ise sarnıca yayı-
lan etkileşim boyunca İstanbul’un eski ve yeni 
tılsımlarını bir araya getiriyor. Bu mistik ve 
dolu dolu tarih barındıran yolculuğu mutlaka 
kendinize hediye edin. İyi yolculuklar…
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A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

HAK ettikleri gibi saygı ve sevginin 
bulunduğu ortamda yaşıyorlar. 

Anne babaları kendilerinin 
hayata hazırlanma yolculuğunda 

köprü olduklarını biliyorlar. 
Potansiyellerinin farkında olunduğu ve 

buna bağlı beklentiler içerisinde kendilerini 
gerçekleştirebiliyorlar.  

Ebeveynleri ihtiyaçlarına duyarlılar ve 
onlarla bağımlı değil bağlı ilişki içerisindeler. 

Kendi ayakları üzerinde durabilmelerine 
fırsat yaratıyorlar. 

Onları aşırı korumak yerine engellerle 
mücadele edebilmelerine model olabiliyorlar.

Anne babaları onların özel alanlarına 

müdahale etme konusunda saygılılar.
İtaat etme yerine itiraz etmeye de 

haklarının olduğunu biliyorlar. 
Özellikleri, yeterlilikleri ne olursa olsun 

koşulsuz kabul ediliyorlar ve seviliyorlar. 
Hak ettikleri ilgiyi görebiliyorlar.
Sevgiyle ya da ilgi ile tehdit edilmiyorlar.
Çabalarını görüp buna odaklanan onlara 

cesaret ve güç verebilen rehberleri var. 
Hiç kimse ile kıyaslanmıyorlar. 
Asla ve asla hiç bir şekilde örselenmiyorlar 

ve hatta hiç birisi tacize de uğramıyor. Güven 
bağı kurdukları tüm yetişkinler onlar için en 
güvenli alanları oluşturuyorlar.  

Aydınlık ve mutlu bir yeni diliyorum.

İçimden gelen sese 
kulak veriyorum 
veeeee hayal ediyorum: 
2023’TE TÜM 
ÇOCUKLAR MUTLU!
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4 ÖNEMLi 
ROLÜYLE 
BABANIN 
ÇOCUK 
GELiŞiMiNE 
ETKiSi

Çocukların bebeklik 
dönemlerinden yetişkinlik 
dönemlerine kadar daima 

anne ile ilişki halinde olması 
babaların önemli bir rol 

üstlenmediği düşüncesini 
doğuruyor. Ancak ‘baba 

olmak’ bir gölge gibi 
çocuğun gelişiminde 

büyük etki sağlıyor. Eğitim 
Danışmanı ve Öğrenci 

Koçu Murat Karcıoğlu “Baba 
olmak, çocuk gelişiminde 

farkında olmadığımız 
roller üstlenmek” anlamına 

geldiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR için anne sevgi, şefkatli kollar 
ve güven anlamına gelirken ataerkil toplumlar-
da baba sosyalleşme ve paylaşmak anlamları ta-
şıyor. Annesiyle bütünleşen çocuğun yaşamına 
giren baba ‘başkası’ düşüncesini de tetikler-
ken pek çok eylemde birlikteliği de sağlıyor. 
Annenin inşa ettiği duygusal temeli babayla 
birlikte kusursuzluğa ulaştıran çocuk için sosyal 
ortamda var olmak mümkün oluyor. Böylelikle 
çocuk baba sayesinde başkalarını kabullenme 
ve toplumsallaşmaya ayak uydurabiliyor.

ERKEK çocuklar için cinsel kimlik oluştur-
mada etkili olan baba, kız çocuklarının karşı 
cinsle ilişkilerinde baba oldukça önemli. Çünkü 
tanışılan ilk erkeğin baba olması gelecekte er-
keklerden beklentileri şekillendirecek bir durum 
oluyor. Babanın ideal erkek formunu yaratması 
kız çocuklarının gelecekte yapacakları seçimleri 
ve alacakları kararları doğrudan etkiliyor.

ÇOCUKLARIN zekâ seviyelerinin do-
ğuştan geldiği gibi bir peşin hüküm mevcut. 
Ancak zekâ gelişebilen bir unsur. Bu nedenle 
de zekâ gelişiminde babanın rolünü göz ardı 
etmemek oldukça önemli. Babanın varlığı, 
kokusunun duyulması ve ortamda güven 
hissini yaratması çocuğun zekâ konusunda 
daha güçlü bir noktaya ulaşmasını sağlıyor. 
İlerleyen dönemlerde çocuk ve baba arasın-
daki ilişkinin sağlamlığı akademik başarıyı 
da doğrudan tetikliyor. Bu nedenle baba evin 
gizli kahramanı olarak çocukların gelişiminde 
büyük rol oynuyor.

 SEVGILI babalar, çocuklarınıza koşulsuz 
bir sevgi ile yaklaşınız. Çocuklarınızın gözünde 
otorite figürü olmak veya bankamatik görevi 
görmekten uzak bir kimlikle onlara kucaklayı-
cı bir sevgi ile sarılın. Anneler ile birlikte ortak 
bir paydada buluşup hareket edin. Çocuğun 
gelişimin anne kadar takipçisi olun. Sevgili 
anneler, çocuğunuza ben bilmem babana sor 
demek yerine babanla bu konuyu değerlendi-
rip hep beraber tartışabileceğiniz (!) bir ortam 
doğurun. Böylece çocuklarınız ile çatışmak 
durumunda kalmaz, çocuğun gözünde kötü 
polis, iyi polis diye ayrılmazsınız. 

ÇOCUKLUK dönemlerinde baba aslında 
çocuk ve anne ilişkisinde üçüncü kişi olarak 
kabul ediliyor. Annenin tek sevgilisi olmak iste-
yen çocuk babayı bir şekilde dışarıda bırakmayı 
amaçlıyor. Ancak babanın gücü, rolü ve ailedeki 
önemini yavaş yavaş kavrayan çocuk kendi 
rolünü benimseyerek cinsel kimlik edinme 
sürecini daha sağlıklı bir şekilde tamamlıyor. 
Erkek çocukları için ortaya çıkan bu sürecin 
çatışmaya dönüşmesi halinde cinsel kimlik 
edinmede ciddi problemler ortaya çıkıyor.

Ataerkil toplumlarda baba 
sosyalleşmeyi sağlıyor

Çocuğun karşı cinsle 
ilişkisinde baba kilit rolde

Zekâ gelişiminde baba 
tetikleyici bir etken

Çocuğunuzun gözünde 
bankamatik veya kötü 
polis olmayın

Cinsel kimlik inşasında 
vazgeçilmez unsur: Baba
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GÜNÜN birkaç öğününü okulda 
yapmak durumunda olan çocuklar 
için beslenme çantaları ve okuldaki 
ulaşabilecekleri yiyecekler, 

sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları ve 
sürdürebilmeleri için önemli belirleyiciler 
haline gelebiliyor. Bu durumda çocukların 
başarısını ve sağlığını korumak amacıyla 
beslenme uzmanı kontrolü sağlanamadığı 
durumlarda okullarda öğretmen ve 
ebeveynlerin sağlıklı beslenme açısından 
çocuklara bilgi ve destek sağlamaları 
gerekiyor.Sağlıklı beslenme ve besinler 
hakkında bilgi ve farkındalığı olan çocuklar 
için bu süreç daha iyi yönetilebiliyor. 
Dolayısıyla ulaşılabilen her besinin faydaları, 
sağlıksız besinlerin de içeriği ve zararları 
detaylıca anlatıldığında çocukların besin 
seçimleri sadece lezzetleri veya görüntüleri 
için değil, fayda ve zararlarına göre de 
olacaktır.

‘OBEZİTE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 
HIZLA ARTMIŞ DURUMDA…’

Çocuklara çok lezzetli gelen, hızlı 
tüketilebilen ve kolay ulaşılabilir olan 
yiyeceklerin çoğu sağlıksız besinler 
kategorisinde yer alabiliyor. Bu besinlerin 
tüketim sıklığı, hazırlanma şekli ve 
porsiyonları çocukların sağlığını ve okul 
başarısını olumsuzetkileyerek ileride çok ciddi 
sağlık sorunlarına veya derslere olan ilgi ve 
başarısının azalmasına yol açabiliyor. Diğer 
yandan çocukluk çağında görülen obezite 
sıklığı geçmişe göre daha yüksek orandadır.  
Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre 
obezite, yaşam kalitesini düşüren ve çocukluk 
döneminde de hızla artmakta olan bir salgın 
haline gelmiş durumda. Çocukluk çağında 
ortaya çıkan obezite sorunu çoğunlukla 
çocukların okuldaki beslenme durumuyla 
ilişkilendirilebilir. Yaşamın her alanında 
sağlığa olan katkısı göz ardı edilmemesi 
gereken beslenme, çocukların büyümelerine, 
fiziksel-psikolojik gelişimlerine ve eğitim 
başarılarına katkıda bulunmaktadır. Günün 
belirli zaman dilimini okulda geçirdiklerinden 
dolayı çocukların sadece evdeki 
beslenmelerini düzenlemek yeterli olmayacak, 
okuldaki beslenme düzenlerini de sağlıklı hale 
getirmek gerekecektir.

SAĞLIKLI, YETERLİ VE DENGELİ 
BESLENME ÇANTASI NASIL OLMALI?

Beslenme çantalarındaki yiyeceklerin 
çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeterlilikte ve içerikte olması çocukların 
öğrenme ve kavrama başarısını, büyüme ve 
gelişmelerini önemli düzeyde etkiliyor. Yeterli 

ve dengeli beslenmeyi sağlamak amacıyla 
besin gruplarından dördünün de öğünlerde 
sağlanması gerekiyor.

BESİN GRUPLARINI AÇIKLAMAK GEREKİRSE;
m Grup: süt, yoğurt, peynir gibi süt 

ürünleri, 
m Grup: et, tavuk, balık, yumurta ve 

kurubaklagiller, 
m Grup: sebze ve meyveler,
m Grup: ekmek, bulgur gibi tahıl ürünleri 

yer almaktadır. Bunlara ek olarak tabii ki 
sağlıklı yağlar da beslenme için önemlidir.

BESLENME ÇANTASI IÇIN 
ÖRNEK ALTERNATIFLER;

m Dil peynirli tost, haşlanmış yumurta, 
salatalık, zeytin, kuru kayısı
m Sebzeli börek, ayran, elma, ceviz
m Peynirli pankek, süt, muz, fındık ezmesi
m Tavuklu sandviç, salatalık, domates, 

şekersiz meyve kompostosu
m Peynir, zeytin, ekmek, domates, biber, 

meyveli kefir
m Kıymalı börek, salatalık, marul, ayran, 

Medine hurması
m Peynirli sandviç, domates, dereotu, ev 

yapımı meyve suyu, fındık
m Ev yapımı cevizli kek, süt, taze meyve, 

leblebi
m Ev yapımı patatesli poğaça, salatalık, 

marul, ayran, kuru üzüm
m Ton balıklı sandviç, marul, domates, 

taze meyve, badem
m Simit, peynir, salatalık, biber, süt

OKUL YEMEKHANESİNDEN BESLENİLİYORSA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;

Yemekhanede çocuklar için hazırlanan 
menünün beslenme uzmanı ve sağlıklı 
beslenme konusunda bilgili olan bir ekip 
tarafından hazırladığından emin olun,

Planlanan menünün çocukların 
ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte ve dört 
besin grubunu da dengeli bir şekilde içeriyor 
olmasını gözetin,

Menüde işlenmiş ürünlerin, şeker 
ve yağ oranı yüksek sağlıksız besinlerin 
bulunmamasına dikkat edin, 

Vitamin deposu taze meyve ve sebzelerin 
mevsime uygun programlama ile çocukların 
menülerinde bulunmasına özen gösterin. 

Seçenekli bir yemek programı varsa 
çocukların doğru seçimler ve kombinasyonlar 
oluşturmaları için destek sağlayın.

Çocuklarınız için beslenmenin yanı sıra 
su tüketimi ve fiziksel aktivitenin önemine 
dair bilgiler vererek faydalı alışkanlıklar 
kazanmasını destekleyin. 

SAĞLIKLI, YETERLSAĞLIKLI, YETERLii VE  VE 
DENGELDENGELii BESLENME  BESLENME 

ÇANTASI NASIL OLMALI?ÇANTASI NASIL OLMALI?

Okul çağındaki çocukların 
beslenme alışkanlıkları nasıl 

olmalı? Okulların açılmasıyla 
birlikte farklı bir düzene 

dönüşebilen beslenme 
dönemi ile ilgili İstanbul 

Okan Üniversitesi Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Dyt. İrem Aksoy, anlattı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt.
 İrem Aksoy
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YOĞUN yağmurlu mevsim geçiş-
lerinde yolda oluşan su birikinti-
leri sürücüler için suda kızaklama 
gibi tehlikeli bir durumun ortaya 

çıkmasına neden oluyor.  Ani ve güçlü yağış 
nedeniyle yolda biriken yağmur suyu, zemin 
ile araç lastikleri arasında bir su katmanı 
oluştururken,  bu durum sürüş riskini de 
beraberinde getiriyor. Suda kızaklama (aqu-
aplanning) yağış esnasında lastiğin su tahliye 
kanalları içinde sıkışması ve bu sıkışan suyun 
basıncının araç ağırlığından fazla olması ne-
deniyle aracın suda yüzmeye başlaması olarak 
niteleniyor. Söz konusu tehlikeli durum, 
hafif ve hızlı olan binek araçlarda daha çok 
görülüyor. Lastiklerin yol ile temasının önemli 
derecede azalmasıyla sürücü, direksiyon ha-
kimiyetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalıyor. Araç kayarak daha büyük sorunlarayol 
açabiliyor.

“KIŞ LASTİKLERİ YAĞMURLU HAVALARDA 
EKSTRA GÜVENLİK SAĞLIYOR”

Suda kızaklamaya karşı kış lastiklerinin en 
etkin çözüm olduğunu, yalnızca kar yağdığın-
da değil 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda da 
kış lastiği kullanılması gerektiğini söyleyen 
Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Bo-
ran, “Kış lastikleri sıcaklığın 7 derecenin altına 
düştüğü değişken hava ve yol koşullarında 
aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini 
sağlamak için tasarlanmıştır. Sürücüleri en 
çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı ve 
buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karı-
şımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, suda 
kızaklamayı önleme, güvenli frenleme ve viraj 
alma özellikleriyle konforlu sürüş sağlıyor. Kış 
lastiklerinin yağışlı havalarda yol tutuşu için 
suyu tahliye eden ekstra kanalları bulunur. 

PETLAS SUDA KIZAKLAMA RiSKiNE KARŞI 
SÜRÜCÜLERi UYARIYOR
Kış aylarının kendini yoğun 

olarak hissettirdiği bu 
günlerde artan yağışlar yol ve 

sürüş güvenliğinin önemini 
bir kez daha ortaya koyuyor. 
Yağmurlu havalarda ıslanan 

ve kayganlaşan yollarda 
araçların kavrama özelliğini 

artırmak için özel olarak 
tasarlanan kış lastiklerinin 
kullanımı ise hayati bir rol 
oynuyor. Kış lastiklerinde 
bulunan geniş kanalların 

suyu daha kolay tahliye 
ederek güvenli fren mesafesi 

sağladığına dikkat çeken 
Petlas, sürücülere önemli 

uyarılarda bulunuyor.
Bu nedenle sürücülerin, yağmurlu havalarda 
araç sürerken kış lastiklerinin kendilerine 
ekstra güvenlik sağladığının farkında olmaları 
gerekiyor.” “Yapılacak ilk şey hiçbir şey yapma-
maktır”

Suda kızaklama anında sürücülerin nasıl 
hareket etmesi gerektiğine de değinen Esra 
Boran “Olur da aracınız suda kızaklamaya baş-
larsa, yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamaktır. 
Özellikle panikle fren yapmamaya dikkat 
edilmelidir. Bu lastiğinizin dönme esnasındaki 
su tahliyesini tamamen durduracağından 
aracınız direksiyon hareketine reaksiyon 
vermez ve yoldan savrulabilir. Ani direksiyon 
hareketlerinden kaçınarak aracınızı düz bir 
hat içinde tutup su birikintisinden çıkmayı 
beklemelisiniz” dedi.

Esra 
Ertuğrul
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ULUSLARARASI Enerji Ajansı 
tarafından yayınlanan raporlara 
göre, 2030 yılında yaklaşık 125 
milyon elektrikli aracın yollar-
da olması bekleniyor. Çevresel 

kirliliğin ve otomotiv sektöründeki gelişimin-
yükselişiyle birlikte elektrikli araçlara duyulan 
bu ihtiyaç, aynı zamanda siber güvenlik 
tartışmalarını da gündeme getiriyor. Elektrikli 
araç üreticilerinin araçları piyasaya sürmeden 
önce ağ güvenliği ve araç içi güvenlik gibi 
kavramlara daha fazla odaklanması gerektiğini 
vurgulayan bütünleşik siber güvenlik alanında 
dünya lideri WatchGuard’ın Türkiye ve Yuna-
nistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, “Araçlarda-
ki tüm elektroniklerin, iletişim sistemlerinin, 
verilerin, yazılımların ve algoritmaların dış 
tehditlere karşı korunması gerekiyor.”açıkla-
masında bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 
AĞ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Akıllı asistan desteğine sahip elektrikli 

ELEKTRiKLi ELEKTRiKLi 
ARAÇLAR ARAÇLAR 
SiBER SiBER 
SALDIRILARIN SALDIRILARIN 
HEDEFiNDEHEDEFiNDE

Çevresel kirlilik ve otomotiv 
sektöründeki ilerlemeyle 
birlikte elektrikli araçlara 

olan ihtiyaç da benzer şekilde 
artıyor. Üreticilerin elektrikli 
araçların çevresel faydalarını 

gözeterek üretim yapmasının 
yanı sıra, dışardan gelebilecek 

siber saldırı risklerini de 
göz önünde bulundurarak 
hareket etmesi gerektiğini 

dile getiren bütünleşik siber 
güvenlik alanında dünya 

lideri WatchGuard’ın Türkiye 
ve Yunanistan Ülke 

Müdürü Yusuf Evmez, “Araç 
güncellemesi sırasında 

oluşabilecek bağlantı açıkları 
ve siber saldırganların 

manipülasyonlarına karşı 
üreticiler, doğru siber 
güvenlik önlemlerine 

başvurmalı” diyor.

araçlar, araç güncellemesi sırasında oluşan ağ 
açıklarına sızan siber saldırganlar tarafından 
uzaktan kumanda yöntemiyle kilitlenebiliyor. 
Uzaktan yapılacak bu tip saldırılar ise sürücü 
ve araçlara yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Bu nedenle, siber saldırganların ağ bağlantı-
larına yönelik yaptığısiber saldırılar, oldukça 
yaygın bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Akıllı 
ve IoTsensörlerle donatılmış elektrikli araç-
larda ağ güvenliğinin sağlanması, dışarıdan 
yapılacak sibersaldırılara karşı da büyük önem 
taşıyor. Bazı siber saldırganların kullanıcıların 
kimlik bilgilerini taklit ederek ağ güvenliğini 

ihlal edebileceğini dile getiren Yusuf Evmez, 
enerji verimliliği ve güvenlik de dahil olmak 
üzere birçok ihlale karşı araçların ağ güvenli-
ğinin güçlendirilmesi ve çok faktörlü kimlik 
doğrulama (MFA) yönteminin kullanılması 
gerektiğini belirtiyor. 

SİBER SALDIRILARA KARŞI 
BÜTÜNLEŞİK SİBER GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ
Elektrikli araçlarda kullanılan IoT, 5G ve 

otonom sürüş teknolojileri,araç sahiplerinin 
sürüş deneyimlerini kolaylaştırırken berabe-
rinde bazı riskler de barındırıyor. Bu risklerin 
başında, online güncelleme yapan elektrikli 
araçların muhtemel ağ açıkları sebebiyle siber 
saldırganların hedefi olması geliyor. Saldır-
ganlar, güncelleme sırasında oluşabilecek ağ 
açıklarından yararlanarak kamera, araç içi 
güvenlik ve frenleme sistemlerine sızıp aracın 
komuta sistemlerini ele geçirebiliyor. Bu tip 
siber saldırılardan korunmak isteyen üreti-
cilerin bütünleşik siber güvenlik çözümlerini 
kullanması gerektiğine değinen Evmez, “Siber 
saldırganlar araç güncellemesi sırasında oluşa-
bilecek ağ açıklarından yararlanarak araçların 
kontrol sistemlerine erişebiliyor.Bu nedenle 
üreticiler, bütünleşik siber güvenlik sistemleri 
ve MFA çözümleriyle saldırılara karşı hazırlıklı 
olarak durumu erkenden kontrol altına alma-
lı.” tavsiyesinde bulunuyor.

Yusuf 
Evmez
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Deniz Gözükızıl

OSRAM’ın, BATTERYstart’ı 
aküsü biten araçları 
çalıştırmayı 
kolaylaştırıyor

4G Destekli Deco Mesh Sistemi

YAZ aylarında genel havanın ısı artışı 
sebebiyle zarar gören aküler kış aylarında 
soğuk havanın da etkisiyle çalışmayabiliyor. 
Araç güvenliğine, araç elektrik aksamlarına ve 
elektrikli araçlara yönelik çalışmalar yürüten 
“ams OSRAM”, yaz ve kış aylarında akünün 
bitmesi sorununa akü takviye kablosuna ve 
başka bir araca duyulan ihtiyacı ortadan kal-
dıran ve anında çözüm üreten BATTERYstart 
ürünü ile yeni nesil bir çözüm sunuyor.

TÜM ARABA BOYUTLARI İÇİN 
İDEAL KULLANIM

Kompakt, güçten ödün vermeyen BAT-
TERYstart araçların torpido gözüne kolayca 
sığarak, acil durumlarda kurtarıcı oluyor. Akıllı 
kelepçeleri ani yükselmeye, ters polariteye ve 
kısa devre korumasına sahip tasarım, araçları 
ve takviye cihazını güvenli ve çalışır durumda 
tutmaya olanak tanıyor. Ayrıca cep telefonları 
ve tabletler gibi elektronik cihazları şarj etmek 
için bir power bank özelliği ve parlak bir LED 
çalışma ışığı içeriyor.

GOOGLE, APPLE, AMAZON VE DAHA
BiRÇOĞUNU BiR ARAYA GETiREN 
STANDART: MATTER

ILK ismi Project CHIP olan, sonradan 
“Matter” olarak adlandırılan stan-
dart, bir akıllı ev ürünleri ortaklığı. Bu 
ortaklığın arkasında Apple, Amazon, 

Google, IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, 
Resideo, Samsung SmartThings, Schneider 
Electric, Huawei, Signify, Silicon Labs, Somfy 
ve Wulian gibi isimler yer alıyor. Süreçte artık 
280’den fazla şirket bulunuyor ve bu firmalar 
“akıllı ev donanımları / cihazları” için tek bir 
açık standart oluşturuyor. Pek çok akıllı ev 
aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte 
çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı 
standardı Matter hakkında Apple diyor ki; 
“Matter, farklı platformlardaki çeşitli akıllı 
ev aksesuarlarının birlikte çalışabilmesini 
sağlayan bir akıllı ev bağlantısı teknolojisi. 
Matter ve HomeKit özellikli aksesuarlarınızı 
Ev uygulaması ve Siri ile sorunsuz bir şekilde 
kontrol edebiliyorsunuz. Matter, eviniz için 
geniş bir aksesuar yelpazesi ve bu aksesuarlar-
la uyumluluk sunuyor. Tüm bunları yaparken 
en yüksek güvenlik düzeyini de koruyor.”

Düzenlenen bir etkinlik ile resmiyete 
kavuşan bu ortak standart işbirliği için verilen 
bilgiye göre şimdiden 190 farklı cihaz sertifika 
bekliyor. Büyük ihtimalle yıl bitmeden birçok 

Günümüzde binlerce farklı akıllı cihaz bulunuyor ve firmalar 
bu ürünlerin çoğunda kendi standartlarını uyguluyor. Matter 
ile bu dönemin sonuna geldik diyebiliriz.

yeni cihaza ek olarak bazı hali satışta olan 
ürünler de Matter desteğiyle beraber güncel-
lenebilecek. Örneğin Philips’in akıllı ürünleri 
için merkez olan Hub köprüsü, yeni yılın 
başında yeni standarda destek vermeye başla-
yacak. Alınan bilgiye göre Matter her altı ayda 
bir güncellenecek ve sürekli yeni özellikler 
sunulacak. Uzun süredir Zigbee Alliance‘ın 
önderliğinde yürüyen altyapı sayesinde cihaz-
ların birbirleri olan entegrasyonu hiç olmadığı 
kadar kolay hale gelecek. Bu durum tüketiciler 
yanında üreticilerin de hayatını kolaylaştıra-
cak gibi gözüküyor.

TP-LINK, Deco Mesh ailesine yeni bir üye 
ekledi. Evde kesintisiz internet isteyenler için 
sabit internet bağlantısını 4G mobil internet 
ile yedekleme olanağı sunan Deco X50-4G mo-
deli Türkiye’de satışa sunuldu. 

Deco X50-4G, diğer Deco Mesh modelleri 
gibi, tek farkı üzerinde bir adet SIM kart yuva-
sı da yer alıyor. Bu yuvaya takılan data hatlı bir 
SIM kart ile evde sabit internet bağlantısının 
yanı sıra mobil ağ oluşturulabiliyor. Sabit 

internet bağlantısında bir sorun olduğunda, 
mobil internet devreye alınarak her zaman 
bağlı kalınıyor.

 Deco X50-4G, sabit bağlantıda yüksek 
hızlara sahip bir ürün. WiFi 6 teknolojili 
ürün, yüksek bağlantı hızları, çok daha geniş 
kapsama alanı ve daha çok cihaza bağlantı 
desteği sunuyor. WiFi 6 ve Mesh teknolojisini 
birleştiren ürün, bunlara bir de 4G desteğini 
ekleyerek kullanıcılara önemli bir esneklik 
sunuyor.

YAZLIK EVLER İÇİN DE UYGUN BİR ÇÖZÜM
Evinde bir Deco Mesh sistemi olanlar, Deco 

X50-4G birimiyle bu ağı genişletebilirler ve 
mobil ağ ile ev internetlerini yedekleyerek 
kesintisiz bir ev ağı oluşturabilirler. Aynı 
zamanda sabit internet bağlantısı olmayan 
yazlık evler gibi yerlere Deco’larını götürerek 
alıştıkları Mesh ağı konforunu yazlıklarında 
da yaşayabilirler. Deco X50-4G üzerindeki SIM 
kart sayesinde yazlık evde mobil internet ile 
kolayca Mesh ağı oluşturuyor.

 CAT6 4G bağlantı desteğine sahip olan 
ürün, mobil bağlantıda da yüksek hızlar sunu-
yor. Deco birimi içinde WiFi antenlerinin yanı 
sıra iki adet de LTE anteni bulunuyor. Bu saye-
de mobil sinyaller evin her yerine ulaşabiliyor.
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Ev Arkadaşı 
Cinayeti: 1 Ölü, 1 

Kayıp Ve 1 Şüpheli

Yola düşenlerin 
romanı

Buğra Gülsoy’dan 
distopik bir evren

KARANLIK Göl, Gecenin İçin-
den ve Unutulmuşlar Şehri’nin 
çok satan ödüllü yazarı Sarah 
Bailey, polisiye serisine aksiyon 
doluyeni kitabı Ev Arkadaşı ile 
devam ediyor. Üç ev arkadaşı, biri 
ölü, biri kayıp ve diğeri cinayetle 
suçlanıyor.Ev Arkadaşı, The Kitap 
Yayınları etiketiyle raflarda!

Üç ev arkadaşı: Gizemli bir 
gecenin ardından ölü bulunan 
Evelyn, cinayetle suçlanan Alex ve 
ortadan kaybolan Nicole… O gece 
üç ev arkadaşı arasında gerçekten ne oldu? 
Genç gazetecinin katili amansızca araştırması 
ailesini tehlikeye atacak mı? Olive Groves ve 
kameramanı Cooper’ı zor, dolambaçlı bir dava 
bekliyor.

BATI’dan Doğu’ya yapılan 
bir medeniyet yolculuğunun, 
insanın içindeki kapıları açan 
bir serüvene dönüştüğü “Gü-
nahkârlar Kalesi”, Mezopotam-
ya’nın verimli topraklarından 
yetişen Muharrem Erbey’in 
kaleminden, İnkılâp Kitabevi 
imzasıyla okurlarına ulaşıyor.

Eserleri birçok dünya 
diline çevrilen, PEN üyesi yazar 
Muharrem Erbey’in kaleme 
aldığı “Günahkârlar Kalesi”, 
uzak diyarların birinden Jacob’un eline ulaşan 
Amina’nın defteriyle Doğu’dan Batı’ya doğru 
başlayan bir yolculuğu konu alıyor. Medeni-
yetler arasında gerçekleşen serüvende, gidilen 
yollar yine kişinin kendisine çıkarken yazar 
Erbey, anlatımıyla Doğu’nun sözlü kültürü-
nüokurlarına yansıtıyor.

BARBAROS şarkı ile ilgili, “Yaşar, 
benim uzun zamandır hayranlık 
duyduğum çok özel bir yorumcu.  
Şarkının söz yazarı ve bestecisi Murat 

Güneş de benim çok sevdiğim, sayısız hitler 
üretmiş bir sanatçı. Her ikisi de zaten daha 
önce beraber çalışmış ve Yaşar benim şarkımı 
da dinleyip çok beğenmiş. Ben de şarkıyı ilk 
dinlediğimde çalan melodilerde sanki Yaşar’ın 
sesini duydum. Beraber söylemeyi teklif 
ettiğimde kabul etti. Birlikte çok rahat ve eğ-
lenceli zaman geçirdik. Bu enerjinin de şarkıya 
yansıdığını düşünüyorum.” diyor.

İstanbul’da, kalabalık bir dansçı kadrosu 
eşliğinde çekilen klip deneyimli yönetmen 
Murad Küçük’ün imzasını taşıyor. Daha önce 
yayınladığı albüm ve teklilerle müzikseverle-
rin beğenisini toplayan Barbaros’un Yaşar ile 
birlikte seslendirdikleri yepyeni şarkısı “Var 
Mı?” Pasion Turca etiketiyle 18 Kasım’da tüm 
dijital platformlarda…

OYUNCULUĞUNUN yanı 
sıra kaleme aldığı kitaplarla da 
büyük beğeni toplayan B. Buğra 
Gülsoy’un distopik unsurlara yer 
verdiği İnkılâp Kitabevi imzalı 
yeni romanı “Luna” ön siparişe 
açıldı.

“Luna” romanıyla özellik-
le son dönemde çok sevilen 
distopya türünde başarılı bir 
esere imza atan Buğra Gülsoy, 
“aklın egemenliği”ne daya-
nan medeniyet tasavvurunu 
sorgulayan bir anlatıyı okurlarının beğenisine 
sunuyor. İnsanlığı bekleyen karanlık günlerin 
çarpıcı birtasvirini yapan Buğra Gülsoy’un 
yeni kitabı, polisiye ve fantastik edebiyatın 
unsurlarını harmanlayarak akıcı bir edebiyat 
şöleni yaratıyor.

“VAR MI?”“VAR MI?”
Barbaros ve Yaşar yepyeni 

şarkıları “Var Mı”yı 18 
Kasım’da Pasion Turca 

etiketiyle dinleyici ile 
buluşturuyor. Güçlü 
sesi ve başarılı sahne 

performanslarıyla 
müzikseverlerin severek 

takip ettiği Barbaros ile 
90’lı yıllardan bu yana 

pop müzikte iz bırakan 
Yaşar, söz ve müziği Murat 

Güneş’e, düzenlemesi 
Mustafa Ceceli’ye ait “Var 

Mı?”şarkısında bir araya geldi. 

HAZER Yakut’un ‘Deli Kız Deli 
Oğlan’ şarkısında sevdiği 
adama teslim olmaktan korkan 
bir kadının hislerine şahitlik 

ediyoruz. Sade ve etkileyici sözleriyle dikkat 
çeken şarkının video klibi Serdar Börcan 
yönetmenliğinde çekildi. Sanatçıya dokuz 
dansçının eşlik ettiği çalışmada Köksal 
Ünal’ın hazırladığı çok eğlenceli bir ayak 

dansı koreografisi yer alıyor. Hazer Yakut 8 
Kasım’da tüm dijital müzik platformlarında 
yerini alan şarkısı için “Herkesin hikayesi 
kendine ama benimki uzun süren zorlu bir 
savaş sonucunda ortaya çıkan, tam olarak 
anlatmak istediklerimi anlatmaya başladığım 
bir yol hikayesi. Daha anlatacak çok şeyim, 
dinleyicilerle beraber yürümek istediğim çok 
yolum var.” şeklinde konuştu.

HAZER 
YAKUT iLK 

TEKLiSi 
“DELi KIZ 

DELi OĞLAN”

Popa alternatif bir renk getirecek olan Hazer Yakut ilk teklisi “Deli Kız Deli 
Oğlan” ile dinleyicilere merhaba diyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sözü 

müziği kendisine ait olan şarkılarını art arda yayınlayacak olan müzisyen; 
şarkılarında, daha  önce de Tarkan, Murat Boz, Edis, Sıla gibi isimlerin de hit 

şarkılarının aranjelerine imza atan Gürsel Çelik ile çalıştı.
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yapımı tamamlanan Doğu 
Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi 
içinde yer alan Antalya Şehir Tiyat-

roları (AŞT) Doğu Garajı Sahnesi birbirinden 
keyifli oyunlarla Antalyalı izleyiciyle buluş-
maya devam ediyor. AŞT’nin sevilen oyunu 
‘Huysuz’ Doğu Garajı Sahnesi’nde ilk kez 
izleyicisiyle buluştu. Biletleri günler öncesinde 
biten oyun Antalyalı izleyiciden yoğun ilgi gör-
dü. 650 kişi kapasitesi ile Türkiye’nin en özel 
salonları arasında yer alan AŞT Doğu Garajı 
sahnesinde perdelerini açan Huysuz izleyici-
den büyük beğeni topladı. 

Fransız yazar Moliere’nin üç eserinden, 
Engin Alkan’ın sahneye uyarlayıp yönettiği, 
başrolde AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet 
Özgür’ün yanı sıra,  Osman Kot, Yunus Derli, 
Hasibe Özgür, Ayşe Sinem Korola, Safinaz 
Özgür, Selim Turgay Deli’nin sahne aldığı 
“Huysuz” izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyun 

ERDEM Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez 
Belediye Tiyatrosu’nun(KBT), birbi-
rinden keyifli oyunlarına ev sahipliği 
yapıyor. Antalyalıları muhteşem 

tiyatro oyunlarıyla buluşturan KBT, ‘Bir Nefes 
Masal’ adlı oyunu çocukların beğenisine 
sundu. Oyunun uyarlaması, müzik tasarımı 
ve yönetmenliğini Özge Efe, Yönetmen yar-
dımcılığını, müzik tasarımı ve aynı zamanda 
dekor tasarımını da Derya Bütev üstlendi. 
Oyunun dekor tasarımı, ışık ve efekti Mustafa 
Uçak, dekor uygulaması Kepez Belediyesi 
Ahşap İşleri atölyesi, kostüm tasarımı da 
Hıdır Doğan’a, ait… Oyunda Özge Efe, Derya 
Bütev, Özgür Çobanoğlu, Aylin Oışın Keskin, 

‘Huysuz’ 
AŞT Doğu 

Garajı 
Sahnesi’nde 

ilk kez 
perde açtı

‘Bir Nefes Masal’, KBT sahnesinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Antalya Şehir Tiyatrosu’nun 
(AŞT)sevilen oyunu ‘Huysuz’ 

ilk kez AŞT Doğu Garajı 
Sahnesi’nde izleyiciyle 

buluştu. Kapalı gişe oynayan 
oyun, izleyenlere bol kahkahalı 

bir akşam yaşattı.

Kepez Belediye Tiyatrosu 
(KBT), Özge Efe ve 

Derya Bütev’in Anadolu 
masallarından uyarladığı  

‘Bir Nefes Masal’ adlı oyunu 
çocuklarla buluşturdu. 

esprileri, müzikleri, dansları ile izleyenlere 
keyifli dakikalar yaşattı. İki perdelik oyun 
izleyenlerden büyük beğeni toplarken, oyun 
sonunda tiyatro severler tarafından dakikalar-
ca ayakta alkışlandı. 

Kamil Kaplan,  Berkay Çeri, Batuhan Ünlü, 
Esin Asude Öztürk yer alıyor. ‘Bir Nefes Masal’ 
adlı oyun her Çarşamba 10.30 ile 13.30’da 
okullardan gelen öğrencilere, cumartesi günle-
ri de isteyen herkese saat 14.00’da perdelerini 
açıyor.

TİYATRO OYUNUNUN KONUSU 
Anadolu masallarımızdan yola çıkarak 

uyarlanan koca nine ile tilki masalında tilkinin 
kurnazlık yaparak koca ninenin çiftliğinden 
sütü içmesiyle başlayan yolculuğunu anlat-
maktadır. Yine Anadolu masallarımızdan yola 
çıkarak uyarlanan tencerecik masalı da yalnız 
başına bahçeli ve küçücük evlerinde annesi ile 
beraber yaşayan kiraz’ın bir gün sattığı iplikler 
karşılığı da güzel bir tencereye hayran kalarak 
almasıyla gelişen olayları anlatmaktadır.
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Unutmak/
Hatırlamak 

sergisi açıldı

ANTALYA’da Muratpaşa Belediye-
si’nin düzenlediği ve yazın dünya-
sının en canlı alanlarından öykü 
dalında yılın en iyilerini belirlediği 

Antalya Edebiyat Günleri başladı. 20 Kasım’a 
kadar devam edecek Antalya Edebiyat Günleri, 
bu yıl ‘Unutmak/Hatırlamak’ teması üzerinden 
gerçekleşirken aynı temayı taşıyan resim sergi-
si de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. 
Açılışa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 
eşi Ümran Uysal ve etkinlik için Antalya’da 
bulunan edebiyat dünyasının önemli isimleri 
katıldı. Açılışta konuşan Başkanvekili Sarı, 
Antalya Edebiyat Günleri yolculuğunun 7 yıl 

Muratpaşa Belediyesi’nin 
7’ncisini düzenlendiği Antalya 
Edebiyat Günleri kapsamında 
17 sanatçının çalışmalarından 
oluşan ‘Unutmak/Hatırlamak’ 

başlıklı resim sergisi Türkan 
Şoray Kültür Merkezi’nde 

açıldı. 

önce “Çağdaş ve yaşanabilir bir kentin sakinle-
rine ve konuklarına zengin bir edebiyat ortamı 
da sunmalıdır” denilerek başladığını söyledi. 
Amaçlarının Antalya’nın edebiyatta daha fazla 
yer almasını sağlamak olduğunu dile getiren 
Sarı, “Bugün bu hedefe yaklaşmış olmanın 
kıvancını yaşıyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, 
koordinatörlüğünü Dilan Kaya’nın yaptığı ve 
17 sanatçının çalışmalarından oluşan serginin 
açılışı gerçekleştirildi.

KEPEZ Belediyesi’nin halkın kullanı-
mına kazandırdığı Dokumapark’ta, 
sanatseverlerin hizmetine açtığı 
Modern Sanatlar Galerisi, Türki-

ye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fotoğraflarla 
Atatürk Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kepez 
Belediyesi tarafından, Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 84’nci yıl dönümü nedeniyle 10 
Kasım’da açılan sergide 40 fotoğraf yer alıyor. 
Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 

gün süren Karadeniz Vapuru yolculuğundan 
(1926), Orman Çiftliği’nin Kuruluş Aşamala-
rındaki Traktör Kullanımından (1929), İzmir 
Dönüşü Uşak Tren Garı’ndaki Karşılanmadan 
(1923) ve özel olarak renklendirilen Atatürk 
fotoğrafları bulunuyor. Dokuma Modern 
Sanatlar Galerisi’ndeki ‘Fotoğraflarla Atatürk 
Sergisi’, 09 Aralık tarihine kadar pazartesi 
günleri hariç hafta içi 09.30 ile 18.00, hafta 
sonları da 09.30 ile 19.00 saatleri arasında 
ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

FOTOĞRAFLARLA 
ATATÜRK SERGiSi KEPEZ’DE

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kurucusu Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 84’nci yılında 

Dokuma Modern Sanatlar 
Galerisi’nde ‘Fotoğraflarla 

Atatürk Sergisi’ açıldı.
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TRAVEL TALK KONGRESi 
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTi

Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği ‘AKTOB) ve FVW 
dergisi tarafından düzenlenen 
TravelTalk Kongresi bu yıl, 
“Güneşi Takip Et” sloganıyla 2-5 
Kasım tarihleri arasında Swandor 
Topkapı Palace’ta gerçekleştirildi. 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy ve Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek’in de katıldığı kongrede 
turizmde sürdürebilirlik, sosyal 
medya kullanımı, acenteler ve 
havayollarıyla birlikte 2023 yılı için 
öngörü ve beklentiler konuşuldu. 
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ANTALYA Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, kongrenin 
açılışında yaptığı konuşmada 
Antalya turizmini değerlendirdi. 

Salgın ve hemen sonrasında Ukrayna ve 
Rusya Federasyonu arasında çıkan savaşın 
turizm endüstrisinin genelinde destinasyonlar 
üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çeken 
Başkan Böcek, ancak Antalya’nın turizmcilerin 
desteğiyle bu süreci en kolay geçiren 
destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. 
Antalya’nın bu yılın ikinci yarısından itibaren 
oluşan yoğunluk sayesinde Ekim ayının sonu 
itibariyle yaklaşık 12.8 milyon yabancı misafir 
ağırladıklarını söyleyen Başkan Böcek, yılın 
sonun da bu rakamın 13.5 milyona ulaşmasını 
beklediklerini ifade etti. 

ALMANYA, TÜRKİYE’YE EN ÇOK 
ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER 

SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 

Nuri Ersoy ise, ocak-eylül döneminde 4,5 
milyondan fazla Alman ziyaretçiyi Türkiye’de 

ağırladıklarını belirterek, “Bu rakamla 
Almanya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1’lik 
oranla birinci sırada.” dedi.

Ersoy, Antalya’da Kundu tesisler 
bölgesinde Alman turizm sektöründen 500 
temsilcinin katılımıyla düzenlenen “FVW 
Travel Talk Kongresi”nin açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin Avrupa’da en köklü 
ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında 
Almanya’nın geldiğini söyledi.

“TÜRKİYE, GASTRONOMİ TURİZMİNDE DE 
ÖN SIRALARDA”

Go Türkiye’nin Instagram sayfasının ise 
2 milyondan fazla takipçisiyle en yüksek 
takipçili ülke hesaplarının üçüncüsü 
konumunda bulunduğunu bildiren 
Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, 
turizm sektörü söz konusu olduğunda 
konsepti sadece deniz, kum, güneşle 
sınırlandıramayacağınız, dünya turizmine 
yön verecek ölçüde zenginliğe ve çeşitliliğe 
sahip bir ülkedir. Eşsiz bir kültürel mirasa 
ev sahipliği yapan ve bugün dünyanın 
en dinamik metropollerinden biri olan 
İstanbul, geçtiğimiz ay Michelin rehberine 
katıldı. Michelin’in 11 Ekim’de İstanbul’da 
düzenlediği törende, 4 restoranımız 1 
Michelin yıldızı, bir restoranımız ise 2 yıldız 
almaya layık görüldü. Ayrıca toplam 53 
restoranımız ise Michelin rehberinde tavsiye 
edilen restoranlar arasına girdi. Michelin 
rehberinin İstanbul’a gösterdiği bu ilgi, 
Türkiye’nin gastronomi turizminde de ön 
sıralarda olduğunun kanıtıdır.”

Türkiye’nin gelecek sene itibarıyla Güvenli 
Turizm Sertifikası’nın başarısını, Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC) ile 
yaptığı işbirliğiyle bir adım ileriye taşıdığına 
dikkati çeken Ersoy, protokol kapsamında, 
“Güvenli Turizm Sertifikası”nın, “Güvenli ve 
Sürdürülebilir Turizm Programı” olarak yola 
devam edeceğine işaret etti. 

Türkiye’nin arkeoloji turizminde de 
adını ilk sıralara yazdırdığının altını çizen 

Ersoy, şunları dile getirdi: “Dünyanın en 
yoğun ve nitelikli arkeolojik çalışmalarına 
imza atan Türkiye, 2021’de 670 noktada 
kazılar gerçekleştirerek dünyada birinci oldu. 
Taş Tepeler adıyla Şanlıurfa dolaylarında 
hayata geçirdiğimiz proje, Neolotik Çağ’a 
ilişkin sunduğu çığır açan verilerle dünya 
arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir 
çalışma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100. 
yılında, 2023’te Şanlıurfa’da ‘Dünya Neolitik 
Kongresi’ni düzenleyeceğiz ve Taş Tepeler’e 
dair son bilgileri burada tüm dünyaya 
duyuracağız.”

“TÜRKİYE TURİZMİ YOLUNA 
REKORLARLA DEVAM EDECEK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, kruvaziyer turizmine de önem 
verdiklerini belirterek, geçen sene İstanbul’da 
hizmete açtıkları Galataport’un kısa 
sürede dünyanın en beğenilen kruvaziyer 
limanlarından biri konumuna yükseldiğini 
hatırlattı.

İstanbul’un ilerleyen yıllarda Avrupa’daki 
cruise destinasyonları arasında ilk sıraya 
yerleşmesini planladıklarını bildiren 
Ersoy, şöyle devam etti: “Yıl sonuna 
kadar İstanbul’un kruvaziyerde gördüğü 
talebi karşılayacak yeni bir port ihalesi 
gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında. 
İstanbul’un, Avrupa’nın yeni ‘homeport’u 
olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz. İstanbul Havalimanı 330 
şehre doğrudan uçuş yapılan dünyanın en 
iyi havalimanları arasında yer alıyor. Antalya 
Havalimanı’nın kapasitesinin 2 katına 
çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.”

Türkiye turizminin bundan sonra da 
yoluna rekorlarla devam edeceğini belirten 
Ersoy, “Yıl sonunda kadar 50 milyon turist, 
44 milyar dolar hedefiyle yolumuza devam 
ediyoruz. Alman turizm sektörünün siz 
değerli paydaşlarıyla gerçekleştirdiğimiz 
ve ilerleyen dönemde gerçekleştireceğimiz 
işbirliklerinin bu başarıdaki rolü kuşkusuz çok 
büyüktür.” ifadesini kullandı.
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AB TÜRKiYE DELEGASYONU BAŞKANI 
ANSiAD iLE BiR ARAYA GELDi

ANSİAD, Avrupa 
Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut’un 
katılımıyla iş ve 
iklim değişikliği 
adaptasyonu toplantısı 
gerçekleştirdi.
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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD), Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-

Landrut’u konuk etti. Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Mayer- Landrut ve beraberindeki heyet, 
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Uluslararası 
İlişkiler ve AB Çalışma Masası Başkanı Hilmi 
Ünsal, masa paydaşları ve üyeleri ile bir araya 
gelerek iş ve iklim değişikliği adaptasyonu 
konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı başkanlığını ANSİAD Uluslararası 
İlişkiler & AB Çalışma Masası Başkanı Hilmi 
Ünsal’ın gerçekleştirdiği yemeğe,  Büyükelçi 
& Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi 
Deha Erpek, Delegasyon Başkanı Eşi Brigitte 
Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediyesi 
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Tuğçe 
Çiftçibaşı Güç, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) AB Bilgi Merkezi Koordinatörü 
İsmail Tuna Aras, AB Bakanlığı AB İşleri 
Uzmanı Selman Çetin, ANSİAD Yüksek 

Danışma Kurulu Başkanı & TÜRKONFED 
Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, ANSİAD 
Geçmiş Dönem Başkanları Mehmet 
Hacıarifoğlu & Bekir Bülend Özsoy, ANSİAD 
Geçmiş Dönem Başkanı & ANSİAD Ekonomik 
ve Sektörel Gelişme Çalışma Masası Başkanı 
Ergin Civan, ANSİAD İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilir Çevre Çalışma Masası Başkanı 
Cem Arüv, Akdeniz Üniversitesi İİBF Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Şükrü Erdem, masa paydaşları 
ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı. 

İŞ DÜNYASI OLARAK FARKINDAYIZ
Toplantının açılış konuşmasını 

gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD’ın 2021yılında 
iklim krizine yönelik iş dünyasında 
farkındalık yaratmak adına başlattığı 
çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 
etkinlikler hakkında bilgi verdi. Başkan 
Akıncı, “Globalde yaşanan bu sorunda 
krizi çözmeye yönelik çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirliğin öneminin 

farkındayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimli kullanımı konusunda doğaya karşı 
sorumluluk hissediyoruz” dedi. 

AB’NİN HEDEFİ KARBON NÖTR
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

olarak iklim diplomasi konusunda diyalog 
ve iş birliği çağrısında bulunan Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, iş 
dünyasıyla bir araya gelerek iklim eylemine 
öncelik verilmesine yönelik dikkat çekmek 
istediklerini dile getirdi. Avrupa Birliği’nin 
2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmeyi 
hedeflediğini kaydeden Büyükelçi Landrut, 
“Avrupa Birliği olarak 2030 yılına kadar yüzde 
55 emisyon azaltmaya yönelik bir politika 
oluşturduk. Karbon emisyonlarını azaltmak 
için en önemli konu karbon ticareti. COP-27 
taraflar konferansı düzenliyoruz ve amacımız 
dünyanın her yerinde hedeflere ulaşarak 
bilinç oluşturmak” dedi.
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TOPLANTININ açılış konuşmasını 
gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sert, 
Antalya’da yerel dinamiklerin birlikte 

hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat 
çekti. Lise çağındaki öğrencilerde sorunlara 
ortak çözüm üretebilme yeteneğinde OECD 
ülkeleri arasında Türkiye’nin sonuncu sırada 
yer aldığına işaret eden Sert, “Sorunlara 
ortak çözüm üretebilme yeteneğinde Avrupa 
ülkelerinde sonuncuyuz. Bu ülkemizin 
geleceği için önemli bir gösterge olabilir 
mi? Bizler bunu en azından bu ortamları 
sağlayarak, birlikte hareket etme kültürünü 
geliştirerek, şehrin sorunlarına birlikte çözüm 
üreterek aşabiliriz. Belki de yeni nesillere 
örnek olabiliriz” dedi.

Başkan Sert’in konuşmasından sonra 
gerçekleştirilen panelde konuşan meslek odası 
başkanları ise enerji verimliliğine dikkat çekti.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYAN 
SİSTEMELERE GEÇİŞ ÖNEMLİ”

Makine Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca 
konuşmasında, dünya olarak Covid-19 
pandemisi ile büyük bir sınavdan geçtiğimizi 
belirterek “Yaşadığımız bu salgın, aslında 
küresel sorunlar karşısında dünyamızın, 
ekonomiden sosyal hayata kadar birçok 
alanda kırılgan bir yapıya sahip olduğunu 
da gözler önüne serdi” dedi. Atmaca sorulan 
bir soru üzerine, enerji verimli ısı pompası 
sistemlerinin örtü altı tarımsal üretimde 

ANTGiAD ANTALYA’DA 
ENERJi VERiMLiLiĞi VE 
GELECEĞi’Ni KONUŞTU

Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) üye 

buluşmalarının konukları 
Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Atmaca, İnşaat 

Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Mehmet 

Soner Akdoğan, Elektrik 
Mühendisleri Odası Antalya 

Şube Başkanı Şaban Tat oldu. 
ANTGİAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Sert, Batı 
Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası 

Federasyonu (BAKSİFED) 
Başkanı Abdullah Erdoğan ve 
ANTGİAD Üyeleri’nin yoğun 

katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Antalya’da Enerji 

Verimliliği ve Geleceği 
konuşuldu.
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seraların ısıtılması ve soğutulması için de 
kullanılabileceğini, bu kapsamda yüzey suları 
veya yer altı su kaynaklı ısı pompalarının 
tercihi ile enerji verimli iklimlendirme 
sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

“YÜZÜMÜZÜ GÜNEŞE DÖNMELİYİZ”
Enerjideki planlamanın önemine dikkat 

çeken EMO Antalya Şube Başkanı Şaban 
Tat ise, Tüm dünya da enerjinin öneminin 
girerek arttığı bir dönemde enerji verimliliği 
ülkemiz için en önemli unsurlardan bir 
tanesi olmuştur. Enerji verimliliği konusu 
sadece enerji verimliliği haftasında değil, bu 
konunun bir kent kültürü bir yaşam biçimi 
haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Hatta 
ve hatta bu konunun ilkokul düzeyinde bir 
ders haline gelmesi gerektiğine değindi. 
Elektrik faturalarındaki tarife modellerin dede 
sadece faturamızı inceleyerek seçeceğimiz 
tarife modeli ile fatura tutarının daha da 
düşürülebileceğini söyledi.

İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner 
Akdoğan ise “Enerji gereksinimi; gerek nüfus 
artışı, sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve 
insanlardaki konfor talebinden dolayı her 
geçen gün artmaktadır. Artan bu gereksinim 
karşılanması için; enerji kaynaklarının 
hızla tüketilmesi, enerji fiyatlarının hızla 
yükselmesi, ülkeleri; enerji verimliği 
konusunda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya 
sevk etmiştir.

Antalya özelinde mevcut ve inşa edilen 
yapılar için hazırlanan belgelerde minimum 
C sınıfı Enerji kimlik belgesi yeterliğini 
sağlamaktadır. Özellikle mevcut binalar 
için bunun gerçekçi olmadığı hepimizin 
malumudur. Binaların enerji kimlik belgesi 
sınıflandırmaları Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği mimar 
ve mühendisler tarafından yapılmakta ve 
düzenlenen belgeler yine bakanlık tarafından 
denetlenmektedir. Gerçeğe aykırı belge 
düzenleyen mimar ve mühendislere birkaç 
ay belge düzenlememe cezası verilmektedir. 
Kanun ve yönetmeliklerle enerji verimliliğiyle 

ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış ancak 
sektördeki denetimsizliklerden dolayı gerçek 
anlamda hedeflenen başarıya ulaştığını 
söylenemez” dedi.

Soru cevap ile devam eden toplantının 
sonunda ANTGİAD Başkanı Osman 
Sert tarafından, günün anısına konuk 
konuşmacılar MMO Antalya Şube Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İMO Antalya Şube 
Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve EMO 
Antalya Şube Başkanı Şaban Tat’a plaket 
takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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AKDENiZ ÜNiVERSiTESi’NDE “MEDYADA 
KADINA YÖNELiK ŞiDDET DiLiNE KARŞI 

YENi YAKLAŞIMLAR” KONUŞULDU
Medyada Kadına Yönelik Şiddet Diline Karşı Yeni Yaklaşımlar Paneli ve Antalya 
Yerel Gazeteleri Eşitlikçi Medya Dili Ödül Töreni Akdeniz Üniversitesi İletişim 

Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi.

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti, Ak-
deniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (KATCAM), Türk 

Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi 
işbirliğinde, İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü kapsamında “Medyada Kadına Yönelik 
Şiddet Diline Karşı Yeni Yaklaşımlar Paneli” 
düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Figen Ebren, KATCAM Müdürü 
Doç. Dr. Gülay Yılmaz, Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı İdris Taş, akademisyenler ve 
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öğrenciler katıldı.

HER 3 KADINDAN 1’İ ŞİDDET GÖRÜYOR
Konuşmasına yaklaşık 1 yıl önce menfur 

bir cinayete kurban giden İletişim Fakültesi 
öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu ve 
vefat eden tüm kadınları rahmetle anarak 
başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, “Kadına yönelik şiddet, 
coğrafi sınırları aşan, tüm dünyanın ortak 
sorunudur. Dünyada her 3 kadından 1’i ya-
şamlarının bir döneminde eşi ya da bir yakını 
tarafından şiddet görüyor. Biz de Akdeniz 
Üniversitesi olarak özellikle Kadın Çalışmaları 
ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama 
Merkezimizin de destekleriyle bu konuda 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuyu 
çok önemsiyorum.” dedi.

HABERCİ TOPLUMUN HER KESİMİNİN 
DEĞERLERİNİ KORUR

Dilin toplumların gelişiminde önemli bir 

yeri oynadığını söyleyen Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise “Gazetecinin 
yazdığı haber kişinin kendi imzasıdır. Gazete-
cilik hak ve sorumluluk bildirgesinde gazeteci 
milliyet, ırk, etnisite, cinsel kimlik, dil, din, 
mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görü-
şü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar 
ve bireylerin haklarını tanır saygı gösterir. 

Kadınların yaşadıkları mağduriyetler 
medyadaki farkındalığı da yaygınlaştırmış-
tır. Ancak bu öyle bir döngüdür ki medyada 
kullanılacak eşitsiz dil, masum bir iletişim 
aracı olmaktan çıkacak ve cinsiyet eşitsizli-
ğinin toplumsallaşması konusunda baş rol 
oynayacaktır. Dolayısıyla medyanın dilinin 
değişmesi toplumsal algının değişmesi için bir 
gerekliliktir.

Gazetecinin topluma örnek olma gibi bir 
sorumluluğu da vardır. Antalya’daki meslek-
taşlarımızın haber yazımında dillerini özenle 
kullandıklarını çok iyi biliyorum. Meslektaşla-
rıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. 
Özlenen Özkan

İdris 
Taş

Prof. Dr. 
Figen Ebren

Doç. Dr. 
Gülay Yılmaz
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ DERSİNİ 
MÜFREDATA KOYDUK

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin gün be 
gün büyüyen bir sorun olduğunu söyleyen 
KATCAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz, “Bu 
sebeple tüm kurumlara ve bireylere bu sorunla 
mücadelede bir sorumluluk düşüyor. Hazır-
ladığımız eylem planı kapsamında 2022 güz 
döneminde yüksek lisans ve doktora öğren-
cilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
dersini müfredata koyduk.” dedi.

Panelde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan 
derneğin proje ekibi tarafından Antalya’nın 
merkezde yayımlanan 13 yerel gazetesinin 
medya dili ile ilgili yürütülen Antalya Yerel Ga-
zeteleri Eşitlikçi Medya Dili İzleme Çalışması 
Raporunun sonuçlarını sundu ve bu çalışmada 
eşitlikçi medya dilini tutarlı biçimde kullandığı 
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tespit edilen dört gazete, dört köşe yazarı ve 
beş muhabire Antalya Eşitlikçi Medya Dili 
Ödülleri verildi. 

Prof. Dr. Fulya Sarvan konuşmasında 
kadına yönelik şiddetin temel nedeninin 
eşitsizlik olduğunu ve cinsiyetçi, eril, ataerkil 
zihniyete dayalı medya dilinin kadına yönelik 
önyargıları tekrar tekrar üreterek cinsiyetçi 
kültürel kalıpların pekişmesine, kadını 
değersizleştiren önyargıların güçlenmesine, 
şiddeti ve cinayeti meşrulaştırmaya, şiddet ve 
cinayete ilişkin şiddet görselleriyle kadınları 
sindirerek şiddetin ve eşitsizliklerin büyümesi-
ne neden olduğunu vurguladı. Çalışmalarının 
amacını da, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 
yol açan kültürel faktörlerin eşitlikçi medya 
dili aracılığı ile dönüştürülmesine yardımcı 
olmak üzere, eğitimler, toplantılar, izleme 
raporları ve ödüller aracılığı ile Antalya’da kul-
lanılan medya dilinin eşitlikçi özelliğine ilişkin 
hem sunum hem tüketim ayağında farkındalık 
yaratmak” olarak açıkladı.

Fulya Sarvan’ın konuşmasının ardından 
TÜKD Antalya Şubesi’nin Antalya Yerel 
Gazeteleri Eşitlikçi Medya Dili Ödülüne layık 
gördükleri dört gazetenin sorumlu yazı işleri 
müdürlerine, dört köşe yazarı ve beş muha-
bire ödül belgeleri toplantıya katılan Protokol 
tarafından kendilerine takdim edildi.

Akdeniz Gerçek gazetesi adına Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya, Akdeniz 
Güncel Gazetesi adına Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Feridun Özsüngür, Antalya Körfez 
Gazetesi adına Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Fikret Gülcü, Yeniyüzyıl Gazetesi adına 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Ayçiçek 
Antalya Yerel Gazeteleri Eşitlikçi Medya Dili 
Ödüllerini teslim aldı.

Ödüle layık görülen köşe yazarları; Antalya 
Günden gazetesinden Ecem Çon, Yeni Yüzyıl 
gazetesinden Miraç Uzundal, Antalya Ekspres 
gazetesinden Simru Silahtaroğlu, Akdeniz 
Gerçek gazetesinden Songül Başkaya oldu. 

Muhabirlerde ise; Akdeniz Gerçek gazete-
sinden Arda Kır, Buse Yeşil ve Fadime Yiğit, 
Yeni Yüzyıl gazetesinden Ayşem Sicim ve İleri 
gazetesinden Ramazan Bolca oödüle layık 
görüldü. 
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UCI NIRVANA GRAN FONDO WORLD 
SERIES ANTALYA SONA ERDi
Uluslararası Bisiklet Birliği – 
UCI - International Cycling 

Union’nun organize ettiği 
ve destinasyon partneri 

Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı (TGA) 

tarafından, Nirvana Hotels 
ana sponsorluğunda 17-

20 Kasım tarihlerinde 
düzenlenen, UCI Nirvana 
Gran Fondo World Series 

Antalya Uluslararası Bisiklet 
Yarışı 35 farklı ülkeden bin 65 

bisiklet sporcusu ile büyük bir 
heyecana sahne oldu.

UCI Nirvana Gran Fondo Antalya için 
kurulan fuar ve etkinlik alanı yoğun 
ilgi görürken, gün boyu devam eden 
etkinliklerde katılımcılar keyif dolu 

bir pazar günü yaşadı. Zamana karşı etabı 18 
Kasım’da gerçekleşen yarış, 20 Kasım Pazar 
günü Uzun Parkur (98 km.), Kısa Parkur (66 
km.) etaplarının yanı sıra Paracycling (66 km.) 
engelli sporcular yarışının ardından sona erdi. 
Uzun parkur yarışını yüzde 20’lik dilimde biti-
rensporcular, İskoçya Glasgow’da düzenlene-
cek UCI Gran Fondo World Series 2023 Dünya 
Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

KISA PARKURA TÜRK SPORCULAR 
DAMGA VURDU

“Hayatımda 1,5 metre payın olsun” sloganı 
ile gerçekleştirilen UCI Nirvana Gran Fondo 
World Series Antalya’da 20 Kasım Pazar 
günü, 68 kilometrelik kısa parkur yarışındaki 
mücadele nefes kesti. Toplamda423 sporcu-
nun yarıştığı kısa parkurda kadınlarda dokuz, 
erkeklerde on farklı yaş kategorilerinde 23 

kadın, 30 erkek sporcu madalya kazandı.

UZUN PARKUR GENEL KLASMANDA 
KADINLAR BİRİNCİSİ BYRNE, ERKEKLER 

BİRİNCİSİ GÖKHAN UZUNTAŞ OLDU
Nirvana Cosmopolitan’dan start alan 98 

kilometrelik uzun parkur yarışında toplam413 
sporcu mücadele etti. Uzun parkur kadınlar 
genel klasmanda Byrne birinci, Yulia Pole-
vaya ikinci, Victoria Collins ise üçüncü oldu. 
Erkekler genel klasmanda Gökhan Uzuntaşbi-
rinciliğe ulaşırken, Kirill Krasavinikinci, Eyüp 
Karagöbek ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

PARACYCLİNG ETABISINIRLARI 
ORTADAN KALDIRDI

Sınırları ortadan kaldıran paracycling eta-
bında ise beş kategoride sekiz sporcu madalya 
kazandı.

ANTALYA’NIN GELECEĞİNE SPORTİF 
FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİNE 

YATIRIM YAPIYORUZ 
UCI Nirvana Gran Fondo World Series 

Antalya ödül töreninde sözlerine Nirvana 
Cosmopolitan ailesi olarak bu denli önem-
li bir uluslararası yarışmaya ikinci kez ev 
sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu dile 
getirerek başlayan Nirvana Hotels CEO’su 
Korhan Alşan konuşmasında; “Kilit Grup 
ve Nirvana Hotels olarak ülkemizin geleceği 
açısından sportif faaliyetlerin geliştirilmesini 
ve buna dair yapılacak yatırımların çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Antalya coğrafi ve 
doğal güzellikleri ile zaten bir çekim merke-
ziyken şimdi alternatif turizm hareketleriyle 
de daha cazip hale gelmesini istiyor ve bunun 
için çalışıyoruz. Ülkemiz bisiklet sevdalıları 
için uluslararası oluşu ile önem arz eden ve 
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yabancı katılımcıların olmasıyla da değerli UCI 
Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, 
ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem 
taşıyor. Tam da bu sebeple sporun her dalına 
yatırım yapıyor,Cosmo Bike markamız ile de 
bisiklete verdiğimiz önemi taçlandırıyoruz. 
Bu bakış açısı ile Nirvana Hotels olarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığı nezdinde verilen ve 
Türkiye’de çok az otelin sahip olduğu “Bisiklet 
Dostu Tesis Sertifikası” belgesini aldığımız 
için gururluyuz. Uluslararası arenada daha 
güçlü bir şekilde bisiklet sporunda biz de varız 
demek istiyoruz. Bunun için umuyoruz ki bir 
gün UCI Dünya Şampiyonası’nı Antalya’da 
yaparız. Hedeflerimiz arasında bu da yer alı-
yor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

ANTALYA BİSİKLET TURİZMİNDE 
DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ OLACAK

Antalya’nın bir kez daha harika geçen bir 
organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten 

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 
Organizasyon Başkanı Necdet Alkandemir 
açıklamasında “Bu sene ikincisini düzenlendi-
ğimiz UCI Nirvana Gran Fondo World Series 
Antalya’yageçen yıl 561 sporcu katılırken bu 
sene katılan sporcu sayısı bin 65 oldu. Sayımız 
neredeyse iki katına çıktı. Bundan çok mutlu-
yuz. Önümüzdeki yıllarda katılımın daha da 
çoğalacağını ve daha iyi şekilde ilerleyeceği-
mizi düşünüyoruz.Bu sene 68 kilometre kısa 
parkur ve 98 kilometre uzun parkurumuzun 
yanı sıra yine paracycling etabımız ile engelleri 
aşan bir organizasyona imza attık. Cuma günü 
gerçekleştirdiğimiz 20 kilometrelik zamana 
karşı yarışımız da çok başarılı geçti. Bu yıl 
36ülkeden 225 yabancı katılımcımız vardı. Bir 
organizasyonun ilk iki yılı her zaman zorlu 
geçebiliyor. 1’incisi çok zordu ancak başar-
dık. 3’üncüsünü yaptıktan sonra da Dünya 
Şampiyonası’nı buraya getirmek istiyoruz. Bu 
yarışımızın ardından da ona çalışacağız” dedi.
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ALI Göster, Nur Göster ve Özgür 
Şen’in 20 yıllık dostlukları 2021 
yılında bir hayal ile başlayıp Abdil 
Bozdağ ve Mustafa Üstün’ün de 

katılımlarıyla Antalya’ya son derece donanımlı 
bir diş hastanesi kazandırdı. 1.300 m2 kapalı, 
1.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 2.300 
m2 alanda, üstün teknoloji ve tam donanımla 

Özel Nanodent Diş 
Hastanesi Konyaaltı’nda 

hizmete girdi
Ali Göster, Nur Göster, 
Özgür Şen, Abdil Bozdağ ve 
Mustafa Üstün’ün bir araya 
gelerek hayata geçirdiği Özel 
Nanodent Diş Hastanesi, 
çok sayıda davetlinin katılım 
gösterdiği bir organizasyonla 
Konyaaltı Akkuyu 
Mahallesi’nde hizmete girdi. 
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kurulan diş hastanesinde; 9 diş ünitesi, 4 tam 
teşekküllü ameliyathane, tomografi üniteleri 
bulunuyor. Alanında uzman 9 hekim ve 30 
personelden oluşan profesyonel bir ekiple yola 
çıkan hastane, uluslararası sağlık turizmi yetki 
belgesine sahip olup Türkiye Hizmet İhracatçı-
ları Birliği listesinde de yer alıyor. 

Profesyonel ve modern bir sistemle işle-
tilen hastane, bölge halkı ve dünyanın tüm 
ülkelerinden hasta kabul ediyor.

Özel Nanodent Diş Hastanesi yetkilileri, 
açılışta yaptıkları açıklamalarda; daha fazla 
istihdam, daha fazla kaliteli hizmet ve insan-
lığa değer katma hedefleriyle yola çıktıklarını 
ifade ederken, tüm diş tedavilerinde sedasyon 
ve genel anesteziyle konforlu diş tedavileri ile  
farkındalık oluşturduklarını belirttiler.
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ANTALYA’nın ilk sanayi kuruluşu 
olan ve büyük bir değişimle kültür 
ve sanat adasına dönüştürülen 
Dokumapark, kentin ileri gelenleri-

ni ağırlamaya devam ediyor. Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Salı Sanayici ve 
İş Adamları Grubu’nu (Salı Grubu), Doku-
mapark’ta misafir etti. Salı Grubu Başkanı 
Muharrem Koç ve iş insanları, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü’nün rehberliğinde 
Dokumapark’ı gezdi. Başkan Tütüncü, konuk-
larına yüksek ufuklarla Antalyalıların hizmeti-
ne kazandırılan Bir Zamanlar Antalya Müzesi, 
Araba Müzesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Dr. 
Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, Sahaf-
lar Çarşısı ve Antalya Bilim Merkezi’ni tanıttı. 

DOKUMA FABRİKASI EMEK EMEK İŞLENDİ 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 

konuklarına Dokumapark’ın değişim ve dönü-
şüm sürecini anlattı. DokumaPark’ta,  13 ayrı 
müze, 3 tane kütüphane, 4 salonlu Modern 
Sanat Galerisi, 2 Anı Evi ve 23 bin 500 metre 

kare Botanik Bahçe olduğunu belirten Başkan 
Tütüncü, buranın 2014 yılından bu yana 
emek emek işlendiğini söyledi. 1950’li yılların 
başında beyaz altın olarak nitelendirilen 
dünyanın en iyi akala pamuğunun üretildiği 
yerin Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fab-
rikası olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, 
Antalya’nın ilk sanayi tesisinin Cumhurbaş-
kanı merhum Celal Bayar, başbakan merhum 
Adnan Menderes ile 5 Ocak 1956’da temelinin 
atıldığını, 13 Ocak 2003 tarihine kadar 365 
gün 24 saat ülkeye hizmet verdiğini anlattı.

DOKUMAPARK KORUMA ALTINA ALINDI 
Başkan Tütüncü, fabrikanın bütün bina-

larının tescillendiğini, koruma imar planı ya-
pıldığını, bütün ağaçların plakalandırıldığını 
ve bununla beraber Dokuma Fabrikasının her 
bir alanının koruma altına alındığını bildirdi. 
Tütüncü, fabrika alanında yeni bir binanın 
yapılmadığını, bitki dokusuna dokunulma-
dığını hatta bitki dokusunun 9 ile 10 kat 
zenginleştirilerek, halka açıldığını sözlerine 

SALI GRUBU 
DOKUMAPARK’I GEZDi

Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü’nün 

rehberliğinde Salı Sanayici 
ve İş Adamları Grubu 

(Salı Grubu) kültür 
ve sanat adası 

Dokumapark’ı gezdi. 

ekledi. Dokumapark gezisinde Salı Grubu’nu 
ilk olarak Araba Müzesi’nde ağırlayan Başkan 
Tütüncü, bu müzenin bir otomobil müzesi 
olmadığını vurguladı. Türkiye’de çok başarılı 
otomobil müzelerinin olduğunu belirten Tü-
tüncü, “Bu müzeler otomobil tarihini anlatılır.  
Antalya Araba Müzesi ise şehrin hafızalarına 
yer edilmiş araçların üzerinden aslında şehrin 
tarihine göz kırpan bir yerdir. ”dedi. Araba 
Müzesi gibi Antalya’nın hafızalarını barındı-
ran 6 yıllık bir emeğin ürünü olan ‘Bir Zaman-
lar Antalya Müzesi’nin de Dokumapark’ta yer 
aldığını sözlerine ekleyerek, konuklarına bu 
müzenin de her bir köşesini tanıttı. 

ESERLERE ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL 
Orman Kütüphanesi, 130 bin kitabın 

bulunduğu Cemil Meriç Kütüphanesi ve Tür-
kiye’nin en büyük bilim merkezini TÜBİTAK 
işbirliğiyle Dokumapark’a kazandırdıklarını 
belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, “Dünyada eşi ve benzerine çok nadir 
rastlanacak bir koruma mantığı ile Doku-
mapark’ın  içindeki bu eserler 10’dan fazla 
kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirildi. 
Dokumapark’ın aldığı en büyük ödül geçtiği-
miz yıl Avrupa konseyinden geldi. Yarışmaya 
Türkiye’den Dokumapark Projesi’nin de içinde 
olduğu 6 eş değer proje seçildi. Türkiye eleme-
lerini geçtik, Avrupa Konseyine gittik ve orada 
büyük ödülü ülkemize kazandırdık.” dedi.

KEPEZ’DE 15 YILDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM 
Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç da, 

kendilerini Dokumapark’ta ağırlayan Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür 
etti.  Dokumapark’ta yapılan keyifli işleri 
yakından görmenin mutluluğunu yaşadıkla-
rını dile getiren Başkan Koç, “Hakan Başka-
nımızı, tebrik ediyoruz. Kepez’in, son 15 yıl 
içinde önemli bir değişim içinde olduğunu 
görüyoruz. Kepez’deki önemli yatırımları 
da görüyoruz” diye konuştu.  Dokumapark 
gezisinin ardından Başkan Tütüncü ve Salı 
Grubu, akşam yemeğinde bir araya geldi. 
Tütüncü, konuklarına ‘Telgrafın Tellerine’ adlı 
şiiri ezbere okudu. 
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AG Selection geçtiğimiz ay, ünlü mü-
cevher tasarımcısı Erhan Özusta’yı 
özel tasarım mücevherleriyle konuk 
etti. Antalya’nın seçkin simalarının 

katıldığı davette keyifli saat yaşandı. Geniş 
ürün yelpazesine sahip AG Selection; mobil-
yadan, ev aksesuarına, mumlardan seçkin 
oda kokularına, aydınlatma aksesuarlarından, 
mutfak ürünlerine tüm çeşitleri bünyesinde 
barındırarak yaşam alanlarınızı şekillendiri-
yor. Özel tasarımları ve ithal koleksiyonları 
ile her zevke hitap ederek kalite ve estetiği bir 
arada sunuyor.

AG SELECTION’DA 
ÇOK ÖZEL DAVET

25 yıldır sektör profesyoneli 
olan Arzu Külahcı tarafından 
Antalya’da kurulan AG 
Selection, çok özel bir davete 
imza attı.
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 
Eğitim İş Sendikası işbirliğinde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
Başöğretmen unvanının verilişi 

ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 
Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü töreni 
düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen törende tarihçi, yazar Sinan 
Meydan’a Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü 
verildi. 

Törene, Antalya Büyükşehir Belediye’si 
Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 
CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Eğitim-İş 
Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Eğitim-İş 
Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder 
Bilgin, Büyükşehir Başkan Danışmanı ve 
Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı 

14'ÜNCÜ BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK 
ONUR ÖDÜLÜ SiNAN MEYDAN’IN

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Eğitim İş 
Sendikası’nın işbirliği 

ile düzenlenen 14’üncü 
Başöğretmen Atatürk 

Onur Ödülü, tarihçi, 
yazar Sinan Meydan’a 

verildi.

CITYAKTÜEL
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Mehmet Balık,  Sinan Meydan ve çok sayıda 
sendika üyesi ile öğretmenler katılım sağladı.

BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI
Konuşmaların ardından Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Durmuş Ali Arslan, Kamu İş Konfederasyon 
Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş 
Şube Başkanı Sadık Acar, Sinan Meydan’a 
onur ödülünü takdim etti. Tarihçi, yazar 

Sinan Meydan, kendisinin de 10 yıllık bir 
öğretmenlik geçmişi olduğunu belirterek, 
“Eğitimciler tarafından onurlandırılmak 
herkese nasip olmaz. Atatürk’e, laik 
cumhuriyete sahip çıkan eğitimcilerden bu 
ödülü almak çok anlamlı.  Beni onur ödülüne 
layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Program sonunda tüm katılımcılar hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Akra Talks Sahnesi’nde Akra Talks Sahnesi’nde 
KEYKEYiiFLFLii B BiiR SOHBETR SOHBET

DEMIRSOY; evrim teorileri, dünyanın 
oluşumu, insan biyolojisi başta olmak 
üzere yaşamın temel ilke ve kurallarını 

19 Kasım Cumartesi günü, Akra Hotels Urban 
Social Lounge’da keyifli bir sohbet eşliğinde 
katılımcılarla buluşturdu. 

Hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki 
başarılı kariyerinin yanı sıra; katıldığı bilimsel 
araştırmalar, deneme, araştırma ve bilimsel 
roman tarzında yazdığı kitaplar, çevre, biyo-
lojik çeşitlilik, biyoloji eğitimi ile ilgili çalışma 
ve girişimleriyle dikkat çeken Demirsoy; ciddi 
ve birçok kişiye göre biraz karmaşık konuları 
sade ve etkileyici bir dil ile anlatarak katı-
lımcıları kendine hayran bıraktı. Etkinlikle 

Geçtiğimiz günlerde 54. 
kez gerçekleşen Akra Talks 

Sahnesi’nde bu kez hepimizin 
yakından tanıdığı ve saygı 

duyduğu; Türk biyolog, 
profesör, akademisyen, 

entomoloji ve entomoloji 
dalında evrimsel biyoloji 
uzmanı olan Prof. Dr. Ali 

Demirsoy yer aldı.

ilgili katılımcılar; evrimsel biyolojinin daha 
iyi anlatılamayacağını, ciddi bir konuya sahip 
bu sohbetinçok esprili ve keyifli bir şekilde 
geçtiğini, Lobi Lounge’da çok güzel bir şekilde 
karşılandıklarını, lezzetli ikramlarla ağırlan-
dıklarını ve Akra Hotels’de gerçekleştirilen 
bu tarz sosyal etkinliklerin kendilerini çok 
mutlu ettiklerini belirttiler.  Evrimsel biyoloji 
alanındaki teorileri ve insan biyolojisi alanında 
anlattıklarıyla Demirsoy; toplumda evrim ve 
biyolojik gerçekliklerin önemine dikkat çek-
meyi ve bu alanda toplum bilinci uyandırmak 
için katkı vermeye devam etmeyi planlıyor.

CITYAKTÜEL
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AKDENIZ Reklamcılar Derneği 
üyeleri, yoğun geçen yaz sezonuna 
Başkan Güldal Siğinç tarafından or-
ganize edilen keyifli bir geceyle veda 

etti. Güzel havaların Kasım ayında da sürmesi 
nedeniyle ve üyelerin iş yoğunluklarından 
dolayı sürekli ertelenen veda gecesi, sonunda 
RuinAdalia Hotel’in özel salonunda, lezzetli 
sunumları ve keyfine doyulmaz fasıl ekibinin 
nağmeleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Güldal Siğinç gecenin başında, katılım 
sağlayan tüm üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerini 
sundu ve “Havalar bize müsaade etti ve bu 
gece geç de olsa yaza veda gecemizi düzenle-
dik. Dilerim güneşli havalar biraz daha uzun 
sürer çünkü havalar iyice soğumadan açık 
havada birkaç organizasyon daha planlıyoruz. 
Yaratıcılığa dayalı, stresli ve zamanla yarışan 
bir işimiz var. Eğitimleri, mesleki gelişimi içine 
alan ve mesleğimize iştirake hazırlanan öğ-
renci kardeşlerimizin dahil olduğu çeşitli konu 
başlıklarında, birlikte gerçekleştireceğimiz 
çeşitli etkinliklerin yanında, zaman zaman da 
stres atmak için, sakin ve keyifli akşamlarda 
bir araya gelmemizin bizi her anlamda besle-
yeceğine inanıyorum. Çünkü biz “biz” olunca 
hem mutlu, hem de güçlü oluyoruz.” açıklama-
sında bulundu. 

Keyifle bir araya gelen ARD üyeleri ve 
eşleri, uzun süren gecenin sonunda, Başkan 
Siğinç’e teşekkür ederek ve yeni davetlerde bir 
araya gelme dilekleriyle mekandan ayrıldı. 

ARD ARD 
RUINADALIA RUINADALIA 
HOTEL’DE “GEÇ” HOTEL’DE “GEÇ” 
YAZA VEDA YAZA VEDA 
GECESiNDE BİR GECESiNDE BİR 
ARAYA GELDİARAYA GELDİ

Akdeniz Reklamcılar 
Derneği, üyelerinin ve 

eşlerinin katılımıyla 
gerçekleşen “YAZA VEDA” 
gecesinde bir araya geldi. 

Gecenin katılımcıları, 
Kaleiçi’nde RuinAdalia 

Hotel’in ikramları ve fasıl 
grubunun keyifli nameleri 

eşliğinde geride kalan 
sezonun yorgunluğunu attı.
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MUTFAK sanatları ve yemek kül-
türünün gelişmesini amaçlayan 
dünyanın en köklü derneklerin-
den Paris merkezli gastronomi 

kulübü Chaine Des Rotisseurs Derneği’nin 
Antalya üyeleri Döşemealtı Hilmi Beken Resta-
urant’ta düzenlenen geleneksel Gala yemeğin-
de buluştu. 

Ortak ilgi alanı yemek sevgisi olan ve iyi 
yiyeceğin korunması ile sofra zevklerinin yaşa-
tılmasını amaçlayan derneğin organizasyonları 
arasında yer alan ‘Gala Yemeği’nde dernek 

MUTFAKTA 
ANADOLU ESiNTiSi

Chainedes Rotisseurs 
Derneği’nin geleneksel 

Gala yemeği Hilmi Beken 
Restaurant’ta gerçekleşti…

üyesi Antalya iş insanlarına Hilmi Beken Res-
taurant mutfak ekibi tarafından hazırlanan ve 
Anadolu lezzetlerinden oluşan özel bir menü 
sunuldu. Gala yemeği için Balıkesir, Urla ve 
Manavgat yerel ürünleri ile Akdeniz deniz tu-
zunda olgunlaştırılmış Grida Balığı, Portakallı 
Urla Enginar Ezmesi, Gökova Tahini ile İpekli 
Humus, Füme Somonlu Kuşkonmaz Çorbası, 
Manavgat Susamından Hibeş Kreması, Akde-
niz Havyar Salatası, Bergamotlu Orman Mey-
veli Sorbe, Hilmi Beken Kombinasyonu Kömür 
Ateşinde Pişirilmiş Balıkesir Süt Kuzusu ve 
Dana Eti, tatlı olarak da Belçika çikolatasından 
Kahveli Parfe tadım ustası dernek üyelerinden 
tam not aldı.

Chaine Des Rotisseurs Derneği Antalya 
Başkanı M. Nihat Tümkaya yemekte yaptığı 
konuşmada Antalya gastronomisine sağladığı 
katkı ve Chaine yemek organizasyonuna yaptı-



83

CITYAKTÜEL

ğı ev sahipliği nedeniyle Hilmi Beken Restau-
rant Ailesi üyelerine ve aynı zamanda derneğin 
üyesi Semih Beken’e dernek Yönetim Kurulu 
adına teşekkür etti.

Chaine Des Rotisseurs Derneği Antalya 
Yönetim Kurulu üyeleri de organizasyon 
koordinatörü Gülşah Mursaloğlu, Hilmi Beken 
Restaurant Executive Şef Halil Açar, Danışman 
Şef Elif Turgut, Sous Şefler Mesut Keler ve 
Serdar Erdoğan ile mutfak ekibine, yemekleri 
sırasına göre ve ritüel bir sunumla masalara 
ulaştırılmasını sağlayan Restaurant Müdürleri 
Muammer Erler, Metin Ekşi ve Özkan Arslan’a 
derneğin anı plaketlerini sundu. 

Nihat 
Tümkaya



84

CITYAKTÜEL

GÜLMEZ ve AYAZ 
ailelerinin 

mutlu günü
Diş Hekimi Selin Nur Gülmez, Mimar İsmail Gökçe 
Ayaz ile Luxury Garden Hotel’de gerçekleşen, elit 

bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
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GÜLMEZ ailesini temsilen baba; 
Prof. Dr. Mustafa Gülez ve anne; 
Makine Mühendisi Solmaz Gülmez, 
Ayaz ailesini temsilen baba; Harita 

Mühendisi Hüseyin Ayaz ve anne Dilek Ayaz, 
davetlileri girişte karşıladı.

 Gelin Selin Nur Gülmez; Kıbrıs’ta Moda 
Tasarımcısı Abdullah Öztoprak tarafından 
özel olarak dikilen şık gelinliği ile göz kamaş-
tırırken, damat İsmail Gökçe Ayaz ise sıcak ve 
sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. 

Antalya’nın önemli isimlerinin konuk 
olduğu düğün renkli görüntülere sahne oldu. 
Davetliler genç çifte mutluluklar dilerken, çiçe-
ği burnunda evliler tüm konuklarına yanların-
da oldukları için teşekkür etti.
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10 Kasım’da 
Atatürk’ü 

F Mutfak’ta 
andılar!

Atatürk’ün aramızdan 
ayrılmasının yıldönümü 
olan 10 Kasım’da 
kendisini anmak üzere 
toplanan iş insanı ve 
kariyer sahibi kadınlar, 
F Mutfak’taki kahvaltılı 
toplantıda, pişi yaptırarak 
büyük önder hayrına 
dağıttırdılar.

CITYAKTÜEL
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TÜM yurtta çeşitli şekilde düzenlenen 
Atatürk’ü anma programlarının yanı 
sıra, Antalya’nın önemli simalarından 
oluşan bir grup iş insanı kadının bir 

araya geldiği Lara’da hizmet veren F Mut-
fak’taki kahvaltılı toplantıda, etraftaki esnaf ve 
vatandaşlara da pişi dağıtıldı.

Toplantıda katılımcılara Piano Jeweller-
y’nin özel hediyeleri verildi.

CITYAKTÜEL
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TOBB ANTALYA TOBB ANTALYA 
KADIN KADIN 
GGiiRRiiŞŞiiMCMCiiLER LER 
KURULU ÜYELERKURULU ÜYELERii  
KAYA GÖZ’Ü KAYA GÖZ’Ü 
ZZiiYARET ETTYARET ETTii

Aylık faaliyetleri arasında üye 
ziyaretleri de bulunan TOBB 

Antalya Kadın Girişimciler 
Kurulu Yönetimi, geçtiğimiz 
ay üyeleri Nur Kaya’yı ÖZEL 

KAYA GÖZ MERKEZİ’nde 
ziyaret etti.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler 
Kurulu Yönetiminin ziyaretinde 
keyifli saatler geçiren Antalya’nın 
önemli girişimcileri, merkezi gezerek 

göz sağlığı ile ilgili verilen hizmetler hakkında 
da bilgi aldı. Misafirlerini keyifle ağırlayan Nur 
Kaya, bu tür ziyaretlerin üyesi bulundukları 
kurum tarafından önemsendikleri hissi ile 
birlikte memnuniyet yarattığını ifade ederek, 
tüm ziyaretçilerine teşekkürlerini sundu.
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INGILTERE’nin köklü kulüplerinden Hull 
City, Dünya Kupası için verilen arada lig 
hazırlıklarına devam etmek için Antal-
ya’ya geldi. Kulüp kafilesi takımın “Seya-

hat sponsoru” Corendon Airlines’in, Hull City 
için özel olarak hazırladığı uçak ile Antalya’ya 
uçtu. Hull’den direkt olarak Antalya’ya iki uçak 
ile gelen kafilede, önce taraftarları taşıyan 
uçak ardından ise Hull City’e özel tasarlanan 
uçakla futbol takımı Antalya Havalimanı’na 
iniş yaptı. Hazırlık kampı kapsamında iki 
hazırlık maçı yapacak olan Hull City, 30 Kasım 
2022 Çarşamba günü önce Başakşehir FK, 
daha sonrasında da 3 Aralık 2022 Cumartesi 
gününde ise Trabzonspor ile karşılaştı. Yüz-
lerce Hull City taraftarı da Antalya’da maçları 
yerinden takip etti.

TARAFTARLAR 
GRAND PARK LARA’DA KALDI

Hazırlık maçları için Antalya’ya gelen Hull 
City taraftarları, bölgenin gözde otellerinden 
Corendon Hotels & Resorts grubuna ait Grand 
Park Lara’da konakladı.

ACUN ILICALI TARAFTARLARLA 
BİR ARAYA GELECEK!

Hull City takımı ve taraftarın yanı sıra Hull 
City’nin sahibi Acun Ilıcalı, 30 Kasım Çar-
şamba günü Antalya’da Hull City taraftarıyla 
bir soru-cevap etkinliğinde buluştu. İş birliği 
kapsamında gerçekleşen etkinliğin yanı sıra 
2 Aralık Cuma günü de Hull City takımının 
sponsorlarının yer aldığı özel bir davet düzen-
lendi. Acun Ilıcalı ve futbolcular bu davette 
tüm sponsor firmalarla bir araya geldi.

HULL CITY TARAFTARLARI HULL CITY TARAFTARLARI 
CORENDON AIRLINES CORENDON AIRLINES 
iLE ANTALYA’YA GELDiiLE ANTALYA’YA GELDi

Acun Ilıcalı’nın sahibi 
olduğu İngiltere Champions 

League’de mücadele eden 
Hull City Futbol Takımı, 

hazırlık kampı için yüzlerce 
taraftarıyla birlikte 27 Kasım 
günü Corendon Airlines ile 

Antalya’ya geldi.
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ZIÇEV’in 2023 takvimi “Senin Kahra-
manın Kim?” projesinde,  TED Antal-
ya Koleji 2A sınıfı öğrencileri, ZİÇEV 
özel çocuklarıyla birlikte muhteşem 

pozlar verdiler. Her biri birer tablo kıymetinde 
fotoğraflarla, ZİÇEV 2023 takvimi sayfalarının 
yıldızları oldular. Minik bedenleri ve kocaman 
yürekleriyle, kendi kahramanlarını seçtiler, 
masalların gücüyle birbirlerine sarıldılar…

ZİÇEV Antalya Şube Başkanı Aylin Ayaz 

Onlar kahramanlarını 
muhteşem bir dille anlattılar!
‘SENİN KAHRAMANIN KİM?’

ZİÇEV Antalya Şubesi, 2022 yılı takvim çalışması projesinde; 
“Farklı Gözler Temas Etmez” diyerek sanatla farkındalık 
yaratmıştı. Bu yıl ise TED Antalya Koleji 2A sınıfı öğrencileri 
ve ZİÇEV’in çok kıymetli özel çocukları, birlikte “Senin 
Kahramanın Kim?” dediler!

Yılmaz çalışmalara dair bilgi verirken; “‘Masal-
larda yaşananlar gerçektir ve bizi birleştirecek 
güce sahiptir. Anlattığımız masallar değişirse, 
dünya değişir’ diyerek yola çıktığımız bu 
takvim projesi için; birçok teşekkürümüz var 
elbette… Öncelikle, projemiz hayallerden 
ibaretken, ana sponsorumuz olarak onları 
keyifle gerçekleştirmemize olanak yaratan, bu 
sırada her türlü ihtiyacımız için gerekli imkanı 
sağlayan ve 2023 takvimimizin her sayfası-
na destek olan Yasemin Şirketler Grubu’na 
teşekkür etmek isteriz. Sonrasında ise, iyilik 
için çarpan eşsiz yürekleriyle yanımızda, 
sayfalarımızda olarak bizi destekleyen TED 
Antalya Koleji öğrencilerine çok çok teşekkür-
ler... Ve proje künyemizde yer alan birbirinden 
değerli üyelerimiz, gönüllü işbirlikçilerimiz, 
kısacası bu projenin hayata geçmesinde emeği 
olan herkes, her arkadaşım, iyi ki varlar… 
Son olarak; bizim özel çocuklarımıza masala-
rında yer ayıran ve bizi destekleyen herkese 
teşekkür ediyor; şefkat dolu, masal gibi bir 
yıl diliyoruz... Hayatınızda; kahramanlarınız 
ve sizi kahraman gören sevdikleriniz eksik 
olmasın…” açıklamasında bulundu.
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MASTER SOMMELIER 
CLUB ASKA 

HOTEL'DE BULUŞTU
Antalya’da geçtiğimiz yıllarda düzenlenmeye başlayan ve 

bu organizasyonları ile sektöre değer katan Şarap Üstatları 
Derneği, Master Sommelier Club’un resmî organizasyonu 
olan “winetolia 2022” 9-11 Aralık tarihleri arasında büyük 

bir katılım ile Aska Lara Otel Kundu’da gerçekleşti.

DÜNYANIN en güzel tatlarını 9-11 
Aralık 2022 tarihinde Türkiye’nin 
en prestijli Winetolia- Olivetoli 
festivalinde gastronomi temsilcileri, 

ulusal, uluslararası medya televizyon kuruluş-
ları, sanat ve iş dünyasının seçkin kişileri, de-
ğerli bürokratları ve lezzete aşık tüm davetliler 
ile bir araya getiren Master Sommelier Club, 
organizasyonun tanıtımını ATİK bünyesinde 
bulunan Babayani Restoran'da büyük bir 
katılım ile gerçekleştirdi.

Antalya’nın tanınmış iş insanları ve 
sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı 
tanıtım gecesine Başkan Murat Yalçın 
ve Master Sommelier Club Yönetim 
Kurulu, Cengiz Şen, Hüseyin Yılmaz, 
Hakan Bayramlar, Muharrem Kaçmaz ile 
Azerbaycan’dan tanıtım gecesi için gelen 
Savalan Şarapları Fabrika müdürü Ajdar 
Shefizade, Antalya Gazeteciler Cemiyet 
Başkanı İdris Taş, Akdeniz Reklamcılar 
Derneği Başkanı Güldal Siğinç ile 
organizasyonun sponsorları katıldı.

Babayani Restoran'ın terasında gerçekleşen 
yemek öncesi kokteyle Seval Hamarat  ve 
Derya Dercin’in sahibi olduğu Deha Ajans’ın 
10 mankeninin katılımı renkli görüntülere 
sahne oldu. Kırmızı hostes kıyafeti giymiş 
birbirinden güzel Deha Ajans mankeninin 
konuklara sunumları sonrası geçilen yemekte 
bir konuşma yapan Murat Yalçın, geceye 
katılan herkese teşekkür etti.  Winetolia 
2022 pastasını yönetim kurulu üyeleri ve 
davetliler ile birlikte kesen Yalçın, kendisinin 
de aynı güne denk gelen yeni yaşını kutladı. 
Dostlarının Fenerbahçe arması ile süslenmiş 
pasta sürprizi karşısında duygu dolu anlar 
yaşayan Murat Yalçın, herkese teşekkür etti.

Fasıl ekibinin şarkıları ile renklenen 
gece, her iki kutlamaya katılan davetlilere 
unutulmaz bir gece yaşatmayı başardı.
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“SÜRDÜRÜLEBILIR bir dünya 
prensibini yaratmak ve insanlığı 
sağlıklı gelecek nesillere taşıya-
bilmek için, düşünce yollarımızı 

sürdürülebilir hale getirmek önemli olandır” 
diyen Kaprol, geleceğin modasını yaratmaya 
devam ediyor.

İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, 
“Homage To Humanity/ İnsanlığa Saygı” 
koleksiyonunun kalbinde, gerçekleştirdiği 
seyahatlerin olduğunu sözlerine eklerken tasa-
rımların yaratılış mottosunun “insanlığa saygı” 
olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

FOTOĞRAFLARDAN DESENLERE 
DÖNÜŞEN BİR YOLCULUK

Kendi içinde döngüsel tasarım sistemi 
olarak tasarlanan, ilhamını büyülü kıta 
Antarktika’dan alan koleksiyonda, desenler 
bu buzullarda çekilen fotoğraflardan yaratıldı. 
Anadolu’dan Antarktika’ya uzanan seyahat-
ler zincirinin bir yansıması olan koleksiyon, 
Kars’ta buzların üzerinde koşan atların, kutup-
ta yaşayan penguenlerin eşsiz renklerinin gizli 
izlerini gardıroplara ve bedenlerimize taşıyor. 

GELECEK İÇİN MODA, MODA İÇİN GELECEK
Türkiye ve dünyada sürdürülebilir moda 

alanında gerçekleştirdiği projelerle sıkça 
adından söz ettiren Arzu Kaprol’un“Homage 
to Humanity/ İnsanlığa Saygı” isimli koleksiyo-
nunda sadece “iyi” kumaş kullanımları dikkat 
çekiyor. Yün, ipek, vegan ipek, deri ve pamuk 
ile teknolojik kumaşların birlikte kullanıldığı 
koleksiyon, moda severleri eşsiz buzul ma-
vilerinden, penguenlerin turuncu gagalarına 
uzanan dinamik bir renk ve form yolculuğuna 

ARZU KAPROL’DAN 
iNSANLIĞA ADANAN 

BiR KOLEKSiYON
“İnsanlığa saygı” mottosuyla 

yaratılan “Homage To 
Humanity” koleksiyonu 

Antarktika’nın buzulları ve 
Kars’ın büyüleyici doğa ve 

mimarisinden ilham alıyor. 
Sürdürülebilir kumaşlar, sadece 

kolajenden yapılan tshirtler, 
eşsiz tasarım dokunuşu ve 

kumaş teknolojileri yine bir 
Arzu Kaprol koleksiyonunda 

hayat buluyor. 

davet ediyor.

UZUN ÖMÜRLÜ TASARIMLAR İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODA ANLAYIŞI
Koleksiyonda yer alan tasarımlar, değerli 

ve sürdürülebilir kumaş kullanımlarının yanı 
sıra fonksiyonel kullanım opsiyonlarıyla da 
kıyafetlerin uzun ömürlü olmasına destek 
oluyor. Farklı parçaların birlikte kullanılmasıy-
la alternatif tasarım opsiyonları sunan etek, 
gömlek ve sweatshirtler sadece günün her 
saatini değil yaşamın da her anını kapsıyor. 
Koleksiyonda rahatlığın ön planda tutulduğu 
sweathirt ve trikolar, özel kuplarıyla rahatlık ve 
şıklığı beraber sunan pantolonlar ve tulumlar 
dikkat çekiyor. 



95

CITYMODA

GELECEĞİ SPOR GiYiM MODASIYLA
BULUŞTURAN KOLEKSiYON; 
CYBERAMAZONS...

TIGHTCLUB’ın “Be visible” (Görünür 
ol) mottosuyla yarattığı CyberAma-
zons koleksiyonu, hayatın tempo-
suna en iyi şekilde ayak uyduran 

sporseverlerin vazgeçilmezi olmaya aday. 
Yeni koleksiyon, markanın diğer koleksiyon-
larından farklı olarak “gelecek içgüdüseldir” 
prensibini sporseverlerin beğenisine sunuyor. 
Tasarımcı Aysun Bozoklu’nun çizimleriyle 
hayat bulan CyberAmazons, spor salonundaki 
şıklığı ve konforu günlük hayata da taşımanızı 
sağlıyor. Yeni nesil aktif yaşam hareketinin 
bir yansıması olan koleksiyon, aynı zamanda 
TightClub’ın renkli ve marjinal duruşunu da 
destekliyor. 

YALNIZCA BİR SPOR MARKASI DEĞİL,
AYNI ZAMANDA BİR HAREKET...

Performans giyim markası Tight Club, 
yalnızca ürün teknolojisi ve tasarımıyla değil, 
aynı zamanda başlattığı aktif yaşam hareke-
tiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Her an her 
yerde, hayatın temposuna en iyi şekilde ayak 
uydurmak, mücadeleye en iyi performansıyla 
katılmak isteyenlerin arayışına cevap veren Ti-
ght Club: “Hedeflerine giden yolda mücadele-
den asla vazgeçme. Sıkı dur!” mottosuylakulla-
nıcılarını aktif yaşama teşvik ediyor. Bu mesajı 
pekiştirmek için “Go, Go, Go” söyleminin baş 
harfi “G”yi tasarımlarında kullanan marka, 
mottosuyla aktif yaşayan ya da aktif yaşamak 
isteyen herkesin motivasyonunu güçlendirme-
yi hedefliyor.

Her sporcunun, hatta her 
bireyin hayattaki hedeflerine 

ulaşmak için kolektif güce 
ihtiyacı olması bilinciyle 

yaratılan Tight Club’ın yeni 
koleksiyonu CyberAmazons, 

spor giyim modasının belli 
başlı kalıplarınıyıkıyor.  
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Sevdiklerinize 
yeni yıl hediyenizi 

aldınız mı?
Göz açıp kapayıncaya kadar geçen günlerin sonunda bir yılı 

daha geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi planları yapılmaya 
başlandı bile. Peki ya hediyeler? Henüz hediyelerinizi 

tamamlamadıysanız, sizler için birkaç alternatif hazırladık.
Şimdiden yeni yılınızı kutluyoruz…

Clinique
320 TL

Clinique
320 TL

Clinique
320 TL

Clinique
320 TL

Clinique Dekupe 
Moisture Surge 
Eye 96H 15 ml

585 TL

Clinique
320 TL

Clinique
320 TL

Clinique 
Moisture Surge 50 ml 

545 TL

Guess erkek 
3.520,00 TL

Guess kadın küpe 
950,00 TL

Guess kadın 
bileklik 

950,00 TL

FOSSIL Erkek  3.726,00 TL FOSSIL Erkek 3.726,00 TL FOSSIL Erkek 3.258,00 TL

Michael Kors kadın 
2.412,00 TLLA MER THE DEEP SOOTHING 

KOLEKSİYONU 10.810TL

LA MER THE 
MOISTURE 
RADIANCE 

KOLEKSIYONU 
2.880TL

LA MER THE 
REVITALIZED 

TRANSFORMATION 
KOLEKSIYONU 

5.785TL

LA MER THE 
RESTORED 
REFRESH 

KOLEKSIYONU 
6.985TL

LA MER THE GENAISSANCE DE LA 
MERTM KOLEKSIYONU 21.575TL

Guess kadın kolye 
1.200,00 TL

Clinique 
Moisture Surge 75 ml 

700 TL



Bioderma Sensibio H2o 389 TL

Bioderma Sebium H2o 389 TL

Bioderma Hydrabio H2o 389 TL
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Bioderma Sensibio 
Defensive Serum 
30 ml 599,50 TL

Clinique
320 TL

EstÇe Lauder Beautiful Belle Favourite 
1.475TL

EstÇe Lauder Daily Skin Defenders Set 
780TL

EstÇe Lauder Firm Lift Skincare Wonders 
2.030TL

EstÇe Lauder Skincare Wonders Set 
1.860TL

EstÇe Lauder Blockbuster Set 
6.185 TL

Agaveb Conditioner 
385ml

L’Occitane Almond Ornament  
220 TL

L’Occitane Mini Yilbasi El Kremi Seti
160 TL

L’Occitane Shea Green Chesnut Kesif Seti
240 TL

L’Occitane Osmanthus Seyahat Seti
360 TL

L’Occitane Mini Yilbasi El Kremi Seti
160 TL

L’Occitane Classic Advent Calendar 
1090 TL

L’Occitane Kiraz Cicegi Seyahat Seti 
360 TL

Agave Shampoo 
385ml 

127,22 TL

BambooFibers 
Conditioner 385ml 

139,90 TL

HibiscusWater 
Conditioner 385ml 

139,90 TL

HibiscusWater
Shampoo 385ml 

127,22 TL
CoconutMilk Conditioner 

385ml 139,90 TL

SheaButter Conditioner 
385ml 139,90 TL

SheaButter Shampoo 
385ml 127,22 TL

CoconutMilk Shampoo  
385ml 127,22 TL

BambooFibers 
Shampoo 385ml 

127,22 TL



98

CITYALIŞVERİŞ

Cotton Box - Elegant Saten 
Nevresim Takımı Kırmızı 1.309 TL

Cottonbox - Ardil Kirmizi - Folk Art 
Ranforce Nevresim Takımı - 944 TL

Cottonbox - Sooty Bordo - Plain 
Ranforce Nevresim Takımı 954 TL

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT T9 
10.499,00 TL

TINECO FLOOR ONE S
3 7.999 TL

POLARIS COCUK 109.99 TL

LIQUIDLAST 
24 HOUR 

WATERPROOF 
LINER 329 TL 

FACE 
BRUSH 
549 TL

LIPGLASS MARVEL 
STUDIOS BLACK 

PANTHER COLLECTION 
BY M.A.C 329 TL

LOVE ME LIQUID 
LIPCOLOUR 

THE SHADOWS 
399 TL

MARVEL STUDIOS 
BLACK PANTHER 

COLLECTION BY M.A.C 
EYE KOHL 329 TL

LOVE ME LIQUID 
LIPCOLOUR 
WAKANDA 

FOREVER 399 TL

MARVEL STUDIOS 
BLACK PANTHER 
COLLECTION_BY 

M.A.C 329 TL

LOVE ME LIQUID 
LIPCOLOUR 
SHOW OFF 

399 TL

LIQUIDLAST 
24 HOUR 

WATERPROOF 
LINER 329 TL

EXTRA DIMENSION 
SKINFINISH MARVEL STUDIOS 

BLACK PANTHER 699 TL

EYE SHADOW X MARVEL 
STUDIOS BLACK PANTHER 

COLLECTION BY M.A.C 899 TL

EYE SHADOWX MARVEL 
STUDIOS BLACK PANTHER 

COLLECTION BY M.A.C 899 TL

EYE SHADOWX MARVEL 
STUDIOS BLACK PANTHER 

COLLECTION BY M.A.C 899 TL

MARVEL STUDIOS BLACK 
PANTHER COLLECTION BY M.A.C 

MAKEUP BAG 499 TL

POLARIS ERKEK 189.99 TL

POLARIS ERKEK 199.99 TL POLARIS ERKEK 199.99 TL

POLARIS KADIN 119.99 TL

POLARIS KADIN 209.99 TL

POLARIS KADIN 219.99 TL POLARIS KADIN 239.99 TL POLARIS KADIN 249.99 TL

POLARIS KADIN 179.99 TL

POLARIS COCUK 109.99 TL POLARIS COCUK 109.99 TL
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Converse 
Chuck 70 AT CX. 

2.499TL

NINE WEST 
359 TL NINE WEST 

399 TL

NINE WEST 
429 TL

NINE WEST 
759 TL

NINE WEST 
859 TL NINE WEST 

999 TL

NINE WEST 
629 TL

NINE WEST 
959 TL

NINE WEST 
999 TL

NINE WEST 
999 TL

NINE WEST 
999 TL

NINE WEST 
1.299 TL

NINE WEST 
1.299 TL

NINE WEST 
1.559 TL

NINE WEST 
1.559 TL

NINE WEST 
1.599 TL

NINE WEST 
399 TL

Converse
Chuck 70 Hacked 
Heel High Black

2.089TL

Converse
Run Star Legacy CX

2.299TL

Converse
Run Star 

Motion CX
2.309TL

Converse
Chuck 70 Hacked 
Heel High Black

2.089TL
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Aralık ayında kariyeriniz sosyal statünüz iş 
koşulları önceliğinizde olacak. Bazılarınız 
için ise aile ile ilgili eskiden bu yana 
var olan sorunlarla ilgili yeni bir durum 
oluşabilir yeni bir yön tayin edebilirsiniz. Uzun süredir iş 
ile ilgili sonuç alamayanlar bir karara varabilir. Bazılarınız 
otorite konumundaki kişilerle gerginlikler yaşayabilir. 
Bu dönem sağlığınıza özen göstermeniz gerekmekte. 
Ayın son haftaları daha verimli ve istikrarlı etkiler var. 
İş için veya planlar için ayın son haftası değerlendiri-
lebilir. Bu ay düzensizlikler olabileceği için not tutarak 
ilerlemek, sağlam hareket etmek iyi olacaktır.

Aralık ayında hareket enerjisi artarken, 
önemli bir değişim gündeme gelebilir. Eğitim, 
öğretim, yolculuk, konuşmalar, anlaşmalar, 
hukuksal konularda bir karar alma aşamasına 
geliyorsunuz. Çıkacağınız seyahatlerde tüm kontrollerinizi 
iyi yapmakta fayda var. Bu dolunay sizlere bilginizi yayma-
nız için adım atmaya itiyor. Bazılarınız için ise akrabalarla 
ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte günlük rutinlerinizde 
yoğunluklar, bazı streslerde oluşabilir. Ayrıca bu dönem 
sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Yanınızda 
çalışanlar ilgili gerginlikler olabilir. Her ne kadar sert gün-
demler olsa da fırsatlarında olacağı bir dolunay diyebiliriz. 
Bazıları için yer değişimi gündeme gelebilir. Aralığın son 
haftasında ev aile emlak konularınıza çözüm üretebilirsiniz.

CITYASTROLOJİ

AYLIK BURÇ 
YORUMLARI

astrolog_nurgulduzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com

Astrolog 
Nurgül Düzenli

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  

Aralık ayında sizin için hareketli etkiler 
var. Son dönemde hızlanan konularınızla 
ilgili bir sonuç alma olabilir. Eğitim, 
anlaşma, seyahat konularında tamam-
lanma, bitiş veya dengesizlikler olabilir. Eskiden yapılan 
bir işlemin bu dolunayda pürüz çıkarması söz konusu 
olabilir. Bazılarınız için ise içsel olarak yaşadığı korku 
kaygı endişeler var ise bunlarla alakalı bir yüzleşme 
yaşayabilir. Bu yüzleşme neticesinde yaşam yolunuzda 
yeni kararlarınız olabilir. Eskiden söyleyen sözler, evlilik 
veya ortak çalışmalarda konuşulmamış konular tekrar 
gündeme gelebilir. Bu dönem bazılarınız sağlığına 
önem vermesi gerekmekte.

Aralık ayında içsel olarak karmaşa veya 
bastırdığınız duyguların açığa çıkması 
olabilir. Ay ortasında bedeninize ruhunuza 
iyi bakmanız gerekmekte. Bedensel olarak 
kontrolleri yaptırmanız vitaminlerinizi almanız, kemikle-
rinize, dişlerinize iyi bakmanız gerekmekte. Ruhsal ola-
rak ise, duygusal hassasiyetleri bir kenara bırakabilmeli, 
içinizdeki çocuğu artık büyütmeniz gerektiğini fark 
etmelisiniz. Bu dolunayda bazılarınız geri planda hakla-
rında konuşulmuş bazı şeyler duyabilirler, bu durumda 
duygusal tepkilerini kontrol edebilmeleri gerekmekte. 
Ayrıca bazılarınız için seyahatler, yolculuklar, hukuksal 
konular odaklarında yer alabilir. Ayın son haftası sizler 
için daha kararlı istikrarlı etkiler var.

Aralık ayında ana gündeminizde finansal 
konular gündeminizde olacak. Borç 
alışverişlerinde planlı programlı olmanız 
gerekiyor. Bu dönem sağlam olmayan iş-
ler, gerçekçi olmayan projelere girmeyiniz. Yapacağınız 
alım satımlarda fiyatı, sağlamlığı araştırarak ilerleyiniz. 
Bazılarınız için ise uzun dönemdir alınamamış ödemeler 
ile ilgili gelişmeler devreye girebilir. Bu dönem arkadaş-
larınızla ilgili konularda veya kalabalıklarla ilgili konular-
da gerginlik stres durumu oluşabilir. Aralık ayının son 
haftaları daha kararlı istikrarlı etkilerle ilerleyecek. 

Aralık ayında sosyal yaşam ve aşk konuları 
önceliğinizde yer alabilir. Yaşamınızda sosyal 
gruplar, dernekler, kalabalıklar içerisinde 
gelişecek konularınız devreye giriyor. Arka-
daşlarınızla ilgili konular odağınızda olacağı bir dolunay 
diyebiliriz. Kendinizi daha çok ortaya koyacağınız ge-
lişmeler içerisinde olabilirsiniz. Daha önce başlattığınız 
eğitim, öğretim konuları ile ilgili yeni bir karara varma 
zamanı diyebiliriz. Çocuklar veya aşk hayatınıza dair ko-
nular kafanızı karıştırabilir. Bu dönem diğer konu ortaklı 
işler, borçlar, bankalar, nafaka gibi konularda bir takım 
içsel streslerinizin olabileceğini işaret ediyor. Karşınıza 
gelen teklif ve önerileri detaylı sorgulayarak ilerleyin.

Aralık ayında kendi değerinize odaklana-
cağınız bir dönemde olacaksınız. Özellikle 
ilişkiler cephesinde önemli kararlar 
verebilirsiniz. Bu durum evlilik konularını 
kapsayabilir veya ortaklı işler ile ilgili olabilir. 
Dolunay etkisi ile dış görünüşünüzle ilgili kararlar alabi-
lirsiniz, imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız 
ise basın, yayın, eğitim ile ilgili bir takım kararlar alabi-
lirler. Bu dönem ev yaşamına dair veya yaşadığınız yer 
ile ilgili bir takım stresler olabilir veya bazılarınız evde 
su ile ilgili aksilikleri olabilir. Dolunay civarı günlerde 
baş ağrısı, duygusal dalgalanma yaşayabilirsiniz. Ön 
yargıda bulunmadan, daha planlı hareket edebilmek 
iyi olacaktır . Aralığın son haftası finansal konularda 
harekete geçirici durumlar var. 

Aralık ayında uzun süredir var olan sorun-
ların tekrar gündeme gelip, sonuç alınacak 
durumlar var. Aşk, ilişkiler, hobiler adına var 
olan konularda karar alma aşamasına geli-
yorsunuz. Bazılarınız eski ilişkilerinizle ilgili karar verme 
aşamasına gelirken, bazılarınız ise yeni tanışmalar gün-
deme gelebilir. Eski arkadaşlar karşınıza çıkabilir. Bazı 
durumlarda sosyal gruplar içerisinde arkadaşlarınızla 
ilgili konularda duygusal yoğunlaşmalar veya stresler 
devreye girebilir. Ay ortasında pürüzler devrede olsa 
da bazı fırsatları da içinde barındırmakta. Aralık ayının 
son haftaları geri planda hazırlıklar, önemli bir konuda 
içe dönük hareket etme olacaktır.

Aralık ayında ilk haftalarda daha içe dönük 
geri planda olabilirsiniz. Gizli gündemler, 
yardım kuruluşları, hizmet ettiğiniz konu-
larla alakalı bir karar aşamasına gelebi-
lirsiniz. Bazılarınız sağlık gündemleri ile ilgilenebilir. 
Ruhsal ve bedensel sağlığınızı önemsemeniz gereken 
süreçlerden geçmektesiniz. Kemiklerinize, dizlerinize, 
dişlerinize gereken önemi vermeniz gerekmekte. Bu 
dönem sizler için yayıncılık, eğitim, anlaşmalar seminer-
ler, teknolojik aletler ile ilgili yeni bir durum içerisinde 
olabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız 
ile ilgili gerilime açık bir dönemden geçmektesiniz, 
sakin kalabilmek önemli. Ayın son haftası kendinizi 
daha net ortaya koyabilir, sağlam adımlar atmaya 
başlayabilirsiniz.

Aralık ayında hareketli dışa dönük, 
bilgi, eğitim, yolculuklar gündeminizde 
olacaktır. Uzun dönemdir yaşadığınız 
bir takım gel gitli durumlarda yeni karar 
aşamaları devreye giriyor. Ancak bu karar aşamalarında 
bazı gerginlikler stresler oluşabilir. Özellikle başkaları 
ile birlikte hareket ettiğiniz konularda fikir ayrılıkları 
söz konusu. Bu süreçte evliliği olanlar biraz münakaşa 
durumu açığa çıkabilir. Ay ortasında içsel gerilim , 
duygusal stres, baş ağrıları, veya uykusuzluk olabilir. 
İşinizle ilgili bazı duygusal stresler, haksızlığa uğrama , 
alacaklarınızda gecikmeler olabilir. Çalışma ortamınızda 
bazı rekabetler devreye girebilir veya siz rekabet yap-
ma ihtiyacında olabilirsiniz. Bazılarınız ise dış görüntüsü, 
imajı ile ilgili kararlar alabilir. 

Aralık ayında ev aile yuva hayatınızın temelle-
ri önceliğinizde yer alacak. Yaşamınızda işinizi 
ilgilendiren veya genel bir konuda önemli ka-
rarlar veya sonuç almalar devreye giriyor. Bu 
dolunay sizleri ev ve iş yaşamınızı aktive ediyor. Bazılarınız 
için işinde stresler, duygusal mücadeleler olarak devreye 
girsede, bazılarınız için ise işinizde eğitimle ilgili konularda 
yeni bir yön belirleme, bilgi paylaşma yönünde adımlar 
söz konusu. Bazılarınız ise aile ile ilgili veya yaşadığınız yer 
ile ilgili yeni bir düşünce, eski konuların açığa çıkması veya 
taşınma ile ilgili konular olabilir. Bu dönem iş için önemli 
fırsatlar olabilir ancak aile ile ilgilide dengeler kurmanız 
gerekmekte. Diğer taraftan ilişkiler hattında yolunda 
gitmeyen şeyler daha görünür olabilir, bir durumu kesip 
atma etkisi getirebilir. Ayın son haftaları daha verimli 
istikrarlı biner bir duruş sergileyebilirsiniz. 

Aralık ayında finansal konular odağınızda yer 
alıyor. Bir müddettir süregelen finansal konu-
larda gecikmeleriniz var ise sonuç alabilirsiniz. 
Bazılarınız için ise bu süreçte ödemeler veya 
borç alışverişi gibi konular gündeme gelebilir. Bu dönem 
eğitim, yolculuklar, hukuksal konularda birtakım giderle-
riniz olabilir. Bazılarınız için ise çocuklarla ilgili konularda 
veya ilişkilerle ilgili konularda birtakım stresler, duygusal 
konular devreye girebilir. Bu dönem harcamalarınızı 
abartma potansiyeliniz var. Dolunay ile birlikte sağlığı-
nıza, paranıza psikolojinize sahip çıkınız. Diğerlerinin ne 
yaptığına odaklanmadan, takıntı yapmadan ilerlemek 
iyi olacaktır. Aralığın son haftasında daha bilinçli yakın 
çevrenizin desteğini alarak ilerleyeceğiniz durumlar var. 
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