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Merhabalar,
Yeni bir yıla yepyeni umutlar, beklentiler
ve dileklerle girdik... Geçtiğimiz yılın
hafızamızda pek de iyi anılar bırakmadığı
malum. Halbuki, biz onu da büyük
umutlarla karşılamıştık. Ama bilemiyoruz
işte, günün ne getireceğini bilemiyoruz…
2021 bize neler getirir, neler götürür;
yine bir muamma. Ancak gün gibi ortada
olan, bilim insanlarının dikkat çektiği
bir gerçek var; henüz pandemi bitmiş
değil, henüz aşılar tamamlanmış değil,
henüz normalleşme söz konusu değil! O
halde bu yılda da ve her halükarda da
“Maske + Mesafe + Hijyen” üçlemesini
hayatımızdan eksik etmememiz
gerekiyor…

Moralimizi bozmayalım, umudumuzu yitirmeyelim, hayatı da ıskalamayalım
elbette ama (mutlaka) azami dikkat ederek yapalım ne yapacaksak! Ve geride
bıraktığımız 2020’nin tabiri caizse ‘kafamıza vura vura’ bize hatırlattığı hayatın
en önemli gerçeğini unutmayalım: HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK!
Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğumuz; kendisini daha fazla
geliştirmek, etrafını güzelleştirmek çabasıyla inanılmaz işlere imza atan, son
olarak da emlak piyasasında başarıyla kariyerine devam eden; Hilal Sarıhan
oldu… Güldal Siğinç, kendisiyle hem yeni çalışma alanıyla, hem hayatla, hem de
zor bir dönem olan şu günlerde yaptıkları ile ilgili son derece samimi bir sohbet
gerçekleştirdi.
Konyaaltı’nda 12 yıldır kalitesinden ödün vermeden resim, müzik, bale,
tiyatro alanlarında hizmetlerine devam eden AGSEM’i daha yakından
tanıtmak arzusuyla kurucusu Sıla Beliz Tepe Burgaud, sanata dair sorularımızı
cevapladı…
Konuklarımız arasında; opera geçmişinin ardından kendisine hediye edilen
Nesrin Sipahi albümüyle Türk Sanat Müziği sevgisi tutkuya dönüşen ve ilk
albümü Assolist’te Klasik Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkılarını bir araya
getiren sanatçı Efruze de yer aldı. Türk Sanat Müziğini genç nesle sevdirmeyi
hedefleyen sanatçı ile “Assolist” albümü, Yeşilçam Sineması ve sanat müziği
üzerine küçük bir söyleşi gerçekleştirdik.
Kültür Sanat bölümümüzde yazarımız Gül Yasa, “Nasıl değiştiririz dünyamızı
ya da dünyaya bakışımızı?” sorusuna cevap ararken, heykelleri ve resimleriyle
dünyada çok tanınan, geçtiğimiz yıllarda da Pera Müzesi’nde gerçekleşen geniş
çaplı bir sergide yapıtlarını yakından izleme fırsatını bulduğumuz bir sanatçıyla
buluşturdu sizleri; Alberto Giacometti…
Bunların dışında, yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı Torasik Çıkış Sendromu hakkındaki
yazısı, Dr. Tolga Temel Anti Aging Hekimlik ve Sağlık Yaklaşımı anlattığı yazısı,
ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz İstanbul Film Festivali
Online Seçkisi’nde izlediği ve çok beğendiği 3 film ile ilgili değerlendirmeleri,
Yeşim Özkoç gezi yazısı, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim
Batı eğitime dair tecrübeleri, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak özel ve sağlıklı
beslenme önerileri, B. Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz
Gözükızıl teknoloji haberleri ile sayfalarımızdaki yerlerini aldılar…
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InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve yayın hakkı
Güldal Siğinç’e aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf,

Kendilerine teşekkür ederken, sizleri yılın ilk dopdolu InCity sayısıyla baş başa
bırakıyorum.

harita, illüstrasyon, ve konuların her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Keyifle okumanız dileklerimizle…
Hoş ve sağlıkla kalın…
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DOĞANIN
ENERJİSİ
ŞİMDİ YATAK
ODALARINDA...
Doğadaki renklerin enerjisini
tasarımlarıyla evlere taşıyan
Bella Maison, özgün çizgisiyle
hazırladığı 2020/21 Sonbahar
& Kış koleksiyonuyla yaşam
alanlarına yeni bir ruh katıyor.

Kışın cilt lekelerinizden
kurtulun!
Kadınlar kış
aylarında; soğuk
havalardan çevresel
faktörlere, hormonal
değişimlerden yazın
yıpratıcı etkilerine
kadar pek çok
sebep kaynaklı
ciltte lekelenme
problemleri yaşıyor.
Biolog Leke Kremi,
kışın cilde ihtiyacı
olan desteği
sağlayarak, yeniden
yapılanma sunuyor.

Kış aylarının gelmesi ile kadınlar en çok yazdan kalan lekeleri
yeniden yapılandırmak istiyor. Düzenli kullanım ile birlikte etkisini
kanıtlayan Biolog Leke Kremi, kışın kuruyan, lekelerle boğuşan
ciltlerin imdadına yetişiyor. Biolog Leke Kremi, içeriğinde bulunan
papatya ekstresi ve meyan kökü ile cilde daha berrak ve aydınlık bir
görünüm veriyor.
Doğadan ilhamını alan güçlü içerikleri ile cilt tonunu eşitlemeye
yardımcı oluyor. Kayısı çekirdeği yağı ile cildi berrak bir görünüme
kavuşturuyor. C ve E vitaminlerinin besleyici etkisi ile cilde
canlılık veriyor. Biolog Leke Kremi tüm cilt tipleri için uyumlu bir
nemlendirici olarak her dönemde kullanılabiliyor. Biolog Leke Kremi,
nemlendirirken, cilde ihtiyacı olan aydınlık görünümü sunarak,
kadınların ışığı ile parlamasına destek oluyor.
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Yatak odası grubunda yer alan Fount nevresim, capcanlı
renkleri ve doğal dokusuyla soğuk kış gecelerinde
sıcacık bir ortam sağlıyor. Turuncu ve mint yeşilinin
hakim olduğu nevresim, çift taraflı kullanımıyla farklı
kombinasyonlara da imkan tanıyor. Bir yüzeyinde
dikkat çekici kaktüs ve bitki desenlerinin, diğer
yüzeyinde ise çizgi detaylarının yer aldığı nevresim,
yatak odalarında alışılmışın dışındabir stil sergiliyor.
Uykunuza eşlik edecek özenli tasarımlar
Enerji veren renkleriyle yatak odalarında samimi bir
atmosfer yaratan Fount nevresim, uykuyu daha keyifli
ve huzurlu hale getiriyor. Yüzde yüz pamuktan üretilen
nevresim, kaliteli ve sağlıklı dokusuylauyku esnasında
konfor sunuyor. Kanserojen ve alerjen gibi sağlığa
zararlı maddeler kullanılmadan özenle üretilen tasarım,
kullanıcılara sağlığını koruma altına alıyor.

YENİ YILDA SOFRANIZI
YENİLİKLERE AÇIN
Mutfakta sıra dışı
renkleriyle göze
çarpan ürünlerini
hediye arayanların
beğenisine sunan
Kadı Kızı, tencere
setinden çaydanlığa
yemek takımından
kek kalıbına kadar
birçok ürünü ile
hediye seçenekleri
sunuyor ve mutfakta
geçirilen zamanı
keyifli hale getiriyor.
Anadolu mutfak medeniyetlerinden
esinlenerek üretilen Kadı Kızı,
sahan takımından çaydanlığa
kek kalıbından tencere setlerine
kadar birçok ürünü satışa sunuyor.
Ergonomik ve ısıya dayanıklı
dekoratif kulpları ile tencere seti,
leke tutmayan dış yüzeyi ve yanmaz
yapışmaz iç yüzeyi ile vazgeçilmez
tercihlerden oluyor. Kullanılan
malzemeler sayesinde daha az
yağ ile yapılabilen daha lezzetli
yemeklerin paylaşıldığı tencere
setlerinde, altın ve gümüşün siyahla,
okyanus mavisi renginin bakırla
birleşmesiyle ortaya çıkan asillik
mutfağınıza farklı bir hava katıyor.
Sağlıklı ve hijyenik materyaller
ile üretilen tüm Kadı Kızı ürünleri
Trendyol ve Hepsiburada’da satışa
sunuluyor.

İÇ VE DIŞ MEKANLARA
ŞIK, DOĞAL, ESTETİK
VE MODERN BİR
DOKUNUŞ

Fark yaratan tasarımları ve üstün teknolojisiyle seramiğin geleceğini
şekillendiren NG Kütahya Seramik, yeni geliştirdiği Bookmatch Koleksiyonu
ile tasarıma inovatif bir yaklaşım getiriyor. 120x240 cm ebadında inovatif
seramiklerden oluşan koleksiyon; mermer, ahşap, beton ve doğal taş
dokulu tasarımlarıyla yaşam alanlarına derinlik hissi katarken; şık, doğal,
modern ve estetik bir görünüm sunuyor. Büyük ebatlı olması nedeniyle
iç ve dış mekânlara rahatlıkla uygulanabilen koleksiyon, tüm mekânlarda
oldukça doğal bir görünüm yaratıyor.
Gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarıyla sektöre ilkleri kazandıran
NG Kütahya Seramik, 120x240 cm
inovatif seramiklerden oluşan Bookmatch
Koleksiyonu ile her biri farklı karaktere
sahip modern yaşam alanlarına imza atıyor.
Sahip olduğu teknolojik gücünü doğanın
estetiğiyle birleştirerek tasarladığı inovatif
seramikleriyle fonksiyonelliği ve estetiği
bir araya getiriyor. Mermer, ahşap, beton
ve doğal taş dokulu tasarımlarını yaşam
alanlarına taşıyan, Bookmatch Koleksiyonu,
sektör profesyonelleri tarafından da yoğun
bir talep görüyor. Ağırlıklı olarak otellerin
tüm alanlarında, bahçe, çalışma ve oturma
alanlarının tasarımında ve ıslak hacimlerin
dizaynında kullanılan koleksiyon, yaşam
alanlarında farklı karakterlere imza atıyor.

Akıllı Ateş Ölçer ile Vücut
Sıcaklığınız Takip Altında

Üstün özellikleriyle dikkat çeken Medisana 76165 Bluetooth
Fonksiyonlu Ateş Ölçer, hem ilaç saatini hatırlatıyor hem de
uyumlu mobil uygulama sayesinde vücut sıcaklığı normal
değerleri aştığında alarm veriyor.
Covid-19 virüsü belirtilerinden birinin de yüksek ateş olması, birçok
kapalı alanın girişinde ateş ölçmeyi zorunlu hale getirdi. Hızlı ölçme,
temassız ölçüm, hafıza gibi özelliklerle ateş ölçer seçeneklerinin
çoğaldığı bu dönemde Medisana, sertifikalı medikal ürünü Medisana
76165 Bluetooth Fonksiyonlu Ateş Ölçer ile dikkat çekiyor. Üstün
özellikleri şık tasarım ile buluşturan Medisana 76165 Bluetooth
Fonksiyonlu Ateş Ölçer, hem ilaç saatini hatırlatıyor hem de uyumlu
mobil uygulama sayesinde vücut sıcaklığı normal değerleri aştığında
alarm veriyor.

Temiz tıraş seven erkeklere
Philips 5000 Serisi, çığır açan bıçak teknolojisi ile her hareketle
daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar. Gelişmiş SkinIQ
teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cilde karşı hassas ve
güçlü tıraş sunarken cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl
kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar.

Türkiye’de 90 yıldır kullanıcıları için en iyisini düşünen ve
çözümleriyle her gün yaşamları iyileştiren Philips, 5000 serisi ile tarz
sahibi erkeklerin sakal bakımınahassas ve güçlü bir çözüm sunuyor.
Philips 5000 serisi her kullanımda güçlü performans sağlarken
makinenizin esnek başlıkları yüz kıvrımlarınıza uyum gösterir,
tarzınıza göre hassas ve etkili kesim imkânı sunar. SkinIQ
teknolojisizahmetsiz tıraş için sakalınıza uyum gösterecek şekilde
tasarlanmıştır.
Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılan ve ıslak, kuru, hatta
duşun altında tıraş deneyimi sunan Philips 5000 serisi tamamen şarj
edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz tıraşözelliğiyle ön plana
çıkıyor.
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“SALONUM BENİM SAHNEM”
organizasyonunda,
MD KUAFÖR farkını ortaya koydu
29 katılımcının bulunduğu “Salonum Benim Sahnem” projesi kapsamında
ve Koruncuk Vakfı’na destek amaçlı bir organizasyona katılan MD Kuaför,
hazırladığı farklı saç tasarımı ve kostüm ile adından söz ettirdi…

İçinde bulunduğumuz dünyaya daha fazla özen göstermeye dikkat çeken ve
dijitalleşmenin yükselişte olduğu bu dönemde gelecek yıllardaki beklentilerden
esinlenerek OP-ART bir tasarım ortaya çıkaran MD Kuaför, bu özel çalışmaları
hakkında; “Optik dokunun modaya yansıdığını görüyoruz. Bu yüzden geçmiş
yılları bugünle harmanlayıp bu dokunun üç boyutlu hissedilmesini hedefledik.
OP-ART, optik resim olarak da bilinen bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler,
göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut haldedir. Pek
çok OP-ART çalışma, siyah-beyaz renk üzerinde tüm soft renkleri yansıtır. Biz
de ekip olarak katıldığımız bu etkinlikte, saçta gökkuşağı esintisini, kıyafette
holografik bir tasarımı tercih ettik. Kostüm ve maskede vurgulamak istediğimiz;
içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecindeki saf oksijen ihtiyacımızı saf
bitkilerle yansıtmaktı.

Ekip olarak heyecan ve samimiyeti bir arada yaşatan
bu görsel şovda partnerimiz olan ve yine doğal
bitkisel içeriğiyle, günümüzdeki en özel ihtiyacımız
olan öz şifayı saç bakımında da bize sağlayan, kişisel
bakıma dair birçok konuda destek aldığımız Aveda
markasına teşekkür ediyoruz.” açıklamalarında
bulundu.
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Fraport TAV Antalya
Havalimanı ACI pandemi
sertifikasını aldı
Fraport TAV Antalya Havalimanı, Uluslararası Havalimanları
Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi
önlemlerini belirleyen sertifikayı almayı hak etti.
Fraport AG ve TAV Havalimanları tarafından işletilen Antalya
Havalimanı, dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde güvenli
seyahat için ACI World tarafından oluşturulan “Havalimanı Sağlık
Akreditasyonu”nun tüm beklentilerini karşılayarak sertifikayı almayı
başardı. Temel amacı yolcu ve çalışanların bulaş riskinden korumak
ve sağlıklı seyahati teşvik etmek olan akreditasyon, 10 ana madde
ve altında 117 alt başlıktan oluşan oldukça kapsamlı tasarlanmış
önlemleri tanımlamaktadır.
Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol “Fraport TAV
Antalya Havalimanı, pandemiye rağmen bu yılın ilk 11 ayında 9
milyon 450 bin yolcuya hizmet verdi. Havacılık sektörü de dahil
olmak üzere bir çok sektör için tüm dünyada sıkı şekilde düzenlenmiş
ve küresel ölçekte geçerli kurallar bulunmaktadır. Bu doğrultuda
hükümetlerin pandemi dönemini gerekli tedbirler alarak kaybı en
aza indirgemek için sınır kapatma yoluna gittiğini biliyoruz. Bu
uygulama nedeniyle havalimanları başta olmak üzere havacılıkla
ilgili olan tüm sektör ciddi şekilde kötü etkilenmektedir. Bu etkiyi
en aza indirgemek ise bizlerin görevi olup, havacılığın yeni
düzenlemelerine en hızlı adapte olan sektörler arasında yer almasını
sağlamaktayız. Türkiye’nin turizm başkenti olarak, yolcularımızın
güven ve konforunu aksatmadan pandemi önlemlerini en uygun
ve titiz şekilde uygulamak bunun başında geliyor. Bu bağlamda
ACI (Uluslararası Havalimanları Konseyi) tarafından verilen ACI
Pandemi sertifikasını almaktan da memnuniyet duymaktayız” diye
düşüncelerini dile getirdi.
Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz “Antalya
Havalimanı, Türk Sivil Havacılık Otoritesi tarafından Havalimanı
Pandemi Sertifikası ile ödüllendirilen ilk havalimanlarından biridir.
Pandemi önlemlerimiz EASA (Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği
Ajansı) & ECDC (Avrupa Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi),
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) uyumlu olup,
son olarak da ACI (Uluslararası Havalimanları Konseyi) tarafından
oluşturulan kriterlere uyum göstererek ACI Pandemi sertifikasını
almaya hak kazanmıştır” dedi.
Fraport TAV Antalya Havalimanı hakkında
Antalya Havalimanı etkileyici Türk rivierasına açılan başlıca kapıdır.
Antalya Havalimanı’nın terminallerinin işletmesi Mayıs 2007’de
gerçekleşen özelleştirme kapsamında Fraport AG ve Ic İçtaş ortak
teşebbüsü olarak başlamış, Mayıs 2018’de TAV havalimanları, Türk
ortağının hisselerini alarak, Antalya Havalimanı’nın yönetiminde
Fraport AG ile eşit ortak olarak yerini almıştır.
2018’de başlayan Fraport TAV ortaklığı 2019’da 35 milyondan fazla
yolcuya hizmet vererek, Antalya’nın bugüne dek görmediği bir rekora
imza atmıştır.
Uluslararası platformlarda Antalya’nın tanıtımına büyük önem veren
Fraport TAV Antalya Havalimanı, Antalya’da gerçekleştirilen birçok
uluslararası organizasyon, tanıtım faaliyeti ve kuruluşlarına büyük
katkı sağlamaktadır.

Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü
Deniz Varol

Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü
Bilgihan Yılmaz
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GİRİŞİMCİLİKTE ONLINE FİKİR MARATONLARININ
KAZANANLARI BELLİ OLDU
ANSİAD lokomotifi ve sponsorluğunda tüm yıla yayılan etkinlikleriyle 2020 yılında ‘Akıllı Şehirler’
mottosuyla gerçekleştirilen ANSİAD 18. Girişimcilik Günleri’nde bu yıl pandemi koşulları nedeniyle iş
fikri yarışması ve fikir maratonunu online olarak düzenlendi.

Fikir Maratonu Ödül Alanlar
ANSİAD 18. Girişimcilik Günleri Akıllı
Şehirler İçin Akıllı Çözümler Online Fikir
Maratonu’nda Akıllı Şehir Altyapı Güvenlik
Paketi Projesi’yle 1926 Grubu üçüncü oldu.
İkincilik ödülünü ise 2 grup; Doğal alan
yangınlarının erken tespit ve müdahale
otomasyonu I-Gora projesiyle I-Gora takımı
ve Bisafe projesiyle Bikers takımı aldı.
Birinci ise; depremde arama kurtarma
çalışmalarındaki zaman kaybını azaltmayı
hedefleyen W1915 Projesi’yle E-Volve ekibi
oldu.
İş Fikri Yarışması Ödül Alanlar
ANSİAD 18. Girişimcilik Günleri 8. İş
Fikri Yarışması Ön Lisans ve Lisans
Kategorisinde;
Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi’nden Park Açar Projesi’yle
Sebahattin Serhat Turgut üçüncü oldu.
Antalya Bilim Üniversitesi’nden Ivy
Hava Kalite Sistemi Projesi’yle Berke Can
Sarıkamış ve Yağmur Ezgi Ay ikinci olurken,
Akdeniz Üniversitesi’nden Tarımda Rf
Tabanlı Online Takip Projesi’yle Recep
Tayyip Çam birincilik kazandı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından bu yıl 18’ncisi gerçekleştirilen
ANSİAD Girişimcilik Günleri, katılımcılarının online olarak bir araya gelmesiyle
gerçekleştirildi. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “ANSİAD Girişimcilik
Günleri, geçen süre içerisinde, bölge üniversitelerimiz, çeşitli kamu kurumlarımız,
meslek odalarımız ve diğer STK’larımız ile güçlenerek bir ekosistem oluşturmuş olup,
bu yılda Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogu’nun Desteklenmesi
Hibe programından aldığı hibe ile de uluslararası boyuta ulaşmıştır” dedi. Gençlerin fikir
üretme, inovatif düşünme ve girişimcilik hikayelerinin ANSİAD tarafından desteklendiğine
işaret eden Başkan Akıncı, “Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle, sağlıkla bu süreci atlatmak
adına bir araya gelemedik. Ancak gerek Fikir Maratonu’nda gerekse İş Fikri Yarışması’nda
ortağımız Habitat Derneği ile başarılı bir süreç atlattık” diye konuştu.
Yarışmada derece alan ve ekosisteme katkı koyanlara teşekkür eden ANSİAD Girişimcilik
Komitesi Başkanı Işık Yargın da, “Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki üniversitelerimizin
öğrencilerinin, 8. İş Fikri Yarışması’nda ve Türkiye’nin tüm üniversite ve liselerine açık
gerçekleştirdiğimiz Online Fikir Maratonu’nda, gençlerin teknolojik ve sosyal yeteneklerini
kullanarak dijital dönüşümün gereklerine uyumları ve uygulanabilir iş fikirlerini
değerlendirmekten, ödüllendirmekten dolayı gurur duyuyor ve geleceğimize umutla
bakıyoruz” diye konuştu.
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ANSİAD 18. Girişimcilik Günleri 8.
İş Fikri Yarışması Yüksek Lisans ve
Doktora Kategorisinde;
Akdeniz Üniversitesi’nden FDM Yazıcılar
İçin Düşük Ergime Noktasına Sahip
Alaşımları Yazdırabilen Ekstruder Tasarımı
Projesi’yle Mustafa Kemal Gülseren
üçüncü oldu. Akdeniz Üniversitesi’nden
Hastanelerde Hızlı Parça Üretimi İçin Plastik
Hibrit İmalat Yönteminin Kullanılması
Projesi’yle İsmail Ata Mertkan ikinci oldu.
Akdeniz Üniversitesi’nden Ağız İçi Tarama
Yöntemiyle Diş Yapısının 3 Boyutlu Modelini
Üreten Yazılım Projesi’yle İsmail Akbudak,
Salih Can Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Taner
Danışman ve Diş Hekimi Burak Tokgöz
birinci oldu.

Ay Deresi Rekreasyon
Projesi’nin yapımı
başladı
Kepez Belediyesi’nin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, tapularını
vererek gecekondulardan temizlediği 35 bin m2 alanda
gerçekleştireceği Ay Deresi Rekreasyon Projesi’nin yapımı başladı.

Hüsnü Karakaş’a 35 bin m2 yeşil alan
Rekreasyon projesi, geçmiş yıllarda çevresindeki gecekondu dokusu
ve su taşkınlarıyla gündeme gelen ve Düden Çayı’na dökülen Ay
Deresi’nin çevresinde hayata geçiriliyor. Yeşillendirme çalışması,
yağışlı havalarda su akışının olduğu derenin, Hüsnü Karakaş
Mahallesi’ndeki bölümünde imar planında park alanı olan 35
bin m2 arazi üzerinde yapılıyor. Rekreasyon projesi, ciddi bir
gecekondu stokunun bulunduğu arazinin, yeşil alana dönüştürülmesi
bakımından da önem taşıyor. Çevresine ciddi bir değer kazandıracak
olan yeşil alan düzenlemesinin yapıldığı arazinin hemen yanı
başında; gecekondulardan temizlenen alan üzerine inşa edilen toplu
konutlar da yer alıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüsnü Karakaş
Mahallesi’ne geçtiğimiz hafta yaptığı ziyarette, Ay Deresi’nin
yanında imar planında park alanı olan 35 bin m2 araziyi
yeşillendireceklerini açıklamıştı. Tapuları verilerek,
gecekondulardan temizlenen 35 bin m2 arazide Ay Deresi
Rekreasyon Projesi’ni gerçekleştireceklerini de ifade etmişti.
Tütüncü’nün açıklamasından birkaç gün sonra da, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, Ay Deresi Rekreasyon Projesi’ne ilk kazmayı
vurdu.

Konyaaltı’na
yeni temizlik
aracı ve
konteynerler
Yeni mini süpürge aracını filosuna
dahil eden Konyaaltı Belediyesi, çöp
konteynerlerini de daha modern ve
kullanışlı konteynerlerle yeniliyor.
İlçe genelinde temizlik çalışmalarını mümkün olabildiğince
otomasyon ile yürütmeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, bu yönde
yeni bir adım atarak mini yol ve kaldırım süpürme aracı satın aldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temizlik hizmetlerinin daha
hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinde son derece etkin yeni
mini süpürme aracı satın aldıklarını söyledi.
Önemli özelliklere sahip mini süpürge aracının 7 insanın yaptığı işi
tek başına yapabildiğini dile getiren Başkan Semih Esen, “Teknolojik
donanıma sahip, çok yönlü özellikleri bulunan bir araç satın aldık.
Hedefimiz 2021 yılında bu aracın sayısını 4’e çıkarmak. Bundan
sonraki süreçte yolların ve kaldırımların süpürülmesi bu araç ile
yapılacak. Fırçaları, etkili su püskürtme sistemi ve vakumu mevcut.

Toz kaldırmadan, çevresine rahatsızlık vermeden kullanılan bu araç
ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Esen, “Sert plastik malzemeden imal edilen, kapakları pedalla
açılan, kullanımı kolay yeni plastik konteynerlerimiz çok miktarda
çöp depolamaya elverişli olarak tasarlandı. Temizliğin bizim
kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Konyaaltı’nın bütün
cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye
çalışıyoruz. Bir yandan yenilediğimiz temizlik araçlarımızla, bir
yandan çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan, boşaltılması
sırasında gürültü kirliliği oluşturmayan yeni plastik çöp
konteynerlerimizle ilçemizi temiz tutuyoruz” dedi.
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AKDENİZ’DEN BALTIK
DENİZİ’NE TİCARET
KÖPRÜSÜ
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Finlandiya
Büyükelçiliği, Finlandiya Ticaret Müşavirliği ve Business Finland
birliğinde “Tarım Teknolojileri, Endüstriyel Enerji Verimliliği
ve Akıllı Üretimde Finlandiya’dan Yenilikçi Çözümler” konulu
çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi.

Çevreci Komşu Kart, artık
daha teknolojik
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin nitelikli evsel atıkları ödül
sistemi içinde ev ev toplamasıyla dünyada ilk olan Çevreci
Komşu Kart projesiyle, artık kazanılan çevreci puanlar kredi kartı
pos cihazı olan her yerde ve online alışverişte kullanılabilecek,
ATM’lerden nakit olarak çekilebilecek. Çevreci Komşu Kart’ta yeni
dönem yeni yılda başlayacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci
Komşu Kart, 2021’e yeni özelliklerle “Merhaba” demeye hazırlanıyor.
Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca düzenlenen törenle Sıfır Atık ödülünü alan Çevreci
Komşu Kart’ın yazılımı baştan sona yenilenecek.
Çevreci Komşu Kart’ın yeni yazılımıyla artık cep telefonları birer
Çevreci Komşu Kart’a dönüşecek. Geliştirilecek Çevreci Komşu Kart
mobil uygulamasıyla, cam, plastik, kağıt ve metal gibi nitelikli evsel
atıkları ayrıştırarak ekiplere teslim eden Muratpaşa sakinlerinin
çevreci puanları bu uygulama üzerinden hesaplarına yüklenecek.
Kazanılan puanlar, üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı
olan her yerde, online alışverişte kullanılabileceği gibi ATM’lerden
nakit olarak da çekilebilecek.

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren ATSO Başkanı
Davut Çetin ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki, iki ülke arasındaki
ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapıtlıkları çalışmalar hakkında
bilgiler verdiler. Finlandiyalı uzmanlar tarafından da katılımcılara
tarım teknolojileri ve enerji verimliliği konularında Finlandiya’daki
uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı
Antalya-Finlandiya arasındaki ticaretin potansiyeli yüksek
Söyleşinin açılışında konuşan Başkan Davut Çetin, Antalya ve
Finlandiya arasında ticari ilişkileri değerlendirerek şunları kaydetti:
“Antalya ile Finlandiya arasındaki ticaret hacminin 12 milyon dolar
düzeyinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 89 bin 455 Finlandiya
vatandaşı Antalya’da konuğumuz olmuş. ATSO’ya kayıtlı 4 bin 174
yabancı sermayeli firma içerisinde Finlandiya sermayeli 6 üyemiz
bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğun ve bu verilerin çok
daha yukarılara gitme potansiyeli olduğunu görüyorum. İnanıyorum
ki bu tür toplantılarla bunu hep birlikte başaracağız.”
Antalya Finlandiya için gözde bir destinasyon
Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki’nen de yaptığı konuşmada, ATSO
ile yapılan işbirliğinin öneminin altını çizdi. Büyükelçi Mäki, fiziksel
toplantıların mümkün olmadığı bu dönemde ATSO ve Finlandiya
ekibinin birlikte bu etkinliği düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Büyükelçi Maki şunları söyledi: “Aslında bugün, 9 Aralık’ta
Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 96’ncı yılını kutluyoruz. O zamandan
beri İstanbul’da bir ticaret ofisimiz var. 1940’tan beri Ankara’da bir
Büyükelçiliğimiz var. Koronavirüs salgını ile Türkiye ve Finlandiya
arasındaki ikili ticaretimiz bu yıl daha da büyüdü. Bu potansiyelin
çok daha fazla büyüme potansiyeli var. Biz de bu yüzden böyle
bir etkinliği planladık” dedi. Antalya’nın Finlandiya için uzun
zamandır gözde bir destinasyon olduğunu belirten Ari Maki, normal
şartlar altında, Finlandiya havayolu Finnair’ın Helsinki ve Antalya
arasında sezonluk uçuşları olduğunu, turizmin yanı sıra, Antalya’nın
ekonomik ilişkiler açısından da Finlandiyalı şirketler için önemli bir
destinasyon olduğunu sözlerine ekledi.
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Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart’ın yeni yazılımında
da kontrolün tamamen belediyede olacağını söyledi. Yeni sistemde
yüklemenin ve harcamanın tek elden yürütüleceğini belirten Başkan
Uysal, “Günün teknolojik koşullarına ayak uyduran, gelişimlere açık
esnek bir yazılım ile sürece bütünsellik kazandıracağız” dedi. Başkan
Uysal, yeni yazılımı, yeni yılın ilk aylarında uygulamaya almayı
hedeflediklerini söyledi.

İklim dostu kent olma
yolunda çalışmalar
sürüyor
Antalya’nın iklim dostu bir kent olmasını amaçlayan ve
Antalyalılara düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam
kalitesi sunmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi
iklim değişikliğine uyum ve iklim krizi ile mücadele konusunda
çalışmalar yürütüyor.

YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇ
BİRLİĞİ
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve ANTGİAD,
başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında iş birliği protokolü
imzaladı. İnisiyatif Antalya iş dünyası ve bölge sanayicileri ile
gerçekleştireceği ilk buluşmada Sanayide Dijital Dönüşüm ve
Sanayide Yapay Zeka konularını işleyecek.

Antalya’nın iklim dostu bir kent olmasını amaçlayan ve Antalyalılara
düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesi sunmayı
hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak 2020 tarihli Meclis
Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde
İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nü kurarak
çalışmalarına başladı.
İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü, iklim değişikliği
konusunda Antalya’nın karbon ayak izi envanterinin hazırlanması,
sürdürülebilir enerji eylem planının hazırlanması, iklim değişikliği
uyum strateji ve eylem planının hazırlanması yönünde çalışmalarını
sürdürüyor. Mevcut 8 adet Güneş Enerji Santraline (GES) ek olarak
Antalya Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve Ulaşım A.Ş. binasına
kurulacak GES’lerin verimliliğinin arttırılması ve kapasite gelişimine
yönelik planlamalar da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Cansel Tuncer başkanlığında ilgili daire başkanlıklarının
katılımıyla toplantılar düzenlenerek, hazırlanan eylem planı ve
stratejilerin bir an önce hayata geçirilmesine yönelik kararlar
alınıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya Genç
İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın iş dünyasının her
kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen
teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve
örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca
yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi
kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı. Antalya Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya
OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD
Başkanı Osman Sert katılıp protokole imza attı.
Gelecek geldi
Pandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını, geçmişte
kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp bilimkurgu gibi gelen birçok
şeyin bugünün gerçeği haline dönüştüğünü hatırlatan Başkan Ali
Bahar, “Bölgemiz firmalarını bu dönüşüme hazırlamak için yıllar
öncesinden çalışmaya başlamıştık. Ancak pandemi hem bizlerin
hem de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi öne çekti.
Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit kaybetmeden içinde
bulunduğumuz dijital çağa adapte olmak zorunda. Antalya Bilim
Üniversitesi ve ANTGİAD ile oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle
Bölgemiz firmalarına, devamında da Antalya’daki küçük ve orta
ölçekli tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının
kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.
Birlikten kuvvet doğar
ANTGİAD’ın çağın gereklerini yerine getirmeyi görev olarak
addettiğini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bu
gereklilikleri de toplumsal farkındalıkla daha da bilinir hale
getirmeyi arzuluyoruz. Pandemi süreci dijitalleşmeye yatırım
yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ortak akılla
gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile Antalya’mız sürdürülebilir
kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecektir. Yapay
zeka ve dijitalleşmenin KOBİ’lerimizin bir parçası olması, çağın
gerekliliklerine ulaşılmasındaki süreçte, katkı sağlayacak önemli bir
unsur olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Gelişmeler memnuniyet verici
Projeden ve gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise
“Önce istişare ile başlayan sürecin adım adım hayata geçirilmesi
memnuniyet verici. Teknolojinin bu denli hızlı evirildiği bir dönemde
sivil toplum örgütlerinin de entegre olduğu, uygulanabilir üniversitesanayi işbirliği modelleri ile dijital dönüşüme hızla geçmeyi
başaracağız” şeklinde konuştu.
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ATSO ve Ziraat
Bankası’ndan işbirliği
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ziraat
Bankası arasında iş dünyasına ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkânı sağlamak
amacıyla protokol imzalandı. “Bankkart Başak Tedarik
Zinciri Finansman Projesi” kapsamında düzenlenen
protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve Ziraat
Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler imzaladı.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Ziraat Bankası tarafından tedarik zincirlerinde finansman
kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek
üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi”
başlatıldığını belirterek, ATSO’nun da proje kapsamında üyelerin
ihtiyaçlarının çözümü noktasında protokole imza attığını bildirdi.
Ziraat Bankası ile başlatılan iş birliğini çok önemsediğini belirten
Davut Çetin, “Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka
üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi.
Bu yöntemle tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra
indirilecek. Risk sıfıra inince satıcılar esnek vade ve taksit imkânlarını
da seçenek olarak sunma imkanına sahip olacaklar. Ürünün alıcılar
açısından faydası ise; finansmana kolay erişim olacak. Alıcılar
ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânına kavuşurken, kredi/
çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret
yapabilecek. Bir diğer faydası da artan kredi limitleri” dedi.

540 gün vade
Alım-satım işlemlerinin POS cihazları üzerinden işleyeceğini belirten
Davut Çetin, “Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım
yüklenecek. Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecek. Bu proje
ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların
ödemelerini POS cihazı aracılığıyla esnek vade ve eşit taksit seçeneği
olmak üzere iki farklı seçenek ile alabilecekler. Örneğin; tedarikçi,
100 bin TL’lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da
3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek, aynı şekilde tedarikçi, 100 bin
TL’lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere
vadeli bir şekilde yapabilecek. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı
tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacak, çünkü muhatabı artık
banka olacak. Tahsilatı da bankadan yapacak.
Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna
göre banka tarafından belirlenecek. Herhangi bir üst limit
bulunmuyor. Herhangi bir sektör kısıtlaması da yok. Oda ve borsa ile
sektör meclisi üyesi firmalarımız bu imkândan faydalanabilecekler.”
dedi.

Buğdaylar filiz verdi
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Yamansaz
bölgesinde atıl arazileri tarlaya çevirerek başladığı
tarımsal üretim çalışmalarında toprakla buluşan
buğday tohumları filiz verdi. Tohumların düzenli
aralıklarla yapılan tarla çıkış kontrollerinde
filizlenmenin iyi olduğu belirlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın covid-19 salgının neden
olabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve atıl arazileri
yeniden tarımla buluşturmak için başlattığı tarımsal üretim
çalışmalarda ikinci aşama devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayında mısırla başlayan üretim
çalışmalarında, ikinci aşama olarak, ekim mevsimin gelmesiyle
buğdaya dönüldü. 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık
mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alan
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından taşlarından temizlendi,
traktörlerle sürülüp işlendi ve ekime uygun hale getirildi.
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İlk yağmurlarla ıslanan toprağa Kasım ayının sonunda buğday
tohumları ekildi. Tohum ekiminin ardından düzenli aralıklarla
ekimin hem tohum kalitesini hem de bu düzgün ekilip ekilmediğini
gösteren tohum tarla çıkışları takip edildi. Kontrollerde tohumların
filizlenmesinin son derece iyi olduğu belirlendi. Su baskınlarına
neden olan son sağanaklardan etkilenmeyen 45 dönüm alanını
buğday filizlerinin yemyeşil kapladığı görüldü.

Eskiyen su sayaçları
yenileniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü
eskiyen su sayaçlarını ücretsiz olarak yeniliyor.
Ekonomik ömrünü dolduran sayaçların yenilenmesi
ile vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu
hizmeti sunuluyor.

ASAT Genel Müdürlüğü hayata geçirdiği proje ile eskiyip yıpranmış olan içme
suyu sayaçlarını bedelsiz olarak yenilemeye başladı. Muratpaşa İlçesi’ne bağlı
Sedir Mahallesi’nde tek tek binaları dolaşan ASAT ekibi eski sayaçları sökerek
yerine yeni sayaçları monte ediyor.
Proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 700 adet sayaç yenilendi. Aralık ayı
sonuna kadar kalanların da değiştirilmesi ile toplamda 4 bin 700 adet su
sayacı yenilenmiş olacak. Yıllar süren kullanımla içlerinden binlerce ton
su geçen sayaçlar yıpranarak ekonomik ömürlerini tamamlıyor. Yenileme
işlemi ile sayaçların ölçüm hassasiyetinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne
geçilirken sağlıklı ve verimli bir içme suyu hizmeti sunulmasına da katkı
sağlanıyor.

KADIN
GİRİŞİMCİLERDEN
DESTEK TALEBİ
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi
Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı
Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu pandemi
nedeniyle birçok işletmenin, kira, SGK prim,
istihdam, vergi gibi sabit giderlerini karşılayamaz
durumda olduğunu ve faaliyetlerini yürütememe
noktasına geldiklerini bildirdi.

Faaliyetleri yasal düzenlemelerle kısıtlanan ve zor durumda olan işletmelerin sabit
giderlerine yönelik desteklerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan
Kocaoğlu şunları kaydetti: “Öncelikle sağlıklı günlere kavuşmamız için alınan
önlemlerin olumlu sonuçlar yaratması ve en kısa zamanda pandeminin sağlığımız
üzerindeki tehdidini geride bırakarak normale dönmek en büyük dileğimizdir.
Mesafe, maske, hijyen kuralları hassasiyeti ile virüsün yayılmaması için bireysel
sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece bu sağlık savaşında başarı sağlamış
olacağız ve normale dönüş hızımızda bu başarı ile doğru orantılı ilerleyecektir.
Sağlık krizini yönetmeye çalıştığımız bu zor süreçte salgının ekonomiye olumsuz
etkileri de maalesef artarak devam ediyor ve her birimiz hizmet alanlarımızda
sektörel ekonomik sıkıntıları yakinen hissediyoruz.
Kısıtlamalar sonucunda sektörel daralmaların yaşandığı bu süreçte esnafın kira,
SGK prim, istihdam, vergi gibi sabit giderlerini karşılayamaz durumda olması,
kur farklarından doğan maliyet artışları işletmeleri faaliyetlerini yürütememe
noktasına getirmiştir. Yaşanan bu sıkıntılar işletmelerin kapanmasına, gelir ve
istihdam kaybı yaşanmasına neden olacaktır. Ülkemizin önündeki en büyük
sorunlardan birisi olan işsizlikle birlikte ve sosyal sorunlar da hızla artacaktır. Bu
tür bir sarmala girildiğinde çıkmak çok daha zor olacaktır.
Bu süreçte işletmelerin sabit giderlerine yönelik desteklerin acilen somut olarak
hayata geçirilmesi çarkların yavaş da olsa dönmeye devam etmesi için zorunlu
hale gelmiştir. İşletmeler pandemi sürecinde gelir sağlayamadıkları için destek
kredilerinin geri ödemelerinin yapılamaması da söz konusu olmuştur. Destek
politikalarında kredi borçlandırması yerine işletme giderlerine yönelik iptal
veya hibelerin gündeme alınması ve bu dönemde acilen hayata geçirilmesi
ticari sürekliliğin sağlanması ve istihdam kaybının artmaması için büyük önem
taşımaktadır. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunların yansıması tüm girişimciler
için bu süreci yönetmek adına içinden çıkılamaz bir durum haline dönüştürmüştür.
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilerimiz adına
yaptığımız anketler ve gelen talepler doğrultusunda sektörel ortak sorunların
çözümüne yönelik destek beklentilerini ATSO ve TOBB aracılığı ile ilgili
bakanlıklara iletiyoruz. Destek taleplerimize dair sektörel beklentilerin acil eylem
planları ile hayata geçirilmesinin önemini kadın girişimcilerimiz adına bir kez daha
ifade ediyoruz.
Hepimiz için sağlık diliyor, sağlığımız için zor koşullarda mücadele eden sağlık
çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum.”
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Doğu Garajı
ve Nekropol
Projeleri’nde
hummalı çalışma
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
yapımına devam ettiği Doğu Garajı
Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile
Nekropol Müzesi Projesi’nde çalışmalar
adım adım sona yaklaşıyor. Projede
hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını
verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile Antalya Nekropol Müzesi
Projelerini bitirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Proje yüzde 95 seviyesinde
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi inşaatı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Projede
çalışmalar binanın dış cephe kaplama ve peyzaj işlerine yoğunlaştı. Bina içinde mimari
sonlandırma imalatları yapılırken, elektrik ve mekanik işlemler ile bina içinde ince
iş çalışmaları sürüyor. 5 katlı merkezde geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı
dükkanlar, kafe ve eğlence alanları ile yer altında 3 katlı bir otopark hizmet verecek.
Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için geniş kapasiteli
olacak.
2 bin 500 yıllık tarih sergilenecek
Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek Antalya Nekropol Müzesi çalışmaları
da aralıksız sürüyor. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan arkeolojik buluntuların
yağmur ve güneş ışınlarından korunması için nekropol alanı çatı kısmındaki çelik
konstrüksiyonların montajı tamamlandı. Alanda elektrik mekanik alt yapı çalışmaları
ile zemin duvar tavan kaplama işleri yürütülüyor. Proje kapsamında alanda yürütülen
antik mezarların düzenleme ve temizlik çalışmaları daaralıksız devam ediyor.
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Kepez’in dört bir
yanına ‘Mobil Atık
Getirme Merkezi’

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kepezaltı-Santral Mahallesi’nde
kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı ve yaşamın başladığı A parseldeki
Sur Yapı Konutlarına 8 gözlü, güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
yerleştirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kepez
Belediyesi çevreci çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi
kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Kepez
Belediyesi, ilçenin dört bir yanına güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme
Merkezi’ yerleştirerek, çöpleri kaynağında ayrıştırıyor. Kepez
Belediyesi, çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezini KepezaltıSantral Mahallesi’ndeki sur yapı konutlarına da kazandırdı. Yaşamın
başladığı alana 8 gözlü Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.
Mobil Atık Getirme Merkezlerinde kağıt, karton, plastik, cam, metal,
bitkisel atık yağ, pil, elektronik atıklar, maske ve eldiven atıkları
kaynağında ayrıştırılırken, kişisel hijyen atıklarının da atılabileceği
bir alanda oluşturuldu. Kepez Belediyesi pandemi sonrası kişisel
atıklar bölümünü kitap toplama alanına çevirecek.
Kepez Belediyesi, daha önce 9 adet olan Mobil Atık Getirme
konteyner sayısını, Yeşilyurt mahalle muhtarlığı karşısı ve Sur Yapı
konutları A parselle birlikte 11’e çıkarmış oldu.

Yeni kreşin inşaatı başladı
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, 3 bin metrekare yeşil alana
sahip olacak yeni kreşinin inşaatına başladı. Belediye Başkanı
Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan eski Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün yeni eklenecek yapılarla kreş olarak hizmet
vereceğini söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe,
Konuksever, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu mahallelerindeki
kreşlerin ardından yeni kreşin, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün Şirinyalı Mahallesi’ndeki eski yerine yapıldığını
belirtti. Başkan Uysal, yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alana
sahip olacağını söyledi.

Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs
merkezleri, gençleri üniversite sınavlarına hazırlayan merkezleri
ve mesleki eğitim, hobi, sanat kurslarıyla ilçenin en büyük eğitim
kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, 6’ncı kreşinin
inşaatına Şirinyalı Mahallesi’nde başladı.

Alanda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kullandığı yapının
korunacağını ve yeni eklemelerle tek katta bin 785 metrekarelik
bir kreşe sahip olacaklarını belirten Başkan Uysal, kreşte
idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku
odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi,
oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, açık oyun alanı
bulunacağını da sözlerine ekledi.
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BAŞKAN ESEN:
‘Öküz altında
buzağı aramaya
gerek yok’
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin
Liman Mahallesi’ndeki bir inşaat
ruhsatını mahkemeye taşımasının
ardından Belediye Meclis Toplantısı’nda
yaptığı açıklamada, “Burayla ilgili imar
planlaması 20 Haziran 1991 tarih ve
193 sayılı Antalya Belediye Meclisi
kararı ile yapılmıştır. Aradan geçen 30
yıl içinde bu parsel ile ilgili hiçbir plan
tadilatı ve revizyonu yapılmamış” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mimarlar Odası Antalya
Şubesi’nin Liman Mahallesi’ndeki bir inşaatı mahkemeye taşıması
hakkındaki gelişmeleri, Ocak ayı olağan meclis toplantısında meclis
üyelerine aktardı. Belediye başkanlarının bir duruma tek taraftan
bakmasının doğru olmadığını belirten Başkan Esen, söz konusu
inşaatın bir tarafında arsa sahibi, bir tarafında müteahhit, bir
tarafında da çevre halkı olduğunu kaydetti. Belediye başkanı olarak
bütün dengeleri gözeterek cevap vermek durumunda olduğunu
aktaran Esen, “Konu hakkından çıkan haberler sonrası bazı kesimler
tarafından eleştirildim. Bulunduğum makam dolayısıyla eleştirilere
anında yanıt vermek doğru değil. Bir kurum idare etmenin ciddiyeti
içerisinde, söylediğimiz her söze dikkat ederek cevap vermek
durumundayız. Benim cevap vereceğim yer ise Konyaaltı halkının
temsilcilerinin bulunduğu meclis ve meclis üyelerinin huzurudur”
dedi.
30 yıl önce planlandı
Bahsedilen bölgenin Serbest Bölge’nin hemen yanında, Mimoza
Sitesi’nin hemen arka tarafında olduğunu belirten Başkan Semih
Esen, şu bilgileri paylaştı: “Söz konusu inşaat alanıyla ilgili imar
planlaması 20 Haziran 1991 tarih ve 193 sayılı Antalya Belediye
Meclisi kararı ile yapılmış ve bölge ticari alan olarak planlanmış.
Aradan geçen 30 yıl içinde bu parsel ile ilgili hiçbir plan tadilatı ve
revizyonu yapılmamıştır. Ne bizim dönemimizde ne de bizden önceki
dönemde Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi açısından bu bölge
ile ilgili yapılmış hiçbir işlem yoktur. Ne bir kat veya emsal artışı,
ne tür, ne de cins değişikliği anlamında hiçbir işlem yapılmamıştır.
Bu arsa ile ilgili sahipleri ve yatırımcılar, belediyemize gelerek
ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat başvurusunda yapının,
çevresindeki emsallerinden çok aşırı bir durum yaratmamasını
dikkate aldık. Yapılan ilk başvuruda 25 katlı bir yapı ruhsat bizden
istendi. Bu talebin çevresindeki emsalleri ile ilgili denksiz bir durum
oluşturacağını belirterek, yazılı olarak bu ruhsat başvurusunu
reddettik. Daha sonra 16 katlık bir ruhsat başvurusu yapıldı, bu
başvuru olumlu karşılandı ve ilgili yere ruhsat verildi.”
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Çevresindeki yapılar 14-15 katlı
İnşaatın yanındaki yapıların 14-15 katlı binalar olduğuna dikkat
çeken Esen, “Başvuru sahiplerine ayrıcalıklı bir ruhsat vermedik. Bir
diğer önemli konu ise ruhsat başvurularının kabul ya da reddetmek
konusunda belediyelerin elleri o kadar da geniş değil. Ruhsat
verirken bakılacak hususlar bellidir. Yapının bölgenin kat yapısına
uyumuna ve emsalini aşıp aşmadığını bakarsınız. Peki, o bölgede kat
sınırı nedir, o dönemki imar planlarında yükseklik serbest olarak
belirlenmiş. Biz o bölgede yükseklik serbest olmasına rağmen,
etrafındaki yapılarla bir uyumluluk sağlasın diye takdir hakkımızı
kullanarak ilk yapılan başvuruyu kabul etmedik. 16 katlık bir yapı
olarak yeniden başvuru yapıldığında ise ruhsatı verdik. Belediye,
inşaat ruhsatı için başvuran kişilere ruhsatı vermediğinde hukuki bir
gerekçe sunmalıdır. Hangi hukuki gerekçe ile ruhsatı vermediğinizi
karşı tarafa anlatmanız lazım. Eğer geçerli bir hukuki gerekçe
olmadan birinin ruhsat başvurusunu reddederseniz, bu işlem davalık
olur. Davalık olması neticesinde geçerli bir hukuki gerekçe ortaya
koymadıysanız, başvuru sahibinin zararı ortaya çıkar. Bu zararı
da belediye öder. Biz bu işlemleri yaparken, hiç kimsenin hakkını
kimseye yedirmemek adına çok dikkat ediyoruz” dedi.
‘Öküz altında buzağı aramayın’
Bölge ilgili imar planlamasında tadilat yapmadıklarına vurgu yapan
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bizim yapabileceğimiz şey,
plan hükümlerini ve mevzuatı uygulamaktır. Burada belediyeye
olumsuzluk ithaf edilecek herhangi bir durum yok. ÇED raporu ile
ilgili karar dosyalarında yok deniliyor ama var. Zemin etüdü ile ilgili
Ankara Üniversitesi’nin raporu var. UKOME’nin uygun görüşü var.
Biz devlet kurumu yönetiyoruz. Söz konusu olay yargıya intikal etti.
Mimarlar Odası davasını açtı. Davası görülen konuyla ilgili bilgi ve
belgeleri ortaya dökersem, bu devlet yönetmenin, kurum yönetmenin
ciddiyetini aşar. Konyaaltı’nın halk iradesi olan meclis üyelerinin
huzurunda gereken bilgileri verdim. Gereken tüm bilgi, belge ve
dokümanları Türk milleti adına yargılama yapan mahkemelere
sunacağız. Kimsenin öküz altında buzağı aramasına gerek yok. Bizim
kimsenin buzağısı ile işimiz yok” diye konuştu.
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HİLAL SARIHAN
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum; uzun süredir tanıdığım
ve tanımaktan büyük mutluluk duyduğum, daima kendisini daha fazla
geliştirmek, etrafını güzelleştirmek çabasıyla inanılmaz işlere imza atan, son
olarak da emlak piyasasında başarıyla kariyerine devam eden arkadaşım,
Sevgili Hilal Sarıhan oldu… Kendisiyle hem yeni çalışma alanıyla, hem
hayatla, hem de zor bir dönem olan şu günlerde yaptıkları ile ilgili son derece
samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Bu dönemler ile ilgili tavsiyeleri ve emlak
piyasasına dair gözlemlerinin ilginizi çekeceği inancındayım…
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Saç & Makyaj

Hilalciğim, okuyucularımıza kısaca
kendini tanıtabilir misin?
Şimdilerde adına “Aşk-ı Şehir”
denilen Eskişehir’de doğdum, büyüdüm.
Yine Eskişehir’de çok erken yaşta iş hayatına
atıldım; uzun süre havacılık sektöründe
çalıştım. Her şeyde bir hayır vardır ya; iş
yerimde aşkı buldum. Evlendikten hemen
sonra eşimin görevi nedeniyle Ankara’ya
taşındık. Öyle olunca da, yeni başlangıçlar
için hem işimden hem Eskişehir’den
ayrılmak zorunda kaldım. Eşim Türk
Hava Kuvvetleri’nde Savaş Pilotu idi. F-16
uçaklarında ilk uçan pilotlardandır. Böylece
Ankara günlerimiz başladı. Yaşam koşulları
çok zor bir yer olmasına rağmen çok keyifle
güzel hatırladığım yıllarım. Yıllar sonra
Ankara’daki günlerimiz bitmiş, yine yeni bir
başlangıç için yeni bir ülkede bizim için yeni
bir yaşam başlamıştı. Uzun süre Almanya’da
yaşadık. Büyük kızımız Cemresu Almanya’da
doğdu. Mekatronik Mühendisliğini bitirdi. Şu
anda da pilotaj eğitimi alıyor ve bir yandan
da müzik spor resim alanındaki faaliyetlerini
devam ettiriyor.
Ankara’da olduğu gibi Almanya’da da güzel
anılarımızla oldu ve farklı kültürde yaşamın
bize sağladığı değerlerle döndük. Yine, yıllar
sonr, yeniden yollardaydık. Bu defa yol bizi
Konya’ya getirdi. Konya’daki günlerimiz
tahmin ettiğimizin aksine gerçekten başka

bir güzel geçti. Konya sonrası eşimin Sun
Express’te göreve başlaması nedeniyle,
Antalya’da yaşamaya başladık ve Antalya’da
yaşıyor olduğumuz için kendimizi çok şanslı
hissediyoruz. Şu an on birinci sınıfta olan
küçük kızımız Nehir, Antalya’da doğdu.
Akademik olarak başarılı olduğu kadar
müzik, resim ve özellikle spor dalında
çalışmaları var. Okçuluk spor dalında
Bireysel ve grup olarak Antalya ve Türkiye
şampiyonlukları var.
Emlak piyasasında var olma
hikayenden bahseder misin?
Geçen süre içinde, eşimin yoğun
çalışmaları ve hassasiyet gerektiren
mesleği dolayısıyla gerek çocuklarımızın
gerekse evimizin sorumlulukları daha çok
bendeydi. Çocuklarımla ilgilenirken, bir
taraftan da network-marketing alanında
deneyimlerim oldu. Artık çocuklarım epey
büyüdü, şartlarımız farklılaştı ve ben de
yeniden iş hayatına  atılmak istedim.
Siz neye hazırsanız hayat size onu getirirmiş
ya; benim için de böyle oldu. Emlak
danışmanlığı ile ilgili eğitimlerimi almış ve
bu işi nasıl yapabileceğimi düşünme ve karar
verme aşamasındaydım. O süreçte tanıştığım
Sevgili Songül sayesinde Yasemin Morrissey
ile iyi ki yollarımız kesişti. Sevgili Yasemin,

Serkan ve Bayram çok güzel bir proje
oluşturmuşlar. Ben de bu projenin başlangıç
sürecinde kendileri ile bir araya gelmiş
oldum.
Böylece gayrimenkul alanında çalışma
hayatıma Riba Yatırım ile güzel bir başlangıç
yapmış oldum… İlk karşılaşmamızdan
itibaren bana inanıp göstermiş oldukları
güven ve destekleri için kendilerine çok
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ofisteki tüm
çalışma arkadaşlarımın birbirilerine destek
olduğu, son derece kibar, saygılı, paylaşımcı
ve huzurlu bir ortamda olmaktan oldukça
memnunum. Sene sonu değerlendirmemizde
bu huzurlu ortamın hepimiz adına ve
ofisimiz açısından verimli geçtiğini
gördük. Bu sene ofiste; birden fazla ciro
birincisi, yıl içersinde ciro bazında üçüncü
olmanın keyfini yaşadım. Şükür ki, çok
başarılı yıl geçirdik.
Tabii ki, insanlık için her zaman, her şey çok
güzel olsun istiyorum. Bu sene herkes için
çok zor bir seneydi. Umarım hızlıca geçer bu
sıkıntılı günler. Bu zorluklar içerisinde, kendi
adıma çok güzel ve verimli  bir yıl geçirdim.
Bu  çalışmaların sonucunda rahmetli
babamın bir tavsiyesini de yerine getirme
şansını yakalamış olmak, benim için ayrı bir
manevi değer taşıyor.
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Antalya emlak piyasası hakkında,
başladığın günden bugüne
gözlemlerin neler? Son durum
sektörde nedir?
Emlak sektörüne girdiğim günden
bugüne kadar gözlemlediğim en önemli
konu; kazançlı bir alan olduğu…
Eğer  kendinize oturmak için bir ev almak
istiyorsanız, doğru zaman diye bir şey
yok. “Her zaman, doğru zaman! Hayat
yarına bırakılmayacak kadar  kısa”… Eğer
gayrimenkul alanında yatırım yapmak
istiyorsanız, mutlaka kendinize bir emlak
danışmanı bulmanız gerekiyor. İşbirliği
içerisinde olduğunuz danışmanınız, sizin
için tüm imkanları araştıracaktır, emin
olun. Bu sene sektörde Antalya satışta
birinci sırada, şu anda en çok talep gören
şehirlerden birisi. Bu talepler arasında
müstakil evler de önemli ölçüde talep
görmekte... Görünen o ki, gayrimenkul her
şeye rağmen hem kazançlı olmaya hem de
kazandırmaya devam edecek.
İşinde “Empati”nin ne kadar yeri var?
Bu konuda neler söylemek istersin?
Empati… Hayatımızın her alanında çok
önemli olduğu gibi, tabii ki bu alanda da
önemli. Ne istendiğini doğru anlamak, çok
daha kolay ve doğru şekilde yardımcı
olabilmenizi sağlıyor. Yıllardır kişilikler,
psikoloji, karakteristik özellikler üzerine
eğitimler alıyorum. Bu eğitimlerin hayatımın
her alanında olduğu gibi, tabii ki bu alanda
da çok faydasını gördüm.
Hobilerin ve ilgi alanlarından kısaca
bahseder misin?
İlgi alanlarımın başında farklı kültürleri
tanımak geliyor. Bununla birlikte; tenis
oynamayı, kayak yapmayı, yüzmeyi çok
seviyorum. Yemek yapmayı da çok severim.
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Ayrıca yine farklı kültürlere ait Tango,
Sirtaki, gibi farklı kültürlere ait dansları
öğrenirken elbette kendi yörelerimize ait
Zeybek, Silifke gibi halk oyunlarınıda çok
severek ve oynarım.
Halk müziği koromuzla bir konser verdik, bu
konserde birde solo türkü söyledim. O kadar
heyacanlı bir yermiş ki sahne titrediğimi
hatırlıyorum. Koromuzun çalışmaları devam
etmektedir..
Antalya’ya geldiğimde yüzmeyi çok iyi
bilmiyordum. Her gün, herkesten gizli
çalışmaya gidiyordum, çok çalışıyordum. Çok
uzun sürmedi derinlerde yüzebilmem. Ne
müthiş bir keyifmiş derin sularda yüzmek…
Tam da burada şunu söylemek isterim ki;
“Ne istediğimiz önemli” ancak, “İstediğimiz
şeyi ne kadar istediğimiz çok daha önemli”…
O zaman sanırım emek vermeye değer
görüyoruz ve emek verilen her şeyin sonucu
mutlaka başarı oluyor…
İçinde bulunduğumuz pandemi
sürecinde neler yaptın? Nasıl vakit
geçirdin? Bu konudaki tavsiyelerin
neler olur?
Pandemi sürecinde tabii ki uzun süredir

ilk defa; aile olarak uzun soluklu birlikte
olabilme şansımız oldu. Aile olarak bir arada
olmak tabii ki çok keyifliydi ama belirsizliğin,
şaşkınlığın getirdiği kısa süreli tembellik
ve gerginlikten sonra hepimiz kendi yaşamı
ve planları doğrultusunda çalışmalara
devam ettik. Bu süreçte ben yine “Liderlik,
Yöneticilik, Psikoloji, NLP, Sosyal Medya
Bağımlılığı” eğitimlerime devam ettim. Hatta
en yenisi oyunculuk alanında  başladığım
eğitim. Umarım başarılı olabilirim. Sanat
alanında bir eğitimim daha var ama onu da
ilerde paylaşacağım. Yarım kalan kitaplarım
vardı; biraz onları bitirmeye çalıştım…
Herkese önerim; her şey durmuş gibi görünse
de, yaşam ilerlemeye devam ediyor. Evde
de çok verimli geçirilebiliriz zamanımızı.
Gerçekten emekle hazırlanmış çok güzel
online  eğitimler var. Herkes bundan
faydalanabilir… O güzel söz gibi “Hayatın
bizi ne zaman dansa kaldıracağı belli olmaz.
Biz müziğimizi yanımızda taşıyalım...” Yani
durmak diye bir şey yok yaşamda. Biz yaşam
için hep hazır olalım.
Bu arada; AB  projeleri, Avrupa ile
yurtdışı öğrenci – gençlik değişim
programları, sanatsal çalışmalarla
birlikte  sürdürdüğümüz Erasmus K1

projeleri ile merkezi finansla yürütülen
önemli bir kent ağı projesi olan, Antalya’da
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere
içinde 3 belediye, 3 üniversite, Valilik ve 10
STK ile birlikte “SivilAnT” adlı Kamu – STK
projesini gerçekleştirdiğimiz, kültür ve sanat
içerikli ‘Hayat Sahnesi Derneği’nin Kurucu
Yönetim Üyesiyim. Pandemi döneminde
dernekle ilgili bazı çalışmalarımızı
değerlendirdik ve yeni planlar üzerinde
çalışmalar yaptık.
Ailecek seyahat etmeyi sevdiğinizi
biliyorum. Seyahat etmek senin için
ne ifade ediyor? Bu konudaki gelecek
planların neler?
Seyahat en çok sevdiğim konu. Çocuklarımız
dünyayı haritalardan veya resimlerden
değil, kendi gözleriyle görüp tanısınlar
istediğimiz için; imkanlarımız dahilinde
dünyayı gezmeye gayret ediyoruz. Elimizden
geldiğince, bulduğumuz her imkanı
değerlendiriyoruz.
Seyahatlerimde en çok sevdiğim şey; yerel
halkla iletişim kurabilmek, oradaki yaşamı
deneyimleyebilmek, yürüyerek şehri gezmek,
tanımak… Avrupa veya Amerika gibi
kıtalarda, gerek eğitim gerek sosyal alandaki
standartlarını görürken diğer taraftan Afrika
ya da Asya’daki bazı ülkelerin yaşam
mücadelesine şahit olmak, oldukça etkiliyor
hayata bakışımızı… Özgürlüğün bedeli çok
ağır ve özgür olabilmenin değeri tartışmasız
çok önemli… O seyahatler sırasında
tanıdığımız ve haberleşmeye devam ettiğimiz
arkadaşlarımın olması, benim en güzel kaza
nımlarım... Seyahatlerimizde değişik yaşam
biçimlerini görmek kadar, değişik lezzetleri
tatmak da çok keyifli. Zaman zaman evimizde
deniyoruz yeni lezzetleri ancak her şey
yerinde güzel...
Bir de gençlerle ilgili bir tecrübemizi
paylaşmak istiyorum; Afrika, Amerika,
Avrupa, Asya, dünyanın her yerinde
gördüklerimiz, öğrenci değişim programıyla
yurt dışından gelen öğrencileri evimizde
misafir etmemiz, diğer taraftan da
büyük kızım Cemresu’nun bu program
kapsamında farklı ülkelerde  aileler
ile bir süre yaşama şansı bulması ve
bununla birlikte bir çok farklı ülkeden

gençlerle uluslararası kamplara katılması
sonucunda, gördük ki; “Ülkeleri ayıran
sınırlar, sınırları yaratan insanlar”…
Oysaki dünya hepimizin! Dünya
üzerindeki tüm  gençlerimizin hayallerini
desteklememiz çok değerli. Çünkü
gençlerimiz; ülke, din, dil, ırk, cinsiyetle
kategorize edilmeden, insanlık yararına
yapmak istedikleri güzel hayaller ve bu
hayalleri gerçekleştirecek planlar kuruyorlar.
Biz gençlerin hayallerini desteklersek veya
önlerinden çekilirsek, onlar gerçekten
dünyayı çok güzel hale getirecekler…
Seyahatlerimizden öğrendiğimiz bir şey
daha var ki; gerçekten dünyada her yer ayrı
güzelliklere sahip. Ancak Atatürk’ün dediği
gibi; “Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel
şehridir”…
Antalya’yı, İstanbul’u, hele Boğaz’da oturup
kahve içme keyfini hiç bir şeye değişmem.
Tabii Aşk-ı Şehrimi de…
Her şey normale döndüğünde,
yapılacaklar listende neler var?
Hepimiz hayatlarımızda zaman zaman
zor dönemler yaşadığımız gibi dünyada

da her dönem farklı  sıkıntılar yaşanıyor.
Ve çoğu sıkıntı bizim kontrolümüzde
gelişmeyebiliyor. Her şeyin iyi sonuçlanması
en büyük dileğim. Ancak kendi
kontrolümüzde olan her şeyi mevcut şartlar
dahilinde planlayıp eyleme dönüştürmeyi
ve yaşayabilmeyi tavsiye ediyorum.
“Pandemi geçtikten sonra”, “Bu zorlukları
aşılım da…” vs… vs… demek yerine; bu günkü
mevcut şartlar dahilinde yapabileceğimiz her
şeyi gerçekleştirmeyi öneririm. Ben elimden
geldiğince böyle yapıyorum. Çünkü “Ne kış
sonsuza kadar sürer, ne ilkbahar sırasını
şaşırır”. Ben bu inancımı koruyorum ve hep
koruyacağım
Güzel arkadaşım ziyaretin ve güzel
sohbetin için çok çok teşekkür
ederim...
Son bir şey daha söylemek istiyorum,
Tüm içtenliğimizle farkında olmamız gereken
çok önemli birşey daha varki;
“”GÜNEŞ her gün herkes için parlıyor” diyor
ve Herkese bol şans diliyorum....
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Yoğun yaşam temposunun
yanı sıra kış mevsiminin gelişi
ile beslenme ve egzersiz
alışkanlıklarımızda aksamalar
yaşanabiliyor. Özellikle sağlıklı
beslenme ile ilgili kış mevsiminin
zenginliklerinden yararlanmak,
genel sağlık açısından hayat
kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı bir
diyet, beden sağlığının yanı sıra
göz sağlınıza da destekleyici
etkide bulunabiliyor. Barındırdığı
vitamin ve mineraller ile göz
sağlığınızı koruyacak 10 besini
Dünyagöz Antalya’dan Op. Dr.
Özgür İlhan açıklıyor.
Sadece beden sağlığı için değil, göz
sağlığımız için de yediklerimize
dikkat etmemiz gerektiğini ve
bu açıdan kış mevsiminin büyük
bir fırsat olduğunu belirten Op.
Dr. Özgür İlhan, “Vücudumuzun
en önemli ihtiyacı düzenli ve
doğru beslenmektir. Bunun yanı
sıra yapılacak egzersizler de
genel sağlığımıza büyük faydalar
sağlamaktadır. Sadece beden
sağlığımız değil göz sağlığımız da
beslenme alışkanlıklarımızdan
doğrudan etkilenmektedir. Özellikle
göz sağlığı için beta karoten ve A
vitamini içeren besinler tüketmek
retina ve gözün diğer bölümlerinin
düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.
Bu yöndeki en büyük zenginliği
ise kış mevsiminde yaşamaktayız.”
diyor.
Barındırdığı vitamin ve mineraller
ile göz sağlığınızı koruyacak 10 besini
sıralayan Op. Dr. Özgür İlhan, “Koyu,
yeşil yapraklı sebzeler, turuncu
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Kış Mevsiminde Göz Sağlığınızı
Koruyacak 10 Besin

meyve ve sebzeler, balık, fasulye ve baklagiller, yumurta,
turpgiller, fındıklar ve tohumlar, yağsız et ve orman
meyvelerinin tüketimi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu
besinlerin düzenli şekilde tüketimi hem genel sağlığımıza
hem de göz kuruluğuna, yaşa bağlı makula dejenerasyonu,
glokom, gece körlüğü, katarakt gibi göz hastalıklarına karşı
da tam koruma sağlıyor. Ispanakta bulunan A vitamini gözün
gece görüşünü ve direnicini artırırken, yaban mersini ve
tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve
makula dejenerasyonu riskini en aza indiriyor. Omega-3’ler
bakımından zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu
koruyan hücre zarlarına yapısal destek sağlıyor.
Tamamlayıcı besinler arasında en zengin içeriğe sahip
chia tohumları ise içinde barındırdığı beta karoten, E ve C
vitaminleri makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.
Göz Sağlığınızı Koruyacak 10 Besin
1. Koyu, Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, gözünüzdeki kan
damarlarını güçlendiren ve katarakt oluşumunu önleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca
yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatan lutein ve zeaksantiniye sahiptir.
2. Turuncu Meyve ve Sebzeler: Tatlı patates, balkabağı, havuç, turuncu biber ve kayısı gibi
turuncu besinler beta-karoten açısından zengindir. Gözlerde gece görüşünü güçlendirirken yaşa
bağlı makula dejenerasyonunun da ilerlemesini yavaşlatır.
3. Balık: Somon, ton balığı veya alabalık gibi balıklar bağışıklık sistemini güçlendiren hücre ve
sinir sistemini koruyan Omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3’ler kuru göz semptomlarını
hafifletebilir ve glokoma karşı koruyabilir.
4. Fasulye ve Baklagiller: Nohut, barbunya, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde çinko oranı
yüksektir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini
azaltmada yardımcı olabilir. Ayrıca gözü koruyan bir pigment olan melanin üretimine de yardımcı
olur.
5. Yumurtalar: Yumurtalar, değerli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir.
İçeriğinde lutein, çinko, zeaksantin, D ve A vitaminlerini barındırır. Gözleri gece körlüğüne ve
kuruluğa karşı korur.
6. Kabak: Kabak, lutein ve zeaksantin ve C vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır.
Kışlık kabak A vitamini ve Omega-3 yağ asitleri içerirken, yaz kabağı da çinko kaynağıdır. Gece
körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır.
7. Turpgiller: Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeleri barındıran turpgiller A,
C ve E vitaminleri, lutein, zekasantin ve beta-karoten gibi besin maddelerinin kombinasyonuna
sahiptir. Bu antioksidan bileşikler hastalıklara karşı vücuttaki ve gözdeki hücreleri korur.
8. Fındıklar ve tohumlar: Fındık, badem, yer fıstığı gibi besinler güçlü bir antioksidan olan E
vitamini açısından zengindir. Keten ve chia tohumları da iyi bir Omega-3, vitamin ve antioksidan
kaynağıdır. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru göz ve diğer hastalıklara karşı
doğal koruma sağlar.
9. Yağsız Et: Özellikle kümes hayvanları, istiridye ve yengeç gibi yağsız etler çinko açısından
zengindir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini
azaltmada yardımcı olabilir.
10. Orman Meyveleri: Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler yaşa bağlı makula
dejenerasyonu ve katarakta karşı koruma sağlayan bioflavonoidler bakımından zengindir.
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PANDEMİDE

ANNE VE
BABALARA
ÖZEL

8
TÜYO!
Acıbadem Altunizade Hastanesi
Klinik Psikolog
Naz Tanoğlu

Bir yandan uzaktan çalışma modeliyle kendi iş yaşamlarının
sorumluluklarını yerine getirmeye bir yandan da online eğitim
nedeniyle gün boyu evde zaman geçirmek zorunda kalan
çocuklarıyla ilgilenmeye çalışan pek çok anne baba, adeta
kendileri nefes alamaz hale geldiklerinden yakınıyor. Peki, anne
babalar pandemi sürecinde kendi psikolojilerini korumak adına
neler yapabilirler? Klinik Psikolog Naz Tanoğlu, pandemide anne
ve babalara özel tüyolar verdi, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden Klinik Psikolog Naz Tanoğlu,
“Bu olağanüstü süreçte farklı roller üstlenmek zorunda kalan
ebeveynler de, tıpkı çocuklarını koruyup rahatlatmaya çalıştıkları
gibi kendilerini de ihmal etmemeli, bazı pratik önlemlerle bu süreci
atlatmanın yollarını göz ardı etmemelidirler. Aksi halde fiziksel
ve psikolojik sağlıklarında bozulma yaşayacakları gibi, bu olası
bozulma çocuklarına da olumsuz yansıyacaktır.” diyor. Peki anne
babalar pandemi sürecinde kendi psikolojilerini korumak adına
neler yapabilirler? Klinik Psikolog Naz Tanoğlu, pandemide anne ve
babalara özel tüyolar verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Kendinize karşı şefkatli olmayı unutmayın
Covid-19 pandemi sürecinde belirsizlikler kaygıyı artırırken,
kaygıya neden olan etkenlerden biri de kontrol etmemizin mümkün
olmadığı şeyleri kontrol etme çabasından kaynaklanıyor. İçinde
olduğumuz durumun en zorlayıcı tarafı; gözle görülmeyen ve ne
zaman biteceği belli olmayan dolayısıyla da kontrol algımızı tümden
sarsan bir tehdidin karşısında sürekli tetikte olmamız. Bu oldukça
yorucu ve yıpratıcı deneyim karşısında kendimize şefkatli olmayı
hatırlamalıyız. Tıpkı çocuğumuzla konuşurken olduğu gibi kendimize
de ihtiyacımız olan desteği ve anlayışı göstermeliyiz. Dışarda kontrol
edemediğimiz bir virüsle mücadele ederken içimizde güvenli bir yer
oluşturmak, dayanma kapasitemizi arttıracaktır.
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Eğlenceli etkinlikler yapın
Çocuklar, belirli sınırların olduğu bir düzen içinde yaşamaya ihtiyaç
duyarlar. Her ne kadar bazen buna itiraz etseler de sınırlamalar
onlara güven duygusu aşılar. Birlikte rutin program oluşturun. Ders
dışı saatlerde oyun gibi aktivitelerin de bir rutin çerçevesine alınması
tercih edilebilir. Çünkü unutulmamalıdır ki, çocukların eğitim alma
ihtiyaçları olduğu kadar, oyun oynamaya da ihtiyaçları vardır. Bu
nedenle hem kendi kendilerine hem de birlikte yapabileceğiniz
etkinliklere rutininizde yer açmanızda fayda var. Siz de bu etkinlikler
sırasında kendinizi oyunun eğlencesi ve dinlendiriciliğine bırakarak
rahatlayabilirsiniz.
Kendinize zaman ayırın ve bunu çocuğunuza anlatın
Her yere ve her şeye yetişmeye çalışıyorken, eğer kendinizi
iyi hissettirecek şeylere vakit ayırmazsanız, iyi hissetmeniz
zorlaşacaktır. Üstüne bir de çocuklarınızla ilgilenmeniz bu koşullarda
mümkün olabilir mi? Çocukların bu dönemde psikolojik sağlıklarını
koruyabilmeleri doğrudan anne babaların ruh sağlığı ile ilgilidir.
Siz iyi hissettirecek kaynaklara yöneldikçe bu çocuğunuza da
yansıyacaktır. Öyleyse daha iyi hissedebilmek için kendinize “Neye
ihtiyacım var?” sorusunu sorun. Açığa çıkan ihtiyacınıza yönelik sizi
destekleyecek uğraşlara yönelebilirsiniz. Bunu yaparken de kendinize
neden vakit ayırmanız gerektiğini uygun bir dille çocuğunuza
anlatmayı unutmayın (Örneğin; onlarla daha iyi ilgilenebilmek için
buna ihtiyaç duymanız gibi)

Bardağın dolu tarafını göz ardı etmeyin
Evde işlerin daha kolay yürümesi için çocuklara
ev içerisinde sorumluluklarını arttıracak
görevler verebilirsiniz. Örneğin, yemek
masasına tabak taşıyabilir, bulaşık makinesini
yerleştirmeye yardımcı olabilir, yatağını
toplayabilir. Ayrıca bu dönemde sürekli evde
oldukları için sizlerin onları gözlemleyebilmeniz
de daha kolaylaşacaktır. Bu sayede okulda
olsalar alamayacakları birebir ilgiyi ve dikkati
evde anne babalarından alabilecekleri gibi,
siz de çocuğunuzun zorlandığı alanları tespit
ederek bunları geliştirme fırsatı bulabilirsiniz.
Mizaha daha çok yer açın
Zor dönemlerden geçerken en iyileştirici olan
şeylerden biri de gülmektir. Mizahı bir baş
etme mekanizması olarak daha çok kullanmak
çocuklara psikolojik esneklik kazandırır.
Onlara işler planlandığı gibi gitmediğinde stresi
çözümlemeleri için destek sağlar. Bu davranışı
pekiştirmelerindeki en büyük kaynak şüphesiz
anne babalarını gözlemleyerek olacaktır.
Onlara mizah ve espri duygunuzu göstererek
model olun. Bol bol gülmek hem sizin hem
çocuklarınızın kısacası evde herkesin ruh
sağlığına iyi gelecektir!
Arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapın
Sosyalleşmek bize anne baba, eş, çalışan olmak dışında kim
olduğumuzu hatırlatır ve hayat koşuşturmacasında bir nefes alma
alanı yaratır. Pandemi sürecinde sevdiklerimizle eskisi gibi fiziksel
olarak görüşemiyor olmak, bizi en önemli destek kaynaklarımızdan
birinden mahrum bıraktı. Evlere kapanmanın getirdiği sosyal
izolasyon ve yalnızlık duygusu ile baş etmenin en iyi yollarından
biri de görüşemediğimiz arkadaşlarımızla görüntülü konuşmalar
yapmaktır. Ayrıca buna bizlerin ihtiyacı olduğu kadar çocuklarımızın
da ihtiyacı olduğunu hatırlamalı, ders aralarında eskiden teneffüs
vakitlerinde yaptıkları gibi arkadaşları ile konuşmaları için ortam
oluşturmalıyız.

Karamsarlığa kapılmayın
Klinik Psikolog Naz Tanoğlu; “Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı
düşünsek bile yine de çocukların olumsuz düşüncelerine engel
olamayız. Çocuklar, günlük yaşamlarındaki alışılageldik düzenin
değişmesiyle birlikte zaman zaman mutsuzluk, öfke, kaygı, isteksizlik
gibi duygular yaşayabilirler. Bu doğaldır ve zorlandıklarına işarettir;
karamsarlığa kapılmayın. Psikolojik olarak iyi hissedebilmeleri için
öncelikle bu duygularının kabulü esastır. Anne babalar olarak onlara
yapabileceğiniz belki de en iyi şeylerden biri, bu duyguları ifade
etmeleri için çocuklarınıza alan açmaktır. Hemen dikkatlerini başka
bir şeyle dağıtma repertuarına geçmeden, onları sakince dinlemeniz,
duygularını paylaşmaları konusunda cesaretlendirmeniz önemlidir.
Daha sonra da dinlediklerinizi onlara yansıtmak ve anladığınızı
göstermek faydalı olacaktır. Ayrıca tüm bu süreçte daha fazla şefkat
ve sabırla çocuklarınıza yaklaşmanız, psikolojik sağlamlıklarını
korumalarına yardımcı olacak ve alacağınız olumlu geri bildirimler
sizi de mutlu edecektir.” diyor.
Fiziksel egzersiz yapmayı ihmal etmeyin
Yasakların olmadığı saatlerde açık havada yürüyüşe çıkmak,
bisiklete binmek ya da evde egzersiz yapmak beden sağlığınız için
olduğu kadar ruh sağlığınız için de koruyucu niteliktedir. Spor
yapmaya vakit ayırdığınızda evdeki sorumlulukların getirdiği
stresle baş etmenizin kolaylaştığını fark edeceksiniz. Her gün en az
on beş dakika ayırmanız iyi hissetmenize yardım edecektir. Ayrıca
çocuğunuza bu dönemde hareket etmeyi hatırlatmak yerine önce
kendiniz bunu uygulayarak ona örnek de olabilirsiniz.
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Antalya Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi Kurucusu

SILA BELİZ TEPE BURGAUD:

“12 yıldır büyülü dünyalara kapılar açıyoruz”
Uzman ve idealist eğitim kadrosuyla okul öncesi dönemden itibaren her yaşa keyifle, sevgiyle, samimiyetle
sanat eğitimi veren kapsamlı bir kurum AGSEM (Antalya Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi)… Kalbine eğitim,
sanat ve insan aşkını sığdırmış, hem alanında başarılı hem öğretme ruhu ve enerjisi taşıyan sanat
insanlarının ile bir araya gelmesiyle oluşmuş çok kıymetli bir aile. Öğretmenlerinin pozitif, uyumlu, işine aşık
ve alanında başarılı olması, gerek kurumun kendisi, gerek öğrencileri için çok değerli. Konyaaltı’nda 12 yıldır
kalitesinden ödün vermeden resim, müzik, bale, tiyatro alanlarında hizmetlerine devam eden AGSEM’i daha
yakından tanıtmak arzusuyla kurucusu Sıla Beliz Tepe Burgaud’a sorduk…
“Sanatın en önemli özelliği; duygu ve düşüncenin ortaya koyduğu güzellikleri ve eserleri zaman
sınırı tanımaksızın geçmişten bugüne, bugünden geleceğe taşımadaki ayrıcalığıdır.” mottosuyla
yola çıkmış olan AGSEM, 12 yaşında! Geçmiş ve gelecek kuşaklar arasındaki entelektüel ve estetik
bağların oluşmasında en önemli etken olan ‘Güzel Sanatlar’ eğitiminin bu sıcak merkezini sizlere
daha yakından tanıtabilmek için, kurucusu Sıla Beliz Tepe Burgaud’a birkaç soru yönelttik.
Sıla Beliz Tepe Burgaud kimdir? Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız öncelikle?
Bir hayalin peşinden giderek önce Güzel Sanatlar alanında 9 akademik yıl üniversite okuyup,
yurtdışında burslu eğitimimi tamamlayıp, kendini ait hissettiği, aşık olduğu Antalya’da, Antalya
Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi ailesini oluşturan, bu ailenin her geçen gün artarak çoğaldığını,
çoğaldıkça daha da renklendiğini görerek mutlu olan biriyim... Annemin resim atölyesinde
büyürken hayal ettiğim ‘Güzel Sanatlar Merkezi’nin hem kurucusu, öğretmeni hem de en köklü
öğrencisiyim diyebilirim. Sanatın tüm alanlarının bir bütün olduğunu savunarak her alanın
birbirinden beslenmesi gerektiğini bu sayede daha da zenginleşeceğine savunarak kurdum
AGSEM’i…
Bize geçen 12 yılın özetini çıkarır mısınız desek?
12 yıl önce konumumuzu seçerken olması gerektiğini düşündüğümüz Konyaaltı
bölgesini tercih ettik. Merkezin yeri ve projelerini yaptığımız dönemde
Konyaaltı’nda hiç sanat eğitimi veren bir kurum yok idi. Ve 12 yıllık güzel geçen
eğitim dönemimizde; Manavgat’tan, Kumluca’dan, Elmalı’dan, Isparta’dan,
Denizli’den, Konya’dan, Afyon’dan gelip giden öğrencilerimiz oldu. Bu durum
bizi çok gururlandırdı tabi.
Her yıl Güzel Sanatlar Liselerine, Yarı Zamanlı İlk Ve Ortaokul Konservatuar
Bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültelerine, Konservatuar Lise Ve
Üniversitelerine, Eğitim Fakültelerine, Yüksek Lisanslara, Sanatta Yeterlilik ve
Sanat Üzerine Doktora Bölümlerine öğrenci hazırlıyoruz. Öğrencinin eğitim
yolunu takip ettiğimizde de başarımız 100’de 100 oluyor. Müzik Bölümü’nün
çeşitli enstrümanlarında yetişen, Bale ve Dans Bölümlerinde, Görsel Sanatlarda;
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Resim, Heykel, Seramik, Cam, Grafik, Tasarım,
Animasyon Ve Tiyatro, Oyunculuk Bölümlerinde,
Müzik Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği
Bölümlerinde okumuş ve okuyan, geleceğini
oluşturan pek çok öğrencimiz ve gururlarımız var.
Kişinin hayatına, sanatın temellerini, hayal
güçlerinin zenginliğini ortaya koyarak, becerilerini
ve güven oluşumunu destekleyerek yol gösteriyoruz.
Malzeme, enstrüman, imkan ve olanaklarla
cömert öğretmenlerimizin paylaşımları büyülü iç
dünyaların açılmasını sağlıyor.
Sıla Hanım AGSEM’de kimler eğitim alabilir?
T.C.M.E.B. Özel Antalya Güzel Sanatlar Eğitim
Merkezi; sanat eğitimi almak isteyen her yaştan
bireye, sanatsevere, geleceğin sanatçılarına çağdaş
eğitim anlayışı ile Antalya’nın en modern sanat
ortamında, alanında uzman, bilgili, donanımlı,
yenilikçi kadrosu ile akademik düzeyde eğitim
vermektedir.
Branşlarında daha önceden eğitim almış
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından seviye
tespit sınavına tabi tutulup eğitimlerine mevcut
seviyelerinden devam etmektedirler. Eğitim aldıkları
programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimize
M.E.B. Onaylı Sertifika verilmektedir.
Pandemi süreci AGSEM’de neler oldu?
Pandemi, ne yazık ki pek çok iş alanını negatif
yönde etkilediği gibi eğitim ve sanat alanlarını
da olumsuz etkiledi. Kurumumuzda tüm sanat
kurumları gibi, çok zorlu bir dönemden geçiyor.
Biz; AGSEM Ailesi olarak bu süreci, sevgili öğretmen
kadromuz ve kurum çalışanlarımız, velilerimiz ve
tabi ki öğrencilerimiz ile bir arada motive olarak
olumluyoruz. Müteşekkiriz…
Çocuklarında aktif tercih ettiği bir eğitim kurumu
olmaktan kaynaklı dezenfekte olmaya ve hijyene her
zaman önem verdik. Kış aylarında ısınma sağlıyor
olsak bile hava temizleyicilerimiz ve pencerelerimizi
açık tuttuk, bu hep böyleydi. 2020’de de öğrendik ki;
mesafe kurallarına, maske takmaya, el hijyenine ve
düzenli dezenfekte yapımına dikkat edildiği taktirde,
hayatımızı sanattan uzak tutmak için hiçbir sebep
yok.
Farkındalığımızın arttığı, sanatın, eğitimin, eğitim
kurumlarının değerinin daha iyi anlaşıldığı
bugünlerde, daha çok kişinin hayatına sanatı, hobiyi
ekleyeceğine inanıyoruz. Haziran ayından bu yana
yetişkin öğrencilerimizde gördüğümüz ilgi de bu
yönde.
Antalya Güzel Sanatlar Ailesi olarak; sanatın
paylaşılarak güzelleşeceğine inanıyor, beynimize,
ruhumuza, kalbimize iyi geldiğini düzenli etkinlikler
düzenleyerek daha çok hissediyor ve sevdiklerimizle,
sanatseverlerle paylaşıyoruz. Eğitimlerimizi düzenli
ve sıklıkla yaptığımız gösteri, konser ve etkinliklerle
destekleyerek, gerek çocuk gerek yetişkin
öğrencilerin heyecanını birlikte paylaşarak sanatın
büyüleyici keyfini birlikte yaşıyoruz. AGSEM Ailesi
olarak bu durumdan olumlu etkileniyor ve motive
oluyoruz.

Son olarak sanata ilgi duyanlara ve öğrencilerinize neler söylemek
istersiniz?
Ben; Kurum Müdürü ve Resim, Heykel, Cam Öğretmeni Sıla Beliz Tepe Burgaud,
eşim Fransız Ressam, Heykeltraş ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Pierre Jerome
Burgaud; Antalya Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’nin 12. eğitim yılında da uzman
kadromuzla, güler yüz ve sevgiyle, sanatla ilgilenmek isteyen, içindeki yeteneği
ortaya çıkarmak, kendine zaman ayırmak, daha aktif ve sosyal olmak, eğlenmek,
dinlenmek ve başarmak isteyen herkese, her yaşa, tüm pandemi kurallarına
uyarak, yüz yüze, bire bir ve uzaktan eğitim vermekten, mevcut öğrencilerimizin
eğitimlerini sürdürmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Sevgi ve
saygılarımızla…
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Artan vaka sayıları, ekonomik sorunlar, bağışıklık
sistemiyle ilgili kafa karışıklıkları, günlerin birbiriyle
fazla aynı geçmesi ile var olan endişe, kaygı, anksiyete
artık hayatımızın bir parçası gibi!
Kendimizi korumamız lazım, hem virüsten hem de virüs
kadar tehlikeli olan karamsarlıktan! Tabi ki yeni yıl toz
pembe sihirli torbasıyla gelmeyecek. Başlangıçlar gibi
bitişler, yolunda gitmeyen işler, kahkaha kadar gözyaşları
da olacak. Önemli olan fark etmek, kabul etmek, dersleri
çıkarıp yola devam etmek! Stresi azaltmayı ve ne
gerekiyorsa onunla baş etmeyi öğrenmek… Bu çok benim
alanım değil ama sağlığı ve dolayısıyla beslenmeyi direkt
etkileyen en önemli faktörlerden biri! Çünkü sağlıklı bir
beden için, sağlıklı bir zihin gereklidir.
Peki, sağlıklı bir zihin için neler yapabiliriz? O zaman
bunu biraz inceleyelim :)

ZİHNİNİ
MUTLU BESLE

ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com
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Uyumaya yeterli zaman ayırın
Her gün 6-8 saat arası uyumak çok önemli!
Bu süre zarfında tüm gün çalışan beyin biryandan
dinlenirken arşivlemek istediği bilgileri de temporal
bölgeye depolar.

Hepimizin dileği önce sağlık! Sonra
yeni umutlar, taze başlangıçlar…
Geçtiğimiz yıl yaşananlara istinaden
kendi adıma yeni yıldan beklediğim;
sadece normal geçmesi. :) Çok fazla
bir şey olmasına gerek yok. Eminim
bu konuda herkes benimle aynı
fikirdedir.

Food p
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Yeterli su tüketin
Beyniniz bulanıksa muhtemelen o gün az su içtiniz!
Az su içmek (dehidrasyon) kendinizi halsiz, dikkatsiz,
uyusuk hatta kötümser hissetmenize neden olur.

by drobot
dean

Hareketli bir yaşam şekli edinin
Deniz kenarı ve açık hava yürüyüşleri hem kendimizi iyi
hissetmemizi hem de beynin oksijen kalitesini arttırır.

Folik asit kaynaklarını arttırın.
Yapılan çalışmalar kanda yüksek folat düzeyinin kan
homosistein seviyelerini korumaya yardımcı olduğu
görülmüştür.
Ufak bir not daha; yüksek homosistein seviyesi demans
(bunama) ve alzheimer riskini arttırmaktadır.
Kolin tüketiminizi kontrol edin
Beynin sinirler arası iletim servisi olan nöro
transmitterleri destekler ve yeni hücre oluşumuna
katkıda bulunur.
Ayrıca; kendisine hafıza vitamini de denilmektedir.
Yeterli düzeyde omega-3 ve antioksidan almaya
çalışın
Beynin ham maddesi yağlardan oluşur. Beyin dokusunun
neredeyse %60’ı balıktan alabileceğiniz omega-3 yağı olan
DHA’dan ibarettir.
Renkli bir tabak ve doğru yağ grubu kombini ile oluşan
beslenme düzeni; oksidatif stres oluşmasını önleyerek
beyin hücrelerini paslanmaktan korur.
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Çay tüketiminizi arttırın
Yapılan çalışmalar çay tüketiminin kişiyi sakinleştirerek konsantrasyonunu ve
işe odaklanmayı arttırdığını göstermiştir.
Çayın besin öğesi ‘tein’ yeşil, siyah ve oolong çayında bulunur.
Nefes egzersizleri yapın
Beyin sevmediği şeylerden biri oksijensiz kalmak!
Gün içi 5-10 dakikalık molalar ile açık havada doğru nefes alıp vermek, beyni
oksijene doyurarak daha kaliteli düşünmemizi saglar.
Rutininizden çıkın
Arada gittiğiniz yolları, gün içi alışkanlıklarınızı değiştirerek beyninizi şaşırtın.
Yeni dil, kelime öğrenmek, sudoku çözmek, örgü gibi hobiler edinmek,
sosyalleşmek belleğimizi olumlu yönde desteklerken hayata bakış açımızı da
pozitif etkiler.
Veee son olarak, hepimizin duyduğu, bildiği şeyi hatırlatarak satırlarıma son
veriyorum: :)
Maske takın, ellerinizi sıkça yıkayın ve sosyal mesafeyi aşmayın.
Sevgiyle, sağlıkla kalın!
Gelecek ay görüşmek üzere… :)
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Düşük glisemik indeksli beslenin
Beynimizin en önemli yakıtı glikozdur. Bu yüzden
karbonhidrata ihtiyacımız var!
Fakat düşük glisemik indeksli besinler; glikozun kana
yavaşça salınımını sağlayarak gün boyu zihinsel olarak
dinamik, uyanık ve iyi hissetmemizi sağlar.
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TÜRKİYE’DE
YEMEK YEME
ALIŞKANLIĞI
DEĞİŞTİ Mİ

??

Mutfağın uzmanı Thermomix Türklerin yemek yeme ve
mutfak alışkanlıklarına ilişkin kapsamlı bir araştırma
gerçekleştirdi. Özellikle pandemi öncesi ve sonrası yeme
alışkanlıklarında ne gibi değişimler olduğunu gözler
önüne seren araştırma çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti.
Thermomix Türkiye’nin resmi Instagram sayfası üzerinden
ortalama 3.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma
ile yeme sıklığı, yemek pişirme ve küçük ev aletleri
kullanımına dair önemli veriler elde edildi.

Ankete göre, pandemi sonrası yemek siparişlerinde ciddi bir düşüş
görülüyor. Evde yemekleri çoğunlukla kadınlar pişirirken, yeni
tarifler için en çok Youtube videoları takip ediliyor. Türkler dünya
mutfaklarından en çok İtalyan mutfağını severek tüketiyor. Türkiye’de
çoğunlukla günde 2 öğün yemek yenilirken, yemekten sonra mutlaka
Türk kahvesi içme ve tatlı yeme ihtiyacı hissediliyor.
Pandemi sebebiyle evde çok daha fazla vakit geçirmeye başladığımız
ve dijitalleştiğimiz şu günlerde toplantılarımızdan, müşteri
ilişkilerine, sosyal ilişkilerimizden, giyim tercihimize kadar birçok
şey değişti. Küçük ev aletleri satışlarının artması, daha önce ekmek
gibi denenmeyen tariflerin evde yapılmaya başlanması, market
alışverişlerinin şekil değiştirmesi gibi alışkanlıkların değişmesini
yakından tanımak isteyen mutfağın uzmanı Thermomix dijital
platformdan gerçekleştirdiği yemek alışkanlıklarına yönelik
araştırmasıyla ortaya daha analitik veriler koydu.
Pandemi sonrası yemek siparişlerinde ciddi düşüş
Her 10 katılımcıdan 6’sının evde daha çok vakit geçirmesinin
yemek düzenine olumlu yönde etkilediği belirtilen araştırmada,
katılımcıların % 61’i her gün evde yemek pişirdiğini belirtirken % 21’i
gün aşırı, % 18’i ise haftada 1-2 kez cevabını verdi.
Ankettin dikkat çekici sonuçlarından biri ise Türklerin pandemi
sonrasında dışarıdan yemek sipariş etme alışkanlıklarının değiştiği
yönünde. Evlerinde pişirmeyi tercih ettiklerini belirten katılımcıların
% 62’si dışarıdan hiç sipariş vermediğini, %18’i haftada bir kez sipariş
verdiğini, %20’lik kalan kesim ise sipariş sıklığının haftada 3-4’ü
bulduğunu dile getiriyor.
Her gün yemek pişiyor, mutfağa çoğunlukla kadınlar giriyor
Evde yemekleri çoğunlukla kadınlar yapıyor. Ankete göre mutfakların
şefleri % 80’i kadınlar, % 14’ü ise erkekler oluyor. Hemen hemen her
gün yeni yemek pişirildiğini dile getiren erkek katılımcılar en çok
eşlerinin yemeğini yemekten hoşlanıyor.
Yemekten sonra Türk kahvesi ve tatlı olmazsa olmaz
Ankete göre yemekten sonra mutlaka bir şeyler içme ve tatlı yeme
ihtiyacı hissediliyor. Yemeklerden sonra katılımcıların %43’ü Türk
kahvesini tercih ederken %37’si ise çay tüketiyor. Günde ortalama 2
öğün beslenen Türkler, yemekten sonra mutlaka bir tatlı yeme ihtiyacı
hissediyor.
Türkler yeni tatlara ve İtalyan mutfağına bayılıyor
Dünya mutfaklarından en çok İtalyan mutfağını sevdiklerini belirten
katılımcıların %92 gibi büyük bir çoğunluğu yeni tatlar denemeye
açık olduğunu söylüyor. Yeni tarifler için dijital platformları takip
ettiklerini belirten katılımcılar en çok Youtube videolarından ilham
alıyor. Katılımcıların % 38’i yemek tarifleri için Youtube’u, % 25’i ise
influencer’ları takip ediyor. Markaların sosyal medya hesaplarını ya
da uygulamaları tercih edenlerin oranının ise %17 olduğu görülüyor.
Yemek kitapları yerini dijitale bıraktı
Basılı yemek kitapları dijital platformların gerisinde kalıyor. Her
10 kişiden 4’ü yemek kitabı satın aldığını belirtirken, 6’sının tercih
etmediği görülüyor.
Türkler elektrikli mutfak aletleri alışverişinde oldukça
bonkör
Katılımcıların %83’ünün evinde elektrikli mutfak aleti olmasına
rağmen, %71’i pratik bulduğunu ve %67’si yemek hazırlarken
kullandığını belirtiyor. Elektrikli mutfak aletleri alışverişinde kesenin
ağzını açan katılımcılar en fazla ne kadarlık ödeme yaparsınız
sorusunda ise % 38’i 500 - 2000 TL cevabını verirken, % 40’ı 2000 TL
üzeri ödeme yapabileceğini belirtiyor.
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
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Omuz, kol,
göğüs ağrısı ve
uyuşukluğunun
en önemli nedeni

Konuya, “Torasik Çıkış Sendromu nedir?” sorusunu cevaplayarak
başlayalım: “Torasik Çıkış”, köprücük kemiği ve ilk kaburga
arasındaki boşluğun adıdır. Torasik Çıkış Sendromu ise; göğsün
üst kısmında yer alan sinirler ve kan damarlarının, üzerlerindeki
baskı nedeniyle omuz, kol veya eli etkileyen semptomlardan
oluşan bir durumdur...
Kolların atar damarı, toplardamarı ve sinirleri, göğüs boşluğundan
köprücük kemiği ile birinci kaburga arasından çıkarlar. Bu iki kemik
arasında damar veya sinirlerin sıkışmasına bağlı olarak bu sendrom
gelişir.
Bu sendromun % 95 nedenini sinir, % 5’ini ise damar sıkışması
oluşturur. Damar sıkışmalarının % 2’si atardamar, % 3’ü ise
toplardamar sıkışmasına bağlı gelişmektedir. Olguların % 60’ı çift
taraflı olarak görülmektedir.
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Bu sendrom genel olarak 35 yaş üzerindeki bayanlarda daha fazla
olmak üzere genel olarak toplumun % 5-8’inde görülmektedir.
Bunun en önemli sebebini, kadınlardaki kas yapısındaki zayıflık ve
göğüslerin aşağı çekmesi oluşturmaktadır.
Torasik Çıkış Sendromunun Nedenleri:
- Doğuştan bu bölgeyi sıkıştıran kemik, bant veya kas yapıları
- Bu bölgeye yönelik travmalar
- Uzun süreli kollar yukarda iş yapanlar (voleybolcu, öğretmen vs.)
- Uzun süre öne eğik pozisyonda çalışan kimseler
- Kronik travma etkisi yapan sporlar (Yüzme, tenis ve güreş vs)
- Uzun süre sırt çantası taşıyan kimselerde
- Keman çalanlarda
- Duruş bozukluğu olan kimselerde
- Boyun kaslarında çok büyümeye neden olan ağır egzersizler

Torasik Çıkış
Sendromunda Klinik
Bulgular
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1. Sinir sıkışmasına bağlı
olarak;
- Kolda, omuzda ve
göğüs ön duvarında ağrı
gelişmektedir.
- Kolda ve özellikle 3., 4. ve
5. parmaklarda uyuşukluk
gelişmektedir.
- İlerlemiş kronik olgularda
kol adalelerinde zayıflama
görülmektedir.
- Hastalarda sıklıkla kolların
yukarı kaldırılmasını
gerektiren işlerde (çamaşır
sermek vs) tahammülsüzlük
gelişmektedir.
2. Atardamar sıkışan
hastalarda;
- Ellerde soğukluk, solukluk
ve ağrı görülür. Bazen
parmak uçlarında ülsere
yaralar gelişmektedir. Soğuk havaya karşı tolerans bozulur.
3. Toplardamarı sıkışan hastalarda;
- Kolda ve parmaklarda ödem gelişir.
Torasik Çıkış Sendromunda Tanı
Torasik çıkış sendromunun tanısı oldukça zordur. Hasta şikayetleri
ve klinik muayene bulguları mutlaka görüntüleme yöntemleri ve
elektrofizyolojik çalışmalar ile desteklenmelidir. Hastalarda mutlaka
basıya uğrayan yapıların, bası düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir.
- Direk boyun grafisi: Doğuştan fazladan kemik varlığı araştırılır.
- MR: Damar ve sinirlerin geçiş bölgelerindeki bant veya benzeri
yapılar araştırılır.
- Doppler ultrason: Damarlardaki darlıklar görülür
- Anjiografi: Atardamarlar değerlendirilir
- Venografi: Toplardamarlar değerlendirilir.
- EMG: Sinir basısı değerlendirilir (Ulnar sinir ileti hızı ölçülür)

Torasik Çıkış Sendromunda Tedavi
- Konservatif tedavi
- Cerrahi tedavi
Konservatif tedaviler ile 1. kaburga ile köprücük kemiği arasındaki
mesafeyi artırmak amaçlanır.
Bunda öncelikle vücudun düz durması temin edilmelidir. Omuz
kaslarını güçlendirecek egzersizlerin yapılması ve boyun adalelerinin
gevşetilmesi temin edilir.
Konservatif tedaviden fayda görmeyen ve şikayetleri çok fazla olan
hastalarda cerrahi tedavi de uygulanabilmektedir.
Cerrahi tedavide koltuk altından 5-6cm’lik kesiden birinci kaburga
çıkartılarak sinir ve damarların geçtiği aralık genişletilir.

ADRES:
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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PROF. DR.
NEVZAT TARHAN:
“Benlik duygusunun
doğru şekillendirilmesi
önemli”
Benlik duygusunun insanın içsel çekirdeği
olduğunu ve buna referans merkezi denildiğini
belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Çocuğa doğru benlik algısı öğretmek
ebeveynin en önemli vazifelerinden birisidir.
‘Sen ayrı bir insansın, ayrı bir bireysin’
mesajının verilmesi önemlidir” diyor...

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, psikolojide önemli çalışma alanlarından biri olan benlik ve
benlik algısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Benlik algısının temelinin çocukluk yıllarında atıldığını belirten Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: “Benlik, psikolojideki en önemli
çalışma alanlarından bir tanesi. Benlik algısı, benlik tasarımı diye
geçiyor. Bu çalışmalarda insanın psikolojik gerçekliğini anlamak
için ben kavramını yerine oturtmak gerekiyor. Burada bize en çok
fikir veren çalışmalar çocuk çalışmaları. Çocukları gözlemleme ile
ilgili çalışmalar. Çocukta ben duygusu yoktur. Annem ve ben vardır.
Çocuk, annesi olmadığı zaman müthiş bir şekilde krize girebilir.
Anne yoksunluğu sendromu vardır. Çoğunlukla 1 yaş civarında
bazen 2 yaşında da görülebiliyor. Anne çocuğun yanından uzun
süre ayrılırsa çocukta anne yoksunluğu sendromu olabiliyor. Bu
bebeklik depresyonudur. Böyle bir durumda çocuk devamlı ağlıyor.
Yanına biri yaklaştığında, hareket olduğunda susuyor. Bakıyor annesi
değil yine ağlamaya başlıyor. Hatta ileri yaştaki bazı kişiler bunu
bilir, annesi yokken ağlayan çocuğa annesinin kıyafetini vs. verir.
Çocuk annesinin kokusunu alsın da sussun diye. Çocuk annesini ve
kendisini bitişik görüyor. Bu benlik algısının çocuk seviyesindeki
durumu. Hepimiz bu dönemden geçiyoruz.”
Anneyle kaliteli ve güvenli ilişki önemli…
Bebeklik ve çocukluk döneminde annenin her şey demek olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İlk 3 yılda annenin yerini hiçbir
şey tutmuyor. Anne veya annenin yerine geçen birisi. Önemli olan
birisiyle kaliteli ve güvenli, tutarlı, devamlı bir ilişkinin olması. Bu
durum diğer canlılarda yok.” diye konuştu.
Benlik algısı yerinde olan kişi özeleştiri yapabilir
İnsanın psikolojik olarak prematüre doğduğunu ve zamanla
geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, benlik algısı yerinde
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olan kişinin kendini eleştirebileceğini belirterek şunları söyledi:
“Erken doğuyor insan. Hayvanlar anne karnında olgunlaşıyor ve
doğar doğmaz hayata atılıyor. Ama insan 10-15 sene başkasının
yardımına muhtaç olarak doğuyor. İnsanı sosyal ben yapan bu.
Benlik algısı, kişinin ‘Ben kimim?’ sorusunu sorabilmesidir. Bilimsel
terminolojide benlik tasarımı, self concept diye geçiyor. İdeal ben
var, gerçek ben var. Bir de kişinin tasarladığı, algıladığı ben var.
Kişi, algıladığı beni nasıl algılıyorsa kişinin benlik algısı veya benlik
tasarımı sağlıklı veya sağlıksız denebilir. Kendi benliğini olduğu
gibi algılıyorsa, kendi hatalarını kendi gerçekleriyle, kendi güçlü ve
zayıf yönleriyle yüzleşebiliyorsa, bir eleştiri olduğu zaman hemen
karşı çıkmak yerine onun kritiğini yapabiliyorsa, analiz edebiliyorsa,
sorgulama yapıp öyle karar veriyorsa benlik algısı, benlik saygısı
yerindedir diyebiliriz. Yani benlik algısı gerçek bene uygundur
diyebiliriz.”
Hedef için nerede olduğunuzu bilmeniz önemli
Osmanlı’da vakkaf diye bir kavram olduğunu ifade eden Tarhan,
“Yani durup bir gerçeği tekrar kabul etmektir. Hatta Hz. Ömer’in
sıfatlarından birisidir. Karar vermiş, birine ceza vermeye gidiyor, bir
haber geliyor öyle değil böyle diye. Hemen fikrini değiştirebiliyor.
Ben bir defa karar verdim demiyor. Adaleti sağlamak için. Hz.
Ömer’in adalette lider olmasının en büyük nedeni bu. Hakikati
arama dürtüsü ve kendine karşı da bağımsız, tarafsız olması. Kendi
dürtü, istek ve arzularına karşı da bağımsız olabilmesi insanın benlik
algısının yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçeklerle yüzleşebildiği gibi
kendisiyle de yüzleşebiliyor. Bu şuna benziyor; bir harita düşünün,
haritada bir hedefiniz var, bir yere gideceksiniz. Ama nerede
olduğunuzu bilmiyorsanız gidemezsiniz” diye konuştu.
İdeal bene yakın kişi kendisiyle de barışık oluyor…
Hâlbuki kişinin ideal beni kendisine ne kadar yakınsa kişinin
kendisiyle o kadar barışık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Bu kişi hayatta kendi konfor alanında kalmaz. Genele
açıktır, girişimden korkmazlar. Merak ve hayret duygusunu çok
yaşayan kişilerdir. Bir insanın yeni deneyimlere açık olması için
kabuğundan çıkması lazım” diye konuştu.
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Çocuk, hayata uyum sağlayacak şekilde
yetiştirilmeli
Ancak burada verilecek mesajın ölçülü olması
gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ben
var, öteki var ama ‘Ben onlardan üstünüm’ ya da ‘Sen
herkesten üstünsün’ duygusuyla, bilgisiyle yetiştirilen
çocuklarda ideal ben ve gerçek ben arasındaki makas
açılıyor. Açıldığı zamanda çocuk, hayatın gerçekleriyle
karşılaştığında birisi onu eleştirdiği zaman rahatsız
oluyor. Anne ve baba, çocuğu sera çiçeği gibi büyütürse
bir fırtına çıktığı zaman rahatlıkla yıkılır. Bu nedenle
hayata uygun yetiştirmek gerekiyor. Annelik, babalık
yapmak çocuğumuzu korumak değil, onu hayata
hazırlamaktır” dedi.
Benliğe yapılan yatırım, en büyük yatırımdır
Benlik algısının ve ideal benliğin ayrımını iyi
yapabilmenin kişinin kendisiyle barışık olması anlamına
geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aynı
zamanda bu kişi hayatta kendini geliştirebilen biri
oluyor. Benlik duygusu diğer canlılarda araştırılıyor.
Diğer canlılarda ben diye bir şey yok. Temel ihtiyaçlarını
karşıladığınız zaman bir şey olmuyor. Ama insanda
hep benlik tasarımı var. Onun için benlik insanın içsel
çekirdeği ve buna referans merkezi deniyor. Doğar
doğmaz içimizde bir referans merkeziyle doğuyoruz
ben ve diğerleri diye. Daha sonra aile içinde gittikçe
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Çocuğa benlik algısını öğretmenin anne ve babanın
görev, olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir
çocuk annesinin yanından ayrılmıyorsa, anne de buna
fazla fırsat vermiyorsa bu çocuk anne bağımlısı bağımlı
bir çocuk olur ve o çocuk ergenlikle birlikte anneye karşı
öfke ve sevgiyi aynı anda yaşar. Çocuğa doğru benlik
algısı öğretmek ebeveynin en önemli vazifelerinden
birisidir. ‘Sen ayrı bir insansın, ayrı bir bireysin’
mesajının verilmesi önemlidir” dedi.

şekilleniyor. Kişi doğru şekillendirirse yıllar içinde doğru bir kimlik ve kişilik
çıkıyor. Yanlış şekillendirirse yanlış kimlik ve kişilik çıkıyor. Bu nedenle
benliğimize yapılan yatırım bir insanın hayatta kendine yapacağı en büyük
yatırımdır” diye konuştu.
Bireyselleşmek ayrı, bencilleşmek ayrı
Bir kişinin bir başkasıyla karşılaştığında dış görünüşüyle karşılandığını ama iç
görünüşüyle uğurlandığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireyselleşmek
ve bencilleşmek arasında önemli bir fark olduğunu kaydederek şunları
söyledi: “Onun için insanı insan yapan fiziksel görünümü değildir. Onun huyu,
karakteri, insanlığıdır. Yani içerisindeki suretidir. Suret fiziksel görünümdür
siret iç görünümdür. İç görünümümüzü ihmal ettik. Modernizmin bize yaptığı
en büyük kötülüklerden birisi de bu. Bireyselleşmek ayrı bencilleşmek ayrı.
Bireyselleşmek birey olmak güzel bir şey ama bireyci olmak güzel bir şey değil.
Bireyci olduğun zaman dünyayı kendi etrafında dönüyor gibi görüyorsun. Bu
benlik gelişiminin en alt basamağıdır.”
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AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ
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Uzm. Dr. HÜRAY HÜĞÜL
Dermatoloji ve Verenoloji Uzmanı

Özellikle üst göz kapağı sarkma
tedavilerinde, göz çevresi
ve ağız çevresi kırışıklarında
plazma enerjisi, uygulandığı
cilt yüzeyinde, ortamda gaz
halinde bulunan azot ve ciltteki
su buharını plazma haline
dönüştürerek etki eder. Etkileşim
sonucu oluşturduğu iyon bulutu,
cilt yüzeyini etkiler ve çok hızlı
olarak yenilenme sağlar.

Göz kapağı ameliyatlarından sonra da birkaç yıl içinde sarkma ve
kırışıklık oluşabiliyor. Bunu da düşünecek olursak plazma enerjisi ile
sağlanan süre oldukça tatmin edicidir. Ameliyatsız göz kapağı estetiği
herhangi bir dokuya zarar vermez, lokal anestezi ile uyuşturulduğu
için ağrı- acı miktarı oldukça azdır.
Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiğinin avantajları
• Genel anestezi uygulanmaz.
• Tedavi sırasında ağrı-acı çok çok azdır.
• Kesi yapılmaz, dikiş atılmaz.
• Pansuman gerektirmez.
• İyileşme süreci kısadır.
• Gündelik hayatın devamına engel değildir.
• Sarkan deri nedeniyle oluşan görme kaybını azaltmaya yardımcıdır.
Uygulama nasıl yapılır?
Uygulama yapılacak bölge antiseptik sıvı ile temizlenir. Lokal
anestezik krem sürülür, 15-20 dakika beklenir ve işlem uygulanır. 3
hafta aralıklarla 3 seans uygulanan ameliyatsız konforlu estetik bir
işlemdir. Ancak birçok vakada tek seansta bile belirgin toparlanma
izlenmektedir.
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Uygulama yapılan bölgede yenilenme etkisi artarak devam eder.
Kıl köklerini, kılcal damarları, yağ ve sinir dokularını etkilemez.
Enfeksiyon ve skar riski yoktur. İyileşme sürecinde hastanın güneş
koruyucu ve epitelizan bir krem kullanması yeterlidir.
Seans ne kadar sürer?
Tedavi edilecek bölgenin boyutuna göre lokal anestezi sonrası 15
ile 20 dakika sürer. Tek seansta da etkisini görebilirsiniz ancak 3
seans aldığınızda ameliyata yakın etki göstermektedir. Göz kapağı
kırışıklıkları, sarkmaları, göz kapağı düşüklüklerinde ameliyata
uygun bir alternatiftir.
Plazma Enerjisi nerelerde kullanılabilir?
• Üst göz kapağı sarkma, kırışıklık
• Göz çevresi sarkma kırışıklık
• Gözaltı sarkma, kırışıklık
• Dudak çevresi, barkod çizgileri
• Tüm yüz ince yaygın kırışıklık
- Smoke “sigara” çizgileri
• Boyun, kulak önü, yanak, gerdan, dekolte, kırışıklıkları
• Tüm vücutta herhangi bir skar, kırışıklık, iz varsa lokal tedavileri
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• Et beni ve çeşitli deri ekleri tedavileri
• Ksantelezma tedavisi (göz çevresi yağ
plağı toplanması)
• Sivilce çukurcukları (akne skarı)
tedavisi
• Karın veya diğer bölge çatlakları
• Siğil tedavisi
• Gevşek derilerin sıkılaştırılması
• İnce, yaygın ve zor kırışıklıklar

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği
olduktan sonra ne kadar süre
etkilidir?
Bu süre kişisel faktörlere (uyku düzeni,
beslenme alışkanlıkları, sigara alkol
tüketimi, sık enfeksiyon geçirme,
kullanılan ilaçlar, güneş maruziyeti,
az su içme) bağlı olarak değişkenlik
göstermekle birlikte 1-3 yıl süre ile
etkilidir.
Ağrı ve acı hissedilir mi?
İşlem öncesi uyuşturulduğunuz için
uygulama sırasında ağrı-acı hissi
neredeyse hiç oluşmuyor. Uygulama
sonrasında ise çok hafif bir sızı hissi
olabilmektedir. Ancak bu his rahatsız
edici boyutta değildir ve 1 ile 2 gün
içinde geçmektedir.
İşlem sonrasında iz kalır mı?
İşlemi yapacak olan doktorun
deneyimi, sistemin doğru
parametrelerle kullanılması ve
hastanın uyumlu olması ile birlikte
işlem sonrasında iz veya kalıcı bir
problem oluşması beklenmez. Ufak
noktasal kabuklanma ve ödem olabilir.
Birkaç gün ile birkaç hafta içinde iz
bırakmadan geriler.
Uygulama sonrası dikkat edilmesi
gerekenler nelerdir?
Uygulama bölgesini güneş koruma
faktörlü kremler ile hem UV’den
koruyor, hem de temizleme sırasında
bölgede olabilecek ince kabukları
ortadan kalkmasına yardım ediyor. 3
ile 10 günde iyileşiyor.
Ameliyatsız, konforlu, rahat ve
uzun etkili olan plazma enerjisi için
dermatoloji uzman doktorunuza
başvurunuz.

Flowers photo created by valuavitaly

Plazma Enerjisi ile Göz Çevresi
Estetiği kimlere uygundur?
Göz kapaklarında veya uygun
bölgelerde kırışıklık ve sarkma
belirtileri olup ameliyat olmak
istemeyen, sosyal hayattan çok uzak
kalmak istemeyenler, ameliyata uygun
olmayan kişiler için rahat, pratik, hızlı
sonuç veren ameliyatsız bir işlemdir.
Genç yaş grubunda da kullanılabilir.

“Su Gibi
r
e
l
n
ü
G
u
r
Du
Dileriz.”

Fener Cad. Fener İş Merkezi A1 Blok Kat: 1 (
Vatan Bilgisayar Yanı / Jolly Joker Karşısı) Lara / ANTALYA
www. hurayhugul.com
Tel: 0242 324 00 03 Gsm: 0545 404 72 22
drhurayhugul
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İSTANBUL FİLM
FESTİVALİ’NDEN
ÇEVİRİMİÇİ
SEÇKİLER

AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İlk yazmak istediğim film İKSV seçkisinden Yönetmen
Vadim Perelman / “Umudun Dili”. Orijinal adı PERSIAN
LESSONS. 2020 Valladolid En İyi Kurgu ödülü almış bu film.
Vadim Perelman’ın Holokost dramı beyazperdedeki temsili her
zaman zorlu olan bu ağır meseleye yepyeni bir bakış getiriyor.
Toplama kampında esir tutulan Gilles, idam edilmekten
kurtulmak için İranlı olduğu yalanını söylüyor. Bir Nazi subayına
Farsça öğretmesi istendiğindeyse filmin asıl ilginç yanı ortaya
çıkıyor: Gilles bir Nazi’ye öğretmek için yeni baştan bir dil
yaratmak zorunda kalırken film de hafıza, dilbilim ve kimlik
gibi pek çok farklı kavramın etrafında özgün yollar buluyor.
Kalp Atışı Dakikada 120 ’de (2017) yıldızı parlayan Nahuel
Pérez Biscayart’ın muhteşem performansıyla akıllara kazındığı
yapıt, son dönemde izlediğimiz en sıra dışı, en çarpıcı Holokost
filmlerinden.
Yahudi olduğu için öldürüleceği sırada “İranlıyım, Yahudi
değilim” diyerek hayatta kalmanın acısını çeken Gilles’in hikayesi
bir Nazi subayına bilmediği dili öğretmekle başlıyor. Bilmediği
bir dilde 2870 kelime öğretiyor. Dönem eleştirisi dil, bellek,
kimlik üzerinden çok iyi verilmiş. Nazi subaylarının amaçsızlığı,
ikiyüzlülük, güven çok iyi vurgulanmış. Hikaye şöyle bitiyor…
Yok yok, yüreğiniz ağzınızda izlediğiniz hikayenin sonunu
yazmayacağım. Lütfen filmi izleyin. Yüreğinize dokunan bu
hikaye gerçek bir hikaye.
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Sevgili film severler, yeni yıl, yeni
umutlarla, yeni filmlerle, yeni
dizilerle başlasın. Bu ay ben yine
İstanbul Film Festivali çevrimiçi
seçkisi filmleri izliyorum. İKSV
bu ay her hafta sonu “Madem
evdeyiz…” diyerek 3 filmi çevrimiçi
yapıyor. Ben bu festival filmlerine
bayılıyorum. Çünkü benim için
meselesi olan filmi izlemek çok
keyifli.

İkinci olarak yazmak istediğim film de gerçek bir
hikayeden uyarlanma. Konu daha eğlenceli ve ilginç. Rose
Adası’nın İnanılmaz Hikâyesi (L’incredibile storia dell’isola
delle rose, Rose Island)
Yönetmen: Sydney Sibilia
“Önemli olan dünyayı değiştirmek ya da denemek!” diye başlayan
filmin konusu ise şöyle: İdealist iki mühendis İtalya açıklarında
kendi adalarını inşa ederler. Ama ada bağımsızlığını ilan ettiğinde
hem dünyanın hem de İtalyan devletinin dikkatini çekerler. İtalyan
Hükümeti onları düşman ilan ettiğinde değerler sınanır, ancak
dünyayı değiştirmek için risk alınmalıdır.
Ben filmi ilginç buldum ve sevdim. Dünyayı değiştirmeye çalışan
böyle farklı beyinlere aşığım. Gerçek hikayeden uyarlama olması da
filmi gözümde daha değerli kılıyor. Başarmak pompalanıyor ya bize,
biz de adım atmaya korkuyoruz ya, seyrediniz!

Üçüncü ve son olarak yazmak istediğim film; The Life
Ahead.
Yönetmen: Edoardo Ponti’
“Kimse sesini duymazsa
Ben duyarım
Kimse sana inanmadığında
Ben inanırım”
Sophia Loren on yıl sonra oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği The
Life Ahead ile sinemaya geri dönüyor. Romain Gary’nin “La vie
devant soi” romanından uyarlama olan filmde, usta oyuncu 12
yaşındaki Senegalli göçmen Momo adında bir çocukla bağ kuran ve
geçmişindeki toplama kampı yaralarını kapatmaya çalışan Madame
Rosa’yı canlandırıyor.

Sophia Loren’le birlikte İspanyol oyuncu Abril Zamora,
İtalyan oyuncu Renato Carpentieri, İranlı Babak Karimi ve 12
yaşındaki Momo’ya hayat veren İbrahima Guys yer alıyor.
Filmin yönetmeni Edoardo Ponti, Mizrahi’nin filminde
hikayenin Madame Rosa’nın bakış açısından anlatırken, The
Life Ahead’de kendisinin romandaki anlatımı takip ettiğini ve
filmini Moma’nın bakış açısından anlatılacağını ifade ediyor.
Filmin Bari’de çekildiğini ve filmin farklı katmanları olduğunu
da ekliyor. Ponti, öncelikli olarak farklı kültürlerden,
nesillerden, ırklardan ve dinlerden olan Madame Rosa ve
Momo arasındaki arkadaşlık ve sevgi hikâyesini izleyeceğimizi
söylüyor. İkinci katmanın ise bir modern aile hikâyesi
olduğunu ekliyor. Çocukları 35 yaşında trans bir kadın,
12 yaşında Senegalli bir göçmen ve 10 yaşında Romanyalı
bir sokak çocuğu olan Madame Rosa, bu aileyi bir arada
tutabilecek, onların sırtını dayayabileceği tek karakter olarak
karşımıza çıkıyor.
Sophia Loren, The Life Ahead hakkında şu sözleri sarf etmiş:
“Tüm kalbimiz ve ruhumuzla La Vita Davanti a Se’i yaptık.
Dünyadaki birçok insanın kalbine ve ruhuna dokunmuş
olmasına minnettarım ve İtalyan sinemasıyla gurur
duyuyorum. Filmin dünya çapında gördüğü ilgi beni şaşırttı
ve sevindirdi. Amerika dahil birçok ülkenin top 10 listesinde
yer almak, İtalyan Sineması’nın güzelliği ve küresel gücünün
kanıtıdır.”
Onca yoksulluk varken...
Evet, onca yoksulluk, sorun, hastalık varken içimizdeki
umudu kaybetmeyelim ve bu güzel filmlerle duyarlılığımızı,
bilincimizi arttıralım. Gelecek ay görüşmek üzere. İyi seyirler...
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Gizemli Tanrıça Hekate’nin Evi:

Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

LAGİNA
HEKATE
KUTSAL
ALANI

“Ben her şeyin doğal annesi, bütün
öğelerin sahibesi ve yöneticisi, bütün
dünyalarda insan neslini başlatan,
kutsal güçlerin reisi, cehennemdeki her
şeyin kraliçesi, cennette yaşayanların
önde geleniyim. Bütün tanrıların ve
tanrıçaların göründüğü tek biçim benim.
Gökyüzünün gezegenleri, denizlerin
bütün rüzgarları ve cehennemin acıklı
sessizliği benim irademle idare edilir.
Tüm dünyada değişik biçimler, farklı
gelenekler ve birçok adlar altında anılan
benim adımdır, tapınılan benim kutsal
varlığımdır.
İnsanların ilki olan Frigler bana
Pessinus Tanrılarının Anası, kendi
topraklarından çıkan Atinalılar
Minerva, denizle çevrilmiş Kıbrıslılar
Venüs, yay taşıyan Giritliler Diana,
üç dil konuşan Sicilyalılar korkunç
Proserpine, Elevsisliler eski Tanrıçaları
Ceres, bazıları Juno, başkaları Bellona,
başkaları Hekate, Ramnusie, her türlü
eski öğretinin ustası olan ve bana doğru
dürüst törenlerle tapınan Mısırlılar beni
doğru ve en eski adımla; Kraliçe İsis
diye adlandırırlar.”
125-180 yılları arasında yaşayan Romalı filozof Lucius
Apuleius’un Metamorfozlar adlı kitabında ‘Ana
Tanrıça’lardan birisi olarak tanımladığı Hekate’yi
böyle anlatmış.
Anadolu’da antik dönemde birçok kült alanı
yapılanmış. Muğla-Milas yolunda Yatağan’ı geçer
geçmez 10 km ilerde Turgut ilçesinde Lagina Hekate
Kutsal Alanı da bu özel kült merkezlerinden biri ve
binlerce yıllık öyküsüyle mitolojik tanrıça Hekate’ye
ev sahipliği yapıyor.
Ölülerin efendisi ve yeraltının evi olan Hades’in
anahtarını elinde tuttuğuna inanılan gizemli Tanrıça
Hekate, Anadolu mitolojisinde önemli bir yere
sahipti. Hekate sözcüğü, ‘iradesini hâkim kılan’ ve
‘çok uzakta olan, en parlak olan’ anlamlarını içeriyor.
Bugünkü modern paganizmde Hekate oldukça
önemli. Sheakspeare’in Macbeth’inde görülen üç cadı,
Hekate’nin üçlü formuyla özdeşleştiriliyor.
Erken dönemlerde tek vücutlu ve başlı iken, sonraları
üç gövdeli tasvir edilen Hekate’nin bu üçlü formu,
bir kadının yaşam evreleri olan kız çocukluğunu,
anneliğini ve anneanneliğini sembolize ediyor.
Hekate’nin gücü zamanla ve Roma mitolojisinde
gitgide azalarak, ölüm, kötü ruhlar ve büyüyle
bağdaştırılmaya başlandı. Erkek tanrılar ana
tanrıçanın yerine geçti, Hekate korkulan, kötülükleri
ve karanlığı yönettiğine inanılan bir büyücü olarak
anılır oldu.
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Lagina Hekate kutsal alanının bulunduğu, Yatağan’a bağlı Turgut
kasabası yakınlarındaki bu kasabaya Muğlalılar Leyne adını
veriyor. Lagina, Hekate’nin bugün bilinen en önemli tapınağı. En
eski ve yaygın olarak tapınıldığı yer olan Karya’daki Stratonikeia
kentinin de resmi dinsel alanı. Ancak yakın zaman önce Leyne
Kasabası’nın ismi Turgut olarak değiştirildi. Karyalıların önemli
bir kült merkezi olan antik yer, eski Tunç Çağı’ndan (M.Ö. 3000)
günümüze kadar kesintisiz bir iskâna sahip bir yerleşim. Burası
tanrıça Hekate adına inşa edilen tek yapı olduğu gibi Anadolu’da
Korint düzeninde inşa edilen ikinci tapınak olmasıyla arkeolojik
olarak da büyük önem taşıyor.
Lagina kutsal alanında yapılan arkeolojik kazılar, Türk bilim
adamları tarafından yürütülen ilk kazılar olması açısından da
önem taşıyor. Osman Hamdi Bey ve Halit Ethem Bey’in yürüttüğü
kazı ve restorasyon çalışmaları Muğla Müzesi Müdürlüğü
başkanlığında, Mimar Arkeolog Ahmet Tırpan’ın bilimsel
danışmanlığında tekrar başlatıldı.
Hekate Tapınak frizleri Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul
Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Yapılan kazılarda ortaya çıkan
çok sayıda önemli kalıntı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, Turgut
Müze Evi’nde, Milas ve Muğla müzelerinde sergilenirken, Tanrıça
Hekate’nin Lagina’da bulunan tek vücutlu, tek başlı heykeli yine
Turgut Belediye Binası önünde yer alıyor.
Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda propylon (anıtsal giriş kapısı),
kutsal yol, altar (kurban ve sunak yeri), peribolos (kutsal
alanı çevreleyen duvar), Dorik Stoalar ve Hekate Tapınağı
bulunuyor. Seleukos kralları büyük imar çalışmaları ile Lagina
Kutsal Alanı’nı dini merkez olarak, buraya 11 km uzaklıktaki
Stratonikeia Kenti’ni de bölgenin siyasi merkezi yapmışlardı. Öyle
ki, bu iki kent birbirlerine kutsal bir yol ile bağlanmıştı.
Tanrıça Hekate’nin Gizemli Öyküsüne gelirsek…
Hekate’den bahseden ilk yazılı kaynak Hesiodos’un Thegonia
adlı eseri olarak biliniyor. MÖ. 700’lü yıllarda İzmir Aliağa
yakınlarındaki Kyme Kenti’nden Antik Yunanistan’ın Askra
Kenti’ne göç eden bir ailenin oğlu olan Ozan Hesiodos, Yunan
tanrılarının doğuşunu, tanrı soylarının ve kuşaklarının birbirini
izleyip gelişmelerini anlatır. Thegonia’da “Her şeyden önce Kaos
vardı” deniyor.
İlk olarak Gaia yani Toprak’ın (Toprak Ana) var olduğu anlatılır.
Gaia, kendine eşit olarak dört bir yanını saran Uranos’u, yani
göğü yaratır. Ardından da yüksek dağları ve denizi... Uranos’la
birleşerek erkek ve dişi titanları doğurur.
Güneş soylu titanlardan Kaios ve Phoibe’nin ikiz kızları Asteria
ve Leto’dur. Asteria’nın ikiz kardeşi Leto, Apollon ve Artemis’in
annesidir. Bu akrabalık zincirinde Tanrıça Hekate, Apollon
ve Artemis ile kardeş çocuklarıdır. Hekate karada, denizde ve
gökyüzünde güçleri olan tek tanrıçadır. Hekate, Hades’in kapısını
koruduğu gibi yeryüzündeki bütün kapıların da koruyucusudur.
Sihir, falcılık ve intikam almayı elinde tutan tanrıça olarak da
mezarlıkların sahibesidir.
Ölenlerin ruhlarını teslim alır. Hades’in kapısının koruyucu
Kerberos köpeğinden dolayı Hekate tüm köpeklerin de sahibi
olduğundan çoğunlukla yanında bir köpekle dolaşır. Karabasan,
hortlak ve cinlerin yöneticisi olan tanrıca Hekate onları insanlara
musallat eder veya insanları onlardan korur. Ay tanrıçası olarak
karanlık gecelerde yolculara yol gösterir, avcıların yardımcısıdır.
En belirgin simgesi dişi köpek veya kurt olan tanrıça, aynı
zamanda kısrak, balta, hançer, meşale, anahtar, çanak ve hilal
olarak da resmedilir.
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Gizemli Tanrıça Hekate’nin Evi:

Bazı gecelerdeki köpek ulumalarının ya da uzun süren köpek
havlamalarının Hekate ile ilgili olduğu, köpeklerin tanrıçayı
ve yanındaki köpeği gördüğü için havladıkları söylenir.
Dolunay zamanlarında Ay Tanrıçası Hekate’nin dolaştığı
düşünüldüğünden, yol kavşaklarına çörek, yumurta, balık
ve peynir bırakılırdı ve Hekate kutsal alanında tanrıçaya
adanan törenler düzenlenirdi. Heykellerinde üç başlı olarak
cisimleştirilen Hekate, bölgedeki en eski tapınım merkezi
olan Lagina, falcılığın merkezi olarak meşhurdu.
Hekate inanışının Anadolu’daki anaerkil düzene ait
dönemlerden kalan bir geleneğin devamı olduğu tahmin
ediliyor.
Tanrıça Hekate için yapılan Hekatesia Töreni
MÖ. dönemlerde Lagina’da her 4 yılda bir HekatesiaRomaia Festivali yapılır, ayrıca Hekatesia Töreni her yıl
kutlanmaya devam ederdi. Diğer bir adıyla ‘Anahtar Taşıma
Festivali’nde tapınağın anahtarı bir alay halinde yürünerek
Stratonikeia’ya götürülür ve geri getirilirdi. Bu gelenek,
Hekate’nin yeraltı dünyasının anahtarını elinde tuttuğu
inancından kaynaklanırdı. Bela ve felaketin evlerden uzak
olması için, kapıların önüne Hekate sunakları dikilirdi.

Hekate’nin binlerce yıl süren sessizliği ve hüznü günümüzde Turgut
Belediyesi, Kültür Bakanlığı ve Konya Üniversitesi’nin iş birliğiyle
gerçekleştirilen Lagina Festivali ile coşkuya dönüşüyor. Adeta,
geçmişte Roma devrinde şaşaalı bir şekilde her yıl kutlanan Hekatesia
Şenlikleri yeniden canlandırılıyor.
Batıda paganizm ve cadılık kavramlarıyla özdeşleştirilen ve sembol
kabul edilen Tanrıça Hekate’ye inanan yabancılar, meraklı turistler,
arkeoloji tutkunları ve çevre halkı giderek artan bir ilgiyle törenlere
katılıyorlar. Geleneksel davul zurna karşılamasıyla başlayan törende
yöre geziliyor, yöresel müzikler dinleniyor, yemekler yeniyor, kazılar
hakkında bilgiler veriliyor, film gösterileri düzenleniyor. Muğla
Üniversitesi’nin yardımıyla düzenlenen temsili anahtar taşıma ve
kurban törenlerinin ardından mistik ve antik müzik gösterileriyle
dolunayda gerçekleşen törenler son buluyor.
Milyonlar ona tapardı…
İsmi “en parlak olan” anlamına gelirdi…
Önce Anadolu’nun en önemli ana tanrıçası…
Sonra Yunan mitolojisin Ay Tanrıçası…
Ve ünü tüm Akdeniz’e yayıldı…
Frigler Pessinus dediler ona…
Atinalılar Minerva…
Kıbrıslılar Venüs…
Giritliler Diana…
Sicilyalılar Proserpine…
Elevsisliler Ceres…
Mısırlılar ise İsis…
Hekate...
Gecelerin ve karanlıkların hanımı…
Ay tanrıçası…
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Konyaaltı’nda ‘akülü sandalye
şarj istasyonu’ dönemi

Kepez’de bayat ekmekler,
‘Ekmek Toplama Kutuları’na

Konyaaltı Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
engelli vatandaşları sevindirecek yeni bir projeyi hayata
geçirdi. Belediye, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel
Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin iki ayrı noktasına ‘akülü
sandalye şarj istasyonu’ kurdu.

Kepez Belediyesi, ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı
planladığı ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’nı ilçenin dört bir
köşesine monte etmeye başladı. Bayat ekmek kutularına
bırakılan ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya
dönüştürülecek.

Konyaaltı Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli
vatandaşları sevindirecek bir adım attı. Konyaaltı Belediyesi, engelli
vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak adına
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü ile protokol yaptı.
Yapılan protokole Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile CK
Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli imza attı. Protokol
kapsamında ‘akülü sandalye şarj istasyonları’, Konyaaltı Kent
Meydanı ve HayatPark olmak üzere iki farklı noktaya yerleştirildi.
Protokol kapsamında ihtiyaç durumunda ünitelerin artırılabileceği
kaydedildi.

Yeni kreşin temeli atıldı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı
Mahallesi’nde 3 bin metrekare açık oyun alanına sahip
olacak kreşinin temelini attı. Denizli Merkezefendi Belediye
Başkanı Şeniz Doğan’ın eşlik ettiği Başkan Uysal, “Yeni
kreşimiz Muratpaşa’mızın sosyal dokusuna katkı olacak”
dedi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yapımına başladığı ve 3 bin
metrekarelik bahçesiyle kentin en geniş yeşil alanına sahip olacak
kreşin temeli atıldı. Şirinyalı Mahallesi’nde belediyenin Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün eski yerinde inşa edilen kreşin temel
atılmasına Başkan Uysal, Denizli’nin 311 bin 177 nüfusuyla en
kalabalık ikinci ilçesi Merkezefendi’nin belediye başkanı Şeniz
Doğan’la birlikte katıldı.
İki başkan, bin 785 metrekare alanda tek katlı olarak yapılacak
kreşin temel betonunu, butona basarak birlikte attı. Kreşin betonunu
dökülmesinin ardından Başkan Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde 9 sınıflı
bir kreş inşa edeceklerini söyledi.

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında örnek bir çalışmaya
daha imza attı. Günlük üretilen ekmeğin yüzde 10’unun çöpe atıldığı
ülkemizde hem israfın önüne geçilmesi, hem de sokak hayvanlarının
yemek ihtiyacının karşılanması için ilçenin dört bir yanına ‘Bayat
Ekmek Toplama Kutuları’ yerleştiriyor. Kepez Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü’nün konteyner üretim atölyesinde üretilen
ekmek toplama kutuları, ilk etapta Kepez Ekmek Vakfı’nın ekmek
büfeleri yanına monte edildi. ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’ çöp
konteynerlerinin yanına bırakılan ekmeklerin çöpe atılmadan tek bir
yerde toplanmasını da sağlayacak.

Trafik ışıkları, görme engelliler
için konuşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli bireylerin
karşıdan karşıya geçmelerini güvenli ve kolay hale
getirmek için trafik ışıklarında Akustik Sesli Yaya Uyarı
Cihazı sistemini hayata geçirdi. Uygulama ilk olarak
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin bulunduğu
Cumhuriyet Mahallesi’nde kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Engelli bireylerin trafikte
problem yaşamadan güvenle hareket etmelerine ve karşıdan karşıya
geçmelerine olanak sağlayan Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı ilk
olarak Cumhuriyet Mahallesi Akıncı Caddesi’ndeki trafik lambalarına
kuruldu.
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin talebi doğrultusunda
harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince
başlatılan uygulama etap etap genişletilerek tüm trafik ışıklarına aynı
sistemin yerleştirilmesi hedefleniyor.
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Bu konu ruh sağlığının bir alanı olan, vajinismus, sertleşme
bozukluğu, erken veya geç boşalma, cinsel isteksizlik ve orgazm
problemleri gibi cinsel işlev bozuklukları çatısı altında yer
alan hastalıkların gelişimde özel bir yeri olması açısından
önem arz eder. Cinsel mitler oluşturdukları abartılı ve gerçekçi
olmayan cinsel beklentiler, suçluluk ve yetersizlik hisleri,
kaygı ve başarısızlık korkularıyla bu problemlerin gelişimine
zemin hazırlar. Aynı zamanda cinsel ilişkiyi belli kalıplara ve
biçimlere zorlayarak cinselliğin kalitesini düşürürler. Mitler
cinsel işlev bozukluklarında hem hazırlayıcı, hem başlatıcı hem
de sürdürücü rol oynar. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda
cinsel mitlerin değiştirilmesi ve yerine doğru bilgilerin
konulması cinsel sorunların çözümünde önemli bir rol oynar ve
çoğu zaman da tedavideki ilk basamak olarak yerini alır.

Kadın ve erkek cinsiyet rolleri ile ilgili mitlerle başlayalım.
“Erkekler duygularını belli etmemelidir” miti belki de toplumda
en sık karşılaştığımız mit olabilir. Hem ilişkilerde hem de
cinsel yaşamda engelleyici bir özelliği vardır. Bunun yanı sıra
“Cinsel ilişki isteğini her zaman erkek belirtmelidir” miti, hem
cinsel olarak aktif olmak isteyebilecek kadını engellemekte
hem de erkeğin aktif davranan partnerinin davranışlarını
yadırgamasına neden olmaktadır. Bu mitle yakın ilişkili
diğer mitler ise; “İsteğini belli eden kadın hafiftir” ve “Erkek
cinsel ilişkiye her zaman istekli ve hazırdır” inanışlarıdır.
Bunların sonuçları ise erkek kafasındaki “saf, temiz” kadın
imgesine uymayan arzulu bir kadınla karşılaştığında ya bu
kadını yakınlaşılmayıp yalnızca cinsel birliktelik kurulacak
bir kadın kategorisine yerleştirir ya da ne yapacağını bilemez
bir konumda kendini bulur. Bunun temelinde kadının cinsel
arzulara sahip olmasının yaratacağı korkular yatar. Özellikle
kendine güven konusunda problem yaşayan erkekler
partnerlerinin cinsel arzularının açığa çıkmasından rahatsız
olurlar.
Cinsellik davranışları sınıfını incelediğimizde karşımıza
çıkan bir mit; “Erkekte sertlik kaybı eşini çekici bulmadığı
anlamına gelir” inanışıdır. Sertleşme kaybının onlarca sebebi
olduğu gibi eşi çekici bulmamak bunun çok küçük bir kısmını
oluşturur. Bu kabul sertleşme bozukluğunun tedavisini
zorlaştıran bir inanıştır. Yine “Cinsellik peniste sertleşme ve
birleştirmeyi gerektirir” mitleri hedef ve başarı odaklı bir
cinsellik anlayışına dolayısıyla da birleşme dışındaki cinsel
etkinliklerin göz ardı edilmesine yol açar. “ Erkek uyarıldığında
boşalma gerçekleşmez ise bu zararlıdır” miti kadının istemediği
durumlarda erkeği orgazma ulaştırmakla görevlendiren bir mit
olup tıbbi dayanağı bulunmaz. Sabah sertliği ve kendiliğinden
olan sertleşmelerde boşalma olmaması durumunda herhangi
bir sorun meydana gelmemesi de buna bir kanıt oluşturabilir.
“Dikkat başka bir yere çekilirse erken boşalma önlenebilir”
miti nedeniyle erkekler tedaviye başvurmadan önce sıklıkla bu
yöntemi denerler ancak bu yöntemler boşalma kontrolünün ve
hazzın tamamen yitirilmesi sonuçlanır. Tam tersi penisten gelen
uyarıların algılanması ve ayırt edilmesi erken boşalmadaki
tedavi prensibidir. “Sevişmek her iki taraf da aynı anda orgazma
ulaşırsa güzeldir” cinsel yaşamın daha kolay konuşulmaya
başlanması ile birlikte gelişen daha modern bir mittir. Bu
inanış çiftleri birlikte orgazm olunmadığında eksiklik duyguları
yaşamaya iter. “Olgun kadın birleşme ile orgazm olur” miti
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Farklı dönemlerde doğan, kuşaktan
kuşağa yayılan ve toplumun düş
gücü etkisiyle zamanla biçim
değiştiren inanışlar genişleyerek
halka dair ortak tutumlar meydana
getirir. İşte bu inanç ve tutumlara
‘mit’ adını veriyoruz. Bugün ise
mitleri cinsellik teması içinde ele
alacağız.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Woman photo created by cookie_studio

Cinsel mitleri sınıflara ayırmak, bu tutumları incelemek
açısından kolaylık sağlar. Kadın ve erkek cinsiyet rolleri, cinsel
istek ve cinsellik sırasındaki davranışlarla ilgili yanlış inanışlar,
cinsel anatomi, gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
homokseksüelite ve transseksüelite ile ilgili yanlış inanışlar bu
sınıflardan bazılarıdır.

Cinsel Mitler

kadınların orgazmı deneyimlemeleri için doğrudan klitorisin uyarılması
gerekliliğini göz ardı eder ve bunu düzeltme arayışlarına girmeleri ile
sonuçlanır. “Eşler içgüdüsel olarak karşı tarafın isteklerini bilir ve zevk
verebilir” miti cinsellikteki aktif çabayı ketler ve çiftlerin katkıları ile
cinsel yaşamın zenginleştiğini görmelerini engeller. “Sevişmede neyin
normal olduğuna ilişkin kesin kurallar vardır” inanışı birçok kişinin
cinsel arzu ve fantezilerini bastırmalarına yol açar. Sevişmede tek kural
partnerlerin rıza gösterme kapasitelerine sahip olmaları ve rızalarını dile
getirebilecekleri sosyal ve fiziksel konumda olmalarıdır.
Cinsel anatomi ile ilgili ise; “Penisin vajinaya girmesi zordur, cinsellik
kadınlar için ızdırap vericidir” miti vajismusun meydana gelmesinde
en ön planda bulunan mittir. Özellikle gerçek ve somut bir ağrının
olduğu ilk cinsel birleşmedeki ağrının abartılması bu mitin yerleşmesini
kolaylaştırmıştır. “Kızlık zarı sürtünme ve mastürbasyonla bozulabilir,
kan gelmezse kadın bakire değildir” gibi mitler ise kızlık zarının her an
bozulabilen bir yapı olması inancını oturtarak gençlerin cinsellikten
uzaklaştırılmalarına hizmet eder. İlk birleşmede kanama oranının
yaklaşık yüzde 50 olduğu sonucuna varan bilimsel araştırmaları da yok
saymaktadır.
Bunların yanı sıra “Öpüşmek ve dokunmakla gebe kalınır”, “Geri çekme
yöntemi ile gebelik önlenebilir” gibi mitler de cinselliği olumsuz etkileyen
inanışlardandır. “Gay erkekler kadın olmak, lezbiyen kadınlar ise erkek
olmak ister” “Homoseksüel erkekler çocukları istismar etmeye daha
meyillidir” “Homoseksüel bir ilişkide erkek ve dişi rolleri vardır” ya
da “Biseksüel bireyler ne istediklerini bilmiyorlar” mitleri ise LGBTQ
toplumuna dair sık gündeme gelen bazı yanlış inanışlardır.
Burada bahsettiğimiz mitler buzdağının yalnızca görünen kısmıdır ancak
bunlar cinsel işlev bozukluklarına sebep olacak ya da bireylerin cinsel
tutumlarını derinden sarsacak etkilere sahiptir ve bu inanışların bilimsel
temelleri olan doğru tutumlarla değiştirilmesi hem bu hastalıkların
tedavisi hem de toplumun cinselliğe bakışını daha sağlıklı hale getirmek
için elzemdir.
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Butik işletmeler için

pazarlama önerileri
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, şahıs işletmeleri ve diğer tüm
butik nitelikteki işletmeler için pazarlama oldukça karmaşık bir
uygulama alanı gibi görünür. Hatta pek çok küçük işletme bu
alanda yapılabileceklerden haberdar olmadığı için esasında sahip
olabileceği pazar payını, pazarlamadan vazgeçerek kaybeder. Veri
analisti ve iletişim tasarımı uzmanı Ömer Yoluk, butik işletmeler
için efektif pazarlama araçları hakkında bilgiler veriyor.
Pazarlama; işletmenin sahip olduğu ürün veya hizmet gamının
sadece satışına yönelik değil, uzun vadeli tutundurma ve ürün
geliştirme gibi süreçlerini de kapsayan geniş ölçekli uygulamalar
bütünüdür.
Artık, küçük bir kasabada butik üretim yapan zeytinyağı üreticisi, dev
rakibinin pazarına ortak olmak için rasyonel girişimlerde bulunabilir
ve kendi kapasitesi ölçeğinde sonuca ulaşabilir. Üstelik bunun için
astronomik maliyetlere katlanması da gerekmez. Pekiyi bunu nasıl
yaparız? Küçük işletmeler için pazarlama araçları nelerdir?
Dijital medya araçlarını keşfedin
2000’li yıllardan önce, küçük işletmelerin ulusal herhangi bir
yayın organında yer alma durumu; imkansızla eşdeğerdi. Zira
bu işletmelerin toplam mal varlıkları dahi böyle bir pazarlama
maliyetini karşılayamazdı. Televizyonlar, radyolar, ulusal gazeteler,
dergiler ve hatta sarı sayfalarda yer almak dahi ciddi birer maliyet
konumundaydı. Günümüzde ise sadece bir web sitesi ile dünyaya
açılabilmek dahi mümkün. Elbette bu kendiliğinden olmuyor ancak,
teorik olarak dahi bunun mümkün olduğunu bilmek; neden bu adımı
atmanız gerektiğini size gösteriyor.
Dijital medya olarak tanımladığımız alan; tüm internet zeminli
araçları kapsıyor. İnternet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya
platformları, video paylaşım siteleri, görsel paylaşım platformları ve
bunun gibi onlarca araç, işletme sahiplerine neredeyse ücrete sebep
olmadan yayın yapabilme fırsatını sunuyor.
Nereden başlamalı?
Öncelikle kurumsal kimliğinizle yola koyulmak gerekiyor. Markanız,
firma kurumsal kimliğiniz veya şahsınızın online zeminlerde
tanıtılabileceği bir strateji oluşturulması gerekiyor. Logolarınızın
geliştirilmesi, sitenizin hazırlanması, içeriklerin yüklenmesi ve SEO
uygulamaları ile sitenizin Google aramalarında daha önce sıralarda
görüntülenmesi için gerekli işlemlerin yapılması öncelik arz ediyor.
Temel gereksinimler hazırlandıktan sonra, sitenizin yayını ve dijital
pazarlama süreci başlıyor.
Siteniz inşa edilirken, SEO (arama motoru optimizasyonu) kurallarına
uygun inşa edilmemişse, buradan başlayan süreç, SEO’nun
geliştirilmesi ile devam ediyor. SEO, Google üzerinde yapılan
aramalarda sitenizin daha ön sıralarda görüntülenmesini sağlayan

uygulamalar olduğundan, sizin sektörünüzle ilgili arama kelimeleri
tespit edilerek, onların aramalarda yükselmesi sağlanıyor.
Buraya kadar olan süreç; temel ve zorunlu uygulamalar olarak
ifade edilebilir. Bir web sitenizin olmaması ve SEO yapmamanız gibi
bir durum, günümüz koşullarında söz konusu değil demek yanlış
olmaz. Zira bugünkü şartlarda, hedef kitlenizin size ulaşabilmesi
için yegane ortam, internet ortamıdır ve burada bulunabilir olmak
zorunluluktur.
Markanızın gücünü arttırın
Her ne kadar küçük işletmeler marka konunda çok heyecanlı
olmasalar da, aslında bu onlar için de önemli bir kavramdır. Kaldı
ki, marka gücü; doğrudan SEO etkinliği üzerinde de etkilidir. Güçlü
markalar SEO uygulamalarında daha hızlı yükselir ve bu nedenle
hareket kabiliyetleri son derece yüksektir.
Güçlü içerik her şeydir
Kapasiteniz ve firma boyutunuz ne olursa olsun, hedef kitlenize
kendinizi en iyi şekilde anlatmalısınız. Bunun için gerek SEO
sürecinde, gerekse bununla paralel devam eden tüm pazarlama
etkinliklerinde yüksek nitelikli içeriğe önem verin.
Sosyalleşin
Sosyal medya, anlık olarak milyonlarca kişiye ulaşabileceğini önemli
bir platformlar bütünüdür. Instagram, Facebook, Twitter ve diğer
platformlarda yapacağınız etkinlikler, profesyonel olarak yönetilmesi
durumunda marjinal fayda elde etmenizi ve pazardaki hakimiyetinizi
arttırmanızı sağlayabilir. Hatta doğru bir strateji ile devasa
rakiplerinizin elinden pazar payı devralabilmeniz dahi mümkündür.
Tabii bunun için uzman ekiplerle çalışmanız gerekecektir.
Görselliğe Odaklanın
Kurumsal kimliğiniz, ürünleriniz, markalarınız ve size dair hemen
her konuda görsel materyal hazırlayın. Örneğin; markanızla ve
ürünlerinizle ilgili nitelikli tanıtım videoları hazırlayıp, Youtube,
Dailymotion veya Vimeo gibi ortamlarda paylaşarak, dünyanın en
çok ziyaret edilen platformlarında kendinizi tanıtabilirsiniz.
Kendinize güvenin
İşletmenizin boyutu ne olursa olsun unutmayın ki, bugün dünya
devi işletmelerin doğru yaptığı iki şey vardır. Bunların birincisi,
doğru ürünü veya hizmeti keşfetmek, diğeri onları doğru şekilde
satmak, yani doğru pazarlama yapmaktır. Siz de kendinize iyi
rehberler edinmeniz halinde, butik işletmenizi pekala dünya devi bir
işletmeye dönüştürebilirsiniz. Hemen harekete geçin ve uzmanlarla
iletişim kurun. Az veya çok Pazar payı elde edebilmek için dijital
pazarlamanın fırsatlarından faydalanın.
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Hep sağlık, güzellik yazmaya çalışıyorum ama her şey o kadar bir bütünün
parçası ki; sağlığı ve güzelliği yaşamamızın bütününden ayırmak mümkün
değil. Vücuttaki her fonksiyonu ve hücreyi birbirinden ayıramayacağımız
gibi… O nedenle böyle kısa dokunuşlar yapıyorum yazılara girişte.

2021! Yeni yıl, yeni umutlar… Bir
an önce istediğimiz normalleşmeye
kavuşuruz ve umarım yeni yıl hepimize
istediklerimizi verir…
Ama biliyoruz ki normal diye bir şey
yok. Kesin doğru, mutlak yanlışın
olmadığı gibi. Bu nedenle yaşadığımız
anı, bireysel ve çevresel özelliklerimizi,
yaşımızı ve tüm bunların oluşturduğu
şartları, kendimizi tanımaya, anlamaya
çalışarak, yapabildiğimizin en iyisini
yapmaya çalışmak bizim ihtiyacımız
olan… Umarım hepimiz bu çabada
yolda olabiliriz. Asıl olan; yolda olmaktır.

Her parçamız bütünün bir parçası olarak çalışıyor vücudumuzda. Ya da
tersinden yola çıkarsak; her parça bütüne etki ediyor; olumlu ya da olumsuz
olarak... Bunların toplamı da sağlığımızı oluşturuyor. Genetik özelliklerimiz,
epigenetik sonuçları ve yaşanan süreçteki ruhsal, bedensel ve zihinsel
birikimler, sağlık düzeyimizi oluşturuyor.
Burada altını çizmek istediğim, çok önemli bulduğum ve önümüzdeki
dönemin tıbbının temelini oluşturacak sağlıkta son gelinen nokta: ANTİ
AGİNG HEKİMLİK ve SAĞLIK YAKLAŞIMI.
Şimdiye kadar genellikle, hasta olunca iyi ve hızlı tedavi olma, belki
biraz da daha az hasta olma anlayışı vardı. Bu yaklaşım; genellikle klasik
tedavi algoritmaları olan konvansiyonel yaklaşımla, acil durum tedavi
ve cerrahileri dışında, semtomatik (sonuçların bastırılması, sonuçların
etkilerinin azaltılması tedavileri) yani hastalığın zararlı etkilerini azaltan
tedavi anlayışı olarak ifade edilebilir. Tabi ki bu yaklaşım, çok önemli olarak
insanların yaşam sürelerini ve konforunu arttırdı. Ancak hastalıkların
oluşmasının önlenmesine veya oluştuğunda esas kök nedenin bulunarak
bütüncül olarak hastalığın gerçek tedavisinin yapılmasını kapsamıyordu.
Sonuçta birçok ilacın kullanıldığı ve iyileşmeyen milyonlarca kronik hastanın
ve hastalığın olduğu bir noktaya gelindi. Önümüzdeki süreç, bu durumun
artarak süreceğini, hatta bir doktor arkadaşımın tabiri ile önümüzde dönem
“KRONİK HASTALIK TUSİNAMİSİ” ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Maalesef bu durumun gerçek olması dışında pandemi sürecinden
geçtiğimiz bu günlerde, kronik hastalık altyapısındaki vücudun, enfeksiyon
hastalıklarına karşı güçsüz kalmasına yol açıyor. Ve bu durum sıradan
enfeksiyon hastalıklarında bile yaşamsal sağlık sorunlarına dönüşebiliyor.
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Aslında yanlış bilinen temel konulardan
biri de; bağışıklık sisteminin çalışma
şekli, yaptığı işler ve bu işleri yapış
şekli… Bu başlı başına ayrı bir konu
ama sadece şunu burada söylemeliyim:
Bağışıklık sistemi doğru çalışmayan bir
vücutta, hiçbir şey yolunda gitmeyebilir.
Bu da birçok hastalık için zemin
hazırlayan esas sebep olabilecektir.
ANTI AGING HEKİMLİK
İşte tam da bu noktada koruyucu ve anti
aging hekimlik başlıyor. Aslında yeni
keşfedilen bir alan kesinlikle değil. Tüm
dünyada yapılan aşı çalışmalarından
çevre ve su sağlığı çalışmalarına kadar, iş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temeli
de aynı. Ülkemizde de zamanında sağlam
çocuk ve erişkin polikliniklerinin de
temelinde bu mantık yatıyordu.
Yaklaşımın temeli hastalık bir yaşlanma
sürecidir. Sistemin, dokuların,
organların ve hücrenin yaşlanma
süreci hastalıkların da oluşma sürecidir. Tabi ki burada bahsedilen
hastalıklar, acil durumlar, enfeksiyonlar ve genetik hastalıklar
dışında kalan kronik inlamatuar hastalıklar, başlıcaları metabolik
hastalıklar, otoimmün hastalıklar, alerjiler, bağışıklık sistemi
sorunları olarak sayılabilir.
Aslında yaklaşımın temeli, hücresel metabolik sistemlerin düzenli
çalışması ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerine kurulmuştur.
Biliyoruz ki, bedenimiz aynı genetik kökenden gelen hücrelerden
oluşmaktadır. Bu hücreler farklılaşarak dokuları, organları
oluşturmaktalar. Sürekli bir iletişim içinde olan ve bütünün var
ve sağlıklı olması için çalışan bu sistemin sağlıklı olması, aslında
tüm vücudun iyi ve sağlıklı olması anlamına geliyor. Bu yaklaşımın
temelini de bu süreçlerin fonksiyonel takibi oluşturmaktadır.
Sadece hastalık belirteçleri ile ilgilenmeden, hasta olunmadan
düzenli olarak fiziksel, ruhsal ve biyokimyasal olarak bireysel takip
protokolleri oluşturularak vücudun ve sistemlerinin hücresel düzey
de dahil, takibini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.
Bu takip klasik check up protokollerinin çok ötesinde bir yaklaşımı
içerir. Buradaki en önemli ve başlangıç noktasını, programın
bütüncül bir sağlık yaklaşımıyla yöneten bir hekim tarafından
yürütülmesi oluşturmaktadır. Gerekli durumlarda uzmanlık alanları
ile koordine edilir. Yani bilimsel tümden gelim yöntemi kullanılır. Şu
andaki sağlık yaklaşımından oldukça farklı bir yaklaşım.
“HASTALIK BİR SÜREÇLE OLUŞUR. GERÇEK TEDAVİ DE BİR
SÜREÇTİR”
Şunu belirtmeliyim; fark sadece bakış açısında ya da başlangıç
noktasında değil elbette. Yaklaşım tamamen bütüncül; önleyici/
koruyucu ve geliştirici bir sağlık yaklaşımı ve varsa hastalığın sadece

semptomlarını/belirtilerini değil kök nedeni ya da nedenlerinin
ruhsal, fiziksel ve zihinsel süreçlerini de içerecek şekilde tespit
edilerek, tedavi sürecinin yönetilmesini içeriyor. Bu yapılırken, sağlık
izleme belirteçleri de oldukça farklı ve klasik yaklaşıma göre zengin.
Bireyin doğum öncesinden başlayan bir öyküleme süreci aile
bireylerini de içine alacak şekilde ele alınıyor. Fiziksel ve ruhsal
gelişim süreçleri ayrıntılı değerlendiriliyor. Beden, özellikle kas
kitlesinden cilt özelliklerine kadar tüm yönleri ile değerlendirilip
takip ediliyor. Sistem ve organ performansları da takip edilirken,
diğer özelliklerin yanında özellikle hormonal sistem üzerinden
yaşlanma ve muhtemel hastalık belirtileri izleniyor.
Tabi ki sistemin tedavi ya da iyileşme yaklaşımı da oldukça farklı.
Beslenmeden, uyku düzenine, bireysel vücut biyoritmine kadar
yine genetik ve epigenetik özellikler gözetilerek dikkate alınması
gerekiyor.
“UZUN ve SAĞLIKLI BİR YAŞAM MÜMKÜN”
Temeli tıbbın temeline dayanan, ama son yıllarda uzaklaşılmış bu
koruyucu ve geliştirici sağlık yaklaşımı bu gün yaşamın uzatılması ve
sağlıklı bir yaş alma üzerine şekillenmiş. Teknolojik gelişmelerden de
oldukça faydalanan, ilaçlar yerine doğal yaklaşımların benimsendiği
koruyucu ve geliştirici ANTİ AGİNG HEKİMLİK önümüzdeki yılların
tıbbi yaklaşımı olacak. Önümüzdeki yazılarda pratikte bu alanda
hangi çalışmaları ve uygulamaları yaptığımızı, klasik ‘check-up’lar
dışındaki takip yöntemlerimizi ve sonra da anti aging hekimlik
uygulamalarımızı sizlere yazmaya çalışacağım.
Sağlıklı iken sağlığımıza sahip çıkalım. Sağlıkla ve sevgiyle kalın…

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27

drtolgatemel
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Bu, taraflar arasında güç savaşının olduğu ve mutlaka
kazanan/kaybedenin yer aldığı; her iki taraf için de
duygusal açıdan anlaşılamadığını hissettiği; iletişim
açısından verimsiz çatışmalarla dolu bir süreç.

KAYBEDEN YOK!

Her iki duruma da birer örnek verilebilir:
YÖNTEM 1
• Çatışma var.
• Ebeveyn çözüme karar verir.
• Çocuk karşı koyar, istemez.
• Ebeveyn güç ve otoriteyle tehdit eder.
• Çocuk ebeveynin istediğini yapar.
EBEVEYN KAZANIR
ÇOCUK KAYBEDER

GÜL DEVRİM BATI

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

Çocuklarımızla pek çok konu ile ilgili
sorun yaşayabiliyoruz. Kimi zaman
sorunu sahiplenip onun çözmesine
fırsat vermeden problemi gidermeye
çalışıyoruz. Ya da uygun olmadığını
bilmemize rağmen onun çözümünü
kabul edip teslimiyetçi bir tutum
sergileyebiliyoruz. Yani katı ya da
hoşgörülü tutum içerisinde oluyoruz.

YÖNTEM 2
• Çatışma var.
• Ebeveyn çözüme karar verir.
• Çocuk karşı koyar, istemez.
• Ebeveyn pes eder ya da teslim olur.
• Çocuk istediğini yapar.
ÇOCUK KAZANIR
EBEVEYN KAYBEDER

Family photo created by pvproductions

YÖNTEM 3 / KAYBEDEN YOK
- Çatışma var.
- Ebeveyn ve çocuk ortak çözüm arar ve ifade eder. Sonra
da değerlendirirler.
- En iyi çözüme karar verirler.
- Baskı ve güç yoktur.
KAYBEDEN OLMAZ

Woman photo created by master1305

Aslında tutarlı biçimde biraz emek vererek kaybedenin
olmadığı hem çocuğun hem de ebeveynin ihtiyacını
karşılayabilecek bir yöntem var. Yani kimse kaybetmiyor
ve her iki taraf da kazanıyor: KAYBEDEN YOK.
Peki, ama nasıl?

Yani nasıl? İşte bir örnek:
Anne: Meyve yemediğinde endişeleniyorum, vitaminleri
alamayacağından korkuyorum.
Çocuk: I, ıh
Anne: Bunu hep konuşmaktan yoruldum ve sıkıldım.
Çocuk: Biliyorum ama yine de nefret ediyorum.
Anne: Gerçekten nefret ediyorsun, biliyorum.
Çocuk: Evet.
Anne: Sence bu konuda ne yapabiliriz?
Çocuk: Bilmiyorum, fikrim yok.
Anne: Sevdiğin ve sevmediğin meyvelerin resmini yapalım mı?
Çocuk: Haydi yapalım.
Anne: Fikrimi beğendin mi?
Çocuk: Evet.
Anne: Sevdiğin meyvelerin hangileri olduğunu söyle ve beraberce
resimlerini yapalım.
Çocuk: Tamam.
Anne: Hatta beraberce alışverişe gidelim ve resmini yaptığımız
meyveleri satın alalım. Ve meyve salatası yapalım mı? Ne dersin?
Bu diyalog uzlaşma ile sona erecektir. Böylece iki taraf da kazanır,
çatışma yoktur, iletişim engelleri ortadan kalkmıştır, herkes
anlaşıldığını hissetmektedir.
Sevgiyle…
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Dr. ESRA MUSTAFA
Fiziksel Tıp ve Rehabilitsayon Uzmanı
Romatem Hastanesi

Aralık ayında Çin’in Wuhan
kentinde başlayan ve kısa
sürede küresel bir salgın haline
gelen Yeni Tip Koronavirüs
(Covid -19) aşısında olumlu
gelişmeler yaşanırken yapılan
araştırmalar neticesinde ise
virüs, her geçen gün yeni bir
belirtisi ile kendini gösteriyor.
Yüksek ateş, nefes darlığı ve
eklem ağrıları ise en bilindik
semptomlar olarak karşımıza
çıkıyor. Öyle ki hareketsiz yaşam
tarzının da arttığı bu dönemde
kişiler yaşadıkları ağrı sorunlarını
virüsün belirtisi sanıyor. Peki, her
bel, sırt ağrısı koronavirüs belirtisi
mi?

Her Bel, Sırt Ağrısı Covid – 19
Belirtisi Mi?
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr. Esra Mustafa, “Virüsün başkalarına yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğiniz için
erken tespit çok önemlidir. Covid- 19 kişiden kişiye farklı belirttiler ile ortaya çıkabiliyor. Bu
belirtilerden biri de kas ve iskelet sistemi ağrıları olarak karşımıza çıkıyor. Grip, soğuk algınlığı
gibi diğer viral enfeksiyonları olan hastalarda yaygın bir durum olan ağrılar virüs sürecinde daha
da farklı bir hal aldı. Çünkü virüs, kan dolaşımı veya vasküler endotel yoluyla yayılabilir ve kalp ve
beyin gibi ACE2 içeren tüm dokularda enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, kas-iskelet sistemi
de enfeksiyon geçirebilir. Bu da diğer hastalıklardan daha ağır ağrılar hissetmemize neden oluyor.
Eklem ve kas problemleri hareketsiz yaşam tarzından dolayı her geçen gün daha çok artıyor. Her
insan hayatının bir noktasında bu sorunlardan biri ile karşılaşabiliyor. Bu sorunların çoğu ciddi
değildir ve hızla düzelir veya iyileşir, ancak başka semptomlar eşlik ederse dikkatlice izlenmelidir”
ifadelerini kullandı.
Hareketsizlik Ağrıyı Arttırıyor
Dr. Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte hareketsizlikten dolayı ağrı sorunu daha çok
yaşıyoruz. Omurga ağrılarından korunmak için öncelikle dengeli beslenmek, yeterli miktarda
su içmek ve stresten uzak durmak gerekir.
Sabah uyandığında, gün içinde çalışırken ve
gece yatmadan önce esneme hareketlerini
yapmak gerekir. Uzun süre aynı pozisyonda
kalınmamalıdır. Oturulduğunda bel kavisini
ve sırtı destekleyen bir yastık kullanmak
omurga sağlığı için önemlidir. Yere eğilirken
dizleri kırıp çömelerek direkt belden
eğilmeden işlerin yapılmasına dikkat
edilmelidir. Direkt olarak boyun ve bel
bölgesinin soğuğa maruz kalmamasına özen
gösterilmelidir. Yatarken bacakları karna
doğru çekecek şekilde yan yatış pozisyonu
uygun olacaktır. Özelikle yatarken boyun
destekli bir yastık kullanılması da boyun
sağlığı açısından son derece önemlidir.”

\\ CITYKÜLTÜR-SANAT

GÖRÜNÜRDEKİ GÖRÜNÜŞ…

GÜL YASA ASLIHAN
gulyasa20@gmail.com

GIACOMETTI

Şu görünürdeki dünya neyse
odur…
Ve bizim dünyayı değiştirme
gücümüz, onu bütünüyle başka
bir dünyaya dönüştürmeye
olanak vermez…

Güzele ve iyiye duyduğumuz özlem bu yıl daha da hissettirdi kendini.
Pandemi süreciyle başladığımız yılı geride bırakırken, bu bir yıl
içerisinde dünyanın bize sunduğu görüntüler ne yazık ki hepimizi
derinden yaraladı… Ama umut hep vardı ve hep var olacak. Ve
sanırım bunu, dünyaya bakışımızı değiştirerek gerçekleştirebileceğiz.
Birçok aldatan görünüş içinde, o özlemini duyduğumuz güzele ve
iyiye kavuşmak yeni yılda belki de hepimizin tek beklentisi…
O halde soru şu; “Nasıl değiştiririz dünyamızı ya da dünyaya
bakışımızı? Reddederek mi, arınarak mı, yoksa direkt içinde
bulunduğumuz dünyaya yeniden bakarak mı?”…
Tam da bu noktada, heykelleri ve resimleriyle dünyada çok tanınan,
geçtiğimiz yıllarda da Pera Müzesi’nde gerçekleşen geniş çaplı
bir sergide yapıtlarını yakından izleme fırsatını bulduğumuz bir
sanatçıyla buluşturmak isterim sizleri;
Heykelleri ve resimleriyle Alberto Giacometti…
Evet, 2020 yılı bize, belki de, kendimizin ve insanların aslında nasıl
da tek başına bireyler olarak var olduğunu bir kez daha hatırlattı
diye düşünüyorum… Tıpkı Giacometti’nin heykellerini yerleştirdiği
düzenlemelerinde olduğu gibi…
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“Bir zamanlar insanları gerçek boyutlarında görürdüm, fakat
onlardan uzaklaşıp onları bir bütün olarak görünce küçüldüler.
Ancak 1946 yılında insanı gerçek boyutlarında göreceğim uzaklık
yerine, insanı gerçekten görebileceğim uzaklığı keşfettim.”
diyor sanatçı. Savaşın vahşetini, insanın bu savaş karşısındaki
kırılganlığını, geçiciliğini aktardığı bu sözlerinde… Yalnızlık
duygusunu hissettiğimiz yapıtları onu, tam da bu günle örtüştürüyor
sanırım, sonuçta tüm dünya yine bir savaşın içinde. İnsan kırılgan ve
çaresiz…
Bir yerde okumuştum; Giacometti bir cafe’de yalnız otururken
yan masadan bir kişi kendisine, üstünde parası olmadığını ve ona
içki ısmarlayıp ısmarlayamayacağını sormuş. “Biz, birbirimizi
anlayabilecek insanlara benziyoruz, yoksa sormazdım.” diyen bu kişi
‘Varoluşçuluk’ felsefesinin baş aktörü Jean-Paul Sartre’dı elbette ve
böylece dostlukları başlamıştı.
Varoluşçu ressam ve heykeltıraşın yakın dostu olan Sartre, Onun
heykellerinin temelinde korku ve yalnızlığın olduğunu söylüyor.
Ancak Giacometti kendi yalnızlığını tanımlarken “Yalnızlık, benim
anladığım anlamıyla, acınacak bir durum değil; daha çok gizli bir
krallık, derin bir iletişimsizlik fakat el uzatılamaz eşsizlikte, az çok
belirsiz bir anlama biçimidir” diyor…

‘Köpek’ adlı bronz heykelinde Giacometti, o köpeğin kendisi
olduğunu söylüyor. “Bir keresinde sokakta kendimi böyle
gördüm, köpek olarak”… Yağmurlu bir günde cafede otururken,
kuyruğunu arka bacakları arkasına kıstırmış, boynunu bükmüş,
yolda yürüyen bir köpek görüyor ve hemen atölyesine gidip o
meşhur köpek heykelini yapıyor. Sonrasında bu olaydan neden bu
kadar etkilendiğini sorduklarında, o yolda yürüyen, boynu bükük
köpekte, kendi çaresizliğini gördüğünü söylüyor sanatçı. ‘Yalnızlık
ve çaresizlik daha nasıl bu kadar güzel nesnelleşebilir ki?’ diye
düşünüyor insan… Ne kadar saygı duyuyor nesnelere… Her nesnenin
kendine has bir güzelliği var onda. Çünkü her nesne, kendisi olma
edimi içinde ve yalnız.
Yaptığı söyleşilerde genellikle heykelcilikteki yetersizliğinin ve
yeteneksizliğinin üzerinde durarak: “Olmuyor, yapamıyorum,
zaten yaparsam bırakmam gerekir. Başarısız olduğum için devam
ediyorum bu işe” diyor…
Ben de üniversite yıllarında bir boşluğu boyamayı, heykel figürlerinin
arasına boşluğu yerleştirerek mekanı da işin içine sokmayı ve o
boşluğu da yaşamın bütünü içine yerleştirebilmeyi bize öğreten
ve gösterenin hiç şüphesiz ki Giacometti’nin yapıtları olduğunu
düşünüyorum… Görüldüğü kadarıyla, Giacometti’den önce hiç
kimse bunu denememişti. Ressamlar yüzyıllar boyunca tuvallerine

neredeyse bütün bir evreni zorla koyarak resimlerini patlama
noktasına getirmişlerdi. Giacometti, bunları çıkarıp atmakla başladı
her şeye…
Giacometti’nin resimleri, bir yapboz parçası gibidir, uzaktan bakınca
mükemmel bir bütün ama yakından bakınca birbirinden bağımsız
renk ve çizgilerin oluşturduğu bir girift. Heykelleri de aynı şekilde,
hoyratça yontulmuş ve yoğrulmuş gibidir… Ama en önemli nokta;
onların boşluk içinde tek tek yerleştirilerek oluşturduğu bütünün
etkisidir hiç şüphesiz…
Bende bıraktığı izlenimse; Onun, şiir yazar gibi resim ve heykel
yaptığı hissidir… Evet yapıtlarında yalnızlık duygusu hissedilir ama
kendi adına korkusu ve endişesiyok gibidir. Belki de dünyadan ona
yansıyandır tüm yaptıkları ve varoluşçudur her şeyden öte…
Yeni yıla girerken bizler de kendimizi toplum hayatından
soyutlanmış hissedeceğiz elbette ancak bu bizim yalnız olduğumuz
anlamına gelmeyecek… Giacometti’nin de dediği gibi, “Yalnızlık,
acınacak bir durum değil; daha çok gizli bir krallık, derin bir
iletişimsizlik, fakat el uzatılamaz eşsizlikte, az çok belirsiz bir anlama
biçimi”…
MUTLU VE HUZURLU yıllar dileğiyle…
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TURŞUDA

DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKEN

10
ÖNEMLİ
KURAL!
Bir yandan Covid-19 enfeksiyonu, bir
yandan mevsimsel hastalıklar derken
bağışıklık sisteminin güçlü olması
her zamankinden çok daha önemli.
Lezzetli olduğu kadar bağışıklığı
güçlendirmeye katkı sağlamasıyla
da öne çıkan besinlerden turşuya
sofralarda yer vermek gerektiğini
belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş, bu konunun da dikkat edilmesi
gereken kuralları olduğunu belirtiyor.
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Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Ece Öneş

Ece Öneş; “Turşu yararlı bakterilerden oldukça zengin bir besindir ve başta bağırsak
sağlığı olmak üzere bağışıklığın güçlenmesinde, metabolizmanın hızlandırılmasında ve kan
şekerinin dengelenmesinde sağlığa olumlu katkıları bulunur. Yapılan son bilimsel çalışmalar
ise turşunun kanserden koruyucu etkilerinin de olabileceği yönündedir. Ancak bu kadar çok
faydası bulunan bir besinin kurulması, saklanması veya tüketilmesi sırasında yapılabilecek
birtakım hatalar yararlı bakterilerin yerine zararlı bakterilerin sayısını arttırarak sağlığı
olumsuz etkileyebilmektedir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, turşu kurarken,
tüketirken ve saklarken dikkat edilmesi gereken 10 önemli kuralı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.
Turşu yapacağınız besinleri özenle seçin
Turşusunu kuracağınız meyve ve sebzelerin taze, zedelenmemiş ve kaliteli olmasına
özen gösterin. Eğer çürümeye veya bozulmaya başlamış bir meyve veya sebzeyi turşu
kurmak için kullanırsanız turşu oluşum mekanizmasında gerekli olan yararlı bakterilerin
oluşmasını / çalışmasını engelleyebilir ve zararlı bakterilerin artmasına neden olarak besin
zehirlenmelerine yol açabilirsiniz.
Plastik yerine cam kapları kullanın
Turşunuzu kuracağınız kabın cam olmasına dikkat edin. Çünkü sağlığa uygun olmayan
plastik kapların yapımında kullanılan kanserojen maddeler turşunun içerisine geçebilir ve
bu durum sağlık için oldukça büyük bir risk yaratır. Sağlık için riskinin yanı sıra küresel
ısınmayı arttırmamak için de plastik kullanımını en aza indirmemiz gerektiğinden turşu
kurmak için en iyi tercihin cam kaplar olduğunu unutmamak gerekir.
Turşu kurmadan önce besin ve kap temizliğine dikkat edin
Turşu kurarken kullanacağınız besinlerin öncesinde çok iyi temizlenmiş olması
gerekmektedir. Aynı şekilde kullanacağınız kap, kaşık, kepçe vb. malzemelerin de iyi
temizlenmesi gerekmektedir ancak bu malzemelerde temizlik malzemesi kalıntısı da
kalmamasına dikkat edilmelidir. Kalıntı temizlik malzemeleri sağlık için risk oluşturmakla
beraber mayalanmanın oluşmasını da engeller.

İçme suyu kullanın
Besinlerinizi koyacağınız tuzlu salamura suyun temiz olması oldukça
önemlidir. Bu nedenle güvenli olmayan kaynaklardan alınmış
veya çok beklemiş suların içerisinde zararlı bakterilerin olduğu
unutulmamalı ve turşu için asla kullanılmamalıdır. Temiz olmayan
su ile hazırladığınız turşunun içerisinde zararlı bakteriler çok fazla
üreyeceğinden besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Tuzu kararında kullanın
Uzman Diyetisyen Ece Öneş; “Turşu için tuz olmazsa olmazdır.
Turşunun oluşum mekanizmasındaki yararlı bakterilerin üremesi
ve zararlı bakterilerin oluşumunun engellenmesi için yeterli
miktarda tuz varlığı çok önemlidir. Turşunun tuzu az konulduğunda
yumuşama ve suda bulanıklaşma görülürken; tuzu fazla
konulduğunda ise olgunlaşma süresi uzadığı gibi tadı da fazla tuzlu
olacaktır. Bu nedenle hazırlanacak salamura suyunun 1 litre suya
80 gram tuz eklenerek (yüzde 8’lik tuzlu su) hazırlanması oldukça
önemlidir” diyor.
Kaya tuzu tercih edin
Eğer turşunuzun yumuşamasını istemiyorsanız tuz tercihinizi kaya
tuzundan yana kullanın. Sofra tuzuyla yapılan turşular kaya tuzuyla
yapılan turşulara göre çok daha kısa sürede yumuşamaktadır. Kaya
tuzu kullandığınızda da yüzde 8’lik (1 litre suya 80 gram kaya tuzu)
tuzlu su hazırlamanız yeterli olacaktır.
Sirke ve limon tuzu kullanın
Eğer turşunuzu taze fasulye gibi asitliği az olan bir sebze veya
meyveyle kuracaksanız turşu oluşumunu sağlayabilmek için daha
fazla tuz koymanız gerekir. Ancak tuzu ne kadar arttırırsanız sağlık
açısından o kadar risk oluşturacağından tuz yerine limon tuzu
kullanarak aynı mekanizmanın gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
Turşu oluşumunda zararlı bakterilerin kontrolsüz üremesini
engelleyen sirkeden de turşu yapımı sırasında destek alabilirsiniz.
Karanlıkta, uygun sıcaklık ve uygun sürede bekletin
Turşunuzu kurdunuz, sıra geldi bekletmeye. Turşunuzun karanlıkta
ve 18-20 derecede beklemesi gerekmektedir. Eğer 20 derecenin
üzerinde bir sıcaklıkta bekletilirse zararlı bakterilerin hızla artması
söz konusuyken 18 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta bekletilmesi
ideal bir turşu oluşumunu engeller. En ideal bekletme süresi ise
genellikle 4-6 haftadır.

Beyaz tabakayı takip edin
Sebze veya meyveleriniz mayalanmaya başladıktan sonra en üst
kısımda oluşan beyaz tabakanın takip edilmesi ve görüldüğü anda
hemen alınması gerekir. Bu tabaka hemen alınmazsa küf oluşmasına
ve dolayısıyla turşunun bozulmasına neden olur. Eğer uygun oranda
tuz eklenmediyse ve/veya uygun sıcaklıkta bekletilmediyse beyaz
tabaka görülme olasılığı daha yüksektir.
Tüketirken dikkat!
Uzman Diyetisyen Ece Öneş “Turşunun sağlığa yararları oldukça
fazladır ancak tuzlu bir besin olduğu ve sodyum içeriğinin yüksek
olduğu unutulmamalıdır. Örneğin beyaz lahananın 100 gramında 12
mg sodyum bulunurken 100 gram lahana turşusunda yaklaşık 300 mg
sodyum bulunmaktadır. Bu nedenle eğer hipertansiyon hastasıysanız,
herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa, kronik böbrek yetmezliği
hastasıysanız, sık sık ödem problemleri yaşıyorsanız veya mide
problemleriniz varsa turşunun sık tüketilmesi size yarar sağlamadığı
gibi zarar verecektir” diyor.
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Zilli Pabuc’ların yaratıcısı;

ZELAL AYDIN’dan mektup var!
Bu ay sizi hem duygulu, hem hamarat, hem yaratıcı, hem girişimci, hem de müthiş çalışkan bir
kadınla tanıştırmak istedik. Sonra size onu nasıl anlatalım, yarattığı Zilli Pabuc Instagram hesabını
nasıl ifade edelim diye düşünürken ve bir yandan da Zelal Aydın’ı dinlerken, fark ettik ki o kendini
herkesten güzel anlatıyor, duygularını ahenkle ifade ediyor. O zaman dedik, siz okuyuculara bir
mektup yazarak kendinizi anlatmaya ne dersiniz? “Neden olmasın?” dedi o da ve sizlere bu satırları
gönderdi bizim aracılığımızla…

“Çok ağlayan bir bebeğim vardı... Hiç bitmeyecek sandığım günler, geceler... Oğlum doğduğunda İstanbul’da
yaşıyorduk. Birçok patlamanın, korkunun yaşandığı günler. Doğum yapmıştım! Annelik ile sınanırken bir
yandan da hava almak için bile dışarı çıkmaya korkuyordum.
Sonra ipliklere, iğnelere ve hayal gücüme sığındım... Birçok hata, birçok deneme, birçok delik deşik
parmak ve uykusuz gece sonunda @zillipapuc’larım ortaya çıktı. Arkadaşlarımın güç vermesi ve ilgisi
ile 2016 Haziran’ında bu sayfayı kurmaya cesaret ettim. Sayfamın profil fotoğrafını bebek görmeye gelen
Fatma Abla çekti, benim telefonum kötü fotoğraf çekiyor diye... O zamanlar yaşadığım tarihi İtalyan
Apartmanı’nın içinde.
Sonra İstanbul’dan taşındık... Yeni bir şehir, yeni bir iş çevresi ve çoğu zaman çokça hissettiğim yalnızlık
duygum! İşlediğim pabuçlar ve bu Instagram sayfam birçok cinnet anından kurtardı beni. Çok sayıda bana
benzeyen kadınla tanıştım, derinleştim onların sayesinde... Bıraksanız uzun uzun anlatırım.
Kısacası @zillipapuc emek, yalnızlık, depresyon ve hayal gücünün kahramanıdır.
Biri benden pabuç siparişi verdiğinde, ben yola çıkıyorum! Ellerimi ve neşemi yanıma alarak... Arabama
biniyor, eski bir semte gidiyor, küçücük dükkanların önünden geçiyorum. Kapısı açık dükkanların
önünden... Eflatun renkli, içinde hala hayatlar olan harabe gecekondulardan... Bisiklet tamircisi, ordinaryüs
profesör Akortçu Şükrü Usta’nın dükkanının önünden geçiyorum... Köfteyi yarım ekmek 10 liraya satan
esnaf lokantalarının önünden... Asılı pabuçlar içinden aradığım numaraları buluyorum ya da bulamıyorum.
Bulamayınca çok üzülüyorum. Hem de çok... Bulabildiklerimden bir torba pabuç alıyorum. Heyecanla
eve dönüyorum. Köşedeki mis gibi kurabiye satan fırına girmeden... Aklımda bulamadığım pabuçlar ve
yiyemediğim kurabiyeler...
Ben aslında size pabuçları işlerken kendi “şimdi”mi anlatıyorum...
Ve benim “şimdi”mi yeni bir yılda dinlemeye yüreğini açan herkes...
Var olun!
Sevgilerimle...
Ocak 2021”
Hem Zelal Hanım’ı, hem de pabuçlarını merak ettiniz değil mi? Dilerseniz, @zillipapuc Instagram
hesabından onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Tanıştığınıza memnun olacağınızı gönül rahatlığıyla
söyleyebiliriz…
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GARDIROP
DETOKSUNA
HAZIR MISINIZ?
Hayatımızı alt üst
eden, bizleri evlere
hapseden ve bir an önce
bitmesini istediğimiz
2020’yi uğurlayıp 2021’i
karşıladığımız bu günlerde,
her zamankinden daha
fazla heyecanlıyız. Stil
Danışmanı Atilla Mutlu, tam
da bu dönemde “Gardırop
detoksu” yaparak, yeni yıla
keyifle başlamayı öneriyor.
Eski eşyalardan kurtulmak,
hiç kullanmadığınız
eşyaların işgal ettiği
gardıroplarınızı ferahlatmak
size de iyi gelecek. Peki,
bunu nasıl yapacaksınız.
Atilla Mutlu’nun “Gardırop
detoksu” ile ilgili altın
değerinde önerileri şöyle…

Öncelikle tüm eşyalarınızı gruplandırın. Sonrasında
fazla kullanılmış olanları eleyerek temizleme işlemine
başlayın. “Bir gün giyerim” diye bekletilen parçaları
eleyin çünkü o parçalar asla giyilmiyor. Eğer çok
sık kilo alıp veriyorsanız, sırf bedeni uymuyor diye
kıyafetlerinizi atmayın. Özellikle de kadınlar için
klasik bir siyah elbise, erkekler için blazer ceket gibi
mutlaka dolabınızda olması gereken parçalarsa, bir
beden küçükse bile bir kenara ayırın. Belki tekrar
zayıflarsınız, o zaman o parçalar kurtarıcınız olacak.
Kıyafetlerin de hafızası var
■ Gardırop detoksuna öncelikle çok fazla kullanılmış
ve artık yıpranmış olanlarla başlayın. Dolabın en
başından başlayarak, sonuna kadar tüm kıyafetleriniz
için bu işlemi yapın. Dolabınızdaki kıyafetleri,
ürün gruplarına göre ayırın, buna göre bir düzen
oluşturun. Bu şekilde yaptığınız işten daha çok keyif
alacaksınız.
■ Dolap detoksu size arınma ve rahatlama sağlayacak.
Kıyafetlerin de bir hafızası vardır bundan kurtulmak
size iyi gelecektir. Anısı var diye tuttuğumuz
ürünlerle vedalaşarak yenilenebilir, yeni yıla iyi bir
başlangıç yapabilirsiniz.
■ Temizlediğiniz dolabı tekrar giyilmeyecek ya da bir
kere giyip kenara atılacak ürünlerle doldurmamak
için günlük modunuza göre alışveriş yapmaktan
kaçının. Çünkü tarzınız dışında aldığınız her ürün
dolapta kalmaya mahkumdur.
■ Dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar da
var. Zamansız, basic ya da life style tarzdaki parçalar
her zaman kullanılır. Bu noktada modayla çok ilgisi
olmayan kişilerin profesyonel destek almasında yarar
var. Böylece uygun rakamlarla çok şık bir gardıroba
ve dolayısıyla çok şık bir stile sahip olabilirler.

Atilla Mutlu hakkında:
Sanatçılar, iş insanları başta olmak
üzere birçok ünlü isme danışmanlık
sunan Atilla Mutlu, danışanların
hayatına dair tüm detayları
inceleyerek; kişilerin fiziğine,
duruşuna ve yaşam felsefesine uygun
bir stil çizgisi oluşturuyor. Gardırop
detoksu, alışveriş danışmanlığı,
yurt dışı alışveriş hizmetleri, bavul
hazırlığı ve hediye danışmanlığı gibi
hizmetlerle çalıştığı kişilerin tüm
hayatına dokunan Mutlu, özellikle
kendi kişiliğini yansıtan, stiliyle her
ortamda dikkat çekmek isteyenlere,
çok özel bir çalışma sunuyor. Kendi
tasarladığı gözlük, şapka, kasket, kol
düğmesi gibi ürünleri de ünlü isimler
tarafından çok ilgi gören Atilla Mutlu,
tasarım endüstrisinde yer edinmek
isteyen markalara eğitimler de
veriyor.
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ODAKLANMA İÇİN
PRATİK ADIM

7

Duyularımız dış
dünyaya açıktır.
Görmek, duymak, tat
almak, dokunmak ve
koklamak aracılığı
ile çevremizle
iletişim kuruyoruz
ve bu iletişimi belli
koşullar dahilinde
devam ettiriyoruz.
Duyularımız aracılığı
ile beğendiğimiz,
istediğimiz ya da
sevdiğimiz bir konu
için de odaklanmak
istiyoruz, ancak toplum
olarak işte bu konuda
büyük sorun yaşıyoruz:
Odaklanamıyoruz.

\\ 60

Gelişim lideri, eğitmen, koç, yazar Yasemin Sungur, verdiği eğitimlerden gelen geri bildirimlerde
odaklanma konusunda toplumun genelinde bir sorun yaşandığını gözlemlediğini ve bu konunun
koronavirüs nedeniyle evlerde kaldığımız süreçte daha da ilerlediğini belirtiyor. 7’den 77’ye tüm
bireylerde yaşanan bu sorunun ileride çok daha fazla soruna neden olabileceğini ve tüm alanlarda
verimin azalacağını vurgulayan Yasemin Sungur, dikkatimizi toplama konusunda pratik olarak
uygulayabileceğimiz 7 adımı bizlerle paylaşıyor.

1
2
3
4

Önceliklerinizi belirleyin
Yapmak istediğimiz çok şey var, zaman ise sınırlı. Zihnimizde
aynı anda pek çok şey koştururken, sorumluluklar ve
zorunluluklarımız ile tek bir konuya odaklanmak kolay
olmuyor. İlk adım olarak yapmak istediklerinizi bir liste haline
getirin. Daha sonra bu listede 5 maddeyi seçin ve aralarında
sıralama yapın. Bu şekilde kendinize bir yol haritası çıkartmış
olacaksınız. Bir madde bitmeden diğerine de geçmemek için bu
plana sadık kalmalısınız.
Nefesinizi kontrol edin
Nefes alıp vermek hayati bir fonksiyonumuz. Gün içinde
nasıl nefes alıp vermemiz gerektiğini unutuyoruz. Heyecan,
stres, beslenme, iş yoğunluğu gibi her şey nefesimizi etkiliyor.
Odaklanmak istediğimiz konuyu önümüze aldığımız zaman
nefes alıp vermemizi kontrol etmeliyiz. Hatta daha işe
başlamadan önce burundan nefes alıp, vermeye çalışın. Sayarak
nefes alın ve aynı sayıda da nefesinizi verin. Bu şekilde sakinlik
ve dinginlik ile konsantrasyon sağlamanız daha kolay olacaktır.
Tek bir işi yapın
Bir basketbolcuyu hayal edin. Tam topu aldı ve potaya atacak.
Topu atarken odağının yüzde yüz topta ve potada olması
gerekiyor. İşte hayatta başarılı olanlar bunu sağlayabilenler
oluyor. Kısaca seçtiğiniz iş o anda yaptığınız tek iş olmalı.
Okurken ders çalışırım, televizyon seyrederken arkadaşlarımın
mesajlarını okurum, kitap okurken televizyon açık olabilir diye
düşünen çok insan var, ama bu insanların yaptıkları işte etkin
olmaları ve başarıları tartışmaya açıktır.
Olumsuz bilgileri temizleyin
Yapmanız gereken işle ilgili zihninizi temiz tutun. Bitirmek
istediğiniz, yapmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konulara
başlamadan önce aklınızda olumsuz ne kadar bilgi varsa hepsini
temizleyin. Amacınıza odaklanın ve olumsuz kalıplarınızı
bir kenara bırakmaya çalışın. Ne düşünüyorsanız zihniniz o
bilgileri büyütüyor. Bu yüzden odaklanmak için seçtiğiniz konu
öncesinde bir temizliğe girin ve zihninizi berraklaştırın.

5
6
7

Çevrenizi düzenleyin
Zihin temizliğinden sonra sıra çevre temizliğine geliyor.
Çalışma ortamınızı kendi zevkinize ve kendi kullanımınıza göre
düzenleyin. Önceliğiniz derli toplu ve düzenli olmasıdır, ancak
ortamınız sizin odaklanmanıza yardım edeceği için bu düzeni siz
sağlamalısınız. Işığınız, ekranlarınız, kullanacağınız ekipmanı
yerleştirin ve bu düzeni devam ettirin. Arada molalar verin ve
fazla ekipman varsa kaldırın. Çevrenizde görme alanınızda sizi
rahat ettiren, motive eden eşyalara yer verin.
Hafif ve sağlıklı beslenin
Konumuz odaklanmak olabilir ama odaklanmak için ise zihnimiz
önemli. Zihnimizin de beslenmemizden ne kadar etkilendiğini
artık hepimiz biliyoruz. Hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih edin.
Öğün atlamadan, aç kalmadan zihninizi berrak tutacak besinler
tüketmelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Sizi rahatlatan bitki
çaylarından destek alın.
Çalışma sürenizi önceden belirleyin
Bir konu üzerinde çalışmak için ayıracağınız zamanı en iyi siz
belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz konu üzerinde çalışacağınız verimli
zamanı en sağlıklı olarak siz belirleyebilirsiniz. Çalışacağınız
süre içinde kendinize dinlenmek için vereceğiniz mola süresini
ayarlamalısınız. Konu üzerinde çalışmaya başlamadan önce
ne kadar süre ile konsantre olabileceğinizi ve bu konuda
çalışabileceğinizi siz belirleyebilirsiniz. Çalışma süreniz ve arada
vereceğiniz molalarla veriminizi artıracak ve odaklanma sürenizi
siz belirleyebileceksiniz.
Hep hatırlayalım; neye odaklanırsak o büyüyor,
gelişiyor. Odağınızda kalın!

Yasemin Sungur Kimdir?
Kendisini “hayat öğrencisi, eğitmen, yazar, sohbetçi, harekete geçiren” olarak
tanımlayan Yasemin Sungur, Gelişim Enstitüsü kurucusu olarak 40 yılı aşan
bireysel ve kurumsal gelişim odaklı eğitim programları hazırlıyor ve sunuyor.
Sürekli okumayı, öğrenmeyi ve gelişimi hayatının merkezine koyan Sungur,
kitaplara olan tutkusunu “Kitap ile Sohbet” konulu bir etkinlikle paylaşıyor.
Aynı zamanda “Yazar ile Sohbet” ve “Şiir ile Sohbet” etkinliklerini de hayata
geçiren Sungur’un, “Hayat ile Sohbet” başlıklı kapsamlı bir sohbet programı
da bulunuyor. Martı isimli blog dergi yayınlayan, gelişim odaklı yazı kampları
düzenleyen Yasemin Sungur, “Harekete Geç!” ile aktif bir online gelişim
programı ile eğitimlerine devam ediyor. ‘’Kariyerim Gelecek mi?’’ isimli bir
de kitabı bulunan Sungur üretmeye, paylaşmaya ve öğrenme yolculuğuna
devam ediyor.
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EFRUZE:
“Hedefim Türk Sanat
Müziği'ni dünyaya
taşımak”
Opera geçmişinin
ardından kendisine
hediye edilen Nesrin
Sipahi albümüyle
Türk Sanat Müziği
sevgisi tutkuya
dönüşen Efruze, ilk
albümü Assolist’te
Klasik Türk Sanat
Müziği’nin en
sevilen şarkılarını bir
araya getirdi, Türk
Sanat Müziğini genç
nesle sevdirmeyi
hedefleyen sanatçı
ile “Assolist”
albümü, Yeşilçam
Sineması ve sanat
müziği üzerine
küçük bir söyleşi
gerçekleştirdik…

Konservatuardan mezun olduktan sonra Köln Konservatuarı’nda
Alman repertuarı üzerine çalışmalar yapan Efruze, aynı yıl İstanbul
Devlet Opera ve Balesi’nin solistlik sınavını kazanarak sırasıyla;
Hanım Olan Hizmetçi Operası’nda Serpina, Madam Butterfly
Operası’nda Kate, Sihirli Flüt Operası’nda Papagena, Ali Baba Kırk
Haramiler Operası’nda Nurcihan, Oz Büyücüsü Müzikali’nde Doroti,
West Side Müzikali’nde Maria, La Rondine Operası’nda Lisette
rollerini oynadı.
Bursa, İstanbul, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi ve Kent
Orkestralarıyla konserler veren sanatçı, kurucusu olduğu ve 13 yıl
boyunca sahne aldığı Artistanbul Orkestrası’yla, Almanya, Yunanistan
ve Bulgaristan’da konserler verdi ve yüzlerce sahne etkinliğine imza
attı.
Opera geçmişinin ardından kendisine hediye edilen Nesrin Sipahi
albümüyle Türk Sanat Müziği sevgisi tutkuya dönüşen Efruze ilk
albümü Assolist’te Klasik Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkılarını
bir araya getirdi.
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Türk Sanat Müziğini genç nesle sevdirmeyi hedefleyen “Assolist”
albümünün şarkıları sosyal paylaşım platformu Tik Tok’ta da gençler
tarafından 7 binden fazla kez paylaşıldı.
Efruze, Klasik Türk Sanat Müziği albümü “Assolist” ile merkezi
Avrupa’da bulunan ve tüm dünyadan gelen albümlerin jüri oylaması
ile değerlendirildiği “World Music Chart Europe (WMCE)” Top 40
listesine girmeyi başardı. Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan ve
hepimizin ezbere bildiği şarkılar artık dünyanın dört bir yanındaki
dinleyiciler ile de buluşacak.
11 şarkılık albümde, “Gözleri Aşka Gülen”, “Gizli Aşk Bu”, “İçin İçin
Yanıyor”, “Şu Güzeller Güzeli”,“Kalbe Dolan O İlk Bakış”, “İnleyen
Nağmeler”, “Ankara Rüzgârı”,“Fikrimin İnce Gülü”, “Ay Beyaz Deniz
Mavi”,“Üsküdar’a Gider iken” ve “Beyoğlu’nda Gezersin” olmak üzere
Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleri yer alıyor.

Bu albümle Türk Sanat Müziği'ne ülkemizde
gençlerin de yoğun ilgisi olduğunu gördük.
Hem Dünyaya hem de genç nesle müziğimizi
sevdirdiniz diyebilir miyiz?
Aslında seven kitleye şarkılarımı sundum diyebiliriz. Bu
topraklarda hepimizin aşina olduğu melodileri bir kez
daha hatırlattım ve bu vesile ile aldığım tepkilerden de
çok mutluyum. Türk Sanat Müziği yüzlerce yıllık geçmişe
sahip çok özel bir müzik türü. Her türde olduğu gibi bu
müziğin de bir kitlesi hem ülkemizde hem de dünyada her
zaman olacak. Önemli olan henüz Türk Sanat Müziği’nin
güzelliğini keşfetmemiş insanlara bu müziği duyurmak.
Yeşilçam’a olan tutkunuzun kariyerinizi
şekillendirdiğini düşünüyor musunuz?
Kaçımız Yeşilçam filmlerini sevmez ki? Hepimiz onlarla
büyüdük. Belki de o naif duyguları çok özlediğimiz için
hala vazgeçemiyoruz. Ben de o duygularla, filmlerden
aldığım ilhamla karşınızdayım.
Türk Sanat Müziği albümü “Assolist”in World
Music Chart Europe’da listeye girdiğini
gördüğünüzde ne hissettiniz?
Avrupa Dünya Müziği Listelerinde Assolist’i gördüğümde
aklıma ilk gelen elimde kalem, ilk CD’mi imzalarken
kurduğum hayaldi. “Hayal etmek yolun yarısıdır” derler
ya, ben işte tam O AN elimde imza için kalemi tutarken
doğum günü çocukları gibi bu albümü listelerde görmeyi
dilemiştim. Şimdi de Avrupa ve Amerika’da konserler
vermeyi ve Türk Sanat Müziği’ni dünyaya taşımayı hayal
ediyorum.
Sizde bu müziği icra ederken nasıl duygular
uyanıyor? Operadan sonra Türk Sanat Müziği
söylemek bir yorumcu olarak nasıl bir duygu?
Türk Sanat Müziği geniş bir ses aralığı, sağlam bir yorum,
güçlü bir ses gerektiren bir tür. Bu zor icra edilişi ve hep
yeni şeyler keşfedebilme arzusu bende her eserde yeni
heyecanlar yaratıyor. Yapıları ne kadar farklı olursa olsun
iki müzik türünün de ortak noktası; çok zor icra edilen
müzikler olması. Batı müziği eğitim almış bir Türk sanatçı
olarak kendi topraklarımızın müziğini icra etmek ve bunu
bir albümde toplamak çok gurur verici. Nitekim albüm
öncesinde de uzun süre hazırlandım ve eserlerin en sade
ve doğru yorumlarına ulaşmaya çalıştım.
Assolist’i yayınladıktan sonra Türk Sanat Müziği
çevrelerinden nasıl tepkiler aldınız?
Çok kıymetli Hocam, bende çok emeği vardır; TRT
Sanatçısı Münip Utandı, hazırlık çalışmaları sırasında “Bu
albümle Türk Sanat Müziği nasıl söylenir; göstereceksin.”
derdi. Nitekim albüm çıktığından beri hep olumlu
yorumlar alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.
Türk Sanat Müziği yorumcularından idol
diyebileceğiniz isimler var mı? Sizi etkileyen
hangi dönemin eserleri ve bestecileri?
Bestecilerden gerçekten en beğendiğim, Batı müziğine
de çok yakın bulduğum ve hayran olduğum isim Münir
Nurettin Selçuk. Ayrıca kendisiyle çok tatlı sohbetlerimizin
olduğu Gündoğdu Duran Hocamın şarkılarını da çok
severek söylüyorum.
Bundan sonraki hedefleriniz neler?
En büyük hayalim uluslararası dünya müziği
festivallerinde Türk Müziği’ni tüm dünyaya tanıtmak.

\\ CITYSPOR

Muratpaşa Cimnastikçileri ödüllendirecek
Muratpaşa Belediyesi; Kadın Ritmik Cimnastik’te
Türkiye’ye ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazandıran
Milli takımda yer alan Muratpaşa Belediyespor’da
yetişen Azra Akıncı ve Türkiye 2’ncisi Işıl Alaş’la
antrenörlerini ödüllendirecek
Muratpaşa Belediyesi Aralık ayı olağan meclis
toplantısı belediye kültür salonunda gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında,
pandemi önlemleri alınarak yapılan meclis
toplantısında; Kadın Ritmik Cimnastik’te Türkiye’ye
ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazandıran Milli
takımda yer alan ve Muratpaşa Belediyespor’da
yetişen Azra Akıncı ve antrenörü Zlatka Sılatüzken
ile yine Muratpaşa Belediyespor’un milli sporcusu,
Türkiye 2’ncisi Işıl Alaş ve antrenörü Sara Staykova’nın
ödüllendirilmesi görüşüldü. Azra Akıncı ve Işıl Alaş’la
antrenörler Zlatka Sılatüzken ve Sara Staykova’nın
ödüllendirilmesi için verilen önerge Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edildi.

Boffin ile Marul Kafa kapıştı!
Fraport TAV Antalyaspor’un başarılı kalecisi Ruud Boffin, sosyal medyada
yayımladığı videolarla dikkat çeken ve fenomen haline gelen Marul Kafa ile
bir araya geldi.
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk
Tesisleri’nde buluşan Boffin
ile Marul Kafa, antrenmanın
ardından penaltı yarışması
yaptı. Her iki isim de önce kaleye
geçti, ardından atışları kullandı.
Birbirinden eğlenceli dakikaların
yaşandığı buluşmanın videosu,
önümüzdeki günlerde Marul
Kafa’nın sosyal medya
hesaplarında yayımlanacak.
Marul Kafa, ilerleyen haftalarda
FTA Antalyaspor’un diğer
oyuncuları ile de benzer
buluşmalar ve yarışmalar
gerçekleştirecek.
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Rekortmenler unutulmadı
Antalyaspor Kulübü Derneği, rekortmen yüzücüleri unutmadı.
Geçtiğimiz hafta Antalya uzun kulvarve Muğla kısa kulvar
müsabakalarında 7 yeni Türkiye rekoru kıran rekortmen
yüzücüler Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu ve Sevim
Eylül Süpürgeci’ye, içinde Antalyaspor Store’dançeşitli ürünlerin
bulunduğu hediye paketleri, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi
tarafından teslim edildi.Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat
Yılmaz, yönetim kuruluna duyarlılığı için teşekkür ederken,
“Sporcularımıza başarılarının devamını diler, hocalarına, ailelerine
ve kulübümüz yönetimine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederiz”
diye konuştu.

7 GÜNDE 7 TÜRKİYE REKORU
Antalyaspor yüzme takımı, Antalya’da kırdığı 4
Türkiye rekorunun ardından Muğla’da 3 Türkiye
rekoru kırarak başarısını sürdürdü. Antalyaspor,
11, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde Muğla’da
düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük
Bireysel Türkiye Şampiyonası müsabakalarına
10 erkek, 4 kadın sporcu olmak üzere toplam
14 sporcuyla katılım sağladı. Başarılı sporcular 3
Türkiye rekorunun yanı sıra toplam 57 madalya
alarak Antalya’ya döndü.
Rekora doymuyorlar
Son 7 günde, toplam 7 Türkiye rekoru kıran
Antalyaspor yüzme takımından Sevim Eylül
Süpürgeci, 13 yaş kısa kulvar 1500 metre serbest
stilde 17.18.09’luk derecesiyle Türkiye rekorunun
yeni sahibi oldu. Emir Batur Albayrak 400 metre
serbest stilde eski rekoru (04.05.46) 5 saniyeden
fazla geliştirerek 04.00.04’lük derecesiyle Türkiye
rekoru kırarken, 800 metre serbest stilde ise eski
rekoru (08.21.45) 7 saniye geliştirerek 08.14.46’lık
derecesiyle bir rekorun daha sahibi oldu.
Toplam 57 madalya aldılar
Antalyaspor yüzme takımı toplamda 29 altın,
21 gümüş ve 7 bronz madalya alarak toplamda
57 madalya elde etti ve turnuvanın en başarılı

takımı oldu. Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz “Sporcularımızı,
hocalarımızı ve emeği geçen tüm cefakâr velilerimizi tebrik eder, zorlu pandemi
şartlarında bile azimle çalışmaya devam ederek kazandığımız değeri çok büyük
olan bu başarıların, her geçen gün artarak sürmesini dileriz” dedi.

\\ CITYTUNCAY GÜLCÜ İLE TARİF
Malzemeler:
Kök rezene 1 adet
Portakal 1 adet
Taze kekik bir tutam
Taze sarımsak 1 bağ
Kuru Soğan 1 adet
Zeytinyağı
Tuz
Çipura 2 adet

Öncelikle jülyen doğradığımız soğanları zeytinyağında kısık
ateşte kavuruyoruz, Ardından kestiğimiz rezeneleri ekliyoruz ve
kavurmaya devam ediyoruz. Taze sarımsakları da 3. aşama olarak
tavaya ekliyor biraz kavurduktan sonra içine portakalı sıkıyoruz.
Daha sonra balıkları yerleştiriyoruz tavaya ve kapağını kapatıp
yaklaşık 10-15 dakika pişiriyoruz.

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

Rezeneli Balık

Kök rezene belki de yeni yeni keşfetmeye başladığımız bir lezzet
ve özellikle de deniz mahsulleri ile çok yakışıyor. Ben de size bu
ay rezeneli bir çipura tarifi hazırladım.

İletişim için:
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Sosu için:
Taze soğan 1 bağ
Badem 100 gr
Limon otu 1 adet
Limon 1 adet
Zencefil az miktar
Zeytinyağı
Tuz

tuncaygulcu

Balıklar pişerken sosumuzu hazırlıyoruz.
Taze soğan, zencefil, limon otu ve bademleri ince ince doğrayıp
birleştiriyoruz. Daha sonra içine limon, zeytinyağı ve tuz ekleyip
karıştırıyoruz.
Balıkları rezeneleri ile birlikte tabağımıza aldıktan sonra üzerine
sosumuzu döküp afiyetle yiyoruz.

CITYTREND \\

2021 yılının gücü ve umudu birleştiren renkleri:

GRI

VE

SARI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
salgını yılın renk seçimine de yansıdı.
Her yıl tek renk seçen Pantone, bu yıl
ilk kez iki rengi birden yılın rengi olarak

belirledi. Ultimate Gri dayanıklılıktan;
Illuminating Sarı’sı ise iyimserlikten ilham
alıyor. 2021’in renklerini duvarlarına
yansıtmak isteyenler, Türkiye’nin en köklü

boya markası DYO’nun Gri&Beyaz ve
Sarı&Hardal Renk Damlası Kartelaları’nda
yer alan birbirinden farklı gri ve sarı
tonlarını seçebilir.

Uluslararası renk otoritesi Pantone, bu yıl
ilk kez iki rengi birden “yılın rengi” olarak
ilan etti. Tüm dünyaya olağanüstü bir dönem
yaşatan koronavirüs salgını, yılın renklerine
de yansıdı. Yeni yılın trend rengini belirleyen
Pantone Color Institute, 2021’in rengini
Ultimate Gray ve Illuminating Yellow olarak
açıkladı.

Gri-Beyazla gelen uyum
Yüzyıla yakın tecrübesiyleboya sektörüne
yön veren DYO; yılın trend renklerini
yüzlerce renk seçeneğinin olduğu Renk
Yağmuru Kartelası’ndan mekânlara taşıyor.
Bu yılın trend rengi Ultimate Gri’yi tercih
edenler, DYO’nun Gri&Beyaz Renk Damlası
Kartelası’nda yer alanfarklı tonlarından
birini seçebilir. “Gri-Beyaz” tonlar,
gerçekliğin ve mükemmelliğin ifade şekli
olarak biliniyor. Bu tonları tercih edenler,
yaşam alanlarında uyum ve ahengi bir arada
yaşıyor.

Sarı&Hardal Renk Damlası Kartelası’nda
bulunan ve Illuminating Sarısı’nakarşılık
gelen farklı tonları tercih edenler, aydınlık
mekanlara ulaşıyor.

Yılın renkleri bu yıl tüm dünyanın son
dönemde yaşadığı ruh hâlinden ilham alıyor.
Ultimate Gri, devam eden belirsiz sürece
rağmen kayalar gibi dayanıklılığı, sertliği,
kararlığı ve cesareti; Illuminating Güneş
Sarısı ise aydınlığı, her şeyin düzeleceğine
olan inancı, umudu, parlaklığı, mutluluğu
ve iyimserliği temsil ediyor. İki farklı
rengi “yılın rengi” seçen enstitü, yaptığı
açıklamada, “Hem kalıcı hem de moral veren
bir güç ve umut mesajı veren renklerin
evliliği” ifadesini kullandı. Her iki renk de
bu yıl modadan mücevhere, seyahatten
dekorasyona hayatın her alanına damga
vuracak.

Neşe ve ışık kaynağı Sarı
Bu yılın diğer trend rengi Illuminating
Sarısı’na ise DYO’nun Renk Yağmuru
Kartelası içinde yer alan Sarı&Hardal Renk
Damlası Kartelasıkarşılık geliyor. Renkler
arasında en fazla yansıtıcı özelliğe sahip olan
sarı ve hardal tonları, uygulandığı alanlara,
pandemi sonrası en çok ihtiyaç duyduğumuz
mutluluk ve neşeyi taşıyor. Mekânları yaşam
kaynağı güneşin ışığı ile dolduran sarı ve
hardal tonları özellikle çalışma odaları, çocuk
odaları, uzun toplantıların yapıldığı alanlar
için ideal olarak kabul ediliyor. DYO’nun

Öte yandan kullanım alanı oldukça geniş
olan “Gri-Beyaz”tonları, özellikle sarı renk ile
uygulandığında yaşam alanlarına etkin bir
kontrastlık ve enerji katıyor.
Gücün ve umudun mesajı olarak görülen
iki renk ile siz de 2021’in renklerini
duvarlarınıza yansıtmak istiyorsanız;
DYO’nun Renk Yağmuru Kartela’sında
8 farklı renk grubu arasında yer alan,
“Gri&Beyaz”ve“Sarı & Hardal” Renk
Damlaları’nın farklı tonlarınıvesize en
yakın DYOsatış noktalarını www.dyo.com.
trsayfasından inceleyebilirsiniz. Ayrıca DYO
Renk Pınarı renklendirme makinelerinde
yer alan binlerce renk arasından
yaşam alanlarınızı dilediğiniz renkte
tasarlayabilirsiniz.

Kaynak:
https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021

\\ CITYGENEL BAKIŞ

Sanax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

2020’YE DAMGA VURAN OLAYLAR
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın, şiddet olayları, terör
saldırıları, doğal afetler ve siyasi krizler başta olmak üzere hiç de iyi şekilde
hatırlamayacağımız bir yılı geride bıraktık. Ajans Press, Türkiye’de ve dünyada ön
plana çıkan, medyanın da gündeminde yer alan olayları derledi.
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• ABD’den Bağdat’a yapılan hava saldırısında
İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım
Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu
Mehdi el Mühendis öldürüldü.
• Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşat
Ecevit 17 Ocak’ta yaşamını yitirdi.
• Black Mamba lakaplı, NBA tarihinin efsane
yıldızlarından Kobe Bryant helikopter
kazasında yaşamını yitirdi.
• Türkiye’de 2017 yılından beri erişim engeli
bulunan Vikipedi, Anayasa Mahkemesi’nin
aldığı karar doğrultusunda tekrar açıldı.
• İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu
uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, 176
kişi yaşamını yitirdi. İran, uçağın yanlışlıkla
vurulduğunu itiraf etti.
• Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren
Avustralya’daki orman yangınlarında 8
milyon hektar alan kül oldu; 28 kişi ve 1,1
milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.
• 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana
gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 41 kişi
yaşamını yitirdi.
• Pegasus hava yollarına ait İzmir-İstanbul
seferini yapan uçak, Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda pistten çıktı.
• Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen
çığ felaketinde 42 kişi yaşamını yitirdi.
• Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyuna
düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu.
• Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan
kısa süre sonra tüm dünyayı ele geçiren
koronavirüs salgını, DSÖ tarafından pandemi
ilan edildi.
• Sınır kapılarının açıldığı yönündeki
haberler sonrası, Suriyeli mülteciler
Yunanistan sınırına akın ettiler.
• 18 Mart’ta Türkiye’de Covid-19 kaynaklı
ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye’de ilk covid
vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’da
yaşamını yitirdi.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ani
sokağa çıkma yasağı kararının ardından
oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti fakat
Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul
etmedi.
• Atatürk Havalimanı arazisine sahra
hastanesi yapıldı, Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi pandemi nedeniyle erkenden
açıldı.
• Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler
kapılarını kapadı, hayat durdu. Haziran
itibariyle normalleşme adımları atılmaya
başlandı.
• Medipol Başakşehir Süper Lig’de şampiyon
oldu.
• Ayasofya Cami’si ibadete açıldı, 86 yıl sonra
ilk Cuma namazı kılındı.
• Kamu bankaları normalleşme adımları

çerçevesinde, konut, taşıt, sosyal hayat destek
ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi
paketi sundu.
• ABD’de George Floyd’un orantısız güç
kullanılarak öldürülmesi ülkede büyük
infiale neden oldu.
• Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai
fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7
kişi yaşamını yitirdi çoğunluğu işçi 127 kişi
yaralandı.
• Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi
Dursunoğlu yaşamını yitirdi.
• 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin
Avcı tarafından katledildi. Türkiye bir kez
daha kadına şiddet gerçeğiyle yüzleşti.
• Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos
günü büyük bir patlama meydana gelirken,
179 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 700 kişi
yaralandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz
rezervini bulduğunu açıkladı. Karadeniz’de
320 milyar metreküp doğalgaz bulundu.
• 22 Ağustos tarihinde, Giresun son 21 yılın
en yüksek Ağustos yağışını aldı, yağışlar
sonucunda meydana gelen sel felaketinde 11
kişi yaşamını yitirdi.
• U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda
mücadele eden Genç Kız Milli Voleybol
takımımız, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa
şampiyonu oldu.
• Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı
Haldun Boysan kalp krizi sonucu yaşamını
yitirdi.
• Türkiye’nin Oruç Reis ile Ağustos ayında
Doğu Akdeniz’de yaptığı haklı araştırma
faaliyetleri, Yunanistan’la gerginliğe neden
oldu; Doğu Akdeniz’de sular ısındı.
• Vehbi Koç’un kızı ünlü iş insanı Suna Kıraç
yaşamını yitirdi.
• KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46
yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı
halkın kullanımına açıldı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta
Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada
Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin
405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.
• Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
• KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
oyların yüzde 51,7’sini alan Ersin Tatar
KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.
• İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana
gelen 7 şiddetine yakın depremde, birçok
bina yıkılırken 117 kişi yaşamını yitirdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Instagram üzerinden istifasını duyurdu;
Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Aynı
dönemde Merkez Bankası Başkanı Murat

Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal
getirildi.
• ABD’de gerçekleşen tartışmalı seçimlerin
ardından başkanlık el değiştirdi; Demokrat
Parti adayı Joe Biden ABD’nin 46’ıncı başkanı
seçildi.
• Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz
yaşamını yitirdi.
• Ak Parti İstanbul milletvekili Markar Eseyan
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
• Türk Basketbolunun efsane isimlerinden
Yalçın Granit yaşamını yitirdi.
• Ak Parti’nin kurucuları arasında yer alan
anayasa hukukçusu ve siyasetçi Burhan Kuzu
yaşamını yitirdi.
• Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da
Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı
olduğu BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı
dünyada büyük heyecan yarattı. Moderna,
Astra Zeneca, Sputnik V aşıları da yüksek
başarı oranları ile öne çıktı.
• Usta sanatçı Timur Selçuk, yaşamını yitirdi.
• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık
Karabağ’ın Şuşa şehrinde işgalin bittiği
müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti
yenilgiyi kabul etti.
• Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1’e
ev sahipliği yaptı. Intercity İstanbul Park’ta
gerçekleşen Türkiye Grand Prix’ini Lewis
Hamilton kazandı.
• Futbolun efsanesi Maradona, geçirdiği kalp
krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
• Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
üyesi Bülent Arınç istifa etti.
• Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Kadın
Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız altın
madalya kazandı.
• Şampiyonlar Ligi’nde PSG- Başakşehir
maçında, Pierre Webo maçın dördüncü
hakemi tarafından ırkçılık söylemlerine
maruz kaldı, karşılaşma yarım kaldı.
• Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech
firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12
milyar dolarlık servetiyle Bloomberg’in en
zengin 500 kişi listesine girdi.
• Eskişehir’de kurulu Eti Maden Tesisleri’nde
ilk lityum karbonat üretildi.
• Gaziantep’teki Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi’nin koronavirüslü hastaların
tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde,
yüksek akım oksijen tüpü patladı ve 12 kişi
yaşamını yitirdi.
• 1960’lı yıllarda Türkiye’den kaçak yollarla
İsrail’e götürülerek satılan, 1.700 yıllık Kybele
heykeli, on binlerce kilometre yolculuğun
ardından ABD’den ana vatanına ulaştı.
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İşte 2020’ye damgasını vuran o olaylar…
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Merhaba Sevgili
Okurlar,

Phoenix

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları / Ransom
Riggs
Fotoğrafta üç kitap, bir DVD ve bir köpek
görmektesiniz. Köpek sevimliliği ile konu mankenliği
yapıyor sadece. :) DVD ise bu seri ile tanışmama
vesile oldu. Bayan Pelegrine’in Tuhaf Çocukları serisi
ile tanışmam; DVD’nin üstünde Tim Burton ismini
görmem ile oldu. Arkasını okumadan almıştım,
daha sonra kitaptan uyarlandığını öğrendim ve
hemen ikinci kitabı aldım. (Filmi izlersem, kitabı
okuyamıyorum o yüzden birinci kitabı almamıştım.)
Kitap tuhaf yetenekleri olduğu için normal insanlar
arasında yer bulamayan çocukların dünyasını
konu alıyor. Jakob büyük babasının ölümü ile
kendisine anlattığı hikayelerin doğru olabileceğinden
şüphelenmeye başlar ve bir ‘zaman döngüsü’
keşfeder. O güne kadar sıradan bir hayat yaşamış
sıradan bir çocuk olarak hayatını sürdüren Jakob,
kendini maceranın tam ortasında bulur. Harry
Potter özleyenler için birazcık da olsa bir avuntu
olabilecek bu seriyi 12 yaş üstü gençlerimiz ve benim
gibi kendini genç hisseden büyüklerimiz ellerinden
düşüremeyecekler.

B. NİLÜFER BİNBİR

Chivas

Yeni yıl; yeni hedefler, yeni
umutlar demek ve umarım
bu sene bütün istediklerinize
ulaşırsınız… Yeni yıl hedeflerinize
‘Bu sene daha çok okumak’ da
eklendi diye düşünüyorum ve
henüz eklenmediyse bugünden
itibaren ‘Ayda en az iki kitap
okumayı hedeflerinize eklemeyi
unutmayın’ derim. Senenin sonunda
okuduğunuz kitaplar ile daha farklı
biri haline geldiğinizi fark etmek,
size haklı bir gurur verecektir. Bu
ay da size farklı türlerde kitaplar
seçtim. Aralarından biri ile seneye
başlamaya ne dersiniz?

Senden Önce Ben / Jojo Moyes
“İşten çıkınca kitapçıya uğrasam, romantik bir
kitap alsam, battaniyenin altında, çay eşliğinde
(tercihe göre değişebilir) bütün akşamı kitap
okuyarak geçirsem” diyenler için bu tavsiyem.
Birinci kitap ‘Senden Önce Ben’… ‘Senden
Sonra Ben’ ise birinci kitabın gölgesinde kalmış
biraz. Hayat dolu bir insanken geçirdiği kaza
ile felç kalan Will ile rengarenk bir kadın olan
Lou’nun hayatları kesişir. Will kazadan önce ne
kadar hayatı doyasıya yaşadıysa Lou da o kadar
tekdüze bir hayatla küçük bir kasabaya sıkışıp
kalmıştır. Hayat ile ilgili birçok görüşümüzü
sorgulatan kitabı okurken yanınızda bir paket
de peçete bulundurmayı unutmayın. Daha
fazla kitap hakkında bilgi verip ağzımdan
bir şey kaçırmaktan korktuğum için burada
bırakıyorum ancak romantik severlere bana
güvenmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca, bu
kitabın da filmi çekildi ve Lou’yu Emilia Clarke
(Mother of Dragons:)) oynuyor.

Mitra

Oblomov - İvan Aleksandroviç Gonçarov
Oblomov yeni seneye başlamak için çok doğru bir kitap
olacaktır. Tembelliği sebebi ile harekete geçemeyen biridir
Oblomov. Toprakları vardır, yeteri kadar parası vardır, uşağı
vardır ancak bunları yönetecek gücü bir türlü kendisinde
bulamamaktadır. Tembellik iliklerine kadar işlemiştir. Harekete
geçmek için hep bir bahanesi vardır. Örneğin bir mektup ile
çözebileceği bir sorunu; bir gün mektup kağıdı olmadığı için,
ertesi gün yazma havasında olmadığı için, daha sonraki gün
kağıdı kirlendiği için ve sonraki günler de benzer sebeplerle
erteleyip içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Peki, bütün
bir hayatın bu örnekteki gibi geçip gittiğini düşünebiliyor
musunuz? Zaman zaman herkesin yaptığı tembelliğin hayatının
her anına hakim olması ile neler olduğunu okumak, sizi
dehşete düşürecek ve etrafınızda benzer insanlar olduğunu
keşfedeceksiniz. ‘Oblomovluk’ tembellik anlamında dilimize
de geçmiş bir deyiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Herkesin
okuması gereken büyük bir incelikle yazılmış bu klasiği bu yılki
okunacaklar listenize eklemeyi unutmayın.
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Okuyucuya Not:
Yeni yıl hedeflerinize daha çok kitap okumayı
eklediğinizi düşünerek sizlere minik bir kaç tavsiyem
olacak. Öncelikle hedeflerinizi ulaşılabilecek
bir noktaya koyun. Örneğin geçen sene 10 kitap
okuduysanız bu sene 15 kitap okumak gibi bir hedef
koyun. Hedefinize kolayca ulaşırsanız, üstüne daha
fazlasını koymak için daha istekli olursunuz. Ayrıca
sevdiğiniz türü belirleyin ve o türde ilginizi çekecek
kitapları araştırın. (İsterseniz bu konuda her zaman
sizlere destek olabilirim.) Son olarak da okuyacağınız
kitap kesinlikle korsan olmasın ve çevirisine
güvenebileceğiniz bir yayınevinden basılmış olsun.
Aksi takdirde bütün okuma isteğiniz imla hataları,
kötü baskı veya anlam kaymaları sebebi ile kaçacaktır.
Bol kedili, köpekli, kitaplı çok mutlu geçsin yeni
seneniz.
Sevgiler…

CITYDEĞERLENDİRME \\

2020’de dezenfeksiyon ve
psikolog talepleri rekor kırdı
Türkiye’nin büyük online hizmet platformu Armut.com, 2020 yılı boyunca
aldığı talepleri inceledi. Yıl boyunca platform üzerinden oluşturulan talepleri
incelen Armut, dezenfeksiyon talepleri bir önceki yıla göre 474 kat büyürken,
evde kişisel bakım talebi, online diyetisyen, psikolog ve kişisel antrenör
hizmetlerinde de rekor rakamlara ulaştı.

Türkiye’nin hizmet alanında online platformu Armut, 2020 yılı boyunca hizmet alanların oluşturduğu talepleri
değerlendirerek evde kaldığımız süre içinde tüketici davranışlarının nasıl değiştiğini ortaya koydu. 3000’in üzerinde
farklı kategoride 500.000’den fazla hizmet vereni, hizmet alanlarla buluşturan Armut, Türkiye’nin hizmet alanındaki en
büyük online platformu olarak 2020’nin nabzını tuttu.
2020’nin başrolünde dezenfeksiyon ve psikolog hizmeti var
Tüm dünyanın Covid-19 virüsüyle tanışmasıyla birlikte herkesin en önemli önceliği hijyen oldu. Öncelikli olarak iş
yerlerini, evlerini ve arabalarını dezenfekte ettiren Armut kullanıcılarının talepleri incelendiğinde geçtiğimiz yıla göre
474 katına çıktı.
Karantina sürecinde ve sonrasındaki süreçte evde geçirilen zaman süresi artınca manikür, pedikür, kuaför, makyaj,
ağda gibi kişisel bakım hizmetlerine yönelik talepler, bir önceki yıla göre %91’lik bir artış gösterdi. Yıl boyunca online
diyetisyen, psikolog ve kişisel antrenör hizmetlerinde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Özellikle Covid sürecindeki
belirsizlikle baş etmek isteyen kişiler online psikolog arayışına yönlendi. Psikolog talepleri 2019 yılının 124 katına çıktı
ve Armut bünyesinde en çok talep gören hizmetlerden biri oldu. Önceki yıla oranla online diyetisyen taleplerinde %17,
kişisel antrenör taleplerinde ise %30 artış olduğu gözlendi.
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SPA,

Fitness

Spor Mekanı
tasarımlarında dönüşüm

Bugüne kadar farklı
ölçeklerdeki birçok spor
mekanı projesine imza
atan Elips Tasarım
Mimarlık Kurucusu
Y. Mimar Feza Ökten
Koca, pandemi
döneminde SPA, fitness
ve spor mekanlarında
mimari açıdan dikkate
alınması gereken
noktaları aktardı.

Elips Tasarım Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Feza Ökten Koca,
Covid-19 salgını ile savaştığımız bugünlerde virüsün hızlıca
yayılabileceği kamusal alanlar olan SPA, fitness ve spor mekanlarının
tasarımında mimari açıdan önemsenmesi gereken kriterleri aktardı.
Mekanlarda elle teması azaltmak amacı ile mümkün olduğunca
fotoselli ürünler kullanmak gerektiğini aktaran mimar, bu alanlarda
taze hava girişi sağlanmasının ve havalandırmanın oldukça önemli
olduğunu vurguluyor.
Sağlık ve spor mekanlarının tasarımına başlamadan önce mekanın
hangi amaçla kullanılacağı ve kimlere hizmet etmeyi planladığı
hakkında detaylı bilgi alınması gerektiğini dile getiren Y. Mimar
Feza Ökten Koca, bu konuda mutlaka konunun uzmanlarıyla birlikte
çalışarak tasarım sürecine devam edilmesi gerektiği aktarıyor.
“Hijyenin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır, bu yüzden
mekan geçişleri de buna göre tasarlanmalıdır. Sağlık ve spor
kelimelerinin alt açılımlarının ne kadar geniş olduğunu unutmamak
gerekir. Standartlar ve ergonomi alt başlıkların gereklerine göre
belirlenecektir, bu nedenle tasarım süreci başlamadan önce yapılacak
araştırma, uzmanlardan alınacak bilgiler ve dünya üzerindeki benzer
örneklerin incelenmesi için gerekli mesainin mutlaka harcanması
gerekir.” diyen Feza Ökten Koca, sağlık ve spor amacına yönelik
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olarak tasarlanmak istenilen mekanın da fiziki şartlarının ne kadar
elverişli olduğunu göz önünde bulundurmanın çok önemli olduğunu
belirtiyor. Mevcut mekanda değiştirilemeyecek özelliklerin bu
konunun işlenmesine engel olabileceğini, bu yüzden tasarım öncesi
rölöve çalışmasına da detaylı vakit ayrılması gerektiğini sözlerine
ekliyor. Y. Mimar Feza Ökten Koca’ya göre kat yüksekliği, mekanın
havalandırma sistemine uygunluğu, tesisat sistemine imkan tanıması,
açık mekan imkanı gibi özellikler oldukça önemli.

SPA ve fitness alanları pandemi ile birlikte
revizyondan geçmek zorunda kaldığını
belirten mimar, eskiden daha kalabalık
gruplara hizmet veren kapalı alanlar yerine
daha bireysel ve açık alan imkanı olan
mekanların tercih edilmeye başlandığını
dile getiriyor. Mimar, SPA, havuz, sauna,
hamam ve buhar odası gibi özellikle suyun
bulunduğu mekanların kullanımı virüs
bulaştırıcılığı açısından tehlike yarattığından
özellikle virüsün bulaşıcılığının en yüksek
olduğu kış aylarında kullanıcılar tarafından
tercih edilmediğini aktarıyor.

Feza Ökten Koca Hakkında:
Lise eğitimini Özel Darüşşafaka Lisesi’nde, üniversite

İnsanların daha çok evlerinde kendi kullanımına uygun
SPA alanları yaratmaya çalıştığını dile getiren Feza Ökten
Koca, spor alanlarında ise sadece sporcuların kullanımına
açık, seyirci alınmayan, az sayıda insanın bulunacağı
çalışmalara başladığını dile getiriyor.
Mekanlarda elle teması azaltmak amacı ile mümkün
olduğunca fotoselli ürünler kullanmak gerektiğini
aktaran mimar, bu alanlara mümkünse taze hava girişi
sağlanmasının ve havalandırılmasının oldukça önemli
olduğunu vurguluyor. Bu türlü virüs bulaşıcılığının yüksek
olduğu mekanlarda her kullanıcının kendi malzemelerini
kullanması gerektiğini, her ekipmanın kullanıldıktan
sonra diğer kullanıcının kullanmasına izin vermeden
önce temizlenmesi gerektiğini aktarıyor. Y. MimarFeza
Ökten Koca, maske ve dezenfektan kullanımının çok
önemli olduğunu fakat bazı sporlarda maske kullanımının
mümkün olmamakla birlikte, kimi durumda oldukça
tehlikeli olabileceğini de sözlerine ekliyor.
Elips Tasarım Mimarlık olarak bugüne kadar birçok okul
projesinde spor mekanı tasarımlarına imza attıklarını
belirten mimar, bunların haricinde BJK No1903ve BJK
Nevzat Demir Tesisi projelerinde fitness ve SPA alanı
tasarımlarına imza attıklarını belirtiyor. Sosyal bir tesis
olarak tasarlanan BJK No1903 projesinde, binanın en
alt katını içinde spinning alanı, pilates stüdyosu, fitness,
masaj odaları, sauna ve buhar odaları, kapalı ve açık
havuz alanı ve açık yoga alanı fonksiyonları bulunurken;
BJK Nevzat Demir Tesisi projesinde ise futbolculara
antrenman ve sağlık amacı ile kullanacakları bir SPA
alanı tasarladıklarını aktarıyor. İçinde bisikletler bulunan
bir kapalı havuz, jakuzi, şelale bölümü, içinde jakuzi ve
duş olan masaj odaları, sauna ve buhar odası, sıcak taş
yataklar, ayak terapi ve saç bakım alanı gibi programların
bulunduğu projede amacın futbolcuların doktor ve
antrenör yönlendirmesi ile su ile sağlık kazanmaları
olduğunu sözlerine ekliyor.

eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü’nde
tamamladı. 1994 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Ens. Bina
Bilgisi Yüksek Lisans programından Y.Mimarünvanı
ile mezun oldu. Öğrenciliği sırasında başladığı
çalışma hayatında, Orhan Çakmakçıoğlu Mimarlık
Ofisi, Emlak Bankası mimari grup ve Can İnşaat’ta
görev aldıktan sonra İngiltere’ye gitti ve Percy
Thomas Partnership, Londra ofisinde çalıştı.
1999 senesinde Elips Tasarım Mimarlık ofisini kurdu. Mimari projelerin yanı sıra
İç mimari tasarım ve uygulama çalışmalarında yoğunlaşmaya başladı. 2005 yılında
Halil Ökten ile birlikte Elwo Ahşap üretim tesisini kurdu. Ele aldığı konut, ticari ve
eğitim mekan projelerinin tasarımının yanı sıra, gerçekleştirilmesi konularında
uzmanlaştı. Mimarlığı, sadece bina ve mekan tasarlamak değil, kullanıcıya yaşam
tasarlamak olarak tanımlamaktadır. Çalışmalarında en farklıyı ararken kullanıcı
odaklı, sürdürülebilir, güne uygun ve yarını kucaklayabilen tasarımlar yapmaya
çalışmaktadır.
Tasarım olgusunu bir bütün olarak ele almak gerektiği düşüncesiyle mimari
ve iç mimari projelere devam ederken FEZA markası altında mobilya tasarım
çalışmaları da yapmaya başladı. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen Alldesign
fuarlarında, Design Week 2017, 3.İstanbul Tasarım Bienali’nde, TomtomBacktohome
ve Designhood 2018 etkinliklerinde mobilya koleksiyonlarını sergiledi.
2016 yılında FLY Collection parçalarından biri olan Boomerang isimli sandalye
tasarımı ile Milano’da A’ Design Award ödülü aldı.
2018 yılında, BJK No1903 projesi ile Londra’da International PropertyAwards
yarışması, Mixed-UseInterior kategorisinde AwardWinner, Best of Turkey, Best
of Europe ödüllerinin üzerine, Best of World ödülü, 2019 yılındaise, Residential
Architecture kategorisinde B_House projesi ile EuropeanPropertyAwards ödülü
kazanmıştır.
2012-2017 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak
görev yaptı. Cemiyet proje komitesindeki görevi devam etmektedir.
Halen İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak proje yürütücülüğü de yapmaktadır.
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BURÇ YORUMLARI

Astrolog
NUR DÜZENLİ

Yeni gelen yılla birlikte,
yazarlarımız arasına Antalya’nın
alanında tanınan ve sevilen
ismi, Astrolog Nurgül Düzenli
de katıldı. Yılın ilk genel
astroloji değerlendirmeleri de
kendisinden geliyor…
Koç

Koçlar ve Yükselen Koç Olanlar
Sevgili Koçlar, yıl genelinde destekler alacağınız etkiler sizinle. Öncelikle
Satürn, Jüpiter Kova burcunda kavuşuyor ve bu durum sizler için sosyal
konularınızı şekillendirmeye başlıyor. Sosyal çevrenizin genişlediği,
geleceğe daha ümitli baktığınız bir yıl sizleri bekliyor olacak. Yılın ilk ayları
Koç
Ocak - Şubat tarihlerinde zorluklar olabilir, maddi olarakYengeç
zorlayıcı etkileri
getirmekte.
ise tutulmalar olacaktır, sizler için
BoğaDiğer önemli konumuz
İkizler
eğitim, yolculuk, yabancılar, ikili ilişkiler, akraba ilişkileri, yayıncılık konularınızda değişimler
meydana gelecek. Yeni bir fikri hayatınıza dahil edebilirsiniz, sınavlarınız var ise kazanma
potansiyeliniz artabilir. Hukuksal konularınız var ise; bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz.
Boğalar ve Yükselen Boğa Olanlar
Sevgili Boğalar, öncelikle Satürn ve Jüpiter’in transitleri sizler için
mesleki anlamda güçlü bir kararın gündeme geleceğini işaret etmekte.
Kariyerinizde net değişimler ile kalıcı bir başarı gündeme gelebilir. Bu
Terazi
Akrep
Aslan
kararı alırken zorlanmalarınız, çekimserlikleriniz gündeme gelse de,
Başak
sistemsel olarak desteklenmektesiniz. Özellikle Ocak - Şubat aylarında
Yengeç
stresli zamanlarınız olabilir. Mars sizin burcunuzda olacak ve yılın ilk
Boğa
İkizler
aylarında
tepkisel olabileceğiniz, hareketli olacağınız durumları getirebilir.
Bu sene gerçekleşecek olan tutulmalar ile birlikte kazançlarınızın yönünün
değiştiğini söyleyebiliriz. Maddi konularda bireysel kararlarınız gündeme gelebilir, finansal
yapılanma içerisinde girebilirsiniz. 14Koç
Mayıs - 28 Temmuz arasında şanslı olduğunuz tarihler
olacak. Sosyal çevreniz genişleyebilir, arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz, yükselişiniz
Boğa
gerçekleşebilir.
İkizler

Yay

Oğlak

Kova

Balık

İkizler ve Yükselen İkizler Olanlar
SevgiliAslan
İkizler yılın genel olarak şanslı etkileri
Başak
sizlerle. Öncelikle Satürn ve Jüpiter kova
transiti fikirlerinizin yapılandığı, inançlarınızın
değiştidiği bir dönemi işaret etmekte. Üniversite
hukuksal alanlar, eğitim, medya, yayıncılık,
yabancılarla
ilgili konular, ikili ilişkilerde kalıcı
Yengeç
adımlarınızın olabileceği durumları işaret etmekte
İkizler
Ocak ve Şubat ayında sağlığınıza ve maddi
konulara özen göstermenizi tavsiye ederim. 14
Mayıs - 28 Temmuz arasındaYay
sizler için iş konularındaOğlak
faydalar açığa
çıkartacak. Kariyer konularında destekleneceğiniz bu tarih aralığında
işinizde terfiler gündeme gelebilir, ailenizin desteğini alabilirsiniz.
Yıllık tutulmalar sizler için İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında
Koç
faydalar, değişimler getirecektir. Hayatınızın yönünün değiştiği bir
yıl sizleri bekliyor olacak.

Aslan ve Yükselen Aslan Olanlar
Sevgili Aslanlar, öncelikle Satürn - Jüpiter
Kova burcunda ilerliyor bu durum evliliğe,
ikili ilişkilere bakış açınızın değiştiği
gelişmeleriniz olacak. Uzun yıllara yayılan
bir ilişkinin başlaması, kalıcı ortaklıklar,
Terazi
kalıcı bir adım gündeme gelebilir.
Bazı
Aslan
Başak
kişiler için ise ilişkilerin yön değiştirmesi
gündeme gelebilir. Birlikte hareket etmeyi,
işbirliğini öğreneceğiniz durumlar olabilir. Yılın ilk ayları Ocak Balık
Kova stresler olabilir,
Şubat dönemi
bunlara bağlı harekete geçirici etkiler
olabilir. Yıllık tutulmalar ile sosyal gruplar içerisinde daha etkin
bir rol oynayabilirsiniz veya kalabalıklarla hareket edebilirsiniz,
kalabalıklarda sözünüz daha çok dinlenmeye başlayabilir. Bazılarınız
çocuk sahibi olabilir, bazılarınız ise çocukları ile ilgili önemli
konular
Yengeç
Boğa
Yay
Oğlak
Kova
deneyimleyebilir.
İkizler

Yengeçler ve Yükselen Yengeç Olanlar
Sevgili Yengeçler gündeminizde iş ve sağlık
koşulları önceliğinizde yer alacak. Öncelikle
Satürn - Jüpiter Kova burcunda kavuşumu ile
uzun yıllardır çözülmeyen finansal konularınız
Yengeç
var ise, alamadığınız miraslar, nafakalar çözüm
üreteceğiniz durumlar gündeme gelebilir. Yılın
Aslan
ilk aylarında Ocak - Şubat civarında maddi
Balık
Kova
konularda,
arkadaş ilişkilerinde, problem çıkabilir.14 Mayıs - 28
Temmuz arasında sizler için yılın en şanslı dönemi. Bu dönem yeni
eğitimler alabilir, uzun seyahatlere çıkabilir, hukuksal konulardan
faydalar görebilirsiniz. Yıllık tutulmalar bedeninize özen göstermeniz
gereken bir dönemde olacaksınız. Sağlık ile ilgili ekstra çalışmalar
yapılabilir, alternatif tıpla ve estetik ile ilgilenebilirsiniz. Yeni
yılınızın
Akrepen büyük fırsatlarla sizlerle olmasını dilerim.

Başaklar ve Yükselen Başak Olanlar
Sevgili Başaklar, öncelikle Satürn - Jüpiter
transiti iş yapış şekliniz değiştirecek,
bu değişim gerçekleşirken kısmen
zorlanmalarınız gündeme gelebilir.
Hizmet ettiğiniz konular iş arkadaşlarınız
ile ilgiliTerazi
fikir ayrılıklarına bağlı yeni
Akrep
kararlarda
gündeme gelebilir. Ayrıca
Başak
sağlık konularıyla ilgili kalıcı tedaviler
gündeme gelebilir, bedeninizi daha çok
dikkate alacağınız bir dönemde olacaksınız. Genel olarak Ocak Şubat dönemi yurtdışı, seyahatler, eğitim gibi sorunlarla uğraşmanız
gerekebilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında evlilik ve iş ile ilgili
faydalar göreceğinizi işaret etmekte. Yıllık tutulmalar sizler için
taşınmalar, ev değişimi, gayrimenkul alımı, şehir değiştirme gibi
gündemler oluşabilir. Yeni yılın sizler için yenilikler getirmesini
Balık
Oğlak
Kova
dilerim.

Terazi

Akrep

Yay
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Terazi

Akrep

ak

ak

va

Yengeç
İkizler
Teraziler ve Yükselen Terazi Olanlar
Sevgili Teraziler, öncelikle Satürn ve
Jüpiter’in desteğini alıyorsunuz ve yılın en
Aslan
şanslı burcusunuz. İlişkiler Başak
cephesinde kalıcı
bir ilişki potansiyeli ile ilerleyeceğiniz bir
dönemde olacaksınız. Ayrıca bu kavuşum
Terazi
Akrep
etkisi ile
çocuk sahibi olmak ile ilgili destekler
alacağınız bir dönem sizi bekliyor. Yaratıcılık,
sahne, hobiler ile ilgili kendinizi geliştirmenizi
tavsiye
ederim,
bu
alanlardan
faydalar göreceksiniz. Ocak şubat
Koç
döneminde genel bir sıkışma enerjisi hakim, maddi konularda,
Boğa
İkizler
yatırımlarda pürüzler gündeme gelebilir. Yıllık tutulmalardan
Yay
Oğlak
destekler alıyorsunuz. Akademik gündemleriniz var ise bu alanda
fayda göreceğiniz gelişmeler sizleri bekliyor. Bazı kişiler için bu
durum
yeni eğitim alma, yeni bilgiler edinme şeklinde de yaşanabilir.
Yengeç
Bu dönem sizler
için yeni ufuklarıBalık
keşfetme zamanı diyebiliriz.
Kova
Akrep ve Yükselen Akrep Olanlar
Sevgili Akrepler, öncelikle Satürn - Jüpiter
Terazi yuva
transiti ile aile sorumluluğu alabilir,
Aslan
Başak
kurabilirsiniz, ev, emlak konuları odağınızda
yer alabilir. Taşınmalar, yer değişimleri,
Koç
iş değişimleri gündeme gelebilir, kariyer
faydaları açığa çıkabilir. Yılın ilk aylarında
Boğa
Akrep
İkizler
ilişkiler cephesinde stresler gündeme
gelebilir, maddi zorluklar, uyuşmazlıklar,
fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. 14 Mayıs
- 28 Temmuz arası şanslı olduğunuz tarihler olacak ve ilişkilerle
ilgili Yay
faydalar göreceğiniz durumları
bir ilişki
Oğlakişaret etmekte. Yeni Kova
başlangıcı olabilir, bazı kişiler için çocuk konularından faydalar
göreceği bir dönem olabilir. Yıllık tutulmaların bu dönem sizler için
gündemde finansal konular yer almakta. Para konusunda önemli
Terazi
deneyimler
Aslan yaşayacağınız bir yıl diyebiliriz.

Balık

Başak

Yaylar ve Yükselen Yay Olanlar
Sevgili Yaylar önemli bir dönemdesiniz,
tutulmalar yani değişimler sizin burcunuzda.
Öncelikle Satürn Jupiter Kova burcunda
transit edecek ve bilgi, eğitim alanında
faydalar göreceğiniz bu etki ile iletişim
şekliniz tamamen değişmekte. Akrabalar,
kardeşler,Oğlak
yakınlarınızla ilgili
destekler
Yay
Kova
Yengeç
Boğa
alabilirsiniz,
değişimler
yaşayabilirsiniz.
İkizler
Sağlık konusunda veya maddi konularda
yılın ilk aylarında özellikle dikkatli olmakta fayda var. Yılın şanslı
tarihleri sizin için 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında olacak ve aile ile
ilgili faydalar göreceğiniz durumları işaret etmekte. Ev emlak iş yeri
gibi konularda destekler alacağınız bir dönem olabilir. Tutulmalar
ile birlikte bazı kişiler yön bulmaya çalışırken, endişeler yaşayabilir.
Aynı zamanda tutulma dönemlerinde birlikte evlilik girişimi olabilir
veya ortaklı çalışmalara başlayabilirsiniz,
ilişkilerde yeni bir yön
Terazi
Akrep
belirleme
zamanı
diyebiliriz.
Başak
Oğlak ve Yükselen Oğlak Olanlar
Sevgili Oğlaklar, yılın en gündeminde finansal
konular yer alabilir. Satürn - Jüpiter Kova
burcunda ilerleyecek ve sizler için kazanç
şekilleriniz farklılaşıyor. Maddi konularda
yapılanma içerisinde gireceğiniz uzun bir
dönem sizleri bekliyor. Yeni birBalık
iş girişimi
Oğlak
Kova
açısından kalıcı adımlar destekleyen bir
konumda olacak. Ocak - Şubat dönemi yön
bulmakta zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerde
maddi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Yıllık
tutulmalar sağlık konuları ve iş konularında bazı gündemler açığa

çıkartmakta. Bedensel sağlığınıza önem vermeniz gereken bir
dönem diyebiliriz, yeni tedavilere başlayabilirsiniz. Bazılarınız için
arınma, detoks, ruhsal ve fiziksel sağlığınıza yatırım yapmak için de
değerlendirilebilecek
bir
yılda olacaksınız.
Terazi
Akrep
Kovalar ve Yükselen Kova Olanlar
Sevgili Kovalar sizin için oldukça önemli bir yılda
olacaksınız. Satürn ve Jüpiter sizin burcunuzda
ilerleyecek istikrarlı olmanız gereken durumlar
var. Yaşamınızın şekli hayata karşı duruşunuz
tamamen değişmekte. Son yıllarda yaşadığınız
Yengeç
sıkıntılar artık yön değiştiriyor. Evinizin
sınırlarından
Balık özgürleşmek, yaşadığınız yerde
Kova
rahat hareket ediyor olmak isteyeceksiniz veya
yer değişimleriniz olabilir. Yıllık tutulmalar ile
bazılarınız ilişkiler cephesinde önemli konular
yaşayabilir. Bazılarınız için ise bu durum çocuklar cephesinde
yaşanabilir, çocuk sahibi olma, torun sahibi olma veya çocuklarla
daha çok zaman geçirme gündeme gelebilir 14 Mayıs - 28 Temmuz
arasında için finansal konulardan destekler alacağınız durumları
işaret
etmekte.
Akrep
Balıklar ve
Yükselen
Yengeç
Balık Olanlar
Sevgili Balıklar, öncelikle Satürn - Jüpiter Kova
burcunda ilerlemesi sizler için iç dünyanızı
yapılandırıcı etkileri barındırmakta. Bazı
kişiler için sağlık konularıyla ilgili yapılanma
durumu da gündeme gelebilir. İçsel olarak
Balık
korunduğunuzu hissedeceğiniz durumlarınız
olacaktır. Geri planda kalacağınız bu dönem,
kendi başınıza çalışmalar gündeme gelebilir. Bazı kişilerin korkuları
Akrep ve kendini içsel olarak yeniden yapılandırdığı bir dönem
ile yüzleştiği
olacaktır. Özellikle Ocak, şubat aylarında dengeleriniz zorlanabilir.
Sizler için yakın çevre ilişkilerinde ani beklenmedik sıra dışı
konuları beraberinde getiriyor. Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın
arkadaşlarınızla ilgili stresleriniz gündeme gelebilir. Yılın en şanslı
dönemi 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında olacak. İş konularında, ilişki
konularında bu dönemi başlangıç olarak değerlendirmekte fayda var.

Balık
ASTROLOG NURGÜL DÜZENLİ KİMDİR?
Astroloji ve insan psikolojisi üzerine derin araştırmalar
yapmayı seven, merakı hiç bitmeyen araştırmacı bir
kişi olan Nurgül Düzenli, bir yandan kariyerine devam
edip bir yandan da hayatı sorgularken, “Ben kimim?”
sorusunun peşine takılarak psikolojik araştırmalara
yönelmiş. İnsan davranışlarının yansımasını incelemeye
başlayan Düzenli, yeryüzünde yaşanılan olayların,
gökyüzündeki hareketlilikle bağlantısı olduğunu
keşfederek astroloji alanında birçok önemli eğitim almış
ve bu konuda uzmanlaşmış.
İşletme Bölümü mezunu olan Nurgül Düzenli, aldığı
eğitimler ve astroloji konusundaki çalışmalarının
sonunda, bu konuyu insanlarla paylaştığı bir merkez
olan astroloji okulunu açmış. Antalya’yla belki de
astrolojiyi ilk buluşturan kişi olan Astrolog Nurgül
Düzenli, bu okulda birçok başarılı profesyonel Astrolog
yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Ayrıca
doğum haritası danışmanlığı ve yaşam rehberliği
yapmaktadır...
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İPEKYOL
İLE IŞILTILI
SİLUETLER
Yepyeni bir yıla,
yeni umutlara ve
güzel dileklere eşlik
edecek akşamları
şimdi Ipekyol Gece
Elbisesi Koleksiyonu
ile tamamlanıyor.
Nostaljik yılbaşı
gecelerine
duyduğumuz özlemle
yükselişe geçen
zamanlarda bu
siluetler ise uzun
süredir beklenen
kokteyl veya özel
davetler için şık bir
seçki sunuyor.

Midi boy etekler, trikolarla bir araya gelerek dikkat çekici bir hamle
yaratıyor. Elbiseler, taş ve dantel detaylarıyla hiç olmadığı kadar naif
ve bir o kadar da etkili bir görünümün eşlikçisi.
Geçmişe atıfta bulunan sim detaylı gold elbiseler, modern bir
siluetle siyah hakimiyetindeki püsküllü ceket ise dans ritimlerinizle
kusursuzca uyum yakalıyor.
Soğuk havalara karşı gardını alan feminen etkili paltolar, ev ve şehrin
sokakları arasında gerçekleşecek yürüyüşlerinize sıcak bir zarafet
katıyor. Gold detaylı veya siyahın etkisine kendisini teslim eden omuz
dekolteli tulumlar, tek parça ile güçlü stil duruşunuzun yıldızı olarak
karşınıza çıkıyor.
Kırmızının etkili tonları, bordolar, koyu yeşiller, kusursuz siyahlar,
parlamaya hazır gold’lar, beyazlar ve son olarak sezonun şaşırtan
renk tonu morlar, mevsim ile güçlü bir ittifak içinde.
Parlaklığıyla ışıltınızı destekleyecek taşlarla bezenmiş kolye ve
bileklikler, kontrast küpelerle buluşarak özel planlarınıza etkili bir
dokunuş katıyor. Feminen ve modern görünümünüzü destekleyecek
topuklular, hiç olmadığı kadar naif ve zarafet dolu bir tamamlayıcı
olarak karşınıza çıkıyor.
Yepyeni bir seneye eşlik edecek Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu,
tüm parıltınızı yansıtacak birbirinden şık seçenekler sunuyor.

MACHKA
SONBAHARKIŞ 2020-2021
KOLEKSİYONU

Yeni yılın büyüsünü
yansıtan tarçın kokulu
mumlarla bezenmiş
sofistike havasına eşlik
eden seçenekler, Machka
Sonbahar-Kış 20202021 Koleksiyonu ile
tamamlanıyor. Naif stilinizle
uyum yakalayan tasarımlar,
parıltı dozu yüksek bir seçki
sunuyor.

Yüksek kalite el işçiliği ile romantik bir seçki sunan Machka
Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, gösterişli olduğu kadar yalın bir
siluet ile karşınıza çıkıyor. Minimal davetlere ev sahipliği yapacağınız
bu güzel güne özel tasarımlarsa, Machka kadınının stili ile kusursuz
uyumun peşine düşüyor.
Kaşmir kazaklar ve ipek bluzlar, krep pantolonlar ile göz alıcı
kombinler yaratıyor. Mevsimin öne çıkan detaylarından balone
kollar, kendiliğinden desenli maksi ve midi elbiselerle romantik bir
etki sunuyor.
Machka’nın kendine özgü empirme desenleriyle şekillenen bluz
ve elbiseler ikonik bir duruş sergiliyor. Brode mixli trikolar stil
oyununuza kolaylıkla adapte olurken, parlaklığıyla göz alıyor. Soğuk
akşamlara ithafen yalın görünüme bürünen paltolar, kilit parçalar
için tamamlayıcı bir etki yaratıyor.
Gold işleme ve kristal taşların ışıltısından ilham alan davet elbiseleri
kusursuz bir siluet sunarken, krep etekler gold saten ceketlerle
muhteşem kalıplı takımı oluşturarak stilinize feminen bir duruş
katıyor. Elegan ve sofistike tulumlar ise tek bir parça ile tüm ilgileri
üzerinize çekiyor.
Yeni mevsim ile uyumlu kırmızılar, zamansız siyahlar, kremler, gold
tonlar, nil yeşilleri ve maviler ile taçlanan renkler, tasarımlardaki ana
renk kartelasını sunarken aynı zamanda el işçiliğiyle şekillenen naif
işlemelerle beraber güçlü bir ittifak içinde…
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ADIDAS ve KARLIE KLOSS’tan
GELECEK NESLE İLHAM VEREN KOLEKSİYON
Adidas ve ünlü top model KarlieKloss,
yeni neslin performans ihtiyaçlarını
karşılayan, genç kadınlara aktif
yaşamın gücünden yararlanmaları için
ilham veren ilk spor giyim koleksiyonu
için bir araya geldi.

Adidas, yoğun, teknoloji odaklı bir dünyada sporun genç
kadınlara sunabileceği gücü ve topluluk duygusunu
paylaşan yeni bir giyim koleksiyonu oluşturmak için
uzun süredir işbirliği devam eden Karlie Kloss ile
güçlerini birleştirdi. Adidasx Karlie Kloss İlkbahar/Yaz
‘21 koleksiyonu, temel yüksek performanslı antrenman
bra’ları ve taytlarından, çeşitli yeni nesil aktif yaşam
tarzlarını desteklemek için tasarlanmış trendlerden
ilham alan sokak giyimi parçalarına kadar çok yönlü
bir spor giyim yelpazesine sahip. Karlie, gelişen temel
unsurların canlı serisini oluşturmak ve küratörlüğünü
yapmak için adidas Tasarım Başkan Yardımcısı Jo Aberg
ile yakın bir şekilde çalıştı.
Karlie’nin spor, koşu sevgisi ve deneyimlerinden
ilham alan koleksiyon, tasarımıyla çok yönlülüğü
vurgularken turuncunun baskın olduğu renk paletiyle
‘gençliği yansıtan’ dinamik ve eğlenceli temel parçalar
sunuyor. Optimum performans ve rahatlık için
tasarlanan koleksiyon, sporcuları hareket ederken kuru
hissetmelerini sağlamak için adidas’ın AEROREADY
kumaş teknolojisini barındırıyor.
Adidas x KarlieKloss koleksiyonu, stil ve performansın
harmanlanmasına ek olarak, gezegeni derinden
önemseyen yeni nesiller için daha sürdürülebilir hale
getirildi. Koleksiyonda, adidas ve Karlie’nin plastik
atıkları en aza indirmeye yönelik ortak tutkusunun
bir parçası olarak, kısmen Parley Ocean Plastic ile
yapılan yüksek performanslı geri dönüştürülmüş bir
malzeme olan PRIMEBLUE ve yüksek performanslı geri
dönüştürülmüş malzeme PRIMEGREEN kullanılıyor.

\\ CITYALIŞVERİŞ
BELLA MAISON
Porselen 24 parça
6 kişilik yemek takımı
699,95 TL

ADIDAS
Destekli sprocu sütyeni
389 TL
ADIDAS
Parka
1.259 TL

ADIDAS
Eşofman altı
779 TL

ADIDAS
Uzun tayt
479 TL

2021’e MERHABA
ALIŞVERİŞİ!

Yeni yılda da ihtiyaçlar elbette
tam hız devam ediyor. Bize de
bu ihtiyaçlar için önerilerde
bulunmak düşüyor. İşte 2021’in ilk
ayı için alışveriş rehberimiz…
İPEKYOL
Metalik atkı
259 TL

İPEKYOL
Metalik eldiven
159 TL

MACHKA
Ceket
2.595 TL

MACHKA
Elbise
1.950 TL

MACHKA
Elbise
855 TL
MACHKA
Elbise
2.695 TL

İPEKYOL
Bere
159 TL

İPEKYOL
Tüylü stiletto
599 TL
MACHKA
Kaban
3.795 TL

\\

İPEKYOL
Atkı
259 TL

HUAWEI MATEBOOK
Laptop
12.999 TL

SKAGEN
Saat
2.200 TL

PHILIPS
Tıraş makinesi
999,99 TL

VANS
Bere
219 TL

MICHAEL KORS
Saat
3.540 TL

VANS
Bere
113,40 TL

VANS
Bere
131,40 TL
VANS
Bere
149,40 TL

YENİ İNCİ
Sporcu sütyeni
57 TL

VANS
Bere
113,40 TL

YENİ İNCİ
Sütyen takımı
62,25 TL

YENİ İNCİ
Sporcu külotu
24,50 TL

VANS
Bere
119,40 TL

YENİ İNCİ
Sporcu sütyeni
44,50 TL

YENİ İNCİ
Sütyen
99,90 TL

YENİ İNCİ
Külot
25,75 TL

\\ CITYTEKNOLOJİ

Netflix’ten Android’e gelen
“sadece ses” özelliği

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

YouTube Türkiye’ye temsilci
atıyor

Dünyanın en
popüler film-dizi
içerik platformu
Netflix, Android
kullanıcılarının
hoşuna gidecek
bir özelliği
kullanıma sundu.
Yakında tüm
sistemler için
kullanıma çıkacak yeni özellik, kişilerin açtığı içeriğin sadece sesini
dinlemesine olanak tanıyor. Bu sayede içeriklerin videosu kapatılarak
ciddi bir veri tasarrufuna gidilebiliyor. İçerikleri mobilde tüketen
izleyiciler için çok mantıklı olan bu özelliğin, özellikle belgesel ve
benzeri içeriklerde çok kullanılacağı tahmin edilmekte. Platformu
aynı zamanda adeta bir “podcast” istasyonu haline getirecek özellik,
elbette herkese hitap etmiyor. Netflix’in içerikleri genelde görsel
içerikler diyebiliriz. Ancak yine de böyle bir alternatif sunulması hoş
diyebiliriz.

Şarjınız yoksa şimdi VİKO
usb’li priz var!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Türkiye’de yeni bir
sosyal medya düzenine geçildi.
1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasa ile Türkiye’de günlük erişimi
bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları artık burada
temsilci bulundurmak zorunda. Google bu süreçte YouTube ile ilgili
Türkiye’de yerel bir tüzel kişi temsilci bulundurma sürecini başlatma
kararı aldıklarını duyurdu.
Firmadan gelen açıklama ise şöyle: “YouTube olarak şeffaflığa, ifade
özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her
zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı
kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son
birkaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki
içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu
biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı
çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve
ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci
atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de
paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”“
Olumlu karşılanan bu düzenleme ile kurumlar yanında kişiler de
sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi
başvurusu yapabilecek ve sosyal medya şirketleri de bu başvurulara
belirlenen saat içerisinde yanıt verilmek zorunda olacak.
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Cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir elektronik cihazlar, bugün
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gittiğimiz her yere bu
cihazları da yanımızda götürüyoruz. Ancak bazen onları şarj
etmemize yarayan cihazları unutabiliyoruz. Elektrik anahtarı ve
priz sektörünün lider ismi Panasonic Life Solutions Türkiye, bu gibi
durumlar için yeni bir çözüm geliştirdi. VİKO marka USB’li İkili
Topraklı Priz, 2 USB portu sayesinde elektronik cihazları, adaptöre
ihtiyaç duymadan USB bağlantı kablosuyla şarj edebilmenizi sağlıyor.
VİKO USB’li İkili Topraklı Priz konforu şimdi ev, ofis gibi tüm
yaşam alanlarında… Panasonic Life Solutions Türkiye’nin VİKO
USB’li İkili Topraklı Priz’i ile şarj sorunu ortadan kalkıyor. Şarj
adaptörünüz yanınızda olmasa bile, eğer USB kablonuz yanınızdaysa
cihazlarınızı şarj etmeniz olanaklı hale geliyor. Aynı anda iki cihaz
bağlayabileceğiniz prizin, 2 USB portu sayesinde iki elektronik
cihazınızı da adaptör kullanmadan şarj edebilmeniz mümkün. Kolay
kullanıma sahip USB’li İkili Topraklı Priz, cihazlarını kolayca şarj
etmek isteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
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E-TİCARET HEDEF
BÜYÜTTÜ

Pandemi döneminde milyonlarca yeni müşteri
kazanan e-ticaret sektörü, 2020 yılı büyüme hedefini
yüzde 40’a yükseltti.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi
Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü
Kayral, yılın ilk 3 çeyreğinde (Ocak-Eylül
2020) internetten kredi kartıyla yapılan
ödemelerin geçen yıla oranla yüzde 30
arttığını bildirdi.
Ekim-Aralık dönemini kapsayan son
çeyrekteki artış oranının, bu rakamın çok
daha üzerinde olmasını beklediklerini
ifade eden Kayral, şunları söyledi:
“E-ticaret rakamlarında Eylül ayında
başlayan, geçmiş dönemlerin çok üzerinde
artış trendi var. Eylül’de başlayan artış
Ekim’de de sürdü, Kasım’da ise tavan yaptı.
Yerel firmaların global kampanyaları
benimsemesiyle artık Kasım ayı, topyekûn
alışveriş ayına dönüştü. Pandemi
dolayısıyla AVM’lerin erken kapanması,
hafta sonu sokağa çıkma yasakları, 11.11
ve Black Friday alışverişlerini online
platformlara yönlendirdi. Avantajix.
com olarak 500’ü aşkın sanal mağazanın
partneriyiz. Bu yüzden verilerimiz
genellikle piyasayı yansıtır. Verilerimize
göre, Kasım ayında işlem adedi geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 40, işlem miktarı da
yüzde 100 arttı.”

Avantajix.com’un Kurucu Ortağı
Güçlü KAYRAL

YILBAŞI HEDİYESİ ALIMLARINDA PATLAMA YAŞANACAK
Aralık ayının da dijital mağazalar için oldukça önemli olduğunu
kaydeden Kayral; “Aralık’ta genellikle yılbaşı hediyeleri, 31 Aralık
gecesine ilişkin eğlence etkinlikleri satın alınıyor. Bu yıl pandemi
önlemleri kapsamında toplu etkinliklere izin verilmeyeceği için
yılbaşını evde ve yalnız geçireceğiz gibi görünüyor. İnsanlar
yanlarında olamayacakları kişileri hediyelerle mutlu etmeye
çalışacak. Yılbaşı öncesi hediye alımlarında bir patlama yaşanacaktır.
E-ticaret de bu patlamadan nasibini alacaktır” diye konuştu.
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 115-120 MİLYAR TL
Son çeyrekte e-ticaretteki büyüme oranlarının yüzde 50-60 civarında
olacağını ifade eden Kayral, şöyle devam etti: “Yakın zaman
kadar e-ticaretin 2020’yi yüzde 30 büyümeyle tamamlayacağını
öngörüyorduk.Eylül’de artmaya başlayan, Kasım’da tavan yapan
satışlar nedeniyle artık yüzde 40 büyüme bekliyoruz. Türkiye Bilişim
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2019’da e-ticaret pazar büyüklüğünü
83,1 milyar TL olarak açıkladı. Bu yılki pazar büyüklüğü 115120 milyar aralığında olacaktır. Bu arada altını çizmek gerekir,
e-ticaret pazarının en büyük kalemi olan tatil-seyahat harcamaları,
bu rakamın içinde çok az yer tutuyor. Pandemide tatil seyehat
satışları çok düşük gerçekleşti. Pandemi sona ererse, tatil-seyahat
harcamalarının da eklenmesiyle 2021’de e-ticaret altın yılını yaşar.”
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DEV WINETOLIA ORGANİZASYONU
ASKA LARA OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ
Master Somaliers Club organizasyonuyla gerçekleşen
Winetolia toplantısı, Aska Lara Otel'de gerçekleşti.

Bir hafta sonu boyunca devam eden organizasyonda ev sahipliği
yapan ve Antalya’da geçtiğimiz yıl kurulan Master Sommaliers
Club Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçın, Başkan Yardımcıları;
Muharrem Kaçmaz, Kadir Özbey ve Erol Güler ile konukları
birlikte karşıladı.
Organizasyona, Master Sommaliers Club Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Yalçın, dernek yönetimi ve üyelerinin yanı sıra (TÜRSAD)
Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği Başkanı Bülent Bilgiç,
İsa Bey Şarapları Akdeniz Bölge Müdürü İbrahim Gencer, Yürekli
AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Yürekli, Pikasis Plastik Kart
ve Elektronik Otel Kapı Kilit Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncer İmamoğlu ile çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı.
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Aska Lara Otel’de düzenlenen Winetolia organizasyonunda
yaptığı açılış konuşmasında Master Sommaliers Club Yöentim
Kurulu Başkanı Murat Yalçın, başta Onursal Başkanları Reha
Arar ve Aska Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan
olmak üzere; Kırbıyık Holding, Bursalama Gıda, Asmadan
Şarapçılık, Sobran Bağları, TAFED Türkiye Aşçılar Federasyonu
ve kendilerini bu organizasyonda yalnız bırakmayan herkese
teşekkürlerini iletirken, başarılarının arkasında kendilerine
inanan, eğitim amacı ile hedeflerine odaklanmış, vizyon ve
tecrübe sahibi değerli destekçileri ile takım arkadaşlarının
olduğunu ifade etti.
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Organizasyonda, Master Sommelier Club Dernek Başkan Yardımcılarından;
Kutman Şarapçılık Turizm Grup Başkan’ı Hakan Bayramlar, Hüseyin Yılmaz,
Özlen Karakut, Ercan Kartal misafirler ile birebir ilgilenirken Türkiye
genelinde gastronomi duayenleri ve akademisyenlerinin sunumları ve tadım
teknikleri oldukça etkileyiciydi.
İki gün süren organizasyon boyunca, dernek yeni üyelerine de rozetleri
takıldı.
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ANSİAD YILIN
GİRİŞİMCİSİ VE
GÜNGÖR PEKŞEN
ÖDÜLLERİ
AÇIKLANDI
ANSİAD 18. Girişimcilik
Günleri’nde Yılın Girişimcisi
Ödülü Rasim Feyzan Doğu’ya
ve Güngör Pekşen Özel Ödülü
Antalya OSB Başkanı Ali
Bahar’a takdim edildi.

Akın Akıncı - Ali Bahar

Akın Akıncı - Rasim Feyzan Doğu

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
tarafından bu yıl 18’ncisi gerçekleştirilen ANSİAD
Girişimcilik Günleri’nde pandemi koşulları dolayısıyla
gerçekleştirilemeyen geleneksel ödül töreninde ödüller,
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Geçmiş
Dönem Başkanları Ergin Civan, Ali Eroğlu ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin katılımıyla takdim edildi. Her iki
üyenin de yaptığı çalışmaları ve 2020 yılının pandemi
koşullarını da göz önünde bulundurarak ANSİAD
yönetiminin yerinde bir karar verdiğine işaret eden
Başkan Akın Akıncı, “18 yıl boyunca kesintisiz devam
eden, liselere, üniversitelere dokunan girişimcilik
etkinliklerimizin iş dünyası ayağında Sayın Rasim
Feyzan Doğu ve Sayın Ali Bahar’a bu ödülleri takdim
etmekten büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.
Yılın Girişimcisi Rasim Feyzan Doğu
ANSİAD’ın girişimciliğe ve girişimcilere yönelik
çalışmalarını sürdürdüğü 18 yıl boyunca geleneksel
olarak verdiği ANSİAD Yılın Girişimcisi ödülünün
2020 yılındaki sahibi, Oto Doğu A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi Rasim Feyzan Doğu oldu. Aile şirketi olan Oto
Doğu A.Ş.’nin 2020 yılında büyük bir yatırımla Antalya
Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmasıyla devam
ettirdikleri toptan yedek parça satış işlerinin yanı
sıra, 2011 yılında başladıkları otomobil yedek parça
üretimi, ardından plastik enjeksiyon fabrikası ve
ilaveten sera ekipmanları üretimindeki başarıları ve
örnek girişimciliği nedeniyle ödüle layık görülen Rasim
Feyzan Doğu’ya ödülünü ANSİAD Başkanı Akın Akıncı
takdim etti. 2020 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü’nün
sahibi olan Doğu, “2014 yılında bir enjeksiyon makinesi
ve bir kalıpla başladığımız üretimimiz şu an yaklaşık 30
makine ve 600’ün üzerinde kalıpla devam ettiriyoruz.
Şu an üretimimizi 13 bin metrekare kapalı alana
sahip olmak üzere 36 bin metrekarelik bir alanda
yürütüyoruz. Burada otomotiv, tarım, tek kullanımlık
ürünler ve dezenfektan ürünleri olmak üzere dört farklı
sektöre de hizmet vermekteyiz. ANSİAD’a ve yönetimine
bu ödülü bana layık gördükleri için çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
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Güngör Pekşen Özel Ödülü
Antalya Osb Başkanı Ali Bahar’ın
Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz
ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı ve
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı değerli
girişimci iş insanı merhum Güngör
Pekşen anısına 2010 yılından bu yana
verilen ANSİAD Girişimcilik Günleri
Güngör Pekşen Özel Ödülü’nün sahibi
bu yıl, Antalya OSB’nin ve sanayi
sektörünün gelişimine sağladığı katkı,
sanayiciye hizmet etme anlayışı ile
hayata geçirdiği değerli projeleri
nedeniyle Antalya Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bahar’ın oldu. “SİAD’lar, toplumun
nefes alıp verebilmesi adına çok önemli
bir sorumluluğu yerine getirmektedir”
diyerek sivil toplum kuruluşlarının
önemine dikkat çeken Başkan Bahar,
“ANSİAD’ın şahsımı Güngör Pekşen
Özel Ödülü’ne layık görmesi beni
fazlasıyla duygulandırdı. Çünkü Güngör
Pekşen adı bana sadece bir sanayiciyi
ifade etmiyor. Güngör Pekşen benim
çocukluk yıllarımın Güngör Amcasıdır.
Güngör Pekşen organize sanayimizin
ilk sanayicilerinden ve Ar-Ge içermiş
ilk markalarından birinin yaratıcısıdır.
Bu bağlamda hem kentimizin hem de
sanayi sektörünün gelişimine büyük
katkılar sağlamış duayen bir isimdir.
Dolayısıyla çok büyük anlamlar içeren
ve bir o kadar duygu dolu bu ödül
için ANSİAD ailesine teşekkür ediyor
ve ödülü büyük bir onurla kabul
ediyorum” dedi. Güngör Pekşen’in oğlu
Atıl Pekşen’in de online olarak katıldığı
ödül takdiminde Başkan Bahar’a ödülü,
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın
Akıncı tarafından verildi.

Atıl Pekşen
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Oda ve borsalardan sağlık
çalışanlarına anlamlı destek
Antalya’daki Oda ve Borsa Başkanları, pandemi sürecinde
fedakarca görev yapan, ilçelerdeki kamu sağlık çalışanlarına
moral ziyaretinde bulundu. Sağlık çalışanlarına “Varlığınız
sağlığımız, iyi ki varsınız” yazılı birer buket çiçek veren
Başkanlar “Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarının
pandeminin başından beri
büyük fedakarlıklar göstererek
çalıştığına dikkat çeken Başkanlar,
“Sağlık çalışanlarımızın hakkı
ödenmez. Antalya’nın dört bir
yanında fedakarca görev yapan
sağlık çalışanlarımıza sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz”
ifadesini kullandılar.
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.
Ünal Hülür de, Oda ve Borsaların
desteğinin çok anlamlı olduğunu
söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve
Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’e
bir ziyaret gerçekleştirdi. Antalya’daki pandemi süreci hakkında bilgi alan Başkanlar daha sonra,
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret ederek, üzerinde “Varlığınız
sağlığımız, iyi ki varsınız” yazılı birer buket çiçek verdi.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antalya Ticaret Borsası, Antalya
Deniz Ticaret Odası, Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret
ve Sanayi Odası ile Kumluca Ticaret
Borsası ortaklığında gerçekleştirilen
ziyaretlerde, ilçelerde kamuda görev
yapan on binin üzerinde sağlık
çalışanına çiçek buketi verildiği
belirtildi.

BALBEY KENTSEL YENİLEME
PROJESİ TÜM HIZIYLA
SÜRÜYOR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in
en önem verdiği projelerin başında gelen tarihi
Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme
Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Her
aşaması Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ile hayata
geçirilen proje Balbey’deki hak sahipleri ile ortak akılla
şekillendiriliyor. Balbey Mahallesi’nde uygulanacak
kentsel yenileme projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi
tarafından bir kez daha gelinen sürecin ele alındığı
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentin en önemli tarihi değerlerinden Balbey Mahallesi’nde
uygulanacak kentsel yenileme projesiyle ilgili düzenlenen toplantıda,
projeyle ilgili süreç anlatılarak, paydaşların görüş ve talepleri alındı.
Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel
Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper
Gökçay, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, İnşaat Mühendisleri
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir
Plancıları Odası Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Kent Konseyi
temsilcisi, Bal-Der üyeleri ve Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah
Uyaroğlu katıldı.
Balbey modern bir yaşama kavuşacak
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, planlı, kurallı,
kimlikli bir kent hedefiyle yola çıkan Başkan Muhittin Böcek’in Balbey
sakinlerine sözü olduğunu ve bu sözü yerine getireceklerini söyledi.
Tuncer, “Büyükşehir Belediyesi 1.5 yıllık süreç içinde Balbey Mahallesi
Kentsel Yenileme Projesi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hak
sahipleriyle, dernek ve oda başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu.
Balbey’de, güvenlik sorununu çözmüş olarak, hak sahiplerinin modern
bir yaşam sürmesine imkan verecek şekilde projeyi hayata geçireceğiz”
diye konuştu.
Projeyle ilgili bilgi verildi
Toplantıda Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay da bir
sunum gerçekleştirerek hazırlanan kentsel dönüşüm projesiyle
ilgili bilgi verdi. Konusunda ihtisaslı ve donanımlı bir ekibe sahip
olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş.
tarafından yönetilen proje kapsamında 2019 yılından bu yana yapılan
çalışmalar anlatıldı.
1. Etap proje alanı Balbey’in sit alanı ile bütünleştiriliyor
1. Etap Proje Alanı’nın devamı niteliğindeki sit alanı dahilindeki
kısım için başlatılan Kentsel Tasarım Çalışmalarında ve 2013 yılında
onaylanan İmar Planları esas alınarak yapılan düzenlemelerde de
yine sona gelindi. Bu kapsamda halkın tepki, şikayet ve istekleri
doğrultusunda daha önce Balbey kuzeyi (Kent Mezarlığına komşu olan
kısım) çok katlı ve yoğun yapılaşma yönündeki tasarım ve projeler iptal
edildi. Sit alanı içerisinde korunacak kültürel değerleri hassasiyetle
dikkate alan, kalan kısımda yapılaşmayı düzenleyen bir yaklaşım
benimsendi. Projede mahkeme kararına göre revizyon çalışmaları
yapıldı.
Balbey İletişim Ofisi açılıyor
İnönü parkı içerisinde şu an tefrişi yapılmakta olan “Balbey İletişim
Ofisi” yılbaşı sonrası hizmete açılacak ve Balbey Projesi ile ilgili isteyen
herkes buradan bilgi alarak, her türlü istek ve önerilerini Antalya
Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırabilecek.

Cansel Tuncer
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Kepez’de Glütensiz Yaşam
Projesi’ne imza atıldı
Kepez Belediyesi, Glütensiz Yaşam Projesi ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı (SOGEP) kanalıyla glütensiz ekmek üretimine
başlıyor. Proje kapsamında, unlu mamül üretim eğitimi
verilen 15 gence de iş kapıları aralanacak.

Kaptan Eda Erdem Brand & Sport
Summit katılımcıları ile buluştu
Türk sporunun en büyük destekçilerinden “İlklerin
Havayolu” Corendon Airlines, sponsoru olduğu Fenerbahçe
Opet Kadın Voleybol Takımı’nın Kaptanı Eda Erdem
Dündar’ı Brand & Sport Summit katılımcıları ile buluşturdu.
Marka ve spor endüstrilerinin arasında köprü kuran
organizasyonda konuşan Eda Erdem Dündar, Corendon
Airlines sponsorluğunun kendileri için çok önemli vurguladı
ve “Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam
edeceğiz” dedi.

Covid-19 salgınının sürmesi
sebebiyle Sportsnet Group
tarafından bu yıl hibrit formatta
düzenlenen Brand & Sport Summit’e
panel sponsorluğu desteği veren
Corendon Airlines, Fenerbahçe
Opet Kadın Voleybol Takımı için
hazırladığı filmi de organizasyon
katılımcıları ile paylaştı. Corendon
Airlines’ın pandemi şartlarının
devam ettiği 2020 – 2021 sezonu için
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol
Takımı’na sağladığı desteğin
kendileri için çok mutluluk verici
olduğunu belirten Kaptan Eda
Erdem Dündar, şu açıklamaları
yaptı: “CorendonAirlines, halihazırda büyük spor sponsorluklarına
sahip olan, özellikle kadın takımlarına çok büyük katkı sağlayan
bir marka. Kendileri iki yıldır sponsor olarak bizimle birlikteler.
Kulübümüz ile yaptıkları iş birliği biz oyuncular için de çok değerli ve
önemli. Bu sponsorluktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca kendilerinin
takımımız için hazırladıkları ‘Havalara Uçuyoruz’ reklam filmi de
takımımızın başarı yürüyüşüne çok uyumlu. Çok başarılı bir iletişim
çalışması oldu. Reklam filminin hazırlık sürecinde de takım olarak
çok eğlendik, sezon öncesinde moral depoladık. Bu tip çalışmaları
sürdürerek Corendon Airlines ile birlikte havalara uçmaya devam
edeceğiz.”
Dündar, genç voleybolculara da; sporun, hayatlarına çok büyük
katkısı olduğunu söyledi. Kendisini örnek vererek sözlerine devam
eden Erdem; “Örneğin ben utangaçlığımı voleybol sayesinde
giderdim. Voleybolu çok sevdiğim için hiç pes etmedim. Gençlerimize
de asla pes etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle
voleybolda çok çalışmak ve çok tekrar yapmak çok önemli. Gençlere
voleybolla kalmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.
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Kepez Belediyesi, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile BAKA
işbirliğiyle ‘Glütensiz Yaşam Projesi’ne imza atıldı. Proje kapsamında;
Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nda glütensiz ekmek çeşitleri
ve unlu mamulleri üretilecek, 18-30 yaş arası 15 gence unlu
mamul üretimi eğitimi verilerek tesiste ‘mesleki yeterliliğe ‘ sahip
personellerin istihdamı sağlanacak, üretilen glütensiz ürünlerde
DokumaPark’ta bulunan Yeşilçam Kafe’de satışa sunulacak. Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyemizin imkanları ile
vakfımız güçlendikçe, vakfımız da heyecanı ile gayretiyle bizim sosyal
projelerimize destek verdikçe Kepez’deki hemşerilerimiz kazandılar. “
dedi.
BAKA ile güzel bir proje olacak
Kepez’de 1,5 yıl önce glütensiz ekmek satışına başlandığını dile
getiren Tütüncü, “Bir üretim prosesini kendimize oluşturalım, güzel
bir üretim tesisi ile aslında bu sattığımız ürünleri Kepez olarak
kendimiz üretelim arzusundaydık. Tam bu esnada yardımımıza BAKA
yetişmiş oldu. BAKA ile güzel bir proje üzerinde mutabık kaldık.
Mademki çölyak hastalarının bizden beklentisi var, mademki sağlıklı
beslenmeyi hedefleyen glütensiz gıda peşinde olan hemşerilerimizin
bizden beklentisi var, o halde biz bu beklentilere cevap verelim,
kendi glütensiz ekmeğimizi de, ürünlerimizi de kendimiz üretelim
istedik. Kepez Belediyesi olarak BAKA’ya çok teşekkür ediyorum. Bu
destekleri sosyal belediyecilik hamlelerimizde özel önemli bir başlığın
oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tabii Kepez Vakfımıza da çok çok
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ANTALYA OSB TEKNOPARK’TAN
ÖRNEK YAKLAŞIM
Antalya OSB Teknopark bünyesinde kurulacak Prototip
Atölyesi için fizibilite çalışmalarına BAKA destekli olarak
başlandı. Atölye ile firmalara ürün / süreç / yöntemlerin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli
olan teknoloji, fiziki olanak ve makine-teçhizat imkanı
sunulacak. Yapılacak fizibilite çalışması ile de kaynakların
en verimli şekilde kullanılması sağlanacak.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark,
bünyesinde kuracağı Prototip Atölyesi için
fizibilite çalışmalarına başladı. Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı (BAKA) desteği ile oluşturulan
Antalya OSB Teknopark Prototip Atölyesi Yatırım
Fizibilitesi Projesinin açılış toplantısı, bölge
sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının
katılımı ile online olarak gerçekleşti. Antalya
OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Antalya
OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İsmail Yüksek, BAKA Genel Sekreteri Volkan
Güler, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve
Fizibilite Danışmanı Zehra Erol tarafından prototip
atölyesi ile ilgili bilgiler verildi.

YAPAY ZEKA İNİSİYATİFİ
İŞBİRLİĞİ
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya
Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD arasında Antalya’da
veriye dayalı karar verme farkındalığının artırılması,
yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, yapay
zekanın iş dünyasının her kesimi tarafından benimsenip
kullanılmasının sağlanması amacıyla Yapay Zeka İnisiyatifi
iş birliği protokolü imzalandı.

ATSO’da gerçekleşen ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Bilim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Sert’in imzaladığı protokol kapsamında, Antalya’da yapay
zeka ve veri farkındalığını sağlamak, yapay zeka uygulamalarının
kullanımını arttırmak ve verimli çözümler ile bölgedeki firmaları
buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunmak
hedefleniyor.
Bu kapsamda ilk etkinlik 2021 yılının ilk haftalarında
gerçekleştirilecek. Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Antalya Bilim Üniversitesi TTO Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır ve
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şadi Evren Şeker
tarafından düzenlenecek bu etkinlik ATSO’nun 2021-2024 yılı yeni
Stratejik Planının ilk faaliyetlerinden biri olacak.
Protokol kapsamında ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğiyle,
ATSO bünyesinde KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç
duyacakları hizmetleri tek bir merkezden alabilecekleri bir yapı
kurulacak. Bu amaca yönelik olarak akredite edilmiş bir danışman
havuzu oluşturulacak, ortak çalışmalar ve eğitimler düzenlenecek.
Pilot uygulamayı gerçekleştirmek üzere Antalya Genç İş İnsanları
Derneği (ANTGİAD) ile de iş birliği yapılacak.
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DİRMİLLİ CURACI
GADİR PARKI AÇILDI
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi,
YouTube ve diğer sosyal medya
kanallarında milyonlarca kez izlenen
Erik Dalı türküsünün gerçek sahibi Kadir
Türen’in, nam-ı diğer Dirmilli Curacı
Gadir’in adını verdiği parkın açılışını
törenle gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle
sınırlı sayıda davetlinin yer aldığı açılışta
Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu ülkenin
her karış toprağına, her türlü maneviyatına
sahip çıkmaya, kendimizi sorumlu
hissetmeye devam edeceğiz” dedi.

Açılışta, 1998 yılında 79 yaşındayken hayatını kaybeden Kadir
Türen’in başta oğlu Mustafa Türen olmak üzere ailesi, CHP
Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet
Başaran, Gelecek Partisi İl Başkanı Beytullah Demir, Anadolu
Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, siyasi partilerin il ve
ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri yer aldı.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan tören, Muratpaşa muhtarlarının Al Yazma
Zeybeği’nden Yayla Yolları’na Teke yöresi halk oyunları
gösterisiyle devam etti. Açılışta konuşan Dirmilli Curacı Gadir’in
oğlu Mustafa Türen, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür
ederken “Allah, çok büyük başarılar versin” dedi.

Tütüncü, Kepezli öğrencilerin
kapısını çaldı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl okullarında
ziyaret ettiği öğrencileri, pandemi nedeniyle bu eğitim ve
öğretim yılında evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

İlçedeki eğitim yatırımlarına büyük önem veren Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, çok kıymet verdiği öğrencileri de her eğitim
ve öğretim döneminde okullarında ziyaret ediyordu. Öğrencilerin,
okul yönetiminin ve okul aile birliklerinin istek ve taleplerini yerinde
dinleyen Başkan Tütüncü, belediyenin tüm imkanlarını da Kepez’in
geleceği çocukların emrine sunuyordu. Pandemi nedeniyle uzaktan
eğitim sistemine geçilmesiyle, Başkan Tütüncü çok sevdiği öğrencileri
evlerinde ziyaret etti. Kimi öğrenciyle evlerinin kapılarında,
kimileriyle de apartman bahçesinde görüşen Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, “Biliyorum evde çok sıkıldınız. Merak etmeyin, bu
günler de geçecek. Okullarınıza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza
kavuşup, doya doya sarılacaksınız. Ben de sizleri yine okullarınızda
ziyaret edeceğim. Parklarda gönlünüzce yine koşup, eğleneceksiniz.
Hep beraber biraz daha sabretmeliyiz.” diyerek çocuklara moral
verdi. Başkan Tütüncü, ziyaret ettiği öğrencilere satranç takımı,
öğrencilerin kardeşlerine de araba ve bebek hediye etti.
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Polis Eşleri; “Yan Yana
Olamasak da Biz Bir
Aileyiz” diyor…
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın
eşi; Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı
Selda Ulucan öncülüğünde başlatılan “Yan
Yana Olamasak da Biz Bir Aileyiz” projesi
kapsamında bu defa da Emniyet Teşkilatı
ailesinden olmayan, online eğitim sürecine
imkansızlıklar nedeniyle katılamayan,
kendilerine sunulan eğitimden yoksun kalan
çocuklarımızın uzaktan eğitime dahil
olabilmesi amacıyla, ilk etapta ihtiyaç sahibi
(13) çocuğun tablet ihtiyaçları giderildi.

Proje kapsamında geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımızın tablet ihtiyaçları
dışında, aileleri ile kurulan irtibat neticesi
öğrenilen giysi, gıda ve okul malzemeleri
gibi ihtiyaçlar için de yanlarında
olunmaya çalışılarak eksikleri giderildi.
Bununla birlikte; ayrıca hazırlanan giysi
ve kitap kolileri Diyarbakır’a gönderildi.
Yeni doğacak bebekler için de ihtiyaç
olan ürünler tedarik edilerek ihtiyaç
sahiplerine iletildi…
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MURATPAŞA’YA ÖZEL ZİYARET
Muratpaşa Belediyesi, 311 bin 177 nüfusuyla Denizli’nin
en kalabalık ikinci ilçesi Merkezefendi’nin Belediye Başkanı
Şeniz Doğan’ı ağırladı.

Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52.4’lük oy oranıyla başkan
seçilen Doğan, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncı yılını geride bırakan
halkla ilişkiler ve iletişim projesi Turunç Masa başta olmak üzere
Sosyal Yardım İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik, Kadın
ve Aile Müdürlüklerinin devam eden proje ve çalışmalarını yerinde
inceledi.

ÇOCUK KOROSU’NDAN UMUT
DOLU KLİP
2021 yılı için Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu’nun
Side’de beyaz kıyafetlerle çektiği “Güzel Günler Göreceğiz”
klibi, Antalya ve Manavgat halkına umut oldu. Klip, sosyal
medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

\\ 94

Belediye Başkanı Doğan, ilk olarak Başkan Uysal’ı makamında ziyaret
etti. Ziyarette Doğan, Uysal’a Denizli’nin sembolü ‘Denizli Horozu’
kabartmasının yer aldığı bir plaket takdim ederken kendisine de
üzerinde Yivli Minare, Üç Kapılar, Saat Kulesi ve Hıdırlık Kulesi’yle
Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin çizgilerle anlattığı anı
plaketi hediye edildi.
Ziyaretin ardından Doğan ve beraberindekiler, Muratpaşa
Belediyesi’nin Turunç Masa, pandemi nedeniyle geçici süre
kapatılan yaşlı evleri, yine pandemi döneminde hem personel hem
de araç kapasitesi yükseltilen evde bakım hizmetleri, aşevi, kreş
ve Çevreci Komşu Kart projeleri hakkında bilgi verildi. Ziyaretin
ikinci bölümünde ise Doğan, Park ve Bahçeler, Temizlik ile Fen
İşleri Müdürlükleri atölyelerini ziyaret etti. Burada fidan ve çiçek
üretiminden park ve bahçe mobilyaları, yeraltı çöp konteynerleri
yapımı hakkında bilgi alan Doğan, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum
ve İnovasyon Merkezlerinde de (ASSİM) incelemelerde bulundu.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, sözleri Nazım Hikmet Ran’a,
bestesi Alp Murat Alper’e ait olan “Güzel Günler Göreceğiz
Çocuklar” isimli şarkıya, Side Antik Kenti’nde muhteşem bir klip
çekti. Yönetmenliğini Serkan Köse’nin yaptığı ve koro şefi Tayfun
Yılmaz önderliğinde çekilen klipte, pandemi koşulları göz önünde
bulundurularak sık sık ateş ölçümü yapıldı, sosyal mesafe kuralları
titizlikle uygulandı. Saflığın ve temizliğin anlamı olan beyaz elbiseler
ile klip çekimi gerçekleştiren 55 çocuk, tüm çocukların umut dolu
olmasını ve güzel günlere duyulan özlemi ifade ederek pandemi
döneminin bir an önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.
Sosyal medyada büyük ilgi çeken klip hakkında düşüncelerini ifade
eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuk korosunun
seslendirdiği şarkının oldukça anlamlı olduğunu belirterek umudun
her zaman var olduğunu dile getirdi.
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Akademide sertifika sevinci
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönem seçim
vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi’nin
pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen sertifika
törenine katılarak, öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Kepez Belediyesi’nin turizmin başkenti Antalya’da gençlerin
istihdamını kolaylaştırmak amacıyla açtığı Yabancı Diller
Akademisi, mezunlar vermeye devam ediyor. Kepez Belediyesi
Yabancı Diller Akademisi, birinci dönem kurslarının son sınıf
mezunlarını verdi. Başkan Tütüncü, pandemi kuralları dikkate
alınarak düzenlenen sertifika törenine katılarak, öğrencilerin
sevinçlerine ortak oldu. Sertifika dağıtımından önce öğrencilerle
sohbet eden Başkan Tütüncü, “Arkadaşlar sizlere son gün jesti
yapayım istedim. Yeni eğitim sisteminden memnun kaldınız
mı?”diye sordu.
Yabancı Diller Akademisi’nin kuruluş fikrini de öğrencilerle
paylaşan Başkan Tütüncü, “Levent Erdem Ovat hocam ile yıllar
önce tanıştık. Levent Hocamın pratik İngilizce öğretme yeteneği
ve aynı zamanda güldürerek öğretme yöntemi var. Son derece
etkili güzel bir öğretme metodolojisinin olduğunu gördük.
Dolayısıyla bunu daha büyük, daha geniş kitlelere, daha uygun
imkanlarla sunalım istedik. Bu düşüncemizin neticesinde de
bu akademi doğdu. Katılımın arttığı, bir dönemi yaşıyoruz.
Size faydalı olabildiysek ne mutlu… Kurs ilk açıldığında gelen
arkadaşlarımız, sonrasında devamına da gelmek istediklerini
söylediler. Onlar için ilave bir kurs daha açtık. Dolayısıyla güzel
bir süreci burada sizlere vermeye gayret ediyoruz. “ dedi.

4 ilçede çiftçiye 6500 ceviz
fidanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden
kalkınma hedefi doğrultusunda çiftçilere desteklerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Kaş, Elmalı ve Akseki’de ücretsiz 6
bin 500 ceviz fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, yerel halkı kalkındırmak ve çiftçilerin ürün
çeşitliğini arttırarak gelir sevilerini yükseltmek hedefiyle tarım ve
hayvancılığa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Elmalı’dan başlayarak
Korkuteli, Kaş ve Akseki ilçelerindeki çiftçilere ücretsiz ceviz fidanı
yardımı yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma
hamlesi kapsamında çiftçilere tohum, gübre, fide, fidan ve sulama
borusu, sulama tesisi gibi birçok konuda desteklerin devam ettiğini
ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, “Ceviz üretimine
uygun ilçelerimizde çiftçilerimize sertifikalı ceviz fidanları dağıtıyoruz.
Şu ana kadar dört ilçede yaklaşık 6 bin 500 ceviz fidanı dağıtımını
gerçekleştirdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir sevilerini
yükseltmek için ağaçlandırma çalışmaları yaparak yeni iş ve istihdam
fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
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Konyaaltı Belediyesi’nden
‘atık’ seferberliği
Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi”
kapsamında 2020 yılı içinde topladığı toplam 16
bin 990 ton ambalaj atığı, 90 bin kilogram tekstil
ve benzeri atığı, geri dönüşüme göndererek tekrar
ekonomiye kazandırdı.

Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında
cadde, sokak ve marketlere konumlandırdığı 685 adet
konteyner, kağıt, metal, plastik atık toplama noktası
ve kamu kurumlarına verilen 3 bin adet geri dönüşüm
kutusu ile 2020 yılı içinde toplam 16 bin 990 ton ambalaj,
14 bin 500 kilogram lastik, bin 946 kilogram pil, bin 704
kilogram elektronik atığı topladı. Ayrıca 90 bin kilogram
tekstil ve benzeri atık yine aynı şekilde geri dönüşüm
yoluyla ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde her kesimim
dahil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını
belirterek, “Konyaaltı’nın çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık
toplama merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama
uygulamalarıyla ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el
broşürleriyle topyekün bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz. Bu bağlamda 2020 yılı
içinde 17 bin tona yakın ambalaj atığı topladık. Bununla birlikte 90 bin kilograma
yakında tekstil atık topladık. Topladığımız bu atıklarla hem ekonomimize katma
değer sağlıyor, hem de çevremizi koruyoruz” diye konuştu.
“Her şeyden önce bizler dünyamıza, yaşadığımız şehrimize saygı göstereceğiz”
diye konuşan Başkan Esen, bu anlamda Sıfır Atık Projesine destek veren her
vatandaşı kutladığını belirterek, onların birer çevre kahramanı olduğunu söyledi.

Antalya’ya yeni
yıl hediyesi
‘Balıkçılar
Çarşısı’
Kepez Belediyesi’nin eski
Dokuma Fabrikası arazisinde 12
bin 500 m2’lik alan içerisinde
balık restoranları ile satış
tezgahlarının olacağı ‘Kepez
Balıkçılar Çarşısı’ ve doğal
ürünlerin satılacağı ‘Organik
Pazar’ın temeli törenle atıldı.
Covid 19 tedbirleri nedeniyle
sadece belediye bürokratlarının
katılımıyla gerçekleştirilen
töreni vatandaşlar da
belediyenin kurumsal ve Başkan
Tütüncü’nün sosyal medya
hesaplarından canlı olarak takip
etti.
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
3. dönemi için vaat ettiği 123 projesinden
biri olan Kepez Balık Pazarı ile Organik
Pazar’ın temeli, düzenlenen törenle atıldı.
Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı
Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe
Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Muhtarlar
Dernek Başkanı Feyzullah Keleş ve
belediye bürokratları katıldı. Temel atma
töreninde konuşan Kepez Muhtarlar
Dernek Başkanı ve Fabrikalar Mahalle
Muhtarı Feyzullah Keleş, “Başkanım
Fabrikalar Mahallesi’ni uçurdunuz.
Hizmetler sıra sıra geliyor. Mahallemize
yapılacak olan ‘Kepez Balıkçılar Çarşısı’ ve
doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar
mahallemizin rantını tavan yaptıracak.
Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür
ederiz” dedi.

Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, “Fabrikalar Mahallesi’nin Kuzey
kısmındaki hemşerilerimize de haftanın 7 günü hizmet
edecek halk pazarını bu projenin 2021'de tamamlanmasıyla
birlikte yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye
konuştu.

Muratpaşa, Emin Sözen’i İzmir’e
uğurladı
Muratpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yapan Sosyal
Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen’e veda etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın
da katıldığı veda etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.
Muratpaşa Belediyesi’nde 2014 yılında göreve başlayan ve son olarak Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Emin Sözen, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne geçiş yaptı. Sözen için düzenlenen veda etkinliğine Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, meclis
üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve müdürlüğünü yaptığı
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün personeli katıldı.
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sosyal hizmetler alanında Türkiye’ye
örnek, sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Bunu gerçekleştirmede
Sözen’in büyük emekleri bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Çok büyük
hizmetleri birlikte yaptığımız Sayın Emin Sözen, artık belediyemizin fahri, onursal
Sosyal Hizmetler Müdürü. Burada, birlikte yaptığımız işleri daha iyiye doğru
taşıyarak daha gelişmişini, daha niteliklisini yapacağına inanıyorum. Kendisine
önce mutluluklar, sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Uysal’la birlikte veda pastası kesen Emin Sözen ise, konuşma yapmanın
çok zor olduğunu belirterek “Başkanımız Ümit Uysal’la birlikte Türkiye’ye örnek
olacak ve her belediyenin takip edeceği çok önemli projeleri hayata geçirdik.
Artık ulusal ve uluslararası projeler konusunda akla ilk gelen belediyelerden biri,
hatta en önemlisi olduk” şeklinde konuştu. Sözen, Muratpaşa Belediyesi’nde görev
yaptığı süre boyunca kendisine her anlamda destek olan başta Belediye Başkanı
Ümit Uysal olmak üzere belediye meclis üyeleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
personeline teşekkür etti.

AR-GE VE İNOVASYON İÇİN
BULUŞTULAR
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile Türkiye’nin ilk yerli ve
milli SİDA’sının üreticisi ARES Tersanesi’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Kalafatoğlu, ar-ge ve inovasyon alanında hayata
geçirilebilecek olası projeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında
gerçekleşen görüşmede Başkan Bahar tarafından Bölge firmaları,
üretim kapasiteleri, Antalya OSB Teknopark özelinde hayata
geçirilecek projeler ile girişimcilere sunulacak imkanlar hakkında
bilgi aktarıldı.
Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara
merkezli METEKSAN Savunma ortaklığı, Türkiye’nin ilk silahlı
insansız deniz aracının (SİDA) prototip üretimi tamamladı. ULAQ adı
verilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİDA’sı, gövdesine entegre edilen
füze sistemleri ile 2 ay boyunca su üzerinde teste tabi tutulacak.
Antalya merkezli bir firmanın savunma sanayi, ar-ge ve inovasyon
alanlarında elde ettiği başarının şehrin gurur vesilelerinden biri
olarak görülmesi gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, Kalafatoğlu
nezdinde projede görev alan ekibi kutlayarak, teşekkür etti.
ULAQ üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını, İHA ve SİHA’lardan sonra İDA
ve SİDA’larında yerli ve milli olarak üretilmesinde son aşamaya
geldiklerini belirten ARES Tersanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Kalafatoğlu, “Önümüzde iki ay sürecek yoğun bir test
süreci var. Şu an tüm ekibimizle birlikte prototipin kendini ispat
etmesine, yani başarılı füze atışları gerçekleştirmesine odaklanmış
durumdayız. Sayın Ali Bahar’ın hayalimize ortak olması, bizlerle aynı
heyecanı hissetmesi, desteği ve samimiyeti çok değerli ve anlamlı.
Ares Tersaneleri olarak Antalya OSB yönetimi ve Bölge firmaları
ile ülkemizin hayrına olacak, gelişip güçlenmesini sağlayacak her
ortamda bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyar, elimizden
gelenin bir fazlasını yapmak için çaba gösteririz.” şeklinde konuştu.
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ORHAN VELİ
“BİRDENBİRE” YAYINDA!
Orhan Veli Kanık’ın şiiri “Birdenbire” Kenan Yılmaz tarafından
bestelendi. KYMY Production etiketiyle 11 Aralık 2020 tarihinde
tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.
Sözleri Orhan Veli Kanık’a müziği ise Kenan Yılmaz’a ait olan
şarkının düzenlemesi de yine sanatçıya ait. Kenan Yılmaz; Bu şarkı
benim kariyerimde ki olgunluk eserim. Orhan Veli’nin hayatı ve
şiirlerindeki naif anlatım beni her zaman etkilemiştir. “Birdenbire”
de bunlardan biri. Bende bu naif anlatıma yakışır çağdaş bir
düzenleme yapmaya çalıştım. Son söz, her zaman olduğu gibi yine
dinleyicinin, dedi.
Kenan Yılmaz Hakkında
Kenan Yılmaz şarkıcı/söz yazarı ve prodüktör olarak
tanınmaktadır.1980 yılında Almanya’da doğan Kenan Yılmaz, ilk
solo albümünü (Sarhoş Balık) 2010 yılında Seyhan Müzik etiketiyle
yayınlamıştır. Reklam,dizi ve sinema filmlerine müzik yapmış, Trt
Çocuk’ta yayınlanan “Canım Kardeşim“ adlı çizgi filmin müzikleriyle
ve bestelediği çocuk şarkılarıyla dikkat çekmiştir. Melihat Gülses ile
bir araya gelerek seslendirdiği, aynı zamanda söz ve müziğini yazdığı
“Can” isimli şarkısı en sevilen düetler arasına girdi. 2017 yılında
kendi yapım şirketini Kymy Production ismiyle açan Kenan Yılmaz,
yayınladığı çalışmalar ile önemli başarılara imza attı. 2019 yılında
“Benimle Söyle” adlı televizyon programında jüri üyeliği yaptı.

ZEYNEP BASTIK’DAN YENİ
SİNGLE ÇALIŞMASI “BOŞ
YAPMA”
Zeynep Bastık “Boş Yapma” ile iddialı serisine devam ediyor!

Üretimine, teklileriyle ve iş birliktelikleriyle devam eden Zeynep
Bastık “Boş Yapma” ile iddialı serisine bir yenisini daha ekliyor.
“Boş Yapma” adlı şarkının sözü ve müziği, pek çok başarılı parçanın
düzenlemesinde de adından sıkça bahsettiren Serhat Şensesli imzası
taşımakta.
Zeynep Bastık “Boş Yapma” Hypers Music18 Aralık’ta etiketiyle tüm
dijital platformlarda yayında.
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Zeynep Bastık – Boş Yapma
Söz- Müzik: SerhatŞensesli
Aranje: Serhat Şensesli
Mix - Mastering: Barış Büyük
Yapım Şirketi: Hypers Music

