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

Basım Tarihi: 10 Haziran 2021
Türü: Yerel Süreli Yayın

Gündemi dopdolu bir kış mevsimi, 
ardından gelen ama kapanmalarla ve 
kısıtlamalarla çok da anlayamadığımız 
bahar ve nihayet az da olsa 
yumuşayan pandemi kıskacının 
gölgesinde geldiğimiz içimizi ısıtan 
yaz… Umarım, covid 19 denilen 
kabusun son bulduğu bir mevsime 
adım atmışızdır.
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Hoş ve sağlıkla kalın…

Yaz geldi gelmesine ama gündemimizin bir diğer önemli konusu da Haziran 
ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan “Babalar Günü”…
Ve bu özel gün öncesi naçizane ben diyorum ki; tüm sevdiklerinizin ama 
özellikle annenizin, babanızın kıymetini, lütfen onlara dokunabildiğiniz, 
sarılabildiğiniz, sesini duyabildiğiniz şanslı günlerde biliniz. Zira sonrası çok 
karanlık, sonrası berbat bir yalnızlık, sonrası geçmez bir yürek sızısı…
Birçoklarının coşkuyla kutladığı, benim gibi eksik kalanlarınsa karmaşık ve 
buruk geçen bu gününde elbette ki, tüm babaları yürekten kutluyoruz. 

Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğumuz; inşaat sektörünün bilinen 
ve güvenilen isimlerinden Sanax A.Ş.’nin genç ve başarılı Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Halil Öcalan oldu. Güldal Siğinç kendisiyle faaliyette 
bulundukları inşaat, turizm, tarım ve hayvancılık, gayrimenkul ve emlak 
sektörlerinin yanı sıra sosyal ve aile yaşamını da içeren son derece samimi 
bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bir diğer konuğumuz; daha önce yayınladığı albüm ve teklilerle 
müzikseverlerin beğenisini toplayan başarılı sanatçı Barbaros oldu… Yeniden 
yorumladığı “Evelallah” DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici 
ile buluşurken, klasikten caza, müzikallerden pop müziğe kadar farklı tür ve 
dillerdeki repertuarı ile sahnelerde dünya müziğinin en güzel örneklerini 
sunan Barbaros ile Barış Manço şarkısı Evelallah’ın hikayesini ve yeni 
projelerini konuştuk.

Malum yüzyılın küresel salgın hastalığı covid-19 önlem alınmadığı 
takdirdeartık bebeklere de bulaşabiliyor! Haliyle pandeminin tüm 
belirsizliğiyle devam ettiği bugünlerde çok daha fazla endişe duyan 
çiçeği burnunda anne baba adayları, bebeklerini koronavirüsten nasıl 
koruyabileceklerinin telaşını yaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, covid-19 pandemisinde 
yenidoğanların bakımına yönelik önemli önerilerde bulundu; anne, baba ya 
da bebeğin covid pozitif olması durumunda dikkat edilmesi gereken kuralları 
anlattı. 

Alışveriş sayfalarımızda ve vitrin bölümümüzde babalarınıza hediye 
seçerken rehberlik edecek önerilerimize yer verdik.

Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden önemli, güncel ve faydalı konu 
başlıklarıyla; yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, Dermatolji ve 
Veneroloji Uzm. Dr. Hüray Hügül, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin 
Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarı Yeşim Özkoç, Gelişim Danışmanı ve Kurumsal 
Eğitmen Selin Günsev, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim 
Batı, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak, Kitap Yorumcusu ve Hayvan Dostu 
B. Nilüfer Binbir, Teknoloji Yazarı Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, 
görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki yerlerini aldılar… 

Kendilerine teşekkürlerimizi iletirken, sizleri yine dopdolu bir InCity 
sayısıyla baş başa bırakıyorum.
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Gerçek ipek saflığı 
yatağınızda

MARİN TEMALI 
TASARIMLAR...

Ev tekstili 
kategorisinde 
yenilikçi ve geniş 
ürün yelpazesi 
bulunan Karaca 
Home, yeni 
sezonu yepyeni 
iki evlilik paketi 
ile karşılıyor. 
İpek kumaşların, 
ince düşünülmüş 
desenlerle 
birleştiği; nevresim 
takımı, örtü 
seti, battaniye 
ve yastıklardan 
oluşan Cornelia 
İpek ve Venita İpek 
evlilik paketleri, 
kaliteli uyku ve 
şık dekorasyonun 
anahtarı olacak.

Casual giyimi, doğanın yalınlığı ile yeniden yorumlayan BEYMEN 
Club Erkek 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzı, farklı 
doku ve renkleriyle özgür kombin seçenekleri sunuyor.

Aşkınıza yakışan alyanslar

Mücevherin öncü markası Ariş 
Pırlanta, hayatınızın en mutlu 
gününü birbirinden şık alyans 
modelleri ile taçlandırıyor. 
Ariş’in aşk, bağlılık ve 
mutluluğu simgeleyen 
pırlantalı alyansları, o özel 
günü ışıltısıyla daha da 
görkemli kılacak.

Bir ömür boyu sürecek 
mutluluğunuza aşkla atılan imza 
Ariş’in pırlantalı alyansları, klasik 
ve modern, şık tasarımlarıyla 
her zevke hitap ediyor. Evliliğin 
vazgeçilmez sembolü alyans, 
Ariş Pırlanta’nın usta ellerinde 
şekillenirken pırlantanın 
benzersiz ışıltısıyla, hayatınızın en 
özel gününü taçlandırıyor. 

Düz, bombeli, ince, kalın, sarı, 
rose ve beyaz altın, pırlantalı altın 
gibi çok çeşitli seçenekleriyle en 
güzel alyanslar Ariş Pırlanta’da.

Yazın gelişini müjdeleyen marin temalı tasarımlar, beyaz ve lacivert 
birlikteliğinin yanı sıra batik desenler ile zenginleşiyor. Mavi ve 
nar çiçeği tonlarının hakim olduğu teknik baskılı t-shirtler, çizgili 
trikolar ve keten gömlekler Beymen Club erkeğinin yaz gardırobunun 
demirbaşlarını oluşturuyor.

Sadece bir kumaş olmanın ötesinde, 
arkasında benzersiz bir üretim 
hikayesi yatan ipek, yüzyıllardır 
tekstilin her alanında dikkat çeken 
ürünlere dönüşüyor. Yapısı gereği 
ışıltı saçan ipek kumaşlar, Karaca 
Home’da yatak odalarına şıklık ve 
konfor katıyor. İpek kumaşların, 
zarif desenlerle birleştiği, Cornelia 
ve Venita olmak üzere iki modeli 
bulunan ipek evlilik paketleri, 
Karaca Home’un iddialı ürünleri 
arasında yer alıyor. Nevresim 
takımı, yatak örtüsü, süs yastığı ve 
battaniyeden oluşan 13 parçalık 
setlerde, titizlik ve detayla 
hazırlanmış nakış işlemeleri ise 
göz dolduruyor. İki farklı renk 
alternatifi ile yatak odalarının 
havasını değiştiren bu ürünler, 
ipeğin içinde yer alan saf proteinler 
ile cilde dost ve anti alerjik yapıya 
sahip.

Evlenecek çiftlere robot 
süpürge hediye fırsatı 

Evlenmeyi düşünen çiftlere müjde, Samsung Electronics’ten geldi. 
Samsung’un 30 Haziran’a kadar sürecek kampanyasına katılanlar, 
elektrik süpürgesi ve paspasla temizleme sistemine sahip ince 
tasarımlı 2’si 1 arada robot süpürgenin sahibi olacak.

Güneş kaynaklı leke oluşma riski yüksek ciltler için geliştirilen 
Photoderm Spot, içerdiği Hücresel BioprotectionTM patenti 
sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı %99.8 DNA koruması 
ile çok yüksek oranda koruma sağlayarak leke eğilimli ciltlerin 
vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor!

OPPO VOOC Hızlı Şarj Teknolojisi Baş Mühendisi Jeff Zhang, 
OPPO’yu hızlı şarjın geliştirilmesine teşvik eden nedeni 
şöyle açıklıyor: “Şarj etmeye ne kadar az zaman harcanırsa, 
hayatın tadını çıkarmaya o kadar çok zaman kalır…”

Melanin Sentezini 
Baskılayan Leke Karşıtı 
Güneş Koruyucu

50W Hızlı Şarjın Hikayesi

Uzun ve yorucu bir kış 
mevsiminin ardından özlemle 
beklenen yaz geldi! Artık 
yaz mevsimi denilince akla 
deniz, kum ve güneşten farklı 
olarak güneş koruması da 
geliyor… Cilde saygı duyan, 
günlük kullanımı kolay, 
etkili dermatolojik çözümler 
sunan Bioderma, Hücresel 
BioprotectionTM patentiyle 
güneş korumasına yeni bir boyut 
kazandırıyor ve güneşe karşı % 
99.8 DNA korumasıyla hücreden 
başlayan koruma sağlıyor. 
Uygulandıktan sonra yağlı bir 
his ve beyaz leke bırakmıyor. 
Dünyadaki hiperpigmentasyon 
karşıtı ilk güneş koruyucu olma 
özelliğimi taşıyan ürün, glabridin 
ile pigmentasyon oluşumunu 
ve tekrar ortaya çıkmasını 
engelliyor, enoksolon ile güçlü 
anti-enflamatuar etkisiyle cildi 
yatıştırıyor, klisitol ile cildi 
derinlemesine nemlendiriyor, 
Ramnoz&Fos ile cilt florasını 
düzenliyor.

Samsung Electronics evlenme planı yapan çiftler için kaçırılmayacak bir 
kampanya başlattı. 1 Mayıs - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli 
kampanya kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır, 
kurutma ve bulaşık makineleri ürünlerinden her biri farklı ürün grubu 
olmak üzere üçünü satın alanlara Samsung VR5000RM ince tasarımlı robot 
süpürge hediye edilecek. 

İkisi bir arada özelliği ile hem elektrikli süpürge hem de paspasla temizlik 
sunan VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge, uzun süre giden şarjı 
sayesinde zaman ve emekten tasarruf sunuyor.

Sürekli hareket halinde olmak, yaşantımızı değiştiriyor ve 
telefonlarımızı şarj etmek için bize daha az zaman bırakıyor. 
Aynı zamanda, bağlantı hızlarındaki hızlı artış ile oyun, canlı 
yayın ve HD video görüntüleme için uygulamaların daha sık 
kullanılması, daha uzun pil ömrü gerektiriyor. Kullanıcılar daha 
hızlı ve daha verimli şarj etmeye ihtiyaç duyuyor. Dünyanın 
önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, daha hızlı, daha 
güvenli ve daha rahat bir şarj deneyimi sunmak için hayata 
geçirdiği kesintisiz inovasyonları ve uygulamalarla, hızlı şarj 
konusunda sürekli atılımlar yapıyor. En yeni OPPO Reno5’te 
sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş 
kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan en yeni teknolojik 
gelişme olarak öne çıkıyor.
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Dünya moda devi bir tık 
uzağınızda

Kaykay tutkunlarının 
aradığı her şey…

Trendyol, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex 
Grup’un sevilen markalarını müşterileriyle buluşturmaya devam 
ediyor. Dünyada beğenilen ve takip edilen marka Massimo Dutti, 
yeni sezon ürünleriyle Trendyol’da satışa sunuldu.

Türkiye’yi 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor ve extreme spor 
malzemeleriyle buluşturan SPX, kaykay tutkunlarının aradığı her 
şeyi mağazalarında ve internet mağazası spx.com.tr’de satışa 
sunuyor. 

Enerji ve su tasarrufuna 
katkı sağlayan batarya

GROHE Plus batarya,entegre LED göstergeli hassas su sıcaklık 
kontrolü sağlıyor ve Eco Spray sayesinde çevreye duyarlı su 
tüketimi sunuyor.

GROHE Plus bataryasının sıcaklık göstergesi ile artık su sıcaklığını 
kesin şekilde kontrol etmek mümkün. Bataryanın LED ekranı 
üzerindeki rakam, hassas şekilde artarken, renk de serin maviden 
sıcak koyu kırmızıya değişiyor. GROHE Plus koleksiyonunun içindeki 
bu özellik sadece güvenli su keyfini sağlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda kullanıcıların artan sürdürülebilir yaşam arzusunu da 
destekliyor. Görsel renk değişikliği ile kullanıcılar, enerji israfından 
kaçınmak için, sıcak suyun –çoğu zaman gereksiz yere– aktığından 
haberdar ediliyorlar. Bu sayede, kıymetli bir kaynak olan suyun 
sorumlu kullanımı desteklenirken, aynı zamanda enerji tasarrufu da 
sağlanıyor.

Türkiye’nin   lider,   dünyanın   önde   gelen  e-ticaret   platformlarından  
Trendyol, Inditex’in sevilen markalarını moda severlerle 
buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Pull&Bear, Stradivarius, 
Oysho ve Bershka’nın yeni sezon ürünlerini müşterilerinin 
beğenisine sunan Trendyol, Şubat ayında ise Türkiye’de fiziksel ve 
online mağazası olmayan Uterqüe markasını platformu üzerinden 
milyonlarca müşterisi ile buluşturdu. Trendyol şimdi de Inditex 
Grup’un ilgiyle takip edilen bir diğer markası Massimo Dutti’nin yeni 
sezon ürünlerini satışa sundu.

Yeni maceralara hazır olan kaykaycılar için terlemeye karşı nefes 
alabilen kumaşa, aşınmaya dayanıklı yapışkan kauçuk dış tabana, 
mükemmel tahta hissi ve taban esnekliği için vulkanize yapıya 
sahip olan ayakkabılar farklı renk ve model seçenekleriyle kaykay 
tutkunlarının beğenisine sunuluyor. 

Kalitesi ve tarzı ile tüm dünyada kült haline gelmiş Element 
kaykaylar da tutkunları ile SPX’te buluşuyor. Türkiye’de outdoor ve 
extremespor malzemelerinde ilk akla gelen adres olan SPX’in kaykay 
tutkunları için hazırladığı koleksiyon, mağazalarında ve spx.com.
tr’de müşterilerinin beğenisine sunuluyor.
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Antalya’nın premium alışveriş ve yaşam merkezi TerraCity, 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Sırılsıklam Aşk ve New Year City 
etkinlikleriyle Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde 2 
platin ve 1 altın ödüle layık görüldü.

Hermes Creative 
Awards’tan TerraCity’e Üç 
Ödül Birden

TerraCity AVM Müdürü
Gözde Hoşten

Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, dünyanın en 
eski ve en büyük uluslararası yaratıcılık yarışmalarından biri olan 
Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde “Halkla İlişkiler/İletişim - Canlı 
veya Sanal Etkinlik” ile “Halkla İlişkiler / İletişim – Pandemi Dönemi 
Uygulamaları” kategorilerinde iki platin, “Ticari Etkileşim ile Marka 
Deneyimi” kategorisinde bir altın ödülün sahibi oldu. 

Salgın önlemlerinin uygulandığı döneme denk gelen ve yılbaşına 
özel olarak gerçekleştirilen New Year City etkinliği, TerraCity’e iki 
platin ödül birden kazandırdı. TerraCity, etkinlik çerçevesinde sokağa 
çıkma yasağı uygulanan 31 Aralık akşamı YouTube’dan yapılan 
canlı yayın ile yeni yılı evlerinde kutlayan genç izleyicilere ulaştı. 
Alışveriş merkezinde yılbaşı dekoru eşliğinde yapılan, beş DJ’in canlı 
performanslarının paylaşıldığı çekim yılbaşı akşamı yayınlandı. Daha 
sonra her DJ seti ayrı video olarak da TerraCity YouTube kanalında 
izlenme almaya devam etti. Büyük beğeni toplayan etkinlik, 
TerraCity’e Halkla İlişkiler/İletişim – Stratejik Programlar ana 
başlığında “Pandemi Dönemi Uygulamaları” ve “Canlı/ Sanal Etkinlik” 
kategorilerinde en büyük ödül olan platin ödülü getirdi. 

TerraCity’e “Ticari Etkileşim ile Marka Deneyimi” kategorisinde 
altın ödül getiren etkinlik ise Sevgililer Günü için gerçekleştirilen 
Sırılsıklam Aşk – Waterfall Swing oldu. Etkinlik kapsamında 
ziyaretçiler, alışveriş merkezinin içinde sosyal medya paylaşımlarına 
uygun bir dekor eşliğinde kurulan ve kesintili su akışı ile bir şelalenin 
içinden salınan salıncağa binme şansını yakaladı. 10 gün olarak 
planlanan etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle 10 gün daha 
uzatıldı ve etkinliğe 2 bin 700 kişi katıldı. Yaşattığı eşsiz deneyim ve 
sosyal medya paylaşımları için oluşturulan dekoru ile sanal dünyada 
beğeni toplayan etkinlik, Facebook’ta 90.000 erişim ve 450.000’e yakın 
etkileşim alırken Instagram’daki paylaşımlar ise 45 binden fazla 
gösterim alarak geniş bir kitleye ulaştı. 

TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten, “İçerisinde yer alan seçkin 
markaları ve modern mimarisi ile TerraCity’i Antalya’nın “premium” 
alışveriş merkezi olarak konumlandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
etkinliklerle de bu pozisyonumuzu güçlendirmek üzere çalışıyoruz. 
Sırılsıklam Aşk ve New Year City etkinliklerimizle salgın döneminde 
de hedef kitlemizle iletişimimizi en doğru kanaldan yaparak büyük 
başarı sağladık. Uluslararası arenada kazandığımız bu önemli 
ödüller, başarımızın ve yaratıcılığımızın kanıtı olarak bizleri 
gururlandırıyor” dedi.



\\ 

\\ 

CITYFİRMA HABER

14

Antalya’nın premium alışveriş ve yaşam merkezi TerraCity, 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Sırılsıklam Aşk ve New Year City 
etkinlikleriyle Uluslararası Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde 2 
platin ve 1 altın ödüle layık görüldü.

Hermes Creative 
Awards’tan TerraCity’e Üç 
Ödül Birden

TerraCity AVM Müdürü
Gözde Hoşten

Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi TerraCity, dünyanın en 
eski ve en büyük uluslararası yaratıcılık yarışmalarından biri olan 
Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde “Halkla İlişkiler/İletişim - Canlı 
veya Sanal Etkinlik” ile “Halkla İlişkiler / İletişim – Pandemi Dönemi 
Uygulamaları” kategorilerinde iki platin, “Ticari Etkileşim ile Marka 
Deneyimi” kategorisinde bir altın ödülün sahibi oldu. 

Salgın önlemlerinin uygulandığı döneme denk gelen ve yılbaşına 
özel olarak gerçekleştirilen New Year City etkinliği, TerraCity’e iki 
platin ödül birden kazandırdı. TerraCity, etkinlik çerçevesinde sokağa 
çıkma yasağı uygulanan 31 Aralık akşamı YouTube’dan yapılan 
canlı yayın ile yeni yılı evlerinde kutlayan genç izleyicilere ulaştı. 
Alışveriş merkezinde yılbaşı dekoru eşliğinde yapılan, beş DJ’in canlı 
performanslarının paylaşıldığı çekim yılbaşı akşamı yayınlandı. Daha 
sonra her DJ seti ayrı video olarak da TerraCity YouTube kanalında 
izlenme almaya devam etti. Büyük beğeni toplayan etkinlik, 
TerraCity’e Halkla İlişkiler/İletişim – Stratejik Programlar ana 
başlığında “Pandemi Dönemi Uygulamaları” ve “Canlı/ Sanal Etkinlik” 
kategorilerinde en büyük ödül olan platin ödülü getirdi. 

TerraCity’e “Ticari Etkileşim ile Marka Deneyimi” kategorisinde 
altın ödül getiren etkinlik ise Sevgililer Günü için gerçekleştirilen 
Sırılsıklam Aşk – Waterfall Swing oldu. Etkinlik kapsamında 
ziyaretçiler, alışveriş merkezinin içinde sosyal medya paylaşımlarına 
uygun bir dekor eşliğinde kurulan ve kesintili su akışı ile bir şelalenin 
içinden salınan salıncağa binme şansını yakaladı. 10 gün olarak 
planlanan etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle 10 gün daha 
uzatıldı ve etkinliğe 2 bin 700 kişi katıldı. Yaşattığı eşsiz deneyim ve 
sosyal medya paylaşımları için oluşturulan dekoru ile sanal dünyada 
beğeni toplayan etkinlik, Facebook’ta 90.000 erişim ve 450.000’e yakın 
etkileşim alırken Instagram’daki paylaşımlar ise 45 binden fazla 
gösterim alarak geniş bir kitleye ulaştı. 

TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten, “İçerisinde yer alan seçkin 
markaları ve modern mimarisi ile TerraCity’i Antalya’nın “premium” 
alışveriş merkezi olarak konumlandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
etkinliklerle de bu pozisyonumuzu güçlendirmek üzere çalışıyoruz. 
Sırılsıklam Aşk ve New Year City etkinliklerimizle salgın döneminde 
de hedef kitlemizle iletişimimizi en doğru kanaldan yaparak büyük 
başarı sağladık. Uluslararası arenada kazandığımız bu önemli 
ödüller, başarımızın ve yaratıcılığımızın kanıtı olarak bizleri 
gururlandırıyor” dedi.

“Attığımız Her Adımda İyilik 
Var!” projesi çerçevesinde 
17 Şubat’tan bu yana AVM 
çalışanları ve ziyaretçileri Help 
Steps uygulamasında adımlarını 
biriktiriyor. AVM ziyaretçileri, iki ay 
gibi kısa bir sürede biriktirdikleri 34 
milyon adımı uygulama içerisinde 
yer alan tercih ettikleri kurumlara 
bağışlarken, alışveriş merkezlerinin 
hesaplarında ayrıca biriken 21 
milyon adım ise ECE Türkiye 
tarafından Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’ne (TOFD) 
bağışlandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede 
bulunan ECE Türkiye Aqua Florya 
AVM Müdürü Mehmet Köklü 
şunları söyledi: “Attığımız Her 
Adımda İyilik Var projesiyle fayda 
sağlamanın istenirse aslında ne 
kadar kolay olduğunu gözler önüne 
seriyoruz. Bunu sadece yürüyerek 
yapıyoruz! TOFD, omurilik 
felçlilerinin tıbbi, ekonomik, sosyal 
sorunlarının çözümü için çalışan, 
ortopedik engellilerin sosyal yaşama 
tam ve etkin katılımına katkı 
sağlayan çok kıymetli bir dernek. 

Biz de ziyaretçilerimiz ve çalışma 
arkadaşlarımızın adımlarıyla bu 
değerli derneğe destek olabilmekten 
dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 
Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybeden TOFD Başkanı 
Ramazan Baş’ı da saygı ve rahmetle 
anıyoruz.”

“Attığımız Her Adımda İyilik 
Var!”projesine katılmak isteyen 
AVM ziyaretçileri ve bireysel 
kullanıcıların uygulamayı 
yükledikten sonra AVM davet 
kodunu girmesi yeterli olacak. 
Böylelikle kullanıcılar attıkları 
adımları kendi diledikleri 
kurumlara bağışlarken, AVM’lerin 
hesaplarında ayrıca birikecek 
adımlar da ECE Türkiye tarafından 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Davet kodları:
Marmara Park MARMARA2021
Aqua Florya AQUA2021
TerraCity TERRACITY2021
Antalya Migros    AMIGROS2021
Park Afyon PARKAFYON2021

ECE Türkiye yönetiminde 
bulunan İstanbul’daki 
Marmara Park, Aqua 
Florya, Antalya’daki 
TerraCity ve Antalya 
Migros AVM ile 
Afyonkarahisar’daki 
Park Afyon alışveriş 
merkezlerinin, adımları 
bağışa çevirebilen bir akıllı 
telefon uygulaması olan 
Help Steps ile yaptıkları iş 
birliği çerçevesinde atılan 
55 milyon adım ihtiyaç 
sahiplerine bağışlandı.

Direct Selling News dünyanın en büyük 100 doğrudan satış 
şirketini açıkladı. Yüzde yüz Türk doğrudan satış kozmetik 
markası Farmasi, listeye 30. sıradan girdi. 

Bir Türk markası dünya 
devleriyle aynı sahnede!

ECE Türkiye AVM 
ziyaretçilerinin attığı 
adımlar, Türkiye 
Omurilik Felçlileri 
Derneği’ne bağışlandı

Aqua Florya AVM Müdürü
Mehmet Köklü

Dünyanın en prestijli doğrudan satış haber sitesi “Direct Selling 
News”, dev kozmetik markası Farmasi’nin, dünyanın en büyük 
doğrudan satış şirketlerinin yer aldığı 2021 Global 100 listesinde, 30. 
sıraya yükseldiğini açıkladı.

Geçen yıl 32. sıradan listeye giriş yapan, bu yıl da yükselerek ilk 100 
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Türkiye lastik sektörü 
lideri Brisa, elektrikli 
araç kullanımının 
yaygınlaşmasında 
önemli bir kriter olan şarj 
istasyonu ihtiyacına çözüm 
sunmak adına, seçili hızlı 
bakım ve servis zinciri 
Otopratik mağazalarında 
ve bayi noktalarında, Eşarj 
ile birlikte elektrikli araçlar 
için şarj hizmeti sunuyor. 

Türkiye’nin sevilen ve güçlü sesi, 
müzisyen Işın Karaca, estetik 
dokunuşlar için Antalya’daydı… 
Yoğun bir araştırma döneminden 
sonra ünlü Dermatolog Doktor 
Hüray Hügül’de karar kılan ve 
kendisini Hügül’ün ellerine teslim 
eden Işın Karaca, sonuçtan son 
derece memnun kaldığını söyledi. 

Brisa, Antalya’daki 
Otopratik Mağazasında 
Yüksek Hızlı Eşarj 
İstasyonu Açtı

IŞIN KARACA, 
DERMATOLOG 
DOKTOR HÜRAY 
HÜGÜL’Ü TERCİH 
ETTİ

Brisa CIO’su
Tekin Gülşen

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile 
bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz 
bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına 
devam ediyor. En son Antalya Merkez’deki Brisa Otopratik franchise 
noktası Hanedar’a eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 
22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı 
tamamlandı. 

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti 
konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve 
Eşarj, 5. elektrikli araç şarj istasyonunu Antalya’da devreye aldı. 
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Mobilite 
vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve 
altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise 
noktalarımızdan Antalya (Merkez) Otopratik Hanedar’a yüksek hızlı 
elektrikli şarj istasyonumuzun montajını tamamladık. Antalya’da 
monte ettiğimiz tip istasyonlarda birçok araçta yarım saatte yüzde 
80’lik dolum gerçekleşebiliyor. Ayrıca bu istasyonlarda aynı anda 
2 araç şarj olabilecek. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu 
vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” 
dedi.

Estetik uygulamalar ve dermotoloji konusunda Antalya’da ilk akla gelen 
isimlerden olan Dr. Hüray Hügül; yeni bir teknoloji ve sanat anlayışıyla 
gerçekleştirdiği estetik girişimleri Işın Karaca’ya başarıyla uyguladı. Askı ile 
yüz ve boyun germe, temporal lift (şakak kaldırma), Zygoma Pump (elmacık 
kemiği estetiği), yanak ve yüz lift, ameliyatsız burun estetiği, lip lift (dudak burun 
mesafesinin kısaltılması) gıdı ve boyun estetiği işlemleri başarıyla gerçekleştirilen 
Işın Karaca ile ilgili Dr. Hüray Hügül; “Sevgili Işın zaten çok güzel ve alımlı yüz 
hatlarına sahip. Biz sadece bu güzel görünümüne estetik ve ameliyatsız pratik 
yöntemlerle ufak dokunuşlar ekledik” dedi. Hügül ve Işın Karaca’nın bol kahkahalı 
ve keyifli sohbetleri eşliğinde tamamlanan; şakak germe, elmacık kemiklerinin 
belirginleştirilmesi, burnun hafifçe kaldırılması, lip lift, dudak estetiği, çene 
estetiği, yüz germe ve boyun germe işlemleri sonrası Işın Karaca, işlemlerden çok 
memnun kaldığını ve işin ehli ile çözüm bulmak için Antalya’ya gelerek Hüray 
Hanım’a işlem yaptırdığını söyledi. Karaca, sosyal medya hesaplarında da tüm 
uygulamaları paylaştı.
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Lazer teknolojilerinin, 
kişiye özel tedavi ve 
göz kırma kusuru 
tedavisine güven 
getirdiğini belirten 
Antalya Dünya Göz 
Hastanesi’nden Op. Dr. 
Birgi Sönmezer, ILASIK 
Lazer tedavisini anlattı.

ILASIK LAZER TEDAVİSİ
Op. Dr. Birgi Sönmezer, ILASIK Lazer 
tedavisini anlattı

Dünyagöz Antalya’dan
Op. Dr. Birgi Sönmezer

Göz Kırma Kusurlarının Tedavisinde Uygulanan En İleri 
yöntem:
Bıçaksız Lazer/Intralase İLASIK
Yıllardır lazer tedavilerinin gelişimi ile birlikte farklı teknolojilerden, 
farklı yöntemlerden bahsedildi. Tedavi yöntemlerinin etkinliği ile 
ilgili tartışmalar, bıçaksız İntralase ilasik ve geliştirilmiş kişiye özel 
lazer tedavisinin bir kombinasyonu olan İLASIK yöntemi ile çok daha 
öngörülebilir ve olumlu sonuçların alınması nedeni ile nerede ise son 
buldu.

Dünyada Bıçaksız Lazer Intralase ilasik yöntemiyle binlerce kişi göz 
numaralarından kurtuldu. Bu teknoloji uzun bir zamandır Dünyagöz 
güvencesiyle Türkiye’de de uygulanmaktadır. Günümüz teknolojisi 
ile gelinen en son lazer tedavi yöntemi olan İLASIK, çabuk iyileşme 
ve mükemmel denilebilecek görme performansı beklentilerini pek 
çok hastada karşılayabiliyor. Bu teknikte kullanılan öngörülebilir ve 
istenilen özellikteki flep ve kişiye özel tedavi, pek çok kişinin görme 
performansını artırarak yaşam konforunun iyileştirilmesini ve 
uğraştıkları mesleklerin ya da yaptıkları sporların gerektirdiği ileri 
görsel performansın sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

Artık günlük hayatınızda, mesleğinizi yaparken ya da spor yaparken 
size sorun oluşturan görme kusurlarınızdan, bıçaksız lazer: “Intralase 
ILASIK” ile kurtulabilirsiniz. Türkiye’de Dünyagöz Hastaneleri’nde 
iLASIK, günümüzün en yenilikçi lazer teknolojileri olan Bıçaksız 
lazer: Intralase ve Advanced CuStomVue’nun kombinasyonu olarak 
tam anlamıyla kişiselleştirilmiş bir yöntemle uygulanmaktadır.

Dünyagöz Antalya doktorlarından Op. Dr. Birgi Sönmezer 
bıçaksız lazer ILASIK tekniğinin avantajlarından şöyle 
bahsediyor;
“Uyguladığımız bu lazer tekniği, hastanın kişisel görüş 
kalitesinin mümkün olduğunca artırılması hedefi temel 
alınarak yapılmaktadır. Hazırlık aşamasındaki tetkikler 
sonucunda hastanın ayrıntılı görme parametreleri saptanır 
ve kişisel görüş analizi çıkartılır. Elde edilen tüm bilgiler 
dijital ortamda değerlendirilir ve buna uygun şekilde bir 
tedavi tasarlanır. iLASIK tedavisinde Intralase teknolojisi 
kullanılır. Intralase yöntemi ile korneada flep (çok ince 
bir kapakçık) oluşumu bıçaksız olarak gerçekleştirilir. 
İntralase ile kusursuz denilebilecek bir hassasiyette 
flep kalınlığı, şekli ve büyüklüğü planlanarak lasik 
ameliyatının ilk basamağı en güvenli biçimde başarılmış 
olur. Korneada Flep oluşturulduktan sonra görüşünüz 
iLASIK tedavisi çerçevesinde Advanced CustomVue tekniği 

ile düzeltilir. Bu tekniğin en önemli avantajı, hazırlık aşamasında 
planlanan kişiye özel tedavinin göze uygulanmasına imkan 
vermesidir. Görme kusurlarının (miyopi, hipermetropi ve astigmat) 
düzeltilmesinde için en geniş tedavi aralığına sahip olan Advanced 
CustomVue işlemi, Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını da 
almıştır. Bu yöntemde, iris tanıma ve takip sistemi özellikle yüksek 
astigmatizması veya komplike göz bozukluklarına sahip olan 
hastalarda başarımızı arttırmaktadır. Tedavi sorasında batma, yanma 
gibi şikayetler en alt düzeyde olmakta ve görme düzeyleri kısa sürede 
hedeflediğimiz düzeylere erişmektedir.”

Kimler ilasik olabilir?
- 18 yaşın üzerinde olup son bir yıldır gözlerinde 0,50 dioptriden fazla 
artış olmayan,
- 10 miyopi, -5,00 astigmat ve +5,00 kadar hipermetropi problemi 
olan,
- Pilot, uzun yol şoförü gibi özellikli görüş kabiliyeti gerektiren işlerde 
çalışan ve klasik yöntemlerle lazer tedavisi yapıldığında görsel 
problem yaşama ihtimali yüksek olan,
- Gözlerinde başka bir görmeyi bozucu kronik hastalık bulunmayan, 
(keratokonus, göz tansiyonu vb.) 
- Kontrolsüz ve uzun süreli diyabet, aktif romatizmal hastalık gibi 
göze zarar verme potansiyeli yüksek sistemik hastalığı olmayan,
- Yapılan ileri tetkikleri sonrası değerlendirmeyi yapan doktor 
tarafından göz yapısı uygun bulunan kişiler.
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tarafından 
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı 
Projesi kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlattığı 
aslına uygun yapı güçlendirme çalışmasında sona yaklaşıldı. 
Yapının çatısı kenetli sistemle kapatıldı.

Antalya’nın Serpme 
Böreği Tescillendi
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yapısı yeniden ayağa 
kalkıyor 

\\ 

\\ 

CITYGÜNDEM

20

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO 
tarafından kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi 
çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kısa süre önce 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nca Antalya Kabak Tatlısı tescil edildi. 
Şimdi de Antalya’nın önemli bir gastronomi değeri olan Serpme 
Börek’in tescilini sağladık. Böylece Odamız tarafından Antalya tahinli 
piyazı ile birlikte tescil ettirdiğimiz coğrafi ürün sayısı üçe yükseldi” 
dedi.

Başkan Çetin, coğrafi tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, 
“Antalya’ya ait turunç ve bergamot reçellerinin de tescilleri için Oda 
olarak başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

Mönülerde daha çok Antalya lezzeti olmalı
Antalya’nın önemli bir gastronomi zenginliğe sahip olduğuna 
dikkat çeken Davut Çetin, kentte bulunan turistik tesis ve şehir 
restoranlarına mönülerinde Antalya’nın lezzetlerine daha fazla yer 
vermeye çağırdı.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri 
Antalya Serpme Böreği, Antalya ile adeta özdeşleşmiş, geçmişten 
geleceğe yaşatılması gereken damak tatları arasında ilk sıralarda 
yer alan lezzetlerden biridir ve yörenin kültürel mirası olan bir 
ürünüdür.

Eski adıyla “fıtır börek” olarak anılan ürün, Antalya’da düğünlerde, 
mevlitlerde ve cenazelerde sunulan özel bir börek olmuştur. “Dıtır” 
kelimesinin de fitre kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Fıtır 
börek, Ramazan’da fitre çıkarıp dağıtmak gibi, yöresel kültürde 
sadaka niyetiyle, ikram olarak sunulan yiyeceklerden bir tanesidir. 

Antalya Serpme Böreği,  un, tuz ve sudan oluşan hamurun yoğrularak 
beze haline getirildikten sonra hamurun elde savrularak açılması ile 
yapılır. Antalya Serpme Böreğini diğer böreklerden ayıran en önemli 
özellik böreğin oklava kullanılmadan, havada döndürülerek, kağıt 
inceliğinde üretilmesidir. Börek, lezzetinin önemli kısmını da yöre 
insanının ustalığından almaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent 
Yaşam Parkı Projesi kapsamında kent belleğinde önemli bir yer tutan 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun halktan gelen yoğun talep üzerine 
özüne dönmesine karar vermişti. Spor salonunda aslına uygun 
şekilde gerçekleştirilen yapısal güçlendirme çalışmaları sonunda 
Antalya’nın simge yapılarından olan salon yeniden spor aktivitelerine 
ev sahipliği yapacak. 

Antalyalıların hafızasında ve anılarında iz bırakan Atatürk Kapalı 
Spor Salonu çatısı kenet sistem çatı ile kapatıldı. Tarihi spor 
salonunda FRP sarma kiriş güçlendirme çalışmaları ile yapının içinde 
ve çevresinde zemin betonarme imalatları da tamamlandı. Ekiplerin 
kolon boyama çalışmasını sürerken, proje kapsamında ilerleyen 
günlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun gelecek nesillere de eski işlevine 
uygun şekilde hizmet vermesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Spor salonunda 2 adet basketbol 
sahası olması planlanıyor. Salon, yarı açık spor alanı olarak spor 
aktivitelerine ev sahipliği yapacak.
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Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engellilerin 
sorunlarını ele alarak bu sorunların çözüme kavuşturulmasını 
istedi. Toplantılarda engelli bireylerin kaldırımda rahat 
yürüyemediğine işaret edilirken, Antalya’nın engelsiz bir kente 
dönüştürülmesi istendi.

Kepez Belediyesi, değer verdiği sokak hayvanları için 
Türkiye’de bir numara olacak bir hastane ve doğal yaşam parkı 
inşa ediyor. Ünsal Mahallesi’nde 13 bin 600 metrekare alana 
kazandırılacak olan projenin temeli bu yıl içerisinde atılacak.

‘Antalya engelsiz hale 
getirilmeli’

Kepez’den hayvanlara hastane ve doğal yaşam parkı 

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi, düzenlediği toplantılarda 
engelli bireylerin kentte yaşadığı sorunları görüştü. Kent Konseyi 
Toplantı Salonu’nda Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, 
Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural ve ilgili kurumların 
temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda kentte engellilerin 
yaşadığı sorunlar dile getirildi ve çözüm önerileri sıralandı.

Engellilerin karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması 
gerektiğini ifade eden katılımcılar, engellilerle ilgili 
düzenlemelerin imar planlarında da uygulanması gerektiğini 
belirterek, “Antalya’da bir noktada engelsiz bir alan oluşturup 
bunun açılışını yapmak doğru değildir. Bu bir çözümmüş gibi 
gösterilmemelidir. Kaldırımlar, plajlar ve kamusal alanların sınırlı 
erişim değil, tamamının engelliler tarafından kullanılabilir olması 
gerekir. Antalya, engelli bireylerin rahatça kullanabileceği bir kent 
olmalıdır. Bütün kent engelsiz hale getirilmelidir. Engelsiz kent 
erişimi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Engelliler Meclisi üyeleri de engelli bireyler olarak kentte karşılaştıkları 
sorunları ve beklentilerini anlattı. Toplu ulaşımda yıllardır belediyeden 
talep ettikleri sesli uyarı sisteminin hayata geçirilmemesini eleştiren 
katılımcılar, bu sistemin uygulanmasını istedi. Engellilerin yaşadığı 
sorunların dünya kenti Antalya’ya yakışmadığını söyleyen üyeler, 
Atatürk ve Işıklar caddelerinde engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat 
çekerek, “Atatürk Caddesi’ndeki kaldırım işgallerinden dolayı bırakın 
engellileri, normal insanlar bile yürüyemiyor. Kaldırıma büfeler 
kurulmuş, motosikletler park etmiş durumda. Ben Atatürk Caddesi’nde 
yürürken küt diye kafamı büfeye çarpıyorum. Bu alanlardaki kaldırım 
işgallerine son verilmeli” dedi.

Mayıs meclisinde ‘Hayvan Hakları Komisyonu’ kuran Kepez 
Belediyesi,  kıymet verdiği sevimli dostlarımız hayvanların 
yaşamlarını güzelleştirecek muhteşem bir esere imza atıyor.   
Sokak hayvanları için mama üreten, parklarına mama, su kapları 
ile kedi ve kuş evleri yerleştiren Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en 
güzel ve nitelikli sokak hayvanları hastanesi ile doğal yaşam parkını 
yapmaya hazırlanıyor.
 
Kepez Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce hayvanının geçici barınma 
ve tedavisini gerçekleştirdiği Veterinerlik Müdürlüğü Sokak 
Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, modern bir 
hastaneye dönüştürüyor.
 
Ambulans hizmetinin de sunulacağı hayvan hastanesi, eğitim 
parkı, oyun parkı, rehabilitasyon merkezi ve sahipli hayvanlar 
misafirhanesinin olacağı doğal yaşam parkının içerisinde hizmet 
verecek. Kepez Belediyesi Sokak Hayvanları Hastanesi ve Doğal 
Yaşam Parkı, Ünsal Mahallesi’nde 13 bin 600 metrekare alana inşa 
edilecek. 

Yeri ve mimari projesi tamam 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü; “Örnek bir 
hayvan hastanesini hayata geçiriyoruz. Mimari projesi tamamlanan 
hayvan hastanesi ve doğal yaşam parkını yatırım programımıza 
aldık. Yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkacağız. İnşallah bu 
yıl içerisinde son derece modern bir hayvan hastanesinin temelini 
atacağız. Hastaneyi yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz.” 
dedi. Tütüncü, hayvan hastanesi ile doğal yaşam parkının mimari 
projesini çizerek, belediyeye hediye etmesinden dolalı Meclis Üyesi 
Nejat Ateş’e de teşekkür etti.
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Turizmden 2021 sezonunda 16 ila 18 milyar Dolar gelir 
beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden TÜRSAB Başkanı Firuz 
Bağlıkaya, Haziran ayında açılması planlanan turizm sezonu için 
25 milyon turist beklediklerini kaydetti.

Türkiye’nin ‘Mavi Bayrak’ şampiyonu Antalya’da, Muratpaşa 
Belediyesi’nin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu 5 
noktada yer alan falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, 
Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da “Mavi Bayrak” almaya hak 
kazandı.

2021 SEZONUNDAN 
BEKLENTİ 25 MİLYON 
TURİST

Muratpaşa plajlarına 
“Mavi Bayrak”

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 16. Online 
Toplantısı ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ANSİAD üyeleri ve misafirlerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. ‘Şehir Turizmi ve Turizmde Pazarlama’nın 
konuşulduğu toplantının konuğu, Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Başkanı 
Akın Akıncı, koronavirüs salgınından bir yılı geride bıraktıklarını 
belirterek, “Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz Mayıs ayında 
kapanmaya geçti. Umuyorum ki bunun sonucunda başta sağlık olmak 
üzere ülkemizin ve özelde Antalyamızın çok önemli bir sektörü olan 
turizme de olumlu yansımaları olacaktır” dedi. 

Sağlık açısından tam kapanmaya geçilmesi kararını olumlu 
bulduğunu kaydeden Akıncı, “Tam kapanmanın zamanlamasıyla 
ilgili önce ya da sonra yapılması konunda yapılan tartışmaları başka 
bir yere koyuyorum ve sağlığımız için yapılan bu hamleyi mücadele 
kapsamında doğru buluyorum” diye konuştu. 

Şubeler dahil 12 bin 500 üyelerinin olduğunu dile getiren Bağlıkaya, 
“Aktif olarak 6 ila 8 bin arasında acentecilik yapan firma var. 
Veriye dayalı tespit etmekte zorluk çekiyoruz, acente belgesi almak 
maalesef çok kolay.” dedi. Türkiye’nin bütün dünyayla bağlarını 
kuvvetlendirecek bir turizm planı olması gerektiğini dile getiren 
Bağlıkaya, “Hikayesi yazılmamış, parlatılmamış öne çıkartılmamış 
yerler var. Gastronomi, tarih, sanat, kültür faaliyetleriyle ön plana 
çıkan ancak biraz parlatılması gereken çok yer var. Bakın biz çok 
ticari düşünerek deniz, kum, güneşe fokuslanmışız. 7-8 aylık bir 
süreçte cari açığımızı kapatacak 35 milyar Dolar gibi bir gelir elde 
ediyoruz, gelir odaklı işten biraz vakit ayırıp hikayeye de odaklanmak 
gerekiyor. ” diye konuştu.  

Turist sayısında dünyada 6. sırada yer aldığımızı belirten Bağlıkaya, 
“Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 
dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın da 
yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar Dolar gelir beklentimiz 
söz konusu. Bugün baktığımız yerden böyle gözüküyor, umarım 
Haziran’da bir sürpriz yaşamayız. 2019’un yarısını yakalarız 
hedefiyle başladık, umarım bir aksilik çıkmaz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, önemli bir bölümünü dünyaca ünlü otellerin 
kullandığı plajların, milyonluk yatların bağlandığı marinaların aldığı 
ve dünyanın en seçkin turizm - çevre ödülleri arasında gösterilen 
Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. 

Türkiye’nin dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olduğu 
listede Antalya 213 plaj, 5 marina ve 10 turizm teknesiyle Türkiye 
şampiyonu oldu. 49 ülkede uygulanan ve Türkiye’de, Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında 
Muratpaşa Belediyesi’nin kentin simgesi olan falezlerin denizle 
buluştuğu noktada yer alan falez plajları, bu yıl da Mavi Bayrak aldı. 
İlgili bakanlıklarının açıklayacağı takvime bağlı olarak çok kısa bir 
sürede hizmet vermeye başlayacak Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, 
Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında bu yıl da Mavi Bayrak 
dalgalanacak. 

Muratpaşa Belediyesi, ilk Mavi Bayraklarını 2017’de Erdal İnönü Kent 
Parkı, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Bu yıl 5’inci kez Mavi 
Bayrak almaya hak kazanan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı, 126 
metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı 
Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez 
Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme 
alanına sahip. Asansörle inme imkanı, belediyenin şezlong, şemsiye 
ve büfe hizmeti de bulunan İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik 
ahşap platform üzerine kurulu. 500 metrekarelik güneşlenme alanını 
bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk Mavi Bayrağı’nı 2018’de aldı. Plaj, 
denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu 
hizmetlerle 4’üncü kez Mavi Bayrak ödülünü aldı. Muratpaşa 
Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük 
plajı olan Konserve Koyu Falez Plajı ise ödülü 3’üncü kez aldı.
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Turist sayısında dünyada 6. sırada yer aldığımızı belirten Bağlıkaya, 
“Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 
dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın da 
yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar Dolar gelir beklentimiz 
söz konusu. Bugün baktığımız yerden böyle gözüküyor, umarım 
Haziran’da bir sürpriz yaşamayız. 2019’un yarısını yakalarız 
hedefiyle başladık, umarım bir aksilik çıkmaz” dedi.
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azaltılması ve işsizler ile öğrencilerin mesleki niteliklerinin 
geliştirilmesi için ortak bir proje hayata geçirdi.

Manavgat Belediyesi, kent halkının yanı sıra yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin yararlanacağı halk plajlarının sayısını her geçen 
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İSTİHDAMI ARTIMAK İÇİN 
GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

Manavgat Belediyesi’nden 
Side’ye Nar Beach

Side’nin tarihteki adı olan “Nar” ismi verilen sahil, Manavgat Belediye 
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kafeterya da yer alacak. Plajın yenilenerek turizmin hizmetine 
kazandırılacak olması Manavgat halkını oldukça heyecanlandırdı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında, işsizliğin azaltılması, işsizler ile öğrencilerin mesleki 
niteliklerinin geliştirilmesi için ortak bir proje hayata geçirdi. Antalya 
OSBEM (Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi Eğitim ve 
İstihdam Projesi) adı verilen proje kapsamında Antalya OSB’de bir 
eğitim merkezi kurulup, Antalya OSB Bölge Müdürlüğü tarafından 
iş arayanlar ile öğrencilere mesleki eğitim verilecek ve Bölge 
firmalarında istihdam edilmeleri sağlanacak. 

Protokol imzalandı
Tüm hazırlıkları tamamlanan projenin imza töreni Antalya OSB Bölge 
Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İl 
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Veli Tekkanat’ın katılımı ile gerçekleşti. Projenin Bölge sanayicilerinin 
talep ve önerilerine göre sürdürülebilmesi, iş gücü ihtiyaçlarının 
netlik kazanması için Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği 
ve Genç Organize Sanayi Derneği de iştirakçi sıfatıyla projeye dahil 
edildi. 

757 saat eğitim
Projenin genel amacının Antalya OSB’de istihdam edilecek işgücünün 
ihtiyaç doğrultusunda nitelik kazanmasının sağlanması ve işsizliğin 
azaltılması yönünde yapılacak eğitim ve istihdam faaliyetleri olarak 
özetleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Proje kapsamında İŞKUR’a 
kayıtlı 40 işsize, OSBEM sınıflarında 400 eğitim saati çelik kaynakçılığı 
ve 357 eğitim saati ön muhasebe alanında mesleki ve teknik 
eğitim verilecek olup, eğitim sonrasında mesleki sertifikasyonları 
sağlanacaktır.” dedi. 

Mesleki yetkinlikler artırılacak
200 öğrenci ile 30 öğretmenin projeden faydalanacağını bildiren 
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Müdürlüğümüz, Antalya 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında; 
İlimiz Kepez İlçesinde bulunan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde öğrenim gören 200 öğrencinin ve 30 öğretmenin 
mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik OSBEM sınıflarında 
simülasyonlu kaynak eğitimleri, 3D yazıcı ve kişisel gelişim eğitimleri 
verilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerinin 
iş hayatına istihdamlarında iç bölge firmalarına yönlendirilmesi 
hedeflenmektedir” şeklinde konuştu. 

İstihdamın korunması ve geliştirilmesi
Protokol ile yeni istihdam olanakları yaratılacağını belirten Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, “İŞKUR olarak istihdamın 
korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öncelikli görevimiz 
olup, imzaladığımız bu iş birliği protokolü ile işverenimizin nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılayarak, ilk kez iş hayatına atılacaklar ile 
işgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işgücüne istihdam 
olanağı yaratmış, ayrıca bölgedeki meslek lisesinde eğitim gören 
öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarını kolaylaştırmış 
olacağız. Protokolümüzün tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde 
yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmasını genişletiyor. Hıdırlık Kulesi 
arkasında yer alan itfaiye istasyonunun bulunduğu alan da kazı 
alanına dahil ediliyor. Eylül ayında tamamlanması hedeflenen 
kazıların ardından ortaya çıkan tarihi yapılar, çok güzel bir seyir 
terası projesi ile Antalyalılarla buluşturulacak.

Tarih ve manzarayı 
buluşturacak seyir terası 
projesi hazırlanıyor

\\ 

\\ 
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya 
Aquarium’un pandemiye karşı aldığı tedbirlerle ziyaret 
edilebilecek güvenilir işletmelerden biri olduğunu 
söyledi.

Başkan Esen: Turizm 
tesislerimiz Covid 19’a karşı 
tedbirli

Büyükşehir Belediyesi’nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, 
kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni 
kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı 
kazı çalışması devam ediyor. Doğa kültür ve tarihin buluşma 
noktalarından Hıdırlık Kulesi, yapılan kazı çalışmaları ile değerine 
değer katıyor. Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen 
arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarını denetleyen Fen İşleri Daire 
Başkanı Serkan Temuçin, kazı alanının genişletileceğini söyledi.  
Hıdırlık Kulesi çevresinde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda kazı 
çalışması yürüttüklerini belirten Serkan Temuçin, “Şu ana kadar 
yapılan kazılarda tarihi bir hamama rastlandı. Ayrıca Cumhuriyet 
döneminden kalma olduğu tahmin edilen bir buz fabrikası ve tarihi 
bir kanal tespit edildi. Kazı alanını genişletiyoruz. Hıdırlık Kulesi 
arkasında itfaiye istasyonunun bulunduğu alanı da kazı alanına dahil 
edeceğiz” dedi. 

Seyir terası projesi hazırlanıyor
Eylül ayı gibi kazıyı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Temuçin, 
ardından Hıdırlık çevresinde çıkan eserlerin sergileneceği, muhteşem 
falez ve Antalya manzarasının da izlenebileceği çok güzel bir 
seyir terası projesi gerçekleştireceklerini söyledi. Bu konuda proje 
çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Fen İşleri Daire Başkanı 

Serkan Temuçin, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun da 
onaylayacağı bir proje hazırlığında olduklarını kaydederek, “Koruma 
kullanma dengesi gözeterek hazırlayacağımız projelerle Kaleiçi’nde 
doğa, tarih, kültür birlikteliğini en üst düzeyde sahip çıkacağız” diye 
konuştu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Şube Müdürü Ezgi Öz 
de, “Kazmanın ucunda hergün yeni bir şey çıkabiliyor. Tarih 
güncelleniyor. Şu ana kadar Antalya için dönemin önemli sanayi 
yapılarından buz fabrikası ve Roma hamam kalıntılarına rastlandı. 
Bitişik parsellerde de uzantıları devam eden bu yapıların tamamını 
ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Antalya Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’i makamında ziyaret etti. 
Başkan Semih Esen, pandemi nedeniyle turizm kenti 
Antalya’da turizme yönelik işletmelerin ve bu işletmelerde 
çalışanların zor günler geçirdiğini söyledi. Covid-19’un 
yarattığı olumsuzluklara rağmen Antalya’daki turistik 
tesislerin aldıkları önlemlerle turistlerin tercih ettiği 
destinasyonlardan olmaya devam ettiğini kaydeden Esen, 
Antalya Aquarium’un da pandemiye karşı aldığı tedbirlerle 
dikkat çektiğini aktardı. Başkan Esen, “Turizm Bakanlığı 
Özel Tesis İşletme Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı 
Antalya Aquarium’un pandemiye karşı aldığı tedbirlerle 
ziyaret edilebilecek güvenilir işletmelerden biri olduğunu 
gösterdi” dedi.

Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık ise Başkan Semih 
Esen’e turizme katkıları nedeniyle teşekkür etti.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO), T.C. Aşkabat 
Büyükelçiliği ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği 
işbirliğinde “Seracılık Sektörü” çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi’nin teknik alt yapısı, uzman hekim kadrosu, 
kalifiyeli sağlık personeliyle bir çok branşta 2017 yılından bu yana 
hizmet verdiği ‘Kepez Tıp Merkezi’nde Dahiliye Polikliniği hizmeti 
de başladı.  

ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan’a anlattı

Kepez Tıp Merkezi, 
dahiliye hizmetine başladı 

Toplantıya ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, 
Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Aşkabat Ticaret 
Başmüşaviri Serdar Akar, Aşkabat Ticaret Müşaviri Meral Karaaslan, 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkmenistan Temsilcisi Fatih 
Türkmenoğlu, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdarnepes Amannepesov, Türkmen-Türk 
Ortak Ticaret Bankası Genel Müdürü Mustafa Sarıkuş, Türkmenistan 
Sanayiciler ve Girişimciler Birliği üyeleri, Ticaret Bakanlığı İhracatı 
Geliştirme Uzmanı Dilek Koç Subaşı, Sera Konstrüksiyon, Donanım 
ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) ile çok 
sayıda sektör temsilcisi katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, 
Türkmenistan’da bulunan birlik temsilcilerine Antalya ve seracılık 
sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Çetin, pandeminin tüm dünyayı 
etkilemeye devam ettiğini belirterek: “Pandeminin getirdiği olumsuz 
şartlar tüm dünyada üretimi ve uluslararası ticareti olumsuz 
etkilemiştir.  Diğer taraftan pandemi yaşamsal bir öneme sahip olan 
tarımsal üretimin ve temel gıda maddelerine ulaşmanın ne kadar 
önemli olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre global ölçekte 
üretimdeki daralma ve lojistik kanallardaki sorunların da etkisi ile 
gıda fiyatları 2014 yılından bugüne gözlenen en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır” dedi.

Tarım sektörünün önünü açmak gayretindeyiz
ATSO olarak tarım sektörünün her alanda önünü açmak 
gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Davut Çetin bu 
konuda Oda’nın yaptığı UR-GE çalışmaları anlattı. Çetin, ATSO 
koordinasyonunda gerçekleştirilen UR-GE projeleri ile Oda üyelerini 
dış pazarlara açarak Brezilya’dan Tayland’a kadar birçok pazara 
ihracat yapmalarına hatta Özbekistan’da proje yürütmelerine aracı 
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Konuşmasının sonunda toplantının gerçekleşmesinde aracılık 
eden kurumlara teşekkür eden Başkan Davut Çetin,“Aşkabat 
Büyükelçiliğimize, Ticaret Müşavirliğimize ve Türkmenistan 
Sanayiciler ve Girişimciler Birliğine, çalışma arkadaşlarıma ve katılan 
siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya’nın seracılık tecrübesi iş birliği açısından güzel bir 
başlangıç
T.C. Aşkabat Büyükelçisi Togan Oralda yaptığı konuşmada, dost ve 
kardeş ülkeler olan Türkiye ve Türkmenistan arasında karşılıklı saygı 
ve işbirliğine dayalı güçlü bağlar bulunduğunu söyledi.
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Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu 
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Etkinlikte daha sonra, ATSO üyesi sera ekipmanları imalatçıları ve 
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Sağlık alanında örnek projelere imza atan Kepez Belediyesi’nin, 
ilçeye kazandırdığı Belediye Tıp Merkezi, hizmet alanını her geçen 
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Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Gözeten, Kepez Belediyesi’nin özel 
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Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, 
Genel Cerrahi, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, 
Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk 
Eczanesi bulunuyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olarak 
Konyaaltı Sahili’ndeki EKDAĞ Plajı’nda robot cankurtaran 
hizmetini hayata geçirdi. Uzaktan kumanda edilebilen robot 
cankurtaran boğulma vakalarına kötü hava koşullarında dahi 
çok hızlı müdahale edebiliyor. 

Dokuma Sanat Sokağı’nda inşa edilen ve 21 ahşap dükkândan 
oluşan sahaf çarşısı yakın bir tarihte kapılarını açıyor. 

İnsansız cankurtaran 
hayat kurtaracak 

Sahaf çarşısı açılışa hazır
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1 Haziran’da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla 
Konyaaltı Sahili’ndeki Belediyeye ait EKDAĞ Plajı’nda robot 
cankurtaran hizmeti verilecek. Türkiye’de ilk olacak insansız 
cankurtaran pandemi döneminde vaka ile teması sıfıra 
indirirken bulaş riskini azaltıyor. Uzaktan kumanda edilen 
robot cankurtaran ile boğulma vakalarına daha hızlı müdahale 
edilebiliyor. 45 dakika su yüzeyinde durmadan çalışabilen 
robot cankurtaran 200 kilogram yükü taşıyabiliyor. Kamera ve 
aydınlatma sistemlerine sahip robot cankurtaranda vaka ile 
iletişim sağlayacak ses sistemi de bulunuyor. Tamamen yerli 
üretim olan insansız cankurtaran, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ 
Plajı’ndaki testlerden başarıyla geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman 
Atasoy, robot cankurtaran hizmetinin Türkiye’de bir ilk 
olduğunu belirterek “Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in 
talimatıyla sorumluluğumuzda bulunan plajlarımızda 
ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için büyük 
hassasiyetle çalışıyoruz. Pandemi koşullarını da dikkate alarak 
mevcuttaki cankurtaran hizmetlerimize destek olması için bir 
ar-ge çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 
insansız cankurtaran aracının ortaya çıkarılmasını sağlamış 
olduk. Robot cankurtaran testleri başarıyla geçti” diye konuştu.

Kültür ve sanat adası haline gelen Dokuma Park’a, Cemil Meriç 
Kütüphanesi, çocuklara yönelik tren kütüphaneden sonra 
sahaf çarşısı da kazandırıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’nün, geçen yıl ikincisini düzenledikleri Sahaf Festivali’nde 
sözünü verdiği çarşının yapımı tamamlandı. 
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sahaf çarşısı, Dokuma Sanat 
Sokağı’nda, el emeği çarşısının yanında kuruldu. Eski-yeni 
kitapların, dergilerin, gazetelerin, plakların satılacağı sahaf 
çarşısı, 8 metrekare ile 12 metrekare büyüklüğünde 21 adet ahşap 
dükkândan oluşuyor.

Dokuma’da Beyazıt Sahaflar Çarşısı havası  
İstanbul Fatih'te bulunan Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nı da 
çağrıştıracak olan DokumaPark’taki sahaf çarşısı, kitap 
meraklıların uğrak yerlerinden biri olacak.
 
Sahaf çarşısı projesi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf 
Odası desteğiyle gerçekleştirildi. 

Tütüncü, “Antalya’nın en güzel sahaf çarşısı, kültür ve sanat adası 
haline getirdiğimiz DokumaPark’ta olacak, demiştik ve oldu.  21 
dükkândan oluşan sahaf çarşımızın yapımını tamamladık. Yakın bir 
tarihte çarşımızı şehirle buluşturacağız.” ifadesini kullandı. 

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyaspor taraftarları için 
oluşturacağı lokalin inşaatı devam ediyor. Temelini 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın attığı lokal, takımın 
maçlarını oynadığı stadyumun hemen yan tarafına 
yapılıyor.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu 
açıkladı. Antalya OSB’de üretim yapan 6 firma,Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. 

Antalya’nın Ve Antalya 
Osb’nin gururları

55’inci yılda taraftara 
hediye

Pandemi dolayısıyla maçlarını seyircisiz oynayan Antalyaspor’u her 
koşulda destekleyen taraftarı için Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayında 
temelini attığı lokal inşaatı devam ediyor. Bu yıl kuruluşunun 55’inci yılını 
kutlayan kırmızı beyazlı takımın taraftar lokali, 120 metrekarelik alanda 
tek kat olarak projelendirildi. İnşaatını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
gerçekleştirdiği lokal, takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun 
yanı başında yer alıyor. 

Lokalin stadyumla birleşik bir ünite olacağını belirten Başkan Uysal, 
“Umarım gelecek yıl Antalyaspor’umuz taraftarıyla yeniden buluşur ve nice 
zaferleri statta hep beraber kutlarız. Lokalimiz şimdiden taraftarlarımıza 
hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl 
yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Yılı Raporu 
açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, 
ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 
ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalya merkezli, Antalya 
OSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB’deki 
tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Namet Gıda San. ve 
Tic. A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ile birlikte Antalya OSB’nin 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki toplam firma 
sayısı 6 oldu. 

Başkandan kutlama
İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını kutlayan Antalya 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Pandemi gibi olağanüstü 
koşulların yaşandığı bir ortamda elde edilmiş bu başarı Antalya’mız 
için büyük bir gurur ve moral kaynağıdır. Bizlere bu gururu yaşatan 
sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının katlanarak 
artmasını diliyorum” dedi. 
 
Üretim hiç durmadı
Bu ağır koşullar altında dahi Antalya OSB’de üretime kesintisiz 
devam edildiğine vurgu yapan Başkan Bahar, “Eve kapanmanın, 

bireyin kendi can güvenliği için bir gereklilik olduğu bu dönemde 
bile sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveri göstererek 
ne çalışmaktan geri durdu, ne de üretmekten vazgeçti. Mavi OSB-
Mavi Antalya adı altında aldığımız önlemler, gösterilen hassasiyet 
ve sıkı disiplin, bugüne kadar Bölgemiz sınırları içerisinde geniş 
çaplı bir yayılıma engel olmuş, münferit pozitif vakalara rastlansa 
da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 
Öyle ki Antalya OSB firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların 
yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu 
kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışa imza atmıştır. Elde 
edilen bu başarının mimarı sanayicilerimiz ve çalışanlarımızdır. Tüm 
sanayicilerimizi, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 
yer alan firmalarımız nezdinde bir kez daha kutluyor ve teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olarak 
Konyaaltı Sahili’ndeki EKDAĞ Plajı’nda robot cankurtaran 
hizmetini hayata geçirdi. Uzaktan kumanda edilebilen robot 
cankurtaran boğulma vakalarına kötü hava koşullarında dahi 
çok hızlı müdahale edebiliyor. 

Dokuma Sanat Sokağı’nda inşa edilen ve 21 ahşap dükkândan 
oluşan sahaf çarşısı yakın bir tarihte kapılarını açıyor. 
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cankurtaran hizmeti verilecek. Türkiye’de ilk olacak insansız 
cankurtaran pandemi döneminde vaka ile teması sıfıra 
indirirken bulaş riskini azaltıyor. Uzaktan kumanda edilen 
robot cankurtaran ile boğulma vakalarına daha hızlı müdahale 
edilebiliyor. 45 dakika su yüzeyinde durmadan çalışabilen 
robot cankurtaran 200 kilogram yükü taşıyabiliyor. Kamera ve 
aydınlatma sistemlerine sahip robot cankurtaranda vaka ile 
iletişim sağlayacak ses sistemi de bulunuyor. Tamamen yerli 
üretim olan insansız cankurtaran, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ 
Plajı’ndaki testlerden başarıyla geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman 
Atasoy, robot cankurtaran hizmetinin Türkiye’de bir ilk 
olduğunu belirterek “Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in 
talimatıyla sorumluluğumuzda bulunan plajlarımızda 
ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için büyük 
hassasiyetle çalışıyoruz. Pandemi koşullarını da dikkate alarak 
mevcuttaki cankurtaran hizmetlerimize destek olması için bir 
ar-ge çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 
insansız cankurtaran aracının ortaya çıkarılmasını sağlamış 
olduk. Robot cankurtaran testleri başarıyla geçti” diye konuştu.

Kültür ve sanat adası haline gelen Dokuma Park’a, Cemil Meriç 
Kütüphanesi, çocuklara yönelik tren kütüphaneden sonra 
sahaf çarşısı da kazandırıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’nün, geçen yıl ikincisini düzenledikleri Sahaf Festivali’nde 
sözünü verdiği çarşının yapımı tamamlandı. 
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce sahaf çarşısı, Dokuma Sanat 
Sokağı’nda, el emeği çarşısının yanında kuruldu. Eski-yeni 
kitapların, dergilerin, gazetelerin, plakların satılacağı sahaf 
çarşısı, 8 metrekare ile 12 metrekare büyüklüğünde 21 adet ahşap 
dükkândan oluşuyor.
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İstanbul Fatih'te bulunan Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nı da 
çağrıştıracak olan DokumaPark’taki sahaf çarşısı, kitap 
meraklıların uğrak yerlerinden biri olacak.
 
Sahaf çarşısı projesi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
(AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf 
Odası desteğiyle gerçekleştirildi. 

Tütüncü, “Antalya’nın en güzel sahaf çarşısı, kültür ve sanat adası 
haline getirdiğimiz DokumaPark’ta olacak, demiştik ve oldu.  21 
dükkândan oluşan sahaf çarşımızın yapımını tamamladık. Yakın bir 
tarihte çarşımızı şehirle buluşturacağız.” ifadesini kullandı. 

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyaspor taraftarları için 
oluşturacağı lokalin inşaatı devam ediyor. Temelini 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın attığı lokal, takımın 
maçlarını oynadığı stadyumun hemen yan tarafına 
yapılıyor.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu 
açıkladı. Antalya OSB’de üretim yapan 6 firma,Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. 
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Pandemi dolayısıyla maçlarını seyircisiz oynayan Antalyaspor’u her 
koşulda destekleyen taraftarı için Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayında 
temelini attığı lokal inşaatı devam ediyor. Bu yıl kuruluşunun 55’inci yılını 
kutlayan kırmızı beyazlı takımın taraftar lokali, 120 metrekarelik alanda 
tek kat olarak projelendirildi. İnşaatını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
gerçekleştirdiği lokal, takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun 
yanı başında yer alıyor. 

Lokalin stadyumla birleşik bir ünite olacağını belirten Başkan Uysal, 
“Umarım gelecek yıl Antalyaspor’umuz taraftarıyla yeniden buluşur ve nice 
zaferleri statta hep beraber kutlarız. Lokalimiz şimdiden taraftarlarımıza 
hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl 
yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Yılı Raporu 
açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, 
ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 
ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalya merkezli, Antalya 
OSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB’deki 
tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Namet Gıda San. ve 
Tic. A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ile birlikte Antalya OSB’nin 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki toplam firma 
sayısı 6 oldu. 

Başkandan kutlama
İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını kutlayan Antalya 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Pandemi gibi olağanüstü 
koşulların yaşandığı bir ortamda elde edilmiş bu başarı Antalya’mız 
için büyük bir gurur ve moral kaynağıdır. Bizlere bu gururu yaşatan 
sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının katlanarak 
artmasını diliyorum” dedi. 
 
Üretim hiç durmadı
Bu ağır koşullar altında dahi Antalya OSB’de üretime kesintisiz 
devam edildiğine vurgu yapan Başkan Bahar, “Eve kapanmanın, 

bireyin kendi can güvenliği için bir gereklilik olduğu bu dönemde 
bile sanayicilerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveri göstererek 
ne çalışmaktan geri durdu, ne de üretmekten vazgeçti. Mavi OSB-
Mavi Antalya adı altında aldığımız önlemler, gösterilen hassasiyet 
ve sıkı disiplin, bugüne kadar Bölgemiz sınırları içerisinde geniş 
çaplı bir yayılıma engel olmuş, münferit pozitif vakalara rastlansa 
da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 
Öyle ki Antalya OSB firmaları, pandemi gibi olağanüstü koşulların 
yaşandığı 2020 yılında, tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu 
kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışa imza atmıştır. Elde 
edilen bu başarının mimarı sanayicilerimiz ve çalışanlarımızdır. Tüm 
sanayicilerimizi, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 
yer alan firmalarımız nezdinde bir kez daha kutluyor ve teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Mekan:

Güldal'la 
5 Çayı'nda

İBRAHİM HALİL ÖCALAN
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum; inşaat sektörünün bilinen ve güvenilen isimlerinden Sanax A.Ş.’nin genç 
ve başarılı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan oldu. Kendisiyle faaliyette bulundukları inşaat, turizm, tarım ve 
hayvancılık, gayrimenkul ve emlak sektörlerinin yanı sıra sosyal ve aile yaşamını da içeren son derece samimi bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Saç & Makyaj

Fotoğraflar:
Şeref Bayram

Öncelikle size kısaca İbrahim Halil Öcalan’ı 
tanıtmak isterim…
1982 yılında Şanlıurfa’da altı çocuklu bir ailenin ferdi olarak 
dünyaya gelen İbrahim Halil Öcalan, ilk ve orta öğrenimini 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görmüş. 1994 yılından 
itibaren Antalya’da ikamet ediyor…

İş hayatına genç yaşta atılan, inşaat sektöründe daima 
ilkleri başarmak hayaliyle, büyük projelere imza atmak 
adına girişimlerde bulunan İbrahim Halil Öcalan, ilk 
girişimlerindeki birkaç projede yaşadığı olumsuzluklara 
rağmen azminden ve hedeflerinden taviz vermeden, yoluna 
devam etmiş. Bu nedenle bana sorarsanız; bugün geldiği 
nokta bir başarı hikayesi nitelemesini sonuna kadar hak 
ediyor. 

Çünkü o, düşlediği başarılara ulaşmanın kolay olmayacağını 
bilerek ve çözüme ulaştırdığı her sıkıntının onu daha da 
güçlendirdiğine inanarak çalışmalarına daha büyük bir 
inanç ile devam etmiş. Alınan projelere göre dönemsel 
olarak artış gösterse de bugün kendisi 300 ailenin geçim 
kapısı olan bir şirkete sahip olmanın haklı gururunu 
yaşıyor.

İbrahim Halil Öcalan iş hayatının yanı sıra 2010 – 2012 
yılları arasında Hür Basın Birliği’nin Antalya Şubesi 
Başkanlık görevini de başarıyla yürütmüş, iki çocuk babası 
ve halen kurucusu olduğu SANAX A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlık görevini yürütüyor.
Gelelim sohbetimizin yansımalarına…

İbrahim Bey inşaat sektörüne giriş hikayenizi bir 
kez de okuyucularımız için anlatabilir misiniz?
Elbette Güldal Hanım. Genç yaşlardan itibaren hep inşaat 
işleri yapmayı ve kendi yaşamım için düşündüğüm projeleri 
hayata geçirmeyi hayal ederdim. İlk defa 2010 yılında 
doğduğum yer olan Urfa/Ceylanpınar’da bu hayalimi 
gerçekleştirme fırsatı buldum. 102 dükkan, idari merkez, 
ticari merkez ve ibadethaneden oluşan modern bir sanayi 
sitesi inşaatının yapım müteahhitliğini üstlendim. Büyükçe 
bir işi ilk işim olarak yüklenmiş olmama rağmen, doğduğum 
yere bir eser kazandırmak için tüm imkanlarımla, her türlü 
riski de alarak bu işe girdim ve bitirdim. 

Ne mutlu size… Peki, inşaat sektöründe başarının 
sırrını sorsam size? 
İnsanların inşaat işini yaparken, zaman zaman 
zorlandıkları bir gerçek... Çünkü bu işi yapmak ideal ve 
hedef gerektirir. Önce hayal etmelisiniz. Çok çalışmalı ve 
emek sarf etmelisiniz... En ufak engelde vazgeçmemeyi 
ve karşılaşabileceğiniz irili ufaklı tüm sorunları çözmeyi 
göze almalısınız. Başarılı projelerin arka planında tümüyle 
bunlar vardır. Bizim de her projede yaptığımız budur ve 
bunlar bizim ilkelerimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran şey de 
bu ilkelerdir.

Peki, bugün şirketinizin çatısı altında kaç firma yer 
alıyor? Verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahseder 
misiniz? 
Bugün şirket bünyemizde beş şirket var... Bir şirketimiz 
İzmir’de faaliyet gösteriyor ve tüm dünyaya, pandemi ile 
birlikte hayatımıza giren maske ve dezenfektan ihracatı 
gerçekleştiriyor. Diğer şirketimiz Ankara/Polatlı’da tarım ve 
hayvancılık üzerine faaliyet gösteriyor ve burada da büyük 
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi 
de yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncü şirketlerimiz Antalya’da 
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Mekan:

Güldal'la 
5 Çayı'nda

İBRAHİM HALİL ÖCALAN
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum; inşaat sektörünün bilinen ve güvenilen isimlerinden Sanax A.Ş.’nin genç 
ve başarılı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan oldu. Kendisiyle faaliyette bulundukları inşaat, turizm, tarım ve 
hayvancılık, gayrimenkul ve emlak sektörlerinin yanı sıra sosyal ve aile yaşamını da içeren son derece samimi bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Saç & Makyaj

Fotoğraflar:
Şeref Bayram

Öncelikle size kısaca İbrahim Halil Öcalan’ı 
tanıtmak isterim…
1982 yılında Şanlıurfa’da altı çocuklu bir ailenin ferdi olarak 
dünyaya gelen İbrahim Halil Öcalan, ilk ve orta öğrenimini 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görmüş. 1994 yılından 
itibaren Antalya’da ikamet ediyor…

İş hayatına genç yaşta atılan, inşaat sektöründe daima 
ilkleri başarmak hayaliyle, büyük projelere imza atmak 
adına girişimlerde bulunan İbrahim Halil Öcalan, ilk 
girişimlerindeki birkaç projede yaşadığı olumsuzluklara 
rağmen azminden ve hedeflerinden taviz vermeden, yoluna 
devam etmiş. Bu nedenle bana sorarsanız; bugün geldiği 
nokta bir başarı hikayesi nitelemesini sonuna kadar hak 
ediyor. 
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güçlendirdiğine inanarak çalışmalarına daha büyük bir 
inanç ile devam etmiş. Alınan projelere göre dönemsel 
olarak artış gösterse de bugün kendisi 300 ailenin geçim 
kapısı olan bir şirkete sahip olmanın haklı gururunu 
yaşıyor.
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ve halen kurucusu olduğu SANAX A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlık görevini yürütüyor.
Gelelim sohbetimizin yansımalarına…

İbrahim Bey inşaat sektörüne giriş hikayenizi bir 
kez de okuyucularımız için anlatabilir misiniz?
Elbette Güldal Hanım. Genç yaşlardan itibaren hep inşaat 
işleri yapmayı ve kendi yaşamım için düşündüğüm projeleri 
hayata geçirmeyi hayal ederdim. İlk defa 2010 yılında 
doğduğum yer olan Urfa/Ceylanpınar’da bu hayalimi 
gerçekleştirme fırsatı buldum. 102 dükkan, idari merkez, 
ticari merkez ve ibadethaneden oluşan modern bir sanayi 
sitesi inşaatının yapım müteahhitliğini üstlendim. Büyükçe 
bir işi ilk işim olarak yüklenmiş olmama rağmen, doğduğum 
yere bir eser kazandırmak için tüm imkanlarımla, her türlü 
riski de alarak bu işe girdim ve bitirdim. 

Ne mutlu size… Peki, inşaat sektöründe başarının 
sırrını sorsam size? 
İnsanların inşaat işini yaparken, zaman zaman 
zorlandıkları bir gerçek... Çünkü bu işi yapmak ideal ve 
hedef gerektirir. Önce hayal etmelisiniz. Çok çalışmalı ve 
emek sarf etmelisiniz... En ufak engelde vazgeçmemeyi 
ve karşılaşabileceğiniz irili ufaklı tüm sorunları çözmeyi 
göze almalısınız. Başarılı projelerin arka planında tümüyle 
bunlar vardır. Bizim de her projede yaptığımız budur ve 
bunlar bizim ilkelerimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran şey de 
bu ilkelerdir.

Peki, bugün şirketinizin çatısı altında kaç firma yer 
alıyor? Verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahseder 
misiniz? 
Bugün şirket bünyemizde beş şirket var... Bir şirketimiz 
İzmir’de faaliyet gösteriyor ve tüm dünyaya, pandemi ile 
birlikte hayatımıza giren maske ve dezenfektan ihracatı 
gerçekleştiriyor. Diğer şirketimiz Ankara/Polatlı’da tarım ve 
hayvancılık üzerine faaliyet gösteriyor ve burada da büyük 
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi 
de yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncü şirketlerimiz Antalya’da 
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faaliyet gösteriyor.  Birisi turizm sektöründe, diğeri ise havacılık 
üzerine hizmet veriyor. Biliyorsunuz Antalya, Türkiye’nin hatta 
dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri ve biz de bu alanda 
da yer alarak gücümüze güç kattığımıza inanıyoruz. Havacılıkta ise; 
hava araçları kiralama konusunda üst düzey hizmet vermekteyiz. Bu 
alanda yakında personel yetiştirme konusunda da  çalışmalarımız 
başlayacak ve kursiyerlere sertifika vererek bu alanda istihdama 
katkı sağlayacağız. Aslında beşinci şirketimiz de Antalya merkezli 
ama bunun yanı sıra birçok ilde de faaliyetlerini sürdürüyor. İnşaat 
bizim en önemli iş kolumuz olarak konut, ticari alanlar ve sanayi 
sitesi inşaatlarından oluşan faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Bunca farklı dalda hizmet veren biri olarak, iş yaşamındaki 
vizyon ve amacınız nedir diye sormak isterim?
Benim iş hayatındaki en büyük amacım; akılda kalıcı ve başarılı 

projelere imza atmak. Tabi ki kazanç önemli ama vizyonsuz olduktan 
ve ilklere imza atmadıktan sonra benim için çok da önemi yok 
diyebilirim. İş hayatında her zaman heyecanlandığım şey; akılda 
kalacak projelere imza atmak ve ismini büyük harflerle yazdırmak 
olmuştur.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en 
önemli değerleri olarak koruyan SANAX A.Ş., kuruluşundan bu yana 
“insana saygı”ya dayanan yönetim anlayışı varlığını sürdürmektedir. 
Üstlendiğimiz görevlerde farklılıklar yaratarak, çağdaş ve modern 
Türkiye için, ülke ekonomisine katkımızı sürekli olarak artırarak, 
temeli insana ve doğaya saygı olan, bireylerin doğallığıyla bağını 
koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde 
faydalanmasını sağlamak birincil hedefimizdir.
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İnşaat konusunda bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 
projeler nelerdir?
Antalya’da başta konut ve ticari alan olmak üzere birçok proje 
tamamladık. Bunun yanı sıra başta bahsettiğim Şanlıurfa’da 
124 dükkan ve sosyal tesisleri barındıran sanayi sitesi inşaatını 
tamamlamış bulunuyoruz. Yine Şanlıurfa’da birçok konut projesi 
tamamladık ve bu projelerden ödüller kazandık. Başarılı projelere 
imza atmaya devam etmek arzusuyla faaliyetlerimize devam 
ediyoruz.

Peki, şu an devam eden projeleriniz?.. 
Antalya’da, içerisinde 120 daire ve birçok ticari alan bulunan, City 
Gate (Şehrin Kapısı) projemizle birlikte yine Göksu Mahallesi’nde 56 
ofis barındıran bir ticari alan inşaatımız devam ediyor.

Konusu açılmışken, City Gate hakkında da biraz konuşmak 
isterim. Ne gibi artılar sunuyorsunuz yatırımcılara?
Muhteşem lokasyonu, çok özel sosyal imkanları, özel peyzaj alanları, 
teras kafe bahçeleri ve eşsiz yatırım değerine sahip daireleri ile 
“Şehrin kapısını Antalya’da yükseltiyoruz” ve bundan büyük bir 
mutluluk duyuyorum... 

Şehrin kapısı; Antalya’nın tam kapısı dediğimiz ATSO girişinde, köşe 
başı bir konumda, eşsiz mimarisi ile göz kamaştırıcı bir proje olarak 
karşınıza çıkıyor. 3000 m² terasta yeşil alanı, kafeteryası, AVM ve 
residance bulunan projemizde; yaşam, alışveriş, lezzet ve kültür bir 
arada yer alıyor. 

City Gate’te evleri olanlar kontrollü, güvenli giriş - çıkış ve akıllı 
ev sistemlerine sahip sistemimizle, gönül rahatlığıyla çocuklarıyla 
evde vakit geçirebilecekler. Garden Teras dairelerimizde yaşayanlar 
bahçelerinde daha keyifli vakit geçirme imkanına sahip olacaklar. 
Bu projede küçük detaylar ile mükemmel konfor ve fonksiyonellik 
sağlanacak. Biz hayatı güzelleştirenin, ayrıntılara verilen önem 
olduğuna inanıyoruz. Mesela akıllı ev sistemimiz, evimizdeki birçok 
elektrikli ve elektronik cihazı dilediğiniz her yerde kontrol edebilme 
olanağı sağlıyor. 

Tecrübesine ve deneyimine güvendiğimiz bir firma ile konsorsiyum 
kurduk bu projede... CNP Yapı A.Ş., yıllardır bu sektöre emek vermiş, 
ilkelerimizin uyuştuğu bir şirket. CNP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Canpolat’ın yıllara sarih tecrübesiyle bizim heyecanımız ve 
vizyonumuzu birleştirerek Antalya’nın parlayan bir yıldızı olarak 
şehrin kapısını yükseltiyoruz.

Başarınızı bu denli yükselten kriterlerinizden bahsedelim 
mi biraz da? 
Öncelikle hayata geçirdiğimiz projelerin marka projeler olmasına 
özen gösteriyoruz. Çok tecrübeli ve başarılı bir ekiple çalışıyoruz. Bu 
bizi her zaman başarılı kılıyor, çünkü başarının en büyük kaynağının 
koordineli bir ekip çalışması olduğuna inanıyoruz. Projelerimizde en 
çok dikkat ettiğimiz konu; konforlu ve son teknolojiye uygun yaşam 
alanları üretmek. Covid-19 pandemi süreci bize gösterdi ki; evlerimiz 
sadece yatıp kalktığımız yerler değil, bizim yaşam alanlarımızdır. 
Günlerce eve kapandığımızda bunu daha iyi anladık sanırım. Biz 
pandemi olmadan önce de, şimdi de hazırladığımız tüm projelerde 
yaşanabilir alanlar sunmak için mimari tasarımlar oluşturduk.
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İş ve özel yaşamında İbrahim 
Öcalan özgün olmayı nasıl 
başarıyor desem?  
Ticarette para kazanmak önemlidir 
mutlaka ama ben hiçbir zaman sadece 
para kazanacağım proje ya da işe 
odaklanmadım. Benim için en önemlisi; 
prestijli, adımdan söz ettiren ve 
insanların aklında iz bırakan projeler 
yapmak oldu. Bu doğrultuda yaptığımız 
projelerde ödüller almış ve büyük 
beğeni kazanmış olmaktan son derece 
mutluyum. Güzel işler yaparsanız; 
adınızı büyük harflerle yazarsınız. Biz de 
her zaman öyle yapma gayretindeyiz.

Hazır sizin gibi emlak ve 
konut sektörüne hakim birini 
yakalamışken sormak isterim; 
konut almak isteyen biri nelere 
dikkat etmelidir? Malum ev 
almak kolay değil. Dolayısıyla 
insanlar ince eleyip sık dokumak 
zorundalar. 
En öncelikli dikkat edilmesi gereken 
konu; elbette ki güvenlik… 2. derece 
deprem bölgesi içinde yer alan 
Antalya merkezi ile 1. ve 2. derece 
deprem bölgesinde yer alan, sismik 
etkinliğin yoğun olduğu batı kesimlerde 
vatandaşların yapı denetim şirketinden 
analiz raporlarını ve depreme 
dayanıklılık ile ilgili bilgileri alması çok 
önemli ve gereklidir. Bunun dışında; 
ipotekli veya hacizli konut kesinlikle 
alınmamalıdır. Çünkü böyle bir 
problemin ev alındıktan sonra ortaya 
çıkması ve çözüme kavuşmaması 
durumunda, icra yoluyla alan vatandaş 
evinden olabilir ve üstüne üstlük borçlu 
da kalabilir. Bu nedenle alıcıların tapu 
incelemesi yaptıktan sonra belediyeye 
giderek imar dosyasını incelemesinde 
fayda vardır her zaman. Evi kredili 
alınıyorsa banka tarafından yaptırılan 
ekspertiz raporunu mutlaka incelenmesi 
gerekir. Belediyede bu dosyayı 
incelemenizdeki temel amaç, binanın ve 
dairenin durumunu görmek… Güvenilir 
ve kurumsal firmalar ile çalışmak bu 
nedenle önemli.
Biz son projemiz olan Şehrin Kapısı 
(City Gate) projemizde C 40 beton ve 
yüksek dayanımlı demirlerle en sağlam 
yapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. 
Dediğimiz gibi; pandemi süreci de bize 
gösterdi ki; evlerimiz en önemli yaşam 
alanlarımızdır. Bu yüzden de konfor ve 
yaşam alanı standartları dikkat edilmesi 
gereken en önemli konulardandır.

Gayrimenkule yatırım yapmak 
isteyenler için tavsiyeleriniz neler?
Bilindiği gibi bir pandemi süreci 
yaşıyoruz ve bu süreçte kısıtlamaların, 
seyahat yasaklarının, kapanan 

işletmelerin piyasada olumsuz etkileri oldu. Kriz her zaman yanında fırsatlarıyla gelir bence. 
Gayrimenkul şu sıra, yatırım olarak en karlı yatırım aracı. Bu süreçte vakit kaybetmeden 
gayrimenkule yatırım yapmak gerektiğini söyleyebilirim.

Biraz da sosyal yaşamdan bahsedelim… Nedir sizin için önem taşıyan başlıklar? 
Evde nasıl biridir İbrahim Halil Öcalan?
Her şeyden önce; aile kavramı benim için çok önemli. O yüzden işim ne kadar yoğun olursa 
olsun her zaman çocuklarıma vakit ayırırım. Zamanımın bir bölümü işim, diğer bölümü 
ise çocuklarımla geçer. Birlikte kısa geziler yaparız, akşam yemeklerini beraber hazırlarız. 
Yemek yapmayı severim. Sakin biriyim. İnsanın kendisini anlatması zor ama ben yaptığım 
işin en iyisini yapmaya çalışan ve bu konuda titiz davranan biriyim. Dost canlısıyım, 
dürüstlük ilkemdir ve karşındakinden de aynısını beklerim. İnatçı bir kişiliğim var, sanırım iş 
hayatındaki başarımı da bu inatçılığıma borçluyum... 

Bu ay, malum babalar gününü kutlayacağız. Sizin de iki çocuğunuz var. Babalık 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Genç yaşta baba oldum. Şuan bekar bir babayım ve çocuklarıma ben bakıyorum. Onların A’dan 
Z’ye her şeyi ile ilgilenirim. Birlikte tatil yapmaktan keyif alırız. Az öncede dediğim gibi akşam 
yemeklerini birlikte hazırlamak bizim için büyük keyiftir. Baba olmak büyük bir sorumluluk, 
geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak, doğru insan olarak yetiştirmek büyük emek istiyor. 
Şimdilik hem anne hem de baba olarak onlara güzel değerler kattığıma inanıyorum. 
Çocuklarımın gülümsemesi ve mutluluğu gözlerine yansıdıkça doğru yolda olduğumu 
hissediyorum. Bazen zorlandığım oluyor ama bunu kısa zamanda aşıyorum. 

Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.

Röportajımız süresince bizlere göstermiş oldukları güler yüz ve ilgiden dolayı 
Calista Belek Otel yönetimi ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Zeynep - İbrahim Halil - Burak Öcalan





ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

\\ 

\\ 

CITYKÖŞE/BESLENME

34

GÜNEŞİN GÜZEL 
HEDİYESİ;

Yeni bir mevsimden, keyifli bir yaz 
ayından herkese yeniden merhaba! 
Hepimiz yaz mevsimini çok özledik. 
Zaten kasvetli ve soğuk havaların 
üzerine pandemi, karantina, tam 
kapanma derken işler biraz zorlaştı 
malum… Yaz denince akla ilk gelen 
şey; Güneş, Güneş olunca da D 
vitamini! Günümüzün en popüler 
ama en eksik vitaminlerinden biri... 
O halde, ‘D vitamini’ konusuna 
dokunmadan yaz mevsimine giriş 
yapmayalım diye düşünüyorum…

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde en sık görülen 
yetersizliklerden biri maalesef D vitamini eksikliği... Özellikle 
güneşlenmeden yoksun kalan ülkelerde ve koyu ten renkli 
bireylerde daha sık görülür. Yaşlılarda güneş görme süresinin 
azalmasına bağlı olarak eksiklik daha fazla görülebiliyor. 
Güneş kremi kullananlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği 
görülen hastalarda, obez bireylerde, chron, çölyak gibi emilim 
bozukluğu yaşayanlarda ve streroid grubu ilaç kullananlarda 
eksiklik görülme olasılığı daha yüksek.
Genellikle yaz mevsiminde anılan bu vitamini pandemi boyunca 
daha sıklıkla duymaya başladık. Neden mi? Çünkü; bu sevgili 
vitamin, kemiklerde kalsiyum depolanmasını sağlamasının 
yanında, güçlü bir bağışıklık sistemi destekleyicisi.

Peki bu D vitamini nedir?
EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)’ya göre bu vitaminin 
2 bileşeni var: D2 ve D3 vitamini! D3 vitamini güneş ışığı ile 
üretiliyor. Ama 2 formu da zenginleştirilmiş besinler ve besin 
desteklerinde bulunuyor.
D vitamini yağda çözünen bir vitamin olarak kabul edilir. 
Yaklaşık %80-90’ı deride ultraviyole ışınları sayesinde 
sentezlenir. %10-%20’si de besinler yoluyla alınır.
Güneş ışınları yoluyla D vitamini sentezlemek için uygun 
koşulları sağlamak çok önemlidir:
- Cildin direk güneş ışığına teması gereklidir, pencere veya cam 
arkasındayken D vitamini sentezi yoktur.
- 8 faktörden fazla koruyuculu vücut kremi D vitamini sentezine 
engel olmaktadır.
- Güneş ışınlarının dünya yüzeyine ulaştığı özel bir açı olan 
Zenith Açısı; D vitamini sentezi için gereklidir.
- Ülkemiz için D vitamini sentezi mayıs ve kasım ayları arasında 
gerçekleşir
- Uygun ışın açısı için saatler 10.00 - 15.00 arasıdır.

Eksikliği ve belirtileri nasıl anlayacağız?
Yaygın kemik ve kas ağrısı, kemik hassasiyeti, kas güçsüzlüğü, 
yürüme zorluğu, dengesizlik, sık görülen kırıklar yaşıyorsanız D 
vitamini seviyenizi ölçtürmekte fayda var.
Yapılan son araştırmalar D vitamini eksikliğinin bir çok 
hastalığa sebep olabileceğini söylüyor. Şizofreni, depresyon, 
astım, Tip 1 diyabet, MS, osteoartirit, osteomalasi, rikets 
ve birçok kanser türünün D vitamini ile ilişkili olabileceği 
düşünülüyor.

D vitamininin besinsel kaynakları neler?
Çok az bir oranını besinler yoluyla alıyoruz ama yine de 
bilmekte fayda var: Somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar, 
yumurta, peynir, karaciğer D vitamini içeren besinler 
arasındadır.
Fakat bunların hiç biri zengin kaynaklar değildir. Yani günlük 
beslenme ile D vitamini eksikliğini gidermek çok güçtür. 
Yurt dışında süt ürünlerinde D vitamini zenginleştirme 
yapılmaktadır fakat bu şuanda bizim ülkemiz için zorunlu bir 
uygulama değildir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeterli D vitamini üretimini 
sağlamak için hemen her gün yüz ve kolları maksimum 30 
dakika güneşe maruz bırakmayı öneriyor.
Güneşe maruz kalma sonucu çok fazla D vitamini alımı 
mümkün değil, çünkü vücudun oto kontrol mekanizması 
devreye girerek D vitaminini aktif olmayan türevlerine 
çeviriyor. D vitamini destekleri mutlaka doktor kontrolünde 
kullanılmalıdır. Özellikle yağlı balıkların tüketilmesi, yumurta 
gibi kaliteli protein alımına önem verilmesi vücuttaki D vitamini 
düzeylerinin de dengelenmesine yardımcı oluyor.

D vitamini alım düzeyi nedir?
Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bireylerde kandaki D vitamini seviyesine 
bakılmaksızın 400-800 IU/ gün D vitaminini öneriyor. Yetersizlik veya 
eksiklik durumlarında hekim kontrolünde doz artabiliyor.
Uluslararası Osteoporoz Vakfı; 50 yaşın üzerinde veya menopoz 
dönemindeki kadınlarda kırıktan korunmak için günlük 1000 mg kalsiyum 
ve 800 IU D vitamini öneriyor.
Eğer, kan düzeyimizde yetersizlik varsa mutlaka desteklenmeli ama 
vücutta depolanabilen bir vitamin olduğu için fazla miktar alınması toksik 
etki yaratabiliyor.
Bahsettiğim toksik etki, dışarıdan aldığımız vitamin takviyeleriyle olur. O 
yüzden bilinçli kullanmakta fayda var.

Herkese sağlıklı, mutlu, umutlu ve bol güneşli günler diliyorum…

D VİTAMİNİ
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PANDEMİDE YENİDOĞAN BAKIMINA ÖZEL
10 ÖNEMLİ KURAL!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz 
Tıraş, anne babaların bazı kurallara dikkat ederek bebeklerinin 
bu süreci sağlıkla geçirmelerini sağlayabileceklerini belirterek 
“Yeni doğan bebeklerin bağışıklık sistemleri tam gelişmediği 
için, normal zamanda dahi enfeksiyona aşırı duyarlılarken, bu 
olağanüstü koşullarda bakımları çok daha özen gerektiriyor. Hastalık 
başladığında çocukların virüse daha az yakalandığı hipotezi varken 
zaman içerisinde gördük ki bebekler de enfekte olabiliyor.” diyor.

Pandemi sürecinde bebeğinizle yalnız kalın
Toplumumuzda doğum sonrasında anne babanın yanında 
yardımcı aile bireyleri bulunur. Ancak bu durum çok kişi ile temas 
edilmesine yol açar ki, bu temaslar da pandemide enfeksiyon riskini 
artırmaktadır. Bu nedenle anne ve baba pandemi sürecinde bebeği 
ile baş başa olmalı, mümkün olduğu kadar bebeğin az kişi ile temas 
etmesi sağlanmalıdır. Bu durum başlangıçta anne babayı tedirgin 
etse de, daha sonrasında bebekleri ile daha iyi adapte olduklarını 
göstermektedir. 

Yüzyılın küresel salgın hastalığı Covid-19 
önlem alınmadığı takdirde bebeklere de 
bulaşabiliyor! Haliyle pandeminin tüm 
belirsizliğiyle devam ettiği bugünlerde 
çok daha fazla endişe duyan çiçeği 
burnunda anne baba adayları, bebeklerini 
koronavirüsten nasıl koruyabileceklerinin 
telaşını yaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ülkü Yılmaz Tıraş, Covid-19 pandemisinde 
yenidoğanların bakımına yönelik önemli 
önerilerde bulundu;  anne, baba ya da 
bebeğin Covid pozitif olması durumunda 
dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.

El hijyenine çok dikkat edin
Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19 
pandemisi nedeniyle yeni doğan bebeğe bakım 
kurallarına çok daha fazla özen göstermek 
gerekiyor. Özellikle el hijyeni kritik önem taşıyor. 
Bebeği her emzirme öncesinde mutlaka ellerinizi 
yıkayın. 

Bebeğinizi bu dönemde bol bol emzirin
Covid-19 ile ilgili bilinmeyenleri yeni yeni 
öğreniyoruz. Ancak anne sütünün bütün 
enfeksiyonlara karşı güçlü bir besin olduğunu 
biliyoruz. Bu nedenle annenin bebeğini anne 
sütü ile beslemesi çok önemlidir. Anne sütünde 
bağışıklığı sağlayan birçok madde bulunmaktadır. 
Böylelikle bebek yeni doğan dönemini daha güçlü 
geçirebilmektedir.

Covid aşınızı mutlaka yaptırın
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Emziren annelerin aşı sırası geldiyse mutlaka 
yaptırmalıdır. Çünkü emzirmenin aşı olmaya engel bir durumu 
bulunmuyor. Aşı olduktan sonra anne bebeğini aynı sıklıkla 
emzirmeye devam edebilir. Böylelikle anne aşıyla kendini korumuş 
olacağı gibi bebeğini de korumuş olur. Ancak aşıya güvenerek 
önlemleri gevşetmemek, aşı sonrası da pandemi sürecindeki 
kurallara mutlaka dikkat etmek gerekiyor” diyor. 

Bulunduğu ortamı havalandırın
Bebeğin hijyeni ve temiz ortamda olması enfeksiyon ve alerjik 
durumlarla karşılaşma riskini de azaltacaktır. Bu nedenle bebek 
odasından çıkarıldığında oda mutlaka aralıklarla havalandırılmalı 
ve bu hava akışı gün içerisinde düzenli olarak sağlanmalı. Dışarıdan 
gelen temiz hava ile ortam daha risksiz hale gelecektir. 

Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş
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Bulunduğu ortamı havalandırın
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Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş

Doktor muayene ve kontrollerini ihmal etmeyin
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Aileler Covid-19 nedeni ile hastaneye gelmeye 
çekinebiliyorlar ancak yeni doğan bebeğin ilk haftalarda bazı 
bulgularının değerlendirilmesi kritik önem taşıdığından kontrolleri 
mutlaka yapılmalı. Sarılıkla ilgili problem olup olmadığına dair sık 
sık kontrol edilmesi şart. Anne sütünün yeterli olup olmadığının, 
beslenme düzeninin de mutlaka takip edilmesi gerekiyor” diyor. 

Giysi ve nevresimlerini sık değiştirin
Yeni doğan bebekler dışarıdan gelebilecek enfeksiyon durumlarına 
açık olduğu için giysileri ve nevresimlerinin temizliği de çok önemli. 
Bu nedenle bebeğin kullandığı kıyafet, havlu ve nevresim gibi 
ürünleri en az 60 derecede yıkayıp ütüleyin. 

Doğum öncesi ve sonrasında 15 güne dikkat edin!
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Anne ve babaların doğumdan önceki 
ve sonraki 15 günde mümkün olduğu kadar az insanla temas 
etmeleriçok önemli. Böylelikle anne ve babanın Covid pozitif biri ile 
temas etmemesi sağlanmakta ve bebeğe de Covid bulaştırma riski 
azalmaktadır. Her ne kadar rutin planlı doğumlarda anne babaya test 
yapılabilse de hasta olabildiği halde testin negatif olduğu dönemlerle 
karşılaşılabiliyor. Doğum öncesi test negatif olabiliyor ama doğum 
sonrasında pozitif olduğu ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle anne ve 
babanın, özellikle de çalışan, aşı olmamış gebelerin doğum öncesi ve 
sonrasındaki 15 günde kendilerini izole etmeleri çok şart” diyor. 

Aşırı kaygıdan kaçının
Yenidoğan dönemi anne baba da kaygıyı tetikleyip arttırabilirken, 
hele bir de pandemi sürecine denk gelmesi çok daha fazla 
anksiyeteye yol açıyor. Bu nedenle yeni doğan bebeğin bakımında 
kaygı düzeyinin fazla olması anne babada uyku düzensizliklerine 
neden olurken; bebekte de uykuya dalma sıkıntısı, gerginlik, 
beslenme ve gaz sorunlarına neden oluyor. Anne baba mümkün 
olduğu kadar izole bir şekilde bebekleri ile kaldıkları, çevre ile teması 
kestikleri taktirde hastalık korkusu da azalacağı için bebekleri ile 
daha rahat ortamda birlikte olabilir, bu sorunların önüne geçebilirler.

Bebeğinizin aşılarını mutlaka düzenli yaptırın
Bebeğin yeni doğan süreci ve sonrasındaki aşılama süreçlerini 
atlamamalı ve aşılarına düzenli devam edilmelidir. 

Anne, baba ya da bebek Covid pozitif 
ise!
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş; anne, baba ya da 
bebeğin Covid pozitif çıkması durumunda 
yapılması gerekenlere yönelik önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu;

Emziren anne Covid pozitif ise!
- Anne Covid pozitif ise çift maske 
takmalıdır.
- İlacını mutlaka kullanmalıdır.
- Beş günlük ilaç kullanma döneminde 
sütünü sağıp atmalıdır! 
- Bazı anneler ilaç kullanmayıp bebeklerini 
emzirmeyi tercih ediyorlar. Ancak ateş 
38 derece ve üstüne çıktığında hiç bir 
enfeksiyonda emzirmeyi önermiyoruz. 
Çünkü anne sütünden bulaş olabiliyor. 
- Anne Covid nedeniyle ilaçlarını 

kullanırken; emzirme gerektiği ya da memesinin dolduğu 
zamanlarda mutlaka memesini boşaltmalı, sütü sağıp atmalıdır. Bu 
süreçte bebeğin beş gün mama ile beslenmesini öneriyoruz.  
- Bebeğe bulaştırmaması açısından mutlaka mesafeye dikkat etmeli 
ve bebeğin odasına daha az girmeli, temel ihtiyaçları dışında 
mesafesini korumalıdır. 
- Test negatife dönünce; anne yeniden bebeğini emzirmelidir. 

Baba Covid pozitif ise!
Aile üyelerinden biri; örneğin baba enfekte olduysa mutlaka farklı 
bir yerde izole edilerek anne ve bebekle teması kesilmelidir. Evde 
çift maske takmalıdır. Anneye destek için farklı bir aile bireyinden 
yardım alınabilir. 

Bebek Covid pozitif ise!
- Yeni doğan bebekler de enfekte olabildiğinden; şüpheli bir durum 
varsa anne ve baba mutlaka maske kullanarak bebeğe bakmalıdır ve 
hemen hastaneye götürmelidir. 
- Bebeğin Covid testi pozitif çıkarsa; bebek Covid olduğunda genellikle 
solunum sıkıntısı olarak belirti vermektedir. Bu sebeple Covid olan 
yeni doğan bebekler evde takip edilmez ve hastanede takibe alınır. 
Oluşan bulgu ve belirtilere göre tedaviye yönlendirilir. Yeni doğan 
bebekler için özel bir Covid tedavisi uygulanmıyor. Destek tedavisi 
verilen yeni doğan bebeklerde gerektiğinde ventilatör ile solunum 
desteği yapılmaktadır.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Haziran yazıma Hubert Reeves’in şu 

sözüyle başlamak istiyorum;

“Doğa ile savaş halindeyiz. Eğer 
kazanırsak, kaybedeceğiz”…

Bir belgesel, bir dizi 
ve bir film ile hayatı 
yakalamak…

Çevre deyince size ilk film önerim; My 
Octopus Teacher 
My Octopus Teacher / Ahtapottan öğrendiklerim… 
Bu belgeseli bir türlü izleyememiştik, sonunda 
izledik ve Craig Foster seni o kadar iyi anlıyorum 
ki dedim!!! Ve spoiler vereyim, bu belgesel 
ağlatıyor! Kaderciliğin hüküm sürdüğü toprakların 
felsefelerinde, hep bu dünyaya “misafir” geldiğimiz 
olgusu işlenir! Ölümlü dünya, bu dünyanın malı 
dünyada kalır, işte “geçicisin” vurgusu yapılır! 
Doğru yanı vardır AMA bir hayvan ile bağ 
kurduğunda, onu tüm ruhun ile sevdiğin zaman, 
kocaman, derin bir dünyanın içine dalarsın! Biz 
bunu Paşa ile Fox ile yaşadık! Benim için daha 
önce kediler, şirin ve tatlı canlılarken, Paşa ve 
Fox ile kocaman bir dünyaya daldık ve hep dedim 
gibi; bizim en iyi öğretmenlerimizden oldular! 
Craig Foster da aynı duyguları, bir ahtapot 
ile kurduğu bağ ile yakalamış! Hatta şöyle bir 
cümle ile özetliyor sonunda ilişkilerini: “Bana 
bir ziyaretçi olmamayı, buranın bir parçası 
olduğumu hissetmeyi öğretti!” Bu çok büyük bir 
fark! Doğanın içinde, büyük bir düzenin parçası 
oluyorsun, doğum ile ölüm kavramı oturuyor, saygı 
duyuyorsun döngüye, akışta kalıyorsun! Ve sadece 
kedileri/ahtapotları değil tüm doğayı seviyorsun, 
yani yarattığını.. 

Marmara Denizi’ni gördükçe içim parçalanıyor. 
Biz nasıl bu kadar kötüyüz. Fabrika açarız, atıkları 
önemsemeyiz. Denetleyiciler işini yapmaz. Çevreci 
ruhunu küçümseyenler. Bu sorunları haber 
yapmayan medya ve biz duyarsız insanlar, hep 
birlikte Marmara Deniz’ini öldürdük. Tebrikler (!)



Güzel filmler ve güzel kitaplar hiç eksilmesin hayatımızdan. Yoksa bu hayatı hiç çekemezdik ve anlamazdık. 
Sevgilerimle…

İkinci önerim bir dizi film; “Tales From The Loop”.
Geçen haftalarda, “Döngü’den hikayeler” diyebileceğimiz, “Tales 
From The Loop”u izledik. Öncelikle, “bilim kurgu” sevmiyorsanız, 
bu yazıyı okumayın! Ben seviyorum işte, hem de çok! İsveçli 
sanatçı Simon Stalenhag’ın fütüristik çizimlerinden yola çıkılarak 
hazırlanmış. Zaten enteresan robotlar var ve epey keyifle 
izlettiriyorlar kendilerini. Evrenin gizemlerini keşfetmek ve çözmek 
için geliştirilen “The Loop” adlı makinenin üstüne kurulan kasabanın 
ve kasaba sakinlerinin hikâyesini anlatıyor. (Loop yorumu biraz 
Dark dizisindeki yoruma da yakın, o kısmını da sevdim). Daha önce 
sadece bilim kurgu kitaplarında gördüklerimizin, gerçeğe dönüştüğü 
bu kasabadaki insanların sıra dışı hikâyesi, gündelik hayatın 
sıradanlıkları ile birlikte anlatılmış. Yani o bilim insanlarına ait 
adanmışlık duygusunu hissettiriyor karşı tarafa! Tüm hayatı bu sırrı 
çözmeye çalışan insanların karmaşıklık içinde sıradanlığı… Einstein 
kafasını göstermişler yani. Ben özellikle paralel evren yorumu olan 
kısmı çook beğendim! Bence en iyilerinden biriydi bugüne kadar 
izlediklerim/okuduklarım içinde!  Robot kol hikayesi de yakalayıcı 
ve etkileyiciydi yine. Dizinin kamera önü de arkası da iyi ekiplerden 
oluşmuş bu arada. Bu ilk sezonda yönetmen koltuğuna oturan 
isimler arasında, son yıllarda yönetmen olarak adından söz ettiren 
başarılı oyuncu Jodie Foster ve Finding Nemo, WALL·E, John Carter 
gibi filmlerin yönetmeni olan Andrew Stanton da yer alıyor. Dizinin 
başrollerinde Rebecca Hall’u farklı yapımlarda da izleyip beğendiğim 
için, bu rolün de hakkını verdiğini düşünüyorum! Bu arada hikayeler 
tamamlanmadı! Dilerim 2. sezonu hızla çekerler ve yayınlarlar, 
çünkü bu sezon biraz zeminini oluşturdular hikayenin, ben 2. sezon 
derdini daha iyi anlatacak umudu içindeyim! Imdb 8 puan verdim, 
meraklısına... 

Bu ay üçüncü ve son olarak Baba’yı/The Father filminden 
bahsetmek istiyorum. 
Yürek dağlayan alzhemier hastalığını anlatması, tüm gerçekliği 
ile ortaya koyuşu müthiş, müthiş! Bugüne kadar yapılan, bu tarz 
filmlerde olaya hep dışarıdan bakıp, bu sorunları yaşayan insanların 
yaşadıklarını anlamak yerine, perdeye/ekrana bir yakınları gibi 
konumlandırılırdı! Hatta bu filmler, hastalanan kişiyi anlamak 
yerine, izleyiciye, acıma duygusunu verip, hastanın gerçekliğinden 
de uzaklaştırırdı. Oysa bu kez, tamamen hasta kişinin zihninin 
içine girmiş ve yaşanılanları onun gözünden ilk ağızdan anlatmış! 
Bu durum da, “olması gerektiği gibi” izlerken gerici ve bir o kadar 
da üzücü, mideye kramplar sokup, kalbi sıkıştıran bir hissiyata 
dönüştürmüş sahneleri! Alzehimer hastalarının özellikle yer ve yön 
sorunları, zihnin karmaşıklığı, zaman sıçramaları, gördüğü yüzleri 
karıştırması, gerçeklikten sürekli kopmaları, hiç bu kadar net sinema 
dünyasında anlatılmamıştı. Daha doğrusu, “kişinin zihninden” 
neredeyse hiç bu kadar doğru aktarılmamıştı. Yönetmen, Florian 
Zeller, mükemmel oyuncular, Anthony Hopkins ve Olivia Colman, 
“çok iyi gözlemlenmiş” diyaloglar ile izleyiciyi yakalıyor ve hastalığın 
zorluğunu, yaşayanın ve alzhemier yakının yaşadıklarını, en net hali 
ortaya koyuyor. Bir ara Anthony Hopkins’in gerçekten bu hastalıkla 
mücadele ettiğini düşündüm; o derece! Açık ara Oscar’lıkmış 
oyunculuğu! Çarpan kapıların ardından gelen zamansal atlamalar, 
diyaloglarla gelen tutarsızlıklar ve ne olduğunu tam anlayamadığımız 
olaylarla zihnin karmaşıklığı, insanın içini acıtıyor! Son sahne de 
artık hıçkırıyordum, hemşireye “annemi istiyorum” demesindeki 
masumluk yıktı geçti beni! Bence başyapıt! Babalar Günü ayına 
yaraşan bu film tüm babaları kalbinden öpmemiz için yapılmış sanki. 
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Dekorasyonda yaz aylarına hazırlık yapılan şu günlerde 2021 yılının yaz 
trendleri ve pandemi dolayısıyla daha da ön plana çıkan balkon ve teras 
düzenlemeleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Cıvıl cıvıl 
renklerin yanı sıra organik formların, yuvarlatılmış hatların ve yumuşak 

dokuların karşımıza çıktığı son trendleri analiz eden İç Mimar Eda Tahmaz’a 
göre, bu yaz yaşam alanlarımızı doğallık ve hafiflik ele geçiriyor.

2021 YILINDA
DEKORASYONDA YAZ TRENDLERİ

Yirmi yılı aşkın süredir ticaret, konut ve konaklama yapıları başta 
olmak üzere proje ve danışmanlık alanlarında kazandığı uzmanlık 
ile ürün tasarımı, mimari ve iç mimari projeler üzerine faaliyetlerini 
sürdüren EDDA Architecture Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, 
dekorasyonda yapılacak küçük değişiklikler ile yaşam alanlarının 
yılın trendlerine uygun olarak yaza nasıl hazırlanabileceği 
konusunda ipuçları verdi. Canlı renkler, organik formlar ve yumuşak 
dokuların ön plana çıkacağı bu mevsimde doğal ve sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilen malzemeler yaşam alanlarımızı bütünüyle 
ele geçiriyor.

Canlı renkler, organik formlar, doğal malzemeler…
Pantone’un 2021 yılı için belirlemiş olduğu Ultimate Gray (Dumanlı 
Gri) ve Illuminating (Parlak Sarı) renkleri dekorasyonda üstünlüğünü 
korurken yaz aylarında bu renklerin yanına dış atmosferi iç 
mekanlarda hissettiren Gök Mavisi (Pantone 15-4020 Cerulean) rengi 

de ekleniyor. Pastel turuncu ve yeşil gibi sıcak renkler de mevsimin 
canlılığını yansıtan renkler arasında.

Doğal yaşam ve farkındalığın ön planda olduğu bu dönemde 
sürdürülebilir malzeme kullanımı da günden güne artıyor. İç ve dış 
mekan mobilyalarında hasır, rattan, hazeran, bambu, doğal ahşap 
ve doğal taşlar sıkça kullanılıyor. Ayrıca malzemesi sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilen Hindistan cevizi lifi, deniz yosunu, keten, 
kenevir ve jüt gibi malzemelerden el dokuması halılar da gittikçe 
yaygınlaşıyor.

Bu yıl ayrıca yaşam mekanlarımızda mobilyalarda yuvarlatılmış 
hatlar, kalem bacaklar ve kıvrımlı, boğum boğum organik formlar 
ön plana çıkıyor. Organik ve akıcı formlarda tasarlanan mobilyalarla 
mekanlarda samimi ve farklı bir atmosfer oluşturmak mümkün. 2021 
yılının yaz aylarında da popülerliğini koruyacak olan bu organik 

İç Mimar Eda Tahmaz:
“Bu Yaz Yaşam Alanlarımızı Doğallık ve Hafiflik Ele Geçirecek...”



formlar kanepelerden, top gibi puf koltuklara, yuvarlatılmış 
şekilde ve amorf yapıda aydınlatmalara ve aksesuarlara kadar 
dekorasyonun her alanında karşımıza çıkıyor. 

Yumuşak dokulu kumaşlar, el yapımı aksesuarlar...
Hafifliği ve doğallığı ile tercih edilen hasır ve rattan malzeme 
kullanılarak üretilen oturma birimleri, yatak başları, gardırop 
kapakları ve komodinler ise bu yazın yükselen mobilya trendleri 
arasında yer alırken ev tekstillerinde yumuşak dokulu kumaşlar 
hakimiyetini ilan ediyor. Doğal malzemelerle biçimlendirilmiş el 
yapımı ürünler, evlerimizde duvar aksesuarı olarak kullanılan 
hasır tabaklar ve dokuma duvar süsleri de bu yıl karşımıza sıklıkla 
çıkacak olan trendler arasında.

Zemin ve duvar kaplamalarında da doğallıktan vazgeçemiyoruz. 
Doğal ahşap kaplama malzemeler, ahşap görünümlü fayanslar, 
mermer, terrazzo, porselen seramik ve özellikle banyo ve 
mutfaklarda kullanılan değişik renk ve dokudaki mozaikler sıklıkla 
tercih ediliyor. Duvar kaplamalarında ise doğal hasır malzeme 
görünümlü ve geniş yapraklı bitki-hayvan desenli duvar kağıtları 
bu yazın majör trendlerinden biri. Ayrıca işlevlendirebileceğimiz 
yeşil bitki duvarları da sıkça kullanılmakta. 

Banyo ve mutfaklara bakıldığında ise özellikle banyolarda bu yıl 
düzensiz, pürüzlü yüzeyli doğal malzemelerin kullanıldığı, banyo 
aksesuarlarında eskitilmiş metal, bakır ve pirinç malzemelerin 
öne çıktığı konseptler dikkat çekmekte.Mutfaklarda ise doğal, 
kolay temizlenebilen malzemeler ve nötr renkler daha çok tercih 
ediliyor. Mutfak ada ve bar tezgahlarında renkli, desenli çinilerin 
ve seramiklerin kullanılması da oldukça yaygınlaşıyor. Patine 
ahşap yüzeyler, eskitilmiş metal dokular, pirinç ve bakır mutfak 
aksesuarları mutfaklarımıza giriş yapıyor. 

“Küçük değişikliklerle, farklı ve yeni bir atmosfer 
oluşturabiliriz.”
Peki, yaz trendlerini küçük değişiklikler ile evlerimize nasıl 
yansıtabiliriz? Küçük dokunuşlar ile büyük değişimler 
yaratılabileceğini vurgulayan İç Mimar Eda Tahmaz, bu konu 
hakkında önerilerini aktarıyor: “Örneğin, fazla vakit geçirdiğimiz 
mekanlarda doğayı hatırlatan bir duvar kağıdı ya da doğal 
görünümlü dokulu bir duvar kağıdı kullanılabilir. Bunun yanı 
sıra daha çok dış mekan mobilyalarında kullanıldığı görülse de 
hasır, rattan ve hazeranı evlerimizde kullanmakta fayda var 
diye düşünüyorum. Çünkü bu malzemelerin mekana kattığı 
sıcaklık ve doğallık ile farklı bir etki yakalamamız mümkün 
olacaktır. Bu malzemeler yatak başlarında, gardırop kapaklarında, 
komodinlerde ve oturma birimlerinde kullanılabilir. Kullandığımız 
aydınlatmaları da daha şeffaf görünümlü aydınlatmalarla 
değiştirebiliriz. Yaşadığımız mekanları bitkilendirmek de doğayı 
evde hissetmek açısından önemli olacaktır. Yaz aylarında 

Eda Tahmaz Hakkında:
1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Restorasyon Bölümü’nden mezun olan Eda Tahmaz, 1991-1994 
yılları arasında katıldığı birçok restorasyon projesi ve uygulama 
çalışmasının ardından 1994-1998 yılları arasında eğitimine Mimar 
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde 
devam etmiş, ardından Illinois Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 
Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında ise Chicago’da 
bulunan Bilim ve Endüstri Müzesi’nde tasarımcı olarak görev aldı. 
1999-2008 yılları arasında TE Architects’te kurucu ortak olarak 
çalışma hayatına devam eden Eda Tahmaz, 2008 yılından beri 
kurucusu olduğu EDDA Architecture bünyesinde baş tasarımcı olarak 
görev alıyor. 

pencereyi açtığımızda evde kendimizi doğayla iç içe hissetmek bu 
küçük değişikliklerle mümkün olabilir.”

Balkon ve terasları ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeli... 
Son olarak, pandemi dolayısıyla daha da önem kazanan balkon ve 
teras düzenlemelerine değinen iç mimar, balkon ve teraslarımızda 
düzenlemeler yaparken ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket 
etmemiz gerektiğinivurguluyor. Örneğin; ailemizle kahve içerken 
sohbet edebilmemiz ve akşam yemeklerimiz için masa, sandalye 
ve puf gibi rahat oturma birimlerinin olmazsa olmazlar arasında 
sayılabileceğini belirtiyor. Kullanacağımız malzemelerin ise 
daha sıcak ve etkili bir görünüm yaratacağını ekliyor. Masa 
ve sandalyelerde, oturma birimlerinde,  yaz aylarının trend 
malzemelerinden olan hasır, rattan, bambu gibi malzemeler 
kullanarak evlerimizin bu en keyifli yarı açık alanlarına farklı bir etki 
katabileceğimizi belirten Eda Tahmaz’ın  renk konusundaki önerisi 
ise bej ve nude yanında gök mavisi, yeşil ve turuncu gibi mekana 
enerji katan renklerden yana.



Bacakta üç çeşit toplardamar bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi varislerin geliştiği yüzeyel toplardamarlar olup, hemen 
cildimizin altında seyrederler. İkincisi derin toplardamarlar olup 
bacak kaslarının ortasından seyrederler ve kirli kanın %90’nını 
taşırlar. Üçüncüsü ise derin ve yüzeyel damarları birleştiren 
toplardamarlardır.

Toplardamarlarımızın en önemli yapısal özelliği içlerinde yalnızca 
bacaktan kalbe doğru kan akımına izin veren kapakçıkların 
bulunmasıdır. Bu kapakçıklar kan yukarı hareket ederken açılırlar, 
kan geriye hareket ederse hemen kapanırlar.

Varisler nasıl gelişir?
Çok çeşitli nedenlere bağlı 
olarak bu kapakçıklardaki 
bozulmalar ve buna bağlı 
olarak kapakçıkların 
kapandıklarında kanı geriye 
doğru kaçırmalarına bağlı 
venöz yetmezlik gelişir. Venöz 
yetmezliğe bağlı bacakta 
oluşan yüksek basıncın etkisi 
ile de varisler, ödem ve cilt 
değişiklikleri gelişir.
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Varisler, ödem ve ciltteki 
değişiklikler bacaktan 
kirli kanı taşıyan 
toplardamarlarımızın 
hastalıklarına bağlı 
olarak gelişmektedirler.

ETKİLİ VE ESTETİK 
DOKUNUŞLARLA 
TATLI VEDA

Varislere, 

Varisler, ayak veya el sırtı hariç, normale görülmeyen yüzeyel 
toplardamarların ve dallarının bacakta herhangi bir yerinde görünür 
hale gelmeleri varis olarak nitelendirilir.

Varisler ciltte kılcal varisler veya yüzeyel toplardamarın dallarından 
kaynaklanan büyük varisler şeklinde kendisini gösterebilmektedir.

Varis gelişiminde risk faktörleri nelerdir?
Varis gelişiminde, genetik faktörler, çok sayıda doğum yapılması, 
şişmanlık, ayakta uzun süre sabit durmayı gerektiren işlerde çalışma, 
Antalya gibi sıcak iklimlerde yaşama etkili olmaktadır.

Varislerde hangi şikayetler gelişir?
Bacaklarda genellikle tek taraflı ödem ve ayak bileği bölgesinde 
renkte koyulaşma ve ciltte sertleşme gibi bulgular görülür. Yüksek 
basıncın etkisi altında uzun yıllar kalan hastalarda ayak bileği 
bölgesinde egzema ve yaralar da görülmeye başlar. Bu bölge de 
kaşıntı ile birlikte ayak tabanlarında yanmalar gözükür. Ayrıca bu 
kişilerde kirli kanın bacakta göllenmesine ve zararlı metabolik atık 
maddelere bağlı bacaklarda kramplar gelişir. En rahatsızlık verici 
durum ise akşamları bacaklarda oluşan şiddetli ağrılardır.
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Ciddi venöz yetmezliği ve varisleri olan hastalarda en korkulan 
durum, varisli damarlarda kanın göllenip pıhtı oluşumuna zemin 
hazırlamasıdır. Özellikle uzun seyahatlerden sonra pıhtı oluşumu ve 
buna bağlı akciğer embolisi en korkulan komplikasyonudur.

Varis tanı ve tedavisinde yaklaşımlar nelerdir?
Hastalar genellikle yaşam kalitesi ve görüntüde çok ciddi bozulmalar 
başlayınca tedavi için müracaat etmektedirler.

Hastalarda bacakta bulunan ağrı, ödem ve cilt değişiklikleri 
nedeniyle hangi bölüm tarafından tedavi edileceklerini tam olarak 
kavrayamazlar. Buna bağlı olarak, fizik tedavi, ortopedi ve cildiye gibi 
pek çok klinikten geçtikten sonra kalp damar cerrahisine müracaat 
etmektedirler.

Kalp damar cerrahisinde öncelikle hastanın şikayetleri ve 
toplardamarları tam olarak değerlendirilmelidir. Kalp damar cerrahı 
tarafından Doppler inceleme de yapılabilmelidir.
Kalp damar cerrahının kendi muayene ve Venöz Doppler ultrason 
bulguları, radyolog tarafından yapılan Venöz Doppler ultrason 
bulguları da göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır.

Hastaların Venöz Doppler incelemesinde eğer derin 
toplardamarlarda tıkanıklık saptanırsa yüzeyel toplardamarlardaki 
varislere dokunulmaz. Sekonder varis olarak nitelendirilen bu 
damarlar taşıyıcı olarak görev yapmaktadırlar.

Bacaklarda varis bulunan hastalara yapılan Venöz Doppler 
ultrasonda en sık rastlanılan bulgu, kasık bölgesinde derin 
toplardamardan yüzeyel toplardamara geri kaçaklardır.

Venöz Doppler esnasında hastaya ıkınma hareketi yaptırılarak 
toplardamar kan akımının durdurulması sağlanır. Bu aşamada kan 
aşağıya doğru hareket ederken kapakçıklar kapanır ve yalnızca yarım 
saniye kadar kan geriye hareket edebilir. Kapaklardan geriye 1 sn 
kaçak olursa hafif, 2sn olursa orta, 3sn olursa ciddi venöz yetmezlik 
var deriz.

Tedaviye, hastanın şikayetine, muayene bulgularına ve dopplerde 
çıkan sonuçların ciddiyetine göre karar veririz.

Tedavide çok çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Hafif ödemi bulunan 

Detaylı bilgi için www.varis-tedavi.com web sitemizi ziyaret ediniz.
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ve Venöz Dopplerde hafif kaçağı bulunan kimselerde yaşam tarzı 
değişikliği ve ilaç tedavisi yeterli olabilmektedir.

Bacakta ciddi ödem veya varis bulunan kimselerde sıklıkla dopplerde 
ciddi kaçaklar eşlik eder. Bu hastalarda tedavide en önemli yaklaşım 
bu kaçakların ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için geçmişte 5-10 
cm kesiler yapılarak açık cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktaydı. 
Günümüzde cerrahi tedavilerin yerini Lazer, radyofrekans veya 
yapıştırıcı gibi tedaviler almıştır. Kaçaklar ortadan kaldırıldıktan 
sonra cilt üzerindeki varisler mikro cerrahi ile 1mm’lik kesilerden 
ağrısız olarak çıkarılmaktadır. Hastalar bu tedaviler ile kozmetik 
bozukluk yaratan varislerden ve şikayetlerden kısa sürede 
kurtulurlar.

Eğer ayrıca bacaklarda kılcal varisler de varsa buna yönelik 
olarak 1 ay sonra köpük skleroterapi uygulanmaktadır. Bunda da 
deterjan kökenli sklerozan madde hava ile köpürtülerek daha fazla 
kılcal varise nüfuz etmesi sağlanır. Kılcal varislere yapılan birkaç 
enjeksiyonla köpüğün kılcal varis içerisine dolması sağlanır. Daha 
sonra damarda bir kaç aşamadan sonra, bir kaç ay içerisinde kılcal 
varisler kaybolurlar.

Bu tedavilerden sonra varisler veya şikayetler nüks 
edebilir mi?
Bu tedavilerden sonra nüks, kaçağın devam etmesine veya 
daha önceden kaybolmuş olan kaçağın tekrar ortaya çıkmasına 
bağlı gelişebilir. Bu durum lazer, radyofrekans veya yapıştırıcı 
tedavilerden sonra %2 oranında görülebilmektedir.

Sonuç olarak, ağrısız ve etkili yöntemler ile varislerimizden ve 
buna bağlı problemlerden %98 oranında, kısa sürede, kalıcı olarak 
kurtulabilmekteyiz.
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Güçlü sesi, geniş repertuarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros’un, Barış Manço ile 
çocukluğuna dayanan özel bir hikayesi de var. Söz ve müziği Barış Manço’ya ait olan Evelallah’ın düzenlemesi ise Volga Tamöz’e 
ait…  

Sizin şarkıcı olmanızda Barış Manço’ya öykünmenizin de etkisi var mı? 
Çocukken gittiğim ilk konserdi Barış Manço konseri. Barış Manço’nun müziğinden, sahnedeki halinden ve tavrından çok 
etkilendiğimi söyleyebilirim. Müziğe olan yatkınlık bence doğuştan geliyor. O gün orada Barış Manço ile küçük yaşta yolumun 
kesişmesi bir tesadüf değildi. Yıllar sonra bu kez müzisyen olarak buluşacağımızın bir habercisiydi. Şarkının klibinde de bu 
anlattıklarımı bir kısa film tadında izleyici ile paylaştık.

“Barış Manço ile buluşmamız 
tesadüf değildi”

Daha önce yayınladığı 
albüm ve teklilerle 
müzikseverlerin 
beğenisini toplayan 
Barbaros’un yeniden 
yorumladığı “Evelallah” 
DMC etiketiyle tüm 
dijital platformlarda 
dinleyici ile buluşuyor. 
Klasikten Caz’a, 
müzikallerden pop 
müziğe kadar farklı tür 
ve dillerdeki repertuarı 
ile sahnelerde 
dünya müziğinin en 
güzel örneklerini 
sunan Barbaros ile 
Barış Manço şarkısı 
Evelallah’ın hikayesini 
ve yeni projelerini 
konuştuk.

BARBAROS:BARBAROS:
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Hayatının ilk konserine giden o çocuk bu kez Barış Manço’ya vokal 
yapmak için stüdyoya girdiğinde ne hissetti?  
Çok duygulandık. Fotoğrafı özellikle yanımda götürmüştüm. Fotoğrafın üzerine 
16 yıl sonra tekrar bir not düştü. Best of albümü Mançoloji için vokalisti olarak 
stüdyoya girdim. Müzik hayatımda unutamayacağım en özel anlardan biriydi 
benim için. Şimdi de bu kez onun şarkısını seslendiriyorum. 

Şarkı ile ilgili şu ana kadar tepkiler nasıl?
Şu ana kadar gerek dijital platformlardan gerekse dinleyicilerden çok güzel 
tepkiler aldık. Şarkının yeni düzenlemesi çok beğenildi. Bu vesile ile hayatımda çok 
özel bir yeri olan Barış Manço’yu da tekrar andığımız için çok mutluyum.  

Klipte size bir çocuk oyuncu da eşlik etti değil mi?
Evet. Cep Herkülü Naim filminde Naim Süleymanoğlu’nun çocukluğunu 
canlandıran Batuhan Davutoğlu, benim de çocukluğumu oynadı. Onunla birlikte 
ben de çocukluğuma doğru bir yolculuğa çıktım. Klibi Murad Küçük yönetti. 
Daha önce Derbeder klibinde de birlikte çalışmıştık. Klibin sonunda da her şeyin 
başlangıcı olan o fotoğrafı paylaştık. 

Sizin müzikte varmak istediğiniz yer neresi? 
Çalışmaya üretmeye devam etmek ve müzik yoluyla insanlarla kurduğum ilişkiye 
devam etmek istiyorum. Elbette geniş kitlelere daha çok konser yapmak her 
müzisyenin isteyeceği bir şeydir ama bir dinleyicinin kalbinde yer edebilmek çok 
daha heyecan ve mutluluk verici. Senfonik projelerimiz ve yabancı sanatçılarla 
ortak projelerimiz olacak.

Sahne üzerinde klasik, caz, pop gibi birçok türün sesisiniz. Şu ana 
kadar yer aldığınız projelerde sizin için en özel olanlar hangileri? 
Sabri Tuluğ Tırpan ile birlikte Bodrum Caz Festivali’nde “A Touch Of Jazz” projesi 
ile sahne aldık. Projeye hazırlanırken Randy Esen ile birlikte çalıştım o süreçte 
yorumculukla ilgili çok şey gözlemleme fırsatım oldu. Oynadığım müzikaller, 
Sertab Erener ile Zorlu’da Phantom of the Opera’dan düetler yapmam, Alessandro 
Safina gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmak, Ajda Pekkan ile sahne almam ilk 
aklıma gelen ve unutamayacağım anlar.

Evelallah’ın ardından yeni bir şarkı müjdesi var mı?
Ülkemizin uluslararası kariyere sahip en büyük isimlerinden Dario Moreno’nun 
şarkılarından oluşan senfonik bir proje için hazırlanıyorum. Evelallah’ın hemen 
ardından bu kez yeni bir şarkı da yayınlayacağım.
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YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

KIBYRA
Hızlı atların ve kahraman savaşçıların şehri: 

Uzanıp hafif sakinleştirmek için atlarının 
yelelerini okşadı. Adrenalini hisseden kaslı 
hayvanlar şimdiden ok gibi fırlamaya hazırdı. 
Dışarıda ismini haykıran 12 bine yakın 
seyircinin sesi çığ gibi üzerine geliyordu. Son 
kez koşumlarını kontrol etti ve miğferini giydi. 
Ardından yarış arabasını sürerek yüksekliği 
yedi metre olan anıtsal kapıdan protokolü 
selamlamak üzere stadyuma girdi...

Kibyra Stadyumu’nun batı 
yamacında bulunan yirmi bir 
basamaktan en üstte olanında 
otururken sanki yarışa katılan 
güçlü gladyatörün heyecanını 
ben de hissediyordum. Ona 
tempo tutan binlerce seyircinin 
haykırışları asırlar sonra bile bu 
anıtsal yapıda yankılanıyordu. 200 
metre uzunluğundaki pist hala ev 
sahipliği yaptığı yarışların enerjisini 
barındırıyordu. 

Antik dönemde Likya, Kayra, Pisidya 
ve Frigya bölgelerinin kesişme 
yerinde ve ticaret yollarının tam 
merkezinde kurulan Kibyra, bugün 
Antalya-Denizli yol güzergahında 
Gölhisar ilçesi sınırları içerisinde 
kalmaktadır. Kibyra isminin tam 
anlamı bilinmese de genel kanı 
Eski Anadolu halklarından biri 
olan Luvilerin kullandığı Luvice 
olduğudur. Antik dönem gezgini 
Strabon yazılarında Kibyra halkının 
aslen Lidyalı olduklarından 
bahseder. Ayrıca o dönemde kentte 
Lidce, Solymce, Pisidce ve Hellence 
olmak üzere dört farklı dilin 
konuşulduğunu da aktarmıştır.

Arkeolojik buluntular Kibralıların 
İ.Ö 4.-3. yüzyıllarda bölgeye 
yerleşmeye başladıklarını gösterir. 
Kentin bugün görülebilen tüm 
mimari kalıntıları ise Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne aittir. 
Kibyra, II. Eumenes (İ.Ö. 197-159) 
zamanında Bergama Krallığı 
egemenliğinde görünmektedir. 
Hemen sonrasında M. Ö. 2. - 1. 
yüzyıllarda, yörenin politik 
tarihinde önemli bir yere sahip 
olduğu bilinen Kabalis Tetrapolisi / 
Kabalis Bölgesi Dört Kent Birliği’nde 
yer alır. Meclis, kentlerin temsilciler 
aracılığıyla katıldıkları oylama 
esasına göre düzenlenmiş bir karar 
alma mekanizması şeklindeydi. Bu 

siyasi birlikte sadece Kibyra iki oy hakkına sahipken, diğer üç kent birer oy hakkına sahipti. 
Strabon’a göre Kibyra, bu birliğin ordusuna 30 bin piyade ve 2 bin atlı süvari çıkarabildiği için 
iki oy hakkına sahipti. Tarihsel kayıtlar söz konusu birliğin İ.Ö. 82 yılında ortadan kaldırıldığını 
ve Kibyra’nın, Asia Eyaleti’ne, diğer kentlerin de Likya Birliği’ne dahil edildiğini gösteriyor. 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise Kibyra, Asia Eyalet Valisi’nin yargı merkezi olmuştur. 
Başkentliğini Kibyra’nın üstlendiği Tetrapolis’in toplantı merkezinin ve belki de Roma 
İmparatorluk Dönemi kent meclisi ve yargı binasının yine bu kentte, “Bouleuterion / Meclis 
Binası” olduğu düşünülmektedir. İ. S. 23 yılında meydana gelen büyük bir deprem sonucunda 
yerle bir olan kente; o zamanki Roma İmparatoru Tiberius 5 yıl için vergi affı getirmiş, ayrıca 
para yardımında da bulunmuştur. Böylelikle kent yeniden inşa edilebilmiş ve Kibyralılar 
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imparatora olan minnettarlıklarını kentlerinin adını 
“Caesarea Kibyra = İmparatorun Kibyrası” olarak 
değiştirerek göstermişlerdir. İ.S. 43’de Roma senatosu 
imparator Cladius’un emriyle Likya’nın bir Roma eyaleti 
olduğunu ilan etti. Kibyra özellikle İ.S. 1. - 3. yüzyıllarda 
en parlak dönemini yaşamıştır.

Kibyra ana kenti birbirinden derin yarlarla ayrılan 
hakim üç tepe  üzerinde oturmaktadır. Şehirde kamu, 
sivil ve dini yapıların belli bir bütünlük oluşturacak 
biçimde, simetrik düzenlendiği görülür. Yapılar göl ve 
ova manzarasına hakim konumda ve hiçbir yapı bir 
diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde, tepeler 
üzerine teraslanarak yerleştirilmiştir. Bu yerleşim 
planı bugün şehri gezenler için hoş bir gezi güzergahı 
oluşturmaktadır.

Kente gelenleri karşılayan ilk ve en gösterişli yapı olan 
Stadion Anadolu’nun en dikkat çeken stadyumlarından 
biridir. Kentin anıtsallığına yakışacak biçimde özgün 
bir mimariye sahip olan yapıya yüksekliği 7 m., 
uzunluğu 30 m.’ye varan anıtsal bir kapı ile girilir. 
Daha yüksek olan batı yamacına 21 oturma basamağı 
yerleştirilmiştir. Bunun tersine doğu yamacında 7 
oturma basamağı konularak mimari olarak batı sıralarda 
oturan seyircilerin muhteşem ova ve göl manzarası 
kapatılmamıştır. Batı oturma sıralarının tam ortasında, 
diğer birçok Stadion’da görülmeyen bir protokol alanı 
ayrılmış ve hemen karşısına açılan kapı ile sporcuların 
sırayla sahaya girip protokoldekileri selamlamaları 
sağlanmıştır.

Yapılaşma doğuda Stadion’dan batı uçtaki Tiyatro ve 
Meclis Binası’nın oturduğu sırt arasında yoğunlaşmıştır. 
Stadion’dan Meclis binasına yaklaşık 20 dakikalık bir 
yokuş yukarı yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Ben Ağustos 
ayında denk geldiğim bu yürüyüşte biraz zorlansam 
da genel olarak çok yorucu bir parkur sayılmaz. Bu 
aks üzerinde yürürken, ana cadde, ikincil yollar, 
idari ve yargı binası işlevli bazilika, tapınaklar, pazar 
yeri (Aşağı ve Yukarı Agoralar) ve  kentin ekonomik 
yaşamının canlılığını belgeleyen küçük işletmelerin 
kalıntılarını  görebilirsiniz. Kentin su ve kanalizasyon 
şebekesini de yer yer görmeniz mümkün. Künk adı 
verilen toprak boruların döşendiği zemin iyi korunarak 
gelmiş günümüze. Antik kaynaklar ve yazıtlardan 
okunan bilgilere göre; Kibyra özellikle demir işçiliğinde, 
dericilik ve at yetiştiriciliğinde ünlüdür. Ayrıca Tiyatro 
tepesinin güney yamaçlarında yoğun biçimde bulunan 
akıntı seramik parçalarının türü, yapısı ve yoğunluğu 
Kibyra’nın çömlekçilikte de gayet iddialı olduğunu 
gösterir.

Ben antik kentleri dolaşırken o dönemin yaşayış şeklini 
hissettiren detaylardan çok etkileniyorum. Bu manada 
Kibyra’da Antik kentin agora bölümünde yapılan 
kazı çalışmalarındaki bir fırın buluntusu beni çok 
heyecanlandırdı. Burada fırın ve fırının önünde küçük bir 
ocak ve hemen yanında bir metre çapında iki büyük ve 
bir küçük mermer masa kalıntıları bulunmuş. Yapının ön 
bölümünde bulunan ve ‘Filosebaston’ -Latince ‘Dostların 
Yeri’ ya da ‘Kibyra Dostu-’ anlamındaki yazıt tabela 
buranın bir restoran olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Yaklaşık 25 kişiye servis verebilen restoranda şehir 
dışından gelen tüccarlara servis yapıldığı düşünülüyor. 
Fırının alt kısmında cam, seramik, kemik kalıntıları ve 
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sikkeler bulunmuştur. Bu buluntular ışığında yapının bin 500 ya da 
bin 550 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Agora bölümünde antik dönemde 
restoran olarak kullanılmış ama henüz kazı başlatılmamış başka 
dükkanlar da bulunuyor. Yani Kibyra’daki yaşam hakkında daha 
keşfedilecek çok şey var.

Gezi parkurunda yukarı doğru devam edildiğinde, büyük oranda 
sağlam durumdaki Tiyatro manzaraya hakim konumda, ana tepenin 
doğu yamacında tüm haşmetiyle yer almaktadır. Yarı dairesel planlı 
üç katlı oturma sırası, beş kapılı sahne binası ve yaklaşık dokuz bin 
kişilik izleyici kapasitesiyle, Anadolu’daki orta büyüklükte birçok 
antik tiyatroyla özdeştir. Oturma yerlerine, bugün güneydekinin 
süslü kapısı tamamen sağlam durumda görülebilen, yanlardaki 
iki tonozlu geçitle ulaşılır. Oturma sıralarını yatay bölen yürüme 
yolunun (Diazoma) parapet bloklarında, kentin ileri gelen kişi ve 
ailelerinin isimleri, kent için yaptıkları hayır işleri Hellence olarak 
kazınmıştır. Yukarısında, oturma sıralarının hemen bitiminde, daha 
sonradan kiliseye çevrilmiş bir tapınak kalıntısı görülebilmektedir.

Meclis Binası / Müzik Evi 2009 yılı kazısı sonucunda, 52,5 m. cephe 
uzunluğu, 12,80 x 4,35 m. boyutundaki sahnesi, 31 oturma sırası ve 
3600 kişilik kapasitesiyle, Antik Çağ Anadolu’sunun en görkemli ve 
büyük, üzeri çatıyla kapalı yapılarından biri ortaya çıkarılmıştır. 
Kazılar sonucunda Meclis Binası / Müzik Evi olarak adlandırılan 
yapının, aynı zamanda kış aylarında Tiyatro ve Kibyra’nın bir yargı 
merkezi olmasından dolayı da bir mahkeme binası işlevlerinde de 
kullanıldığı öngörülmüştür. M.S. 2. yüzyılda, son şekliyle inşa edildiği 
anlaşılan yapı, bir yangın sonucu göçtüğü anlaşılan çatısı haricinde 
neredeyse tamamen korunmuştur. Ele geçen sütun parçaları ve 
mermer kaplama plakalarından iç cephesinin renkli mermerlerle 
kaplanmış olduğu, sahnesinin de heykel ve sütunlarla süslenmiş 

olduğu anlaşılmıştır. Yapının orkestra 
bölümünün tam merkezinde kırmızı, 
beyaz ve yeşil mermerden yapılmış 
bir Medusa başı mozaiği, tamamıyla 
sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. 
Bir orkestranın zemin döşeminde 
böylesine bir Medusa resmi, Anadolu 
arkeolojisi için tekil örnektir. 
Medusa, yılanlardan oluşan saçları 
ve insanları taşa çeviren bakışlarıyla, 
antik dönemde özellikle mezar 
yapılarında koruyucu olarak figür 
olarak karşımıza çıkar. Bouleuterion 
/ Odeion’un orkestrasında 
betimlenen Medusa’nın, iri gözleri, 
kalın dudakları arasından görülen 
dişleri, dışarı sarkmış dili, kanatlı 
başlığı ve dalgalı saçları arasına 
ve boynuna dolanmış yılanları, 
çevresini saran kırmızı beyaz renkte 
mermerlerden yapılmış yaprak 
benzeri ışın sıralarıyla benzersiz 
olduğu ifade edilmektedir. Benim 
ziyaretim esnasında korumaya 
alınmış olduğu için üzeri kapalı 
olan Medusa’yı maalesef daha 
sonra internetteki fotoğraflarından 
görmek zorunda kalsam da Odeon/
Bouleuterion binasının önünde 
yaklaşık 540 metrekarelik bir alanı 
kaplayan geometrik şekildeki mozaik 
döşemeleri görmek beni oldukça 
heyecanlandırdı. Stoa alanına ait bu 
mozaik döşemeler neredeyse eksiksiz 
olarak bulunması ve bulunan en geniş 

mozaikli döşeme olması ile Kibyra’ya ayrıca önem kazandırmaktadır. 
Toplam  11 adet olan paneller şeklinde olan döşemelerde geometrik 
formlar kullanılmıştır. Ayrıca döşemenin yaptırıldığı tarih ve 
yapanların adlarının bildirilmesi bakımından önemli bilgiler veren 
üç adet yazıt paneli bulunmaktadır.

Kibyra döneminin yaşam şekli ve şehirciliği hakkında geniş bilgiler 
aktaran içinde yürürken kendinizi antik dönemde hissettiren bir 
şehir. Uzaktan Gölhisar gölüne bakarken asırlık mozaik zemin 
üzerinde adım adım tarihi hissetmek insanı heyecandan ürpertiyor. 
Arkeolojik kazılar ilerledikçe Kibyra yavaş yavaş ihtişamını ve 
sırlarını gözler önüne seriyor. Hatta en son olarak yaklaşık 2,5 
metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Herkül heykelinin baş 
kısmı bulundu ve bu Kibra kazıların sürpriz hediyesi oldu arkeoloji 
dünyasına. Eh bana da yeniden bir Kibyra seyahatine sebep çıkmış 
oldu! 

Peki ya siz karar verdiniz mi Anadolu Arkeoloji tarihinde gezinmeye 
ve Kibyra seyahatinizin zamanına?

Nasıl Gidilir?
Antalya – Denizli / Burdur – Fethiye karayollarının birleştiği bir 
kavşak noktasında Gölhisar ilçesinin batısındaki Akdağ kütlesinin 
eteklerinde, Gölhisar ovasına hakim tepeler üzerinde bulunur. 
Burdur’a 120 km.; Denizli’ye 105 km.; Antalya’ya 135 km. ve 
Fethiye’ye 110 km. uzaklıktadır.

Unutmayın:
Kibyra yazları güneşli ve sıcaktır. Yaz boyu ısı 30-35 C arasında 
seyretmektedir. Ziyaret esnasında yanınızda şapka, su ve güneş kremi 
bulunması ve yürüyüşe elverişli ayakkabılar giymeniz faydalı olur.
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SELİN GÜNSEV
Gelişim Danışmanı & 
Kurumsal Eğitmen

BİLGİ Mİ, 
BİLİŞ Mİ?
Öyle bir süreç yaşıyoruz ki; günlük hayatın 
rutini de değişti, hayata bakışımız da, 
ilişkilerimiz de, alışkanlıklarımız da değişti. 
Kimsenin aklına gelmeyen film senaryosu 
gibi günlerin içine düştük…
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Tüm bunları düşünürken aklıma bir soru takıldı; 
Bilmediğimiz böyle bir duruma hazırlanmak mümkün 
müydü? Mümkünse nasıl hazırlanabilirdik?
Pandemi sürecinde neye ihtiyacımız olduğuna bakınca 
belki de hazırlanabilirdik diye düşündüm.
Kendimize iyi bakmaya ihtiyacımız var, sağlıklı 
beslenip, spor yapmaya, zihnimizi olumlu düşünceler 
ile sarmaya…
İçlerinde yeni bilgi var mı?
Hayır yok!
Sürekli tekrar edilen, gayet iyi bildiğimiz ve 
yapmadığımız bilgilerimiz.
Biliyoruz ama bir türlü yapmıyoruz, çünkü bilgi ve 
biliş aynı şey değil. Bir şeyi bilmek onu yapacağınızı 
ya da yapabileceğinizi göstermiyor. Biliş ise bilip 
yapabildiğiniz süreç, bilgi ile birleşmiş farkındalık ve 
uygulama becerisi.
Bilgiyi bilişe çevirirsek elimize sihirli değnek almış 
oluruz. Çünkü bize en iyi gelecek şeyin farkındayız.

Hepimize iyi gelecek bir iyilik formülüm var, 
hepimizin bildiği ve uygulamayı bir şekilde 
ertelediğimiz formül:

Nezaketli olmak: Öncelikle kendimize, iç sesimizle 
kendimizle konuşurken seçtiğimiz sözcüklerden 
başlayarak, etrafımıza karşı nazik olalım. Hayatımızda 
inceliklere yer açmak ruhumuza iyi gelecek.
Destek: Birimizin ihtiyacı olan diğerimizin elinde 
olan, birbirimiz için hayatımızı kolaylaştırmak 
elimizde. Desteğin ilk adımı yine kendimizden geçiyor, 
ne konuda desteğe ihtiyacımız olduğunu fark edip 
destek istemeyi normalleştirmeliyiz.
Sevgi: İçten dışa sevgiye, aynaya bakıp kendimi 
seviyorum diyebildikten sonra çevreye sevgi ile 
bakmak ve göstermekte cesur hissetmek.
Yaratıcılık: Hayatımızdaki olaylara yaklaşımımızda 
"Başka ne yapabilirdim, seçeneklerim neler?" 
diye yeniden bakmak bakış açımızı geliştirmemizi 
destekleyecek. Kendinizi bile şaşırtacak çözümler 
bulacaksınız.
Gülümseme: Gülümsemek hayatın ağır havasını 

hafifletir. Ben gülümsediğim zaman içimde güneş ışığı olduğunu hayal edip mutlu 
olanlardanım. :)
Temiz hava: Ortamı değiştirmek hem bakış açımızı değiştirmemize yardımcı olur, 
hem de temiz hava kolayca ulaşabileceğimiz ve çok etkili bir farkındalık aracıdır.
Sağlıklı beslenme: Yediğimiz her şey kendimize yaptığımız bir yatırımdır. 
Sağlıklı bir beslenme planı yapmak kendimize “ben değerliyim ve iyi şeyleri hak 
ediyorum” demenin en güzel şekildir.

Formül elimizde, hepsi sık sık duyduğumuz, okuduğumuz, her gün karşılaştığımız 
bilgiler.
Buradan sonra devreye biz gireceğiz,
Formül bilgi olarak kalacak mı bilişe geçecek mi?



\\ 

\\ 

CITYKÖŞE

50

SELİN GÜNSEV
Gelişim Danışmanı & 
Kurumsal Eğitmen

BİLGİ Mİ, 
BİLİŞ Mİ?
Öyle bir süreç yaşıyoruz ki; günlük hayatın 
rutini de değişti, hayata bakışımız da, 
ilişkilerimiz de, alışkanlıklarımız da değişti. 
Kimsenin aklına gelmeyen film senaryosu 
gibi günlerin içine düştük…

Ca
rd

s 
ph

ot
o 

cr
ea

te
d 

by
 ra

w
pi

xe
l.c

om

Bu
sin

es
s 

ph
ot

o 
cr

ea
te

d 
by

 ra
w

pi
xe

l.c
om

Tüm bunları düşünürken aklıma bir soru takıldı; 
Bilmediğimiz böyle bir duruma hazırlanmak mümkün 
müydü? Mümkünse nasıl hazırlanabilirdik?
Pandemi sürecinde neye ihtiyacımız olduğuna bakınca 
belki de hazırlanabilirdik diye düşündüm.
Kendimize iyi bakmaya ihtiyacımız var, sağlıklı 
beslenip, spor yapmaya, zihnimizi olumlu düşünceler 
ile sarmaya…
İçlerinde yeni bilgi var mı?
Hayır yok!
Sürekli tekrar edilen, gayet iyi bildiğimiz ve 
yapmadığımız bilgilerimiz.
Biliyoruz ama bir türlü yapmıyoruz, çünkü bilgi ve 
biliş aynı şey değil. Bir şeyi bilmek onu yapacağınızı 
ya da yapabileceğinizi göstermiyor. Biliş ise bilip 
yapabildiğiniz süreç, bilgi ile birleşmiş farkındalık ve 
uygulama becerisi.
Bilgiyi bilişe çevirirsek elimize sihirli değnek almış 
oluruz. Çünkü bize en iyi gelecek şeyin farkındayız.

Hepimize iyi gelecek bir iyilik formülüm var, 
hepimizin bildiği ve uygulamayı bir şekilde 
ertelediğimiz formül:

Nezaketli olmak: Öncelikle kendimize, iç sesimizle 
kendimizle konuşurken seçtiğimiz sözcüklerden 
başlayarak, etrafımıza karşı nazik olalım. Hayatımızda 
inceliklere yer açmak ruhumuza iyi gelecek.
Destek: Birimizin ihtiyacı olan diğerimizin elinde 
olan, birbirimiz için hayatımızı kolaylaştırmak 
elimizde. Desteğin ilk adımı yine kendimizden geçiyor, 
ne konuda desteğe ihtiyacımız olduğunu fark edip 
destek istemeyi normalleştirmeliyiz.
Sevgi: İçten dışa sevgiye, aynaya bakıp kendimi 
seviyorum diyebildikten sonra çevreye sevgi ile 
bakmak ve göstermekte cesur hissetmek.
Yaratıcılık: Hayatımızdaki olaylara yaklaşımımızda 
"Başka ne yapabilirdim, seçeneklerim neler?" 
diye yeniden bakmak bakış açımızı geliştirmemizi 
destekleyecek. Kendinizi bile şaşırtacak çözümler 
bulacaksınız.
Gülümseme: Gülümsemek hayatın ağır havasını 

hafifletir. Ben gülümsediğim zaman içimde güneş ışığı olduğunu hayal edip mutlu 
olanlardanım. :)
Temiz hava: Ortamı değiştirmek hem bakış açımızı değiştirmemize yardımcı olur, 
hem de temiz hava kolayca ulaşabileceğimiz ve çok etkili bir farkındalık aracıdır.
Sağlıklı beslenme: Yediğimiz her şey kendimize yaptığımız bir yatırımdır. 
Sağlıklı bir beslenme planı yapmak kendimize “ben değerliyim ve iyi şeyleri hak 
ediyorum” demenin en güzel şekildir.

Formül elimizde, hepsi sık sık duyduğumuz, okuduğumuz, her gün karşılaştığımız 
bilgiler.
Buradan sonra devreye biz gireceğiz,
Formül bilgi olarak kalacak mı bilişe geçecek mi?

\\ CITYARAŞTIRMA

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, iş 
hayatında çalışanların önceliklerini araştırdı. Araştırmaya göre, 
çalışanlar yüksek maaştan önce huzurlu bir iş ortamı ve iyi bir 
ekiple çalışmayı istiyor. Ankete katılanların yüzde 92’si çalıştığı 
ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 8’i önemli 
olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüze 60’ı iş değiştirmede 
temel motivasyonlarının iyi bir çalışma ortamına geçmek 
olduğunu belirtirken, yüzde 40’ı ise fazla maaş nedeniyle iş 
değiştirebileceğini belirtti.

İş yerinde huzur maaştan daha önemli

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, 
çalışanların iş hayatındaki önceliklerine dair bir anket düzenledi. 
Anket sonuçlarına göre huzurlu bir iş ortamında ve iyi bir ekiple 
çalışmak alınan maaş miktarından daha önemli. Ankete katılanların 
yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 
8’i önemli olmadığını ifade etti. “İşini değiştirmek istesen temel 
motivasyonun ne olurdu?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı iyi bir 
çalışma ortamı derken, yüzde 40’ı fazla maaş yanıtını verdi.

İşinde gelişmek ve yükselmek öncelik
Katılımcılara iş deneyimleriyle ilgili sorular da yöneltildi. Daha 
önceden veya şu an çalıştığı yerde çalışma ortamının nasıl olduğu 
sorusuna katılımcıların yüzde 42’si çok güzel ve sıcak yanıtını 
verirken, yüzde 58’i memnun edici olmadığını belirtti. “İşverenin ile 
aran nasıl” sorusuna ise yüzde 63’ü “İyi” yanıtını verirken yüzde 37’si 
aralarının iyi olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştığı 
iş yerinde maaşının önemli olduğunu belirtti. Yüzde 56’sı gelişmek 
ve yükselmeyi önemsediğini söyledi. “Ekibini seviyor musun/ekip 
ruhunuz var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü evet yanıtını 
verirken, yüzde 26’sı hayır yanıtını verdi.

Kurumsal firmalarda çalışmak isteniyor
Ankete katılanların yüzde 58’i çalıştığı iş yerine aidiyet duyduğunu 
belirtirken, yüzde 42’si herhangi bir aidiyet hissetmediğini 
ifade etti. Aidiyet duygusunu oluşturan etmenler sorulduğunda 
ise katılımcıların yüzde 39’u maaş ve imkânları öne sürerken, 
yüzde 61’i çalışma ortamı ve ekibin önemli olduğunu belirtti. 

Katılımcıların yüzde 71’si kurumsal büyük bir markada çalışmak 
istediğini belirtirken, yüzde 29’su küçük ve yeni oluşan markalarda 
çalışabileceklerini belirtti.

“Huzurlu bir iş yerinde verim daha yüksek oluyor”
24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, huzurlu bir çalışma 
ortamının hem çalışan hem de işveren için çok önemli bir unsur 
olduğunu belirterek, “Çalışan huzurlu olduğu bir iş yerinde daha 
verimli bir şekilde çalışırken, işveren için de bu durum olumlu bir 
getiri sağlıyor. Biz de 24 Saatte İş olarak, hem iş arama sürecini 
adaylar için pratik ve keyifli bir hale getirmeye hem de severek 
çalışabileceği, kendisine uygun bir iş yeri seçmesine yardımcı olmaya 
çalışıyoruz” dedi. 

“Her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirleniyor”
24 Saatte İş olarak çalışan ve işverenin doğru bir şekilde bir araya 
getirmek için çalıştıklarını belirten 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert 
Yıldız ise şunları söyledi:
“24 Saatte İş’in önemli bir özelliği işverenin ve adayın tercihlerini 
öğrenen ve iki tarafa da uygun adayları/işi gösteren bir algoritmasının 
olması. Kriterler doğrultusunda her başvuran adaya bir ‘eşleşme 
skoru’ belirliyor. Bu skor adayın işverenin geçmiş tercihlerinden 
yola çıkarak adayın bu işe ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu 
skorlar işverene gösteriliyor. Böylece şirket tek tek adayların profiline 
bakmaya gerek duymadan doğrudan eşleşme skoru üzerinden adayı 
değerlendirebiliyor.”
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24 Saatte İş Kurucu Ortakları
Gizem Yasa - Mert Yıldız
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Sağlıklı, sürdürülebilir 
bir yaşam ve dünya için, 

sağlıklı bireyler, toplumlar 
ve dünyayı paylaştığımız 
tüm canlılar için, doğaya 
saygılı, kimyasallardan 
uzak bir bakış açısının, 
sağlık alanında holistik 

(bütüncül) bir sağlık 
yaklaşımının parçası olarak; 

AROMATERAPİ…

Aromaterapi
KOKULARIN VE 
YAĞLARIN İYİLEŞTİREN 
GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
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Günlük hayatta sürekli temas içinde olduğumuz ve kullandığımız 
kokuların ve yağların iyileştirici gücünü çok bilmeyiz. Kullandığımız 
parfümler, mağazalardaki kokular, baharatlarımızın kokuları gibi 
bir çok koku ve yağ ile aslında fark etmeden günlük hayatımızda 
aromaterapi ile iç içeyiz. 

Bütüncül tedavi yaklaşımının önemli tedavi araçlarından biri olan 
aromaterapi, aslında fitoterapinin bir parçası olarak çok çeşitli 
şekillerde ve çeşitli yollarla iyileşme, iyi hissetme ve güzellik 
alanlarında insanlık tarihi boyunca kullanılagelmiş. Günümüzde 
de holistik tedavi, planımızın içinde gittikçe artan güçlü yanlarını 
keşfettikçe doğaya hayranlımızı artırarak neredeyse tüm 
hastalarımızda tedavilerimizin bir parçası haline geldi. 

Aromaterapi ya da ‘Tıbbi Aromaterapi’; bitkilerin yaprağı, kökü ve 
çiçeğinden damıtma, yani distilasyon tekniği ile çok yoğun olarak elde 
edilen uçucu yağ özlerini kullanarak ya da doğrudan yine bitkilerden 
elde edilen taşıyıcı yağlarla birilikte kullanılabiliyor.  

Burada belirtmek isterim ki; ülkemiz bitkisel çeşitlilik açısından 
oldukça zengin. Bu zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölge 
olmasından, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında 
köprü olmasından, pek çok cins ve seksiyonun orjin ve farklılaşım 
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok 
sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de bünyesinde barındırmakla 
kalmayıp aynı zamanda pek çoğunda gen merkezi konumundadır.  

Tıp biliminin kurucuları tarafından keşfedilmiş ve literatüre 
geçmiş oldukça eski bir tıbbi yöntem olan aromaterapi, kullanılan 
yağın esansına veya yağ karışımına göre çeşitli fiziksel ve ruhsal 
faydalar sağlar. Bazı yağlar ve doz aşımları yan etkilere yol 
açabileceğinden ve sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğinden bu 
tekniğin aromaterapi konusunda eğitim almış doktorlar tarafından 
uygun görüldüğü takdirde bilinçli bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir.

Ciltten çok hızlı emilen, koklama yoluyla merkezi sinir sistemine 
çok hızlı ulaşan bu doğal yağların güçlü ve hızlı etkileri ile kronik 
hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, ruhsal hastalıklardan 
kozmetik alana kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır. 
Aromaterapide kullanılan yağlar anti-aging, doku onarıcı, analjezik, 
anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar, anksiyolitik, doku ve damarları 
sıklaştırıcı, yatıştırıcı, spazm çözücü ve idrar söktürücü ve daha 
sayılacak birçok tıbbi etkileri yağların tek başlarına veya özel 
karışım ve oranlarla bilimsel çalışmalarla belirlenen dozlarla 
kullanılmaktadır. Uluslararası tıbbi literatürde oldukça çok 
yayının olduğu bu alanda, ülkemizde de artık çalışmalar yapılarak 
aromaterapinin önemi gittikçe artmaktadır. 

Ayrıca bu yağlar sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, 
menstrüel ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 
duygu-durum bozuklukları, dolaşım problemleri, solunum yolu 
enfeksiyonları ve yaralar dahil olmak üzere çok çeşitli belirtileri ve 
durumları tedavi etmek için kullanılabilir.
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Günlük hayatta sürekli temas içinde olduğumuz ve kullandığımız 
kokuların ve yağların iyileştirici gücünü çok bilmeyiz. Kullandığımız 
parfümler, mağazalardaki kokular, baharatlarımızın kokuları gibi 
bir çok koku ve yağ ile aslında fark etmeden günlük hayatımızda 
aromaterapi ile iç içeyiz. 

Bütüncül tedavi yaklaşımının önemli tedavi araçlarından biri olan 
aromaterapi, aslında fitoterapinin bir parçası olarak çok çeşitli 
şekillerde ve çeşitli yollarla iyileşme, iyi hissetme ve güzellik 
alanlarında insanlık tarihi boyunca kullanılagelmiş. Günümüzde 
de holistik tedavi, planımızın içinde gittikçe artan güçlü yanlarını 
keşfettikçe doğaya hayranlımızı artırarak neredeyse tüm 
hastalarımızda tedavilerimizin bir parçası haline geldi. 

Aromaterapi ya da ‘Tıbbi Aromaterapi’; bitkilerin yaprağı, kökü ve 
çiçeğinden damıtma, yani distilasyon tekniği ile çok yoğun olarak elde 
edilen uçucu yağ özlerini kullanarak ya da doğrudan yine bitkilerden 
elde edilen taşıyıcı yağlarla birilikte kullanılabiliyor.  

Burada belirtmek isterim ki; ülkemiz bitkisel çeşitlilik açısından 
oldukça zengin. Bu zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölge 
olmasından, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında 
köprü olmasından, pek çok cins ve seksiyonun orjin ve farklılaşım 
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok 
sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de bünyesinde barındırmakla 
kalmayıp aynı zamanda pek çoğunda gen merkezi konumundadır.  

Tıp biliminin kurucuları tarafından keşfedilmiş ve literatüre 
geçmiş oldukça eski bir tıbbi yöntem olan aromaterapi, kullanılan 
yağın esansına veya yağ karışımına göre çeşitli fiziksel ve ruhsal 
faydalar sağlar. Bazı yağlar ve doz aşımları yan etkilere yol 
açabileceğinden ve sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğinden bu 
tekniğin aromaterapi konusunda eğitim almış doktorlar tarafından 
uygun görüldüğü takdirde bilinçli bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir.

Ciltten çok hızlı emilen, koklama yoluyla merkezi sinir sistemine 
çok hızlı ulaşan bu doğal yağların güçlü ve hızlı etkileri ile kronik 
hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, ruhsal hastalıklardan 
kozmetik alana kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır. 
Aromaterapide kullanılan yağlar anti-aging, doku onarıcı, analjezik, 
anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar, anksiyolitik, doku ve damarları 
sıklaştırıcı, yatıştırıcı, spazm çözücü ve idrar söktürücü ve daha 
sayılacak birçok tıbbi etkileri yağların tek başlarına veya özel 
karışım ve oranlarla bilimsel çalışmalarla belirlenen dozlarla 
kullanılmaktadır. Uluslararası tıbbi literatürde oldukça çok 
yayının olduğu bu alanda, ülkemizde de artık çalışmalar yapılarak 
aromaterapinin önemi gittikçe artmaktadır. 

Ayrıca bu yağlar sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, 
menstrüel ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 
duygu-durum bozuklukları, dolaşım problemleri, solunum yolu 
enfeksiyonları ve yaralar dahil olmak üzere çok çeşitli belirtileri ve 
durumları tedavi etmek için kullanılabilir.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
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NOT: Erkekler için hazırlanacak formülasyonda, Biberiye 
Verbenon tip (Verbenone Rosemary) uçucu yağı yerine, Kekik 
Linalol tip (Linalol Thyme) tercih edilmelidir. 

Hazırlanışı: Kadınlar için; uçucu yağ karışımı (Toplam 11 
damla) 20 ml Çuha Çiçeği-Evening Primrose-(Latince: Oenothera 
biennis) sabit yağı içine damlatılarak hazırlanır. 
Erkekler için hazırlanacak formülasyonda Biberiye uçucu yağı 
yerine Kekik -Linalol tip (Linalol Thyme) tercihi uygundur. Sabit 
yağ olarak ise aynı miktarda Argan kullanılır. 

Aroma terapi çocuklarda da birçok durumda güvenle 
kullanılabilmektedir. Güneş koruyucu, gaz, kabızlık, pişik, cilt 
sorunları egzama, dermatit, sivilce, uçuk siğil, alerjiler, dikkat 
eksikliği, uyku sorunları, soğuk algınlığı, öksürük, haşerelerin 
uzaklaştırılması gibi erişkinlerde de kullanılan birçok alanda 
çocuklarda da kullanılmaktadır. Burada iki nokta çok önemli: 
Kullanılan yağın kimyasal olarak temiz, organik bir yağ olması ve 
mutlaka bu konuda eğitimli bir doktor tarafından tedavinin planlanıp 
yürütülmesi…

Biz kliniğimizde burada saydığım tüm alanlarda ve daha birçok 
alanda bazen tek başına, bazen diğer bütüncül tedavilere ek olarak 
tıbbi organik aromaterapiyi kullanıyoruz. Özellikle cilt sorunları 
ve anti-aging’de yaptığımız işlemlere destek olarak sonuçlarımızın 
etkinliğini artırdığını her seferinde görüyoruz. Yine bütüncül 
tedavilerde metabolik hastalıklardan, sindirim sistemi sorunları, 
ülser ve barsak problemlerine, allerjik sorunlara, anksiyete, 
depresyon, uyku bozukluğu gibi psikiyatrik kökenli sorunlara kadar 
birçok alanda tedavilerimize aromaterapiyi ekleyerek hem daha hızlı 
sonuç alıyoruz hem de iyileşme süreci daha konforlu oluyor.
Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince yararlanmıyoruz. Bir 
yerlerden başlamanız için sizlere günlük olarak kull
anabileceğimiz birkaç yağ ve karışım önereceğim.

Sevgiyle ve doğayla kalın…

 
Güneşlenme sonrası cilt bakımı için, hücre yenileyici ve 
doku onarıcı, yatıştırıcı: 
20 ml Aynısefa yağı
10 ml Aleovera jel
10 damla tıbbi lavanta 
Güneş sonrası temizlenmiş cildinize yavaşça yedirin.
 
Bronzlaşmak için;
Avokado yağına 2 ya da 4 damla (istediğiniz bronzluk için) havuç 
yağı güneşin zararlı etkilerinden korurken tamamen doğal bir 
bronzlaştırıcı olur.

İnce Kırışıklık ve Göz Çevresi Bakımı: 
20 damla Ölmezçiçek yağı, 50 ml Kayısı Çekirdeği yağı içine 
karıştırılır. Hazırlanan karışım, göz çevresindeki kazayağı bölgesine 
akşam veya sabah/akşam uygulanır.

Uçuk (Herpes Labialis) 
Uçuk yeni çıktığında; tek başına çay ağacı yağı günde 5-6 kez bir iki 
saat arayla uygulanırsa genelde tek başına aynı gün uçuğu iyileştirir. 
Daha dirençli vakalarda 
15 damla Ravintsara, 15 damla Tea Tree, 15 damla Kayeput karışımı, 
yine günde 4 kez uygulanabilir.

Ayak Mantarı:
1 ml Tea tree, 25 ml Tatlı Badem Yağı ile hazırlanan karışım ayağa 
masaj yaparak uygulanır. Her gün 1 ya da 2 kez yeterlidir. 

Saç Dökülmesi (Kadınlarda): 
3 damla Atlas Sediri, 
3 damla Tıbbi Lavanta (Fine Lavender) 
3 damla Biberiye (Verbenon tip) 
2 damla Ylang Ylang 
Toplam: 11 damla
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Özellikle son bir yıldır günlük yaşantımızı derinden etkileyen ve fiziksel aktivitelerimizi büyük ölçüde kesintiye 
uğratan Covid pandemisi, hareketsizliğe bağlı kilo alımı ve genel sağlık sorunları için yüksek risk oluşturuyor. 
Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ, yürüyüşten etkili 
sonuç almanın 9 püf noktasını ve yürüme ile harcanan kaloriyi belirleyen 4 noktayı anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.

YÜRÜYÜŞTEN EN ETKİLİ 
FAYDA SAĞLAMANIN

9 KURALI!

Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, pandemi sürecinde hareketsiz kalmaktan kaçınılması, evde de olsa 
mutlaka düzenli egzersiz yapmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Egzersizin kalp, kemikler, 
kaslar, immün sistem, ruh hali, uyku üzerine olumlu etkisi çok uzun zamanlardan beri bilinmektedir. 
Ancak sağlık açısından bu sistemler üzerine etkileri gösterebilmesi için egzersizin aynen ilaç gibi 
yeterli sayıda, şiddette ve çeşitlilikte yapılması gerekmektedir. Hiç egzersiz yapmayan biri çok 
düşük şiddet ve sürede bile egzersize başlarsa ciddi olumlu katkılar görmeye başlar. Dolayısıyla ister 
yürüyün, ister koşun ama mutlaka hareket edin.” diyor. 

1-Yürürken mutlaka süre tutun
Yetişkin bireylerde kardiyovasküler sistem için haftada en az 5 gün 30 dakika orta tempo ya da haftada 
en az 3 gün 25 dakika şiddetli tempoda yürüme önerilmektedir. Eski önerilerde bu yürüyüşlerin 10’ar 
dakikadan uzun olması tavsiye edilirken, son önerilerde kısa olması da kabul edilmektedir. Bu süreleri 
uzatmanın önemli bir yolu adım sayar ya da benzer telefon aplikasyonlarını kullanmaktır, bunları 
kullanan bireylerde ek motivasyona bağlı günlük aktivite artışları görülmektedir.   

2-Su içmeyi ihmal etmeyin
Yürürken terle kaybettiğiniz suyun yerine konması sağlık ve performans açısından oldukça önemlidir. 
Susama hissi genelde vücut suyunun yüzde 2’si kayıp olduğunda başladığından dolayı özellikle sıcak 
ve nemli havalarda su içmeyi susama hissine bırakmamak gerekir. Aksi takdirde kalbin çalışma 
kapasitesi ve performans aşağıya düşer. 

3-Kalp atış hızınızı ve nefesinizi kontrol edin
Orta tempolu bir yürüyüşte kişi kolaylıkla konuşabilecek düzeydedir. Eğer bu tempo bile fazla geldi 
ise, temponuzu düşürüp şarkı söyleyebilecek düzeye çekin (bu durumda günlük yürüme sürenizi 
uzatmanız gerekecektir), eğer cümle kuramaz hale gelirseniz biliniz ki temponuzu yükseltmişsinizdir. 
Şiddetli tempoya çıkıp, kısa kısa konuşur duruma geldi iseniz, bu düzeyde devam etmek genel sağlık 
sorunu olan bireylerde problem yaratabilir. Genelde vücut yürüme hızını kendi otomatik olarak 
belirler, buna uymaya özen gösterin.  

4-Sağlıklı ayakkabı ve ter emen kıyafetler tercih edin
Fizik Tedavi Uzmanı ve Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Yürürken tek ihtiyacınız ayağınızı 
sıkmayan ve rahat ettiğiniz hafif bir ayakkabı. Ayakkabınızın görselliğine değil, ayağınızın içinde 
rahat etmesine dikkat edin. Eğer basış sorununuz var ise özel ayakkabı veya tabanlıkla yürümeye 

Acıbadem Maslak Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Roksi Menase
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Özellikle son bir yıldır günlük yaşantımızı derinden etkileyen ve fiziksel aktivitelerimizi büyük ölçüde kesintiye 
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yeterli sayıda, şiddette ve çeşitlilikte yapılması gerekmektedir. Hiç egzersiz yapmayan biri çok 
düşük şiddet ve sürede bile egzersize başlarsa ciddi olumlu katkılar görmeye başlar. Dolayısıyla ister 
yürüyün, ister koşun ama mutlaka hareket edin.” diyor. 

1-Yürürken mutlaka süre tutun
Yetişkin bireylerde kardiyovasküler sistem için haftada en az 5 gün 30 dakika orta tempo ya da haftada 
en az 3 gün 25 dakika şiddetli tempoda yürüme önerilmektedir. Eski önerilerde bu yürüyüşlerin 10’ar 
dakikadan uzun olması tavsiye edilirken, son önerilerde kısa olması da kabul edilmektedir. Bu süreleri 
uzatmanın önemli bir yolu adım sayar ya da benzer telefon aplikasyonlarını kullanmaktır, bunları 
kullanan bireylerde ek motivasyona bağlı günlük aktivite artışları görülmektedir.   

2-Su içmeyi ihmal etmeyin
Yürürken terle kaybettiğiniz suyun yerine konması sağlık ve performans açısından oldukça önemlidir. 
Susama hissi genelde vücut suyunun yüzde 2’si kayıp olduğunda başladığından dolayı özellikle sıcak 
ve nemli havalarda su içmeyi susama hissine bırakmamak gerekir. Aksi takdirde kalbin çalışma 
kapasitesi ve performans aşağıya düşer. 

3-Kalp atış hızınızı ve nefesinizi kontrol edin
Orta tempolu bir yürüyüşte kişi kolaylıkla konuşabilecek düzeydedir. Eğer bu tempo bile fazla geldi 
ise, temponuzu düşürüp şarkı söyleyebilecek düzeye çekin (bu durumda günlük yürüme sürenizi 
uzatmanız gerekecektir), eğer cümle kuramaz hale gelirseniz biliniz ki temponuzu yükseltmişsinizdir. 
Şiddetli tempoya çıkıp, kısa kısa konuşur duruma geldi iseniz, bu düzeyde devam etmek genel sağlık 
sorunu olan bireylerde problem yaratabilir. Genelde vücut yürüme hızını kendi otomatik olarak 
belirler, buna uymaya özen gösterin.  

4-Sağlıklı ayakkabı ve ter emen kıyafetler tercih edin
Fizik Tedavi Uzmanı ve Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Yürürken tek ihtiyacınız ayağınızı 
sıkmayan ve rahat ettiğiniz hafif bir ayakkabı. Ayakkabınızın görselliğine değil, ayağınızın içinde 
rahat etmesine dikkat edin. Eğer basış sorununuz var ise özel ayakkabı veya tabanlıkla yürümeye 

Acıbadem Maslak Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Roksi Menase

Yürüyüşte kalori yakımını belirleyen 4 nokta!
Yürüme ile harcanan kaloriyi; yürüme hızı ve süresi, kişinin 
ağırlığı ve yürünen yol (yokuş çıkma/inme ve düz zeminde 
yürüme) belirliyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Bu dört faktörün 
değişmesi ile harcanan enerji değişecektir. Örneğin; 70 kg bir 
kişi 1 saat süresince 4 km yürürse 245; 6 km yürürse 350 kcal 
harcayacaktır. Yürünen sürenin artması ve kişinin ağırlığı 
harcanan kaloriyi aritmetik olarak artırır. Kişi yukarı yüzde 1 
eğimle çıktığında ek olarak yüzde 12 enerji harcarken, yokuş 
aşağı yürüyüşlerde ise yüzde 6.6 oranında daha az enerji 
harcar.” diyor.

9-Dikkat! Kişiye özel egzersiz yapılmalı!
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga 
Aydoğ “Grafikte; egzersizden faydalanma ile sorun yaşama ilişkisi 
görülmektedir. Kişinin kendi sağlık durumuna uygun egzersiz 
yerine zorlayıcı egzersiz yapması ciddi tehlikelere yol açabilir. 
Spor yaparken görülebilen ani ölümler, stres kırıkları, kas/tendon 
yaralanmaları ve kopmaları sık yaşanabilecek sağlık sorunlarına 
örnek olarak verilebilir.” diyor.

özen gösterin. Ayrıca sıcakta yürüyecekseniz ter emen kıyafetler 
kullanmaya özen gösterin. 
Yürüme hızınızı artırmak için uğraşın
Daha hızlı ama küçük adımlar atmak hızınızı artırır. Müzik dinliyor 
ve buradaki ritimle adımınızı ayarlıyorsanız, daha hızlı şarkılar 
seçin ki adım sayınız ve dolayısı ile hızınız artsın. Yürüme ile ilgili 
yapılan araştırmalar; özellikle yaşlılarda yürüme hızının genel 
sağlık ve yaşam süresi ile doğrudan ilintili olduğunu, 70 yaşından 
ileri bireylerin yürüme hızını 3 km/saatten 5’e çıkardığında yaşam 
süresinin uzadığını ortaya koyuyor. 

5-Yürürken ayak parmaklarınızla vücudunuzu ittirin, 
kollarınızı hızlı sallayın, dik yürüyün
Özellikle gerideki ayağınızın parmakları ile kendinizi öne ve 
yukarı doğru itmeniz yürümeyi daha verimli ve hızlı yapacaktır. 
Postürünüzün ideal pozisyonda olması akciğerlerinizin daha verimli 
havalanmasına olanak sağlayacaktır. Kollarınızı hızlı sallama da 
hızınızı artırmada size ciddi katkı sağlar.

6-Koşu bandında yürüyecekseniz bu kurala mutlaka uyun!
Prof. Dr. Tolga Aydoğ, evde koşu bandında yürüyenler için mutlaka 
dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle anlatıyor: “Egzersizin doğru 
planlanmaması maalesef yarardan çok zarar verebilir. En kolay 
egzersiz şekli olan yürüme koşu bantları ile evlere sokulmuştur. 
Bu aletlerle evde yürüyüş ve koşu yapılması, kişinin egzersize 
uyumunu artırabileceği gibi, mevsim ve saha şartlarını olabildiğince 
standardize etmekte, egzersiz yapmayı kısıtlayıcı yağmur, kar, 
çamur, soğuk ve kirli hava gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. 
Ancak piyasada çok çeşitli koşu bantları bulunduğundan bunların 
performans ve sağlık açısından özellikleri çok farklıdır. Bazılarının 
şok emme sistemi yetersiz olup bunlar üzerinde yüksek hızlarda 
koşu yapılmamalıdır. Yine aynı şekilde ayakkabısız yürüme ve koşma 
da hiç kimse için önerilmez ama özellikle kilolu ve bacaklarında 
sağlık sorunları olan bireylerde egzersizle ilgili sorunlara yol açıp 
yaralanmalarına neden olabilir.”

7-Mümkünse toprakta yürüyün
Beton zemin gibi yerlerde yürümek eklemler açısından sorun 
yaratmaktadır, ancak trambolin gibi aşırı şok absorban zeminlerde 
yürümek de ciddi denge sorunlarına ve buna bağlı düşmelere neden 
olabilir. Dolayısı ile tartan pist, toprak gibi orta düzeyde şok emen 
zeminler en sağlıklı olanlardır. Kişinin egzersiz yaparken sorun 
yaşamaması buna devamı için en önemli şart olduğu için bu hususlar 
her daim akılda tutulmalıdır. 

8-Kalp ve akciğer sorununuz varsa soğukta yürümeyin
Özellikle kalp ve akciğer sorunu olan bireylerde soğuk ve kirli hava 
sorunlarının artmasına neden olur. Soğuk hava kalp ve periferik 
damarlarda kanlanmayı olumsuz etkilerken, kirli hava akciğer 
havalanmasını kötü etkileyebilir. Dolayısı ile genel sağlığı sorunlu 
bireylerin bu tarz havalarda spor yaparken daha da dikkatli olması 
gerekir.



\\ 

\\ 

CITYESTETİK

56

Dermatoloji ve Veneroloji Uzmanı
Uzm. Dr. HÜRAY HÜGÜL
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İp askılar nedir?
İp askılarla yüz germe kalıcı ya da emilebilir ve dışarıdan belli 
olmayan, malzemelerin, lokal anestezi altında kısa sürede, skar (iz) 
riski olmadan yapılan, hastanın yaşam tarzına kolayca uyarlanabilen 
bir yöntemdir. İfade bozukluğu oluşturmadan gerçekleştirilir. 
Ameliyatsız yüz germe yöntemlerinin en yenilerindendir. Bu 
yöntemle kullanılan yüksek kaliteli, dokuya sıkıca tutunan askılar, 
uzun süren bir etkiye sahip olup mimiklerde bozulma yaratmaz. 
Doğru araçlar, doğru teknik ve uzmanlık gerektiren bu yöntemle 
yıllara meydan okuyan, ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi 
mevcuttur.

Hangi durumlarda uygulanır?
İp askılar ile yüz germe yüz ovalinin tekrar oluşturulması, 
ağız çevresi, çene, boyun bölgesi çizgilerinin ve ‘Buldog Yanak’ 
görünümünün hafifletilmesinde, çene sarkmalarının giderilmesinde, 
düşük kaşların kaldırılmasında ve yüzün tamamının gerilmesinde 
etkilidir.  

İp askılarla yüz germe, 
modern, ameliyatsız ve son 

teknoloji yüz germe tekniğidir. 
Bu askı ve ipler kalıcı veya 
emilebilir olup, yüzümüzde 

gerilme ve gençleşme 
sağlayan oldukça dayanıklı ve 

konforlu askılardır.

Kimlere uygulanabilir? 
- Yüz şeklinde veya hatlarında değişiklik isteyenlerde
- Estetik ameliyatı tercih etmeyen kişilerde
- Kaş germe veya kaldırma
- Yanak görünümünün şekillendirilmesinde
- Jawline – Çene Hattı germe 
- Gıdık germe
- Boyun germe 
- Yüz ovalitesi toparlama
- Yanak sarkmaları 
- Cilt sıkılaşması  
- Cildinde sarkmalar görülen kadın ve erkeklerde germe (lifting) için 
kullanılır.
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Nasıl yapılır?
İp askılama uygulaması lokal anestezi altında ve kısa sürede 
(yaklaşık 30-40 dakika) gerçekleştirilir. Oldukça ince ipler yüzün 
her iki tarafına genellikle çiftler halinde yerleştirilir. Uygulamayı 
takiben günlük yaşama hemen dönülür. İşlem sonrası hafif morluk, 
şişlik, ağrı olabilir. Buz kompresi yapılarak ve basit ağrı kesiciler 
kullanılarak bu durum giderilir. İlk iki hafta ağız çok açılmamalı, 
aşırı mimik yapılmamalıdır. İşlemi takip eden 3 hafta boyunca yüz 
üstü yatılmamalı, yüz ovuşturulmamalıdır. Hemen etki başlamasına 
rağmen 3-4 hafta içinde tam olarak oturmaktadır.

Avantajları
- Doku tarafından kolayca kabul edilir.
- Güvenilirdir.
- Kısa sürede kolajen ve elastin stimülasyonu sağlayan bir işlemdir.
- Ameliyat değildir.
- Yaklaşık 30-40 dakikada uygulanır.
- Rahat ve konforlu bir uygulamadır.
- Sadece lokal anestezi yeterlidir.
- Özel kanülleri sayesinde dokuya hasar verme riski yoktur.
- Skar (iz) oluşma olasılığı yoktur. 
- Genellikle dışarıdan bakıldığında işlem yapıldığı anlaşılamaz.

Yan etkileri
İp askı uygulaması çok güvenilir bir yöntem olmakla birlikte yapacak 
uzmanın deneyimi büyük önem taşır.
İp askıların size uygun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka 
dermatoloğunuza başvurarak ileri bilgi almayı unutmayın. Herkese 
su gibi duru güzel günler dilerim.
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Champs Kurucu Yönetici
Mahir Tüzün

Yeni teknolojilerin bağımsız girişimleri çok daha kolay hale 
getirmesiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de kendi işini kurmak 
isteyen kişi sayısı giderek artıyor. Esnek çalışma saatleri, 
maksimum verimlilik ve kendi işinde çalışmanın verdiği 
motivasyon, çoğu kişiyi farklı iş modellerine yönlendiriyor.

Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

Pandemi süreciyle iş yapış şekillerinin 
giderek hız kazandığı bir süreçte artık 
iş dünyasının kavramları da değişiyor. 
Gig ekonomi, freelancer gibi adını sıkça 
duyduğumuz bu kavramlara bir yenisi daha 
ekleniyor; “Marka Elçileri”.  Yeni çalışma 
modellerinin gelişmesiyle işini ‘patron’ gibi 
yapan profesyonelleri bir araya getirerek 
Türkiye’de tüketici destek hizmetleri 
alanında ilk olan yeni nesil çalışma 
platformunu hizmete açan Champs Kurucu 
Yönetici Mahir Tüzün, teknoloji alt yapılı 
müşteri hizmetleri sektöründe kendi işinin 
patronu olma anlayışının giderek arttığını 
belirtti. Tüzün, Gig iş modeli ile uzaktan 
patron gibi çalışan profesyonellerin müşteri 
temsilciliği kavramının yetkin marka elçisi 
unvanına evrilme sürecinin ise hızlandığını 
vurguladı.

Yeni kuşak, kendi işinin patronu 
olmak istiyor
Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak bireysel 
girişimcilik hareketlerinin giderek arttığını 
ifade eden Champs Kurucu Yönetici Mahir 
Tüzün; “Teknoloji, iş yapma biçimimizde 
devrim yaratmaya devam ediyor. Artık 
hepimiz daha esnek koşullarda, iş/özel yaşam 
dengesinin sağlandığı çalışma koşullarının 
ve çalışılacak projenin çalışan tarafından 
seçilebildiği bir iş yaşamı istiyoruz. Bunun 
yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem 
de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri 
işin uzmanlarına ‘uzaktan’ yaptırmayı 
amaçlıyor. Bu noktada özellikle de Y ve Z 
kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyeti 
ciddi oranda hissediliyor. Bağımsız çalışma, 

kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel 
sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, 
kendi işinin patronu olmak isteyen kişi 
popülasyonunu arttırıyor” dedi.

Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (GEM) 
2016/17 raporuna göre Türkiye’deki 
katılımcıların yüzde 81’inin girişimciliği iyi 
bir kariyer seçimi olarak gördüğünü belirten 
Mahir Tüzün; "Güncel Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) verilerine bakıldığında 
ise, öğrenciler ve gençler kendi işinin 
patronu olmak için oldukça cesur ve kararlı 
davranıyor" diyor. 

Pandemi süreci iş yapma biçimlerinin 
dijitale evrilmesini 10 yıl hızlandırdı 
Kendi işinin patronu olma fikrinin temelini 
oluşturan Gig (bağımsız çalışma) modelinin 
pandemiyle birlikte daha da yaygınlaştığına 
dikkat çeken Tüzün; "Girişimciliğin yükselen 
değer olduğu bugünlerde teknolojinin 
sağladığı olanaklarla halihazırda bir kurum 
ya da şirkette yaptığımız işi, koşullarını 
sizin belirlediğiniz biçimde kendi işinizin 
patronu olarak yapabilir hale gelmiş 
durumdayız. Özellikle de pandemi süreci iş 
yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini en 
az 10 yıl hızlandırdı. Pandemi koşullarının 
hızlandırdığı dönüşümlerden birisi 
de iletişim merkezlerinin can damarı 
olan müşteri temsilcilerinin iş yapma 
biçimlerinde ve çalışma koşullarında oldu. 
Gig bu ekosistemde ciddi bir rüzgar yarattı 
diyebiliriz" dedi.
Tüzün sözlerine şu şekilde devam etti; 

“Kendi işinin patronu olma yaklaşımıyla 
hayat bulan Champs, tüm çalışanların kendi 
yetkinliklerine ve tercihlerine göre projelerde 
görev alabilmesini, çalışma saatlerini ve 
koşullarını özgürce belirleyebilmesini ve 
en önemlisi de ürettiklerinin tam karşılığını 
alabilmelerini sağlıyor. Bu noktada 
Champs olarak kendi işinin patronu olma 
motivasyonuyla kolektif bir çalışma anlayışı 
yaratıyoruz” dedi.

Gig iş modeli, bağımsız çalışan marka 
elçileri yaratıyor
Dünyada ve Türkiye’de yükselen bir trend 
olan Gig modelinin, tartışmasız geleceğin iş 
modeli olduğunu söyleyen Mahir Tüzün; “Gig 
iş modeli ilk önce freelance çalışan kişilerin 
dahil olduğu daha sonra profesyonellerin 
iş sürecine katıldığı bir alan yarattı. Gig ile 
iletişim merkezi uzmanlığı ‘Marka Elçisi’ 
olarak gerçek anlamda bir mesleğe dönüştü. 
Bu yeni iş modeli sayesinde her bir müşteri 
temsilcisi artık bir ‘Marka Elçisi’ yetkinliğinde 
işini gerçekleştirmek için çalışmalarını 
yürütüyor. İşini patron gibi yapan marka 
elçileri, Gig iş modeli sayesinde kendilerine 
yatırım yapabilme imkanı yakalıyor. 
Ayrıca Türkiye ve dünyanın neresinde 
olursanız olun, Champs’da çalışabilir ve para 
kazanabilirsiniz. Bu noktada serbest zamanlı 
çalışmak isteyen öğrenciler ve kadınlar 
için önemli bir gelir kaynağı yaratıyoruz. 
Hedefimiz başta kadınlar ve öğrenciler olmak 
üzere nitelikli marka elçilerimiz ile 2021 yılı 
içinde 10 bin üye sayısına ulaşmak” dedi.
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Champs Kurucu Yönetici
Mahir Tüzün

Yeni teknolojilerin bağımsız girişimleri çok daha kolay hale 
getirmesiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de kendi işini kurmak 
isteyen kişi sayısı giderek artıyor. Esnek çalışma saatleri, 
maksimum verimlilik ve kendi işinde çalışmanın verdiği 
motivasyon, çoğu kişiyi farklı iş modellerine yönlendiriyor.

Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

Pandemi süreciyle iş yapış şekillerinin 
giderek hız kazandığı bir süreçte artık 
iş dünyasının kavramları da değişiyor. 
Gig ekonomi, freelancer gibi adını sıkça 
duyduğumuz bu kavramlara bir yenisi daha 
ekleniyor; “Marka Elçileri”.  Yeni çalışma 
modellerinin gelişmesiyle işini ‘patron’ gibi 
yapan profesyonelleri bir araya getirerek 
Türkiye’de tüketici destek hizmetleri 
alanında ilk olan yeni nesil çalışma 
platformunu hizmete açan Champs Kurucu 
Yönetici Mahir Tüzün, teknoloji alt yapılı 
müşteri hizmetleri sektöründe kendi işinin 
patronu olma anlayışının giderek arttığını 
belirtti. Tüzün, Gig iş modeli ile uzaktan 
patron gibi çalışan profesyonellerin müşteri 
temsilciliği kavramının yetkin marka elçisi 
unvanına evrilme sürecinin ise hızlandığını 
vurguladı.

Yeni kuşak, kendi işinin patronu 
olmak istiyor
Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak bireysel 
girişimcilik hareketlerinin giderek arttığını 
ifade eden Champs Kurucu Yönetici Mahir 
Tüzün; “Teknoloji, iş yapma biçimimizde 
devrim yaratmaya devam ediyor. Artık 
hepimiz daha esnek koşullarda, iş/özel yaşam 
dengesinin sağlandığı çalışma koşullarının 
ve çalışılacak projenin çalışan tarafından 
seçilebildiği bir iş yaşamı istiyoruz. Bunun 
yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem 
de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri 
işin uzmanlarına ‘uzaktan’ yaptırmayı 
amaçlıyor. Bu noktada özellikle de Y ve Z 
kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyeti 
ciddi oranda hissediliyor. Bağımsız çalışma, 

kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel 
sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, 
kendi işinin patronu olmak isteyen kişi 
popülasyonunu arttırıyor” dedi.

Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (GEM) 
2016/17 raporuna göre Türkiye’deki 
katılımcıların yüzde 81’inin girişimciliği iyi 
bir kariyer seçimi olarak gördüğünü belirten 
Mahir Tüzün; "Güncel Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) verilerine bakıldığında 
ise, öğrenciler ve gençler kendi işinin 
patronu olmak için oldukça cesur ve kararlı 
davranıyor" diyor. 

Pandemi süreci iş yapma biçimlerinin 
dijitale evrilmesini 10 yıl hızlandırdı 
Kendi işinin patronu olma fikrinin temelini 
oluşturan Gig (bağımsız çalışma) modelinin 
pandemiyle birlikte daha da yaygınlaştığına 
dikkat çeken Tüzün; "Girişimciliğin yükselen 
değer olduğu bugünlerde teknolojinin 
sağladığı olanaklarla halihazırda bir kurum 
ya da şirkette yaptığımız işi, koşullarını 
sizin belirlediğiniz biçimde kendi işinizin 
patronu olarak yapabilir hale gelmiş 
durumdayız. Özellikle de pandemi süreci iş 
yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini en 
az 10 yıl hızlandırdı. Pandemi koşullarının 
hızlandırdığı dönüşümlerden birisi 
de iletişim merkezlerinin can damarı 
olan müşteri temsilcilerinin iş yapma 
biçimlerinde ve çalışma koşullarında oldu. 
Gig bu ekosistemde ciddi bir rüzgar yarattı 
diyebiliriz" dedi.
Tüzün sözlerine şu şekilde devam etti; 

“Kendi işinin patronu olma yaklaşımıyla 
hayat bulan Champs, tüm çalışanların kendi 
yetkinliklerine ve tercihlerine göre projelerde 
görev alabilmesini, çalışma saatlerini ve 
koşullarını özgürce belirleyebilmesini ve 
en önemlisi de ürettiklerinin tam karşılığını 
alabilmelerini sağlıyor. Bu noktada 
Champs olarak kendi işinin patronu olma 
motivasyonuyla kolektif bir çalışma anlayışı 
yaratıyoruz” dedi.

Gig iş modeli, bağımsız çalışan marka 
elçileri yaratıyor
Dünyada ve Türkiye’de yükselen bir trend 
olan Gig modelinin, tartışmasız geleceğin iş 
modeli olduğunu söyleyen Mahir Tüzün; “Gig 
iş modeli ilk önce freelance çalışan kişilerin 
dahil olduğu daha sonra profesyonellerin 
iş sürecine katıldığı bir alan yarattı. Gig ile 
iletişim merkezi uzmanlığı ‘Marka Elçisi’ 
olarak gerçek anlamda bir mesleğe dönüştü. 
Bu yeni iş modeli sayesinde her bir müşteri 
temsilcisi artık bir ‘Marka Elçisi’ yetkinliğinde 
işini gerçekleştirmek için çalışmalarını 
yürütüyor. İşini patron gibi yapan marka 
elçileri, Gig iş modeli sayesinde kendilerine 
yatırım yapabilme imkanı yakalıyor. 
Ayrıca Türkiye ve dünyanın neresinde 
olursanız olun, Champs’da çalışabilir ve para 
kazanabilirsiniz. Bu noktada serbest zamanlı 
çalışmak isteyen öğrenciler ve kadınlar 
için önemli bir gelir kaynağı yaratıyoruz. 
Hedefimiz başta kadınlar ve öğrenciler olmak 
üzere nitelikli marka elçilerimiz ile 2021 yılı 
içinde 10 bin üye sayısına ulaşmak” dedi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte taşınma ve tadilat işleri de 
hızlanmaya başladı. Yeni bir eve taşınmak veya oturulan evi 
yeniden dekore etmek hepimizi heyecanlandırıyor. Duvarın 
rengi, koltukların konforu, perdelerin uyumu derken liste uzayıp 
gidiyor… Peki, bu listede güvenlik sistemleri kaçıncı sırada? Yeni 
taşınacağınız ya da yenileyeceğiniz evinizde güvenlik sistemlerini 
yapılacaklar listenizin en başına eklemek güvenli ve konforlu bir 
yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 70 yıla yaklaşan 
deneyimiyle tam kapsamlı güvenlik hizmetleri sunan Kale 
Endüstri Holding, evinizi ve sevdiklerinizi korumak için alınması 
gereken 5 temel güvenlik önlemine dikkat çekiyor. 

EVDE GÜVENLİĞİN 5 
TEMEL PÜF NOKTASI

Evinizde alacağınız bazı güvenlik önlemleri ile hem sevdiklerinizi 
koruyabilir hem de mal kayıplarınızı en aza indirebilirsiniz. Bunun 
için tek yapmanız gereken ise evinizin ihtiyacı olan güvenlik 
açıklarını tespit ederek o alanları güçlendirmek. ‘Tam Kapsam 
Güvenlik’ anlayışıyla; kilitten çelik kapıya, çelik kasadan pencereye 
ve elektronik güvenlik sistemlerine kadar tüm güvenlik çözümlerini 
bir arada sunan Kale Kilit Türkiye Satış Pazarlama Direktörü 
Semih Teker, evlerdeki güvenlik açıklarını tespit etmek için rehber 
niteliğindeki 5 önemli noktayı sıraladı. 

Taşınınca güvenlik için anahtarı değiştiriyoruz, peki ya 
kapı?
Yeni bir eve taşınanların güvenlik için ilk aklına gelen önlem kapı 
kilidini değiştirmek oluyor. Ancak kilidin yanı sıra kapının ne kadar 
sağlam ve güvenli olduğunu da mutlaka hesaba katmak gerekiyor. 
Çelik kapı alırken model ve renk seçiminin çok ötesinde kapının 
sizi ne kadar koruyabileceğini sorgulamak kritik önem taşıyor. Bu 
noktada çelik kapı seçiminde sorulacak soruların başında kapının 
güvenlik seviyesi geliyor. Çelik kapılarda güvenlik seviyesi 1 ila 6 
arasında değişiyor. 5. ve 6. güvenlik seviyesine sahip kapılar ise zırhlı 
kapı kategorisine giriyor. 

Kale Çelik Kapı, yüksek güvenliğe ihtiyaç duyulan mekanlarda tercih 
edilen zırhlı kapılar ile aynı güvenlik seviyesine sahip çelik kapıları, 
istediğiniz modelde tasarlayıp üretebiliyor.Böylece güvenlikten ödün 
vermeden hayalinizdeki kapı tasarımına sahip olmanızı sağlıyor.
Güvenlik seviyesinden tam not aldıktan sonra kapınız için diğer 
önemli noktalardan biri de tam olarak ölçünüze göre üretilmesi. 
Bu size güvenlik açısından ne sağlar? Satın alacağınız standart 
ölçülerdeki bir kapı sizin kapı ölçünüze uymadığında ölçü farkları 
genellikle köpük veya mdf gibi malzemelerle doldurularak 
gideriliyor. Elbette bu malzemeler darbe ve zorlama anında 
gerdirmeye dayanıklı olmuyor ve böylece kötü niyetli kişiler 
kapınızı kolayca açabiliyor. Bu nedenle kapının güvenlik işlevini 
yerine getirebilmesi için ölçüye uygun şekilde özel olarak üretilmesi 
gerekiyor. Hem ölçüye hem de istenilen model ve renk seçeneğine 
göre butik kapılar üreten Kale Çelik Kapı, kişiye özel ürettiği bu 
kapılarla zevkinize göre dekore ettiğiniz evinizde güven ve huzur 
içinde vakit geçirebilmenize fırsat tanıyor.

Alarm sistemi siz yokken de evinizdeki gözünüz olsun
Ev alarm sistemleri, evinizde güvende olmanızı sağlamanın yanı 
sıra siz evde yokken de 7/24 aktif olarak çalışarak gözünüz kulağınız 
oluyor. Huzurlu ve güvenli bir yaşam alanına imkan tanıyan 
Kale Alarm; izinsiz girişler, su baskınları, yangın ve benzeri acil 
durumlarda alarmı aktifleştirerek gerekli müdahalelerin anında 
yapılabilmesini sağlıyor.

Evde kasa bulundurmayı ihmal etmeyin
Ama az ama çok, ama çok kıymetli ama manevi değeri var… Evinizde 
kaybetmeyi aklınıza bile getirmek istemeyeceğiniz birçok eşyanız 
ya da değerli evraklarınız olabilir. Bu nedenle evinizde ihtiyacınız 
olacak boyutta bir kasa bulundurmak değerlerinizi koruma altına 
alabilmeniz açısından önemli. Kale Çelik Kasa’nın ev tipi dijital 
kasa modelleri duvara, dolaba, zemine veya yere uygun montaj 
özellikleriyle istediğiniz gizlilik seviyesini sunarak istenmeyen bir 
olay karşısında riski minimum düzeye indirebiliyor. Ayrıca geniş 
renk seçeneği ile ev dekorasyonunuza kolayca uyum sağlayabiliyor. 

Deprem sırasında hızlı tahliye sağlayan kilit sistemi önemli
Aktif fay hatlarının üzerinde konumlanan ülkemizde, en önemli 
gündem maddelerimizin başında deprem yer alıyor. Bu doğal afete 
karşı bireysel önlemlerinde çok önemli olduğunu her bir depremde 
daha da iyi anlıyoruz.  Kale Kilit, mandal ve sürgü otomatik kilitleme 
fonksiyonlu kilitleri ile deprem sırasında hızlı tahliye imkanı 
sunuyor.Bu ürün, kilitli bir kapının tüm kilitlerini, yalnızca hane 
içerisinden ve kapı kolunu indirmek suretiyle açabilmenizi sağlıyor.

Pencereleri dıştan ve içten koruma altına almak mümkün
Daireniz giriş katı ya da giriş katına yakın bir katta yer alıyorsa ilk 
akla gelen önlem parmaklık taktırmak oluyor. Ancak kötü niyetli 
kişiler bu dış etkeni atlattıktan sonra evinize rahatça girebiliyor. Ev 
içinde alacağınız bazı önemler ise evinizi hem dıştan hem de içten 
korumanızı sağlıyor. Bunlardan biri de Kale Alarm’ın cam kırılma 
dedektörü. Ses ve cam kırılma esnasında çıkan akustik frekansları 
analiz etme teknolojisine sahip olan bu dedektör, birden fazla 
pencereyi de kontrol edebiliyor. Cam kırılma dedektörü, yanlış alarm 
engelleyici özelliğiyle gereksiz panikleri de engelliyor.

Kale Kilit Türkiye Satış Pazarlama Direktörü
Semih Teker
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OLASILIKLARA 
YÖN VEREBİLİR 
MİYİZ? 
Çocuklarımız için hep daha 
iyiye, hep daha mükemmele 
koşmaya, ideale yakın standartlar 
oluşturmaya çalışıyoruz. 
Çocuklarımız bizim baş tacımız, 
en değerlimiz. İsteklerimiz ve 
hedeflerimiz, gözümüzü hep daha 
yükseğe çevirmemize neden 
oluyor. 

Bilgi edinmenin çok kolay olduğu hatta çoğunlukla 
gözümüzün önünden aktığı bu dönemde bunun için 
kitaplar alıyor, sosyal medyada takipler yapıyor ve 
hatta uzmanlara danışıyoruz, popüler akımlardan 
etkilenip, medyayı en önemli kaynak kabul 
edebiliyoruz. Öyle mi yapsak? Şunu mu alsak? Şöyle 
mi okusak? Ya da nasıl öğretsek? Hangi şekilde daha 
mutlu olacak? Bunlar sorulan soruların bazılarına 
örnek, daha nicesi var, pek çoğu da eklenebilir. 

Tüm bu bilgi toplama sürecinin ardından doğru 
bilinenler yapılmasına rağmen istendik 
davranışlar gerçekleşmediğinde hayal 
kırıklığına uğramalar, çocuğun burnundan 
getirmeler, başkasının çocuğu ile 
kıyaslamalar, anne baba olarak kendini 
eleştirerek yerden yere vurmalar, birbirini 
ya da yakın çevreyi suçlamalar, çocuğu 
gereksiz yere cezalandırmalar... Sonuç ise 
benlik anlayışlarına yanlış kodlamaları 
yerleştirmeleri… Çok yorucu ve üzücü...

“Yani soru sormayalım ve bilgi edinmeyelim 
mi?” diye çok sitem edilebilir, haklı olarak. 
Elbette bu da değil ancak ebeveynlerin 
iyi niyetle bilgi toplamaya çalışmalarını 
suistimal edip yanlış yönlendiren kaynaklar 
çokça. Edinilen bilginin kaynağının kim ya 
da kimler olduğu, bilimsel verilere dayanıp 
dayanmadığını irdelemek gerekiyor. 

Bütün bunlara rağmen olasılıklara yön 
vermeye çalışırken ebeveyn ve çocuk yorulup 
zorlanıp ve hatta olumsuz sonuçlara da 
varabilecek durumlar yaşayabiliyor. 

Aslında söylemek istediğim şey şu: Sağduyulu olup akıl 
süzgecinden geçirip kalbinizin de sesini dinleyebilmek. 
Her şeyi olağanın üzerinde kontrol etmemek ve 
sürece devamlı biçimde etki etmeye çalışmamak. 
Akışına bırakmak, doğaldan uzaklaşmamak ve sürecin 
duygusuna da odaklanabilmek...  
Öğretmenciliğe soyunmamak.  Her ne yapılırsa 
yapılsın, O’nun tarafından gözlemlenip kayda 
alındığınızı ve davranışlarını yönlendirdiğinizi 
unutmamak. İleride vicdan azabı oluşturacak 
durumlara meyil vermemek. İncitici durumlar 
oluşturmamak. Biriciğinizin herkesten farklı eğilimleri, 
mizacı, zevkleri olduğunu unutmamak. Anne babası 
olarak sizin de mükemmel olmadığınızı bilmek. 
Her konuda O’nun en iyisi olmasına çalışırken fazla 
yüklenerek O’na haksızlık yapmamak…
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MİYİZ? 
Çocuklarımız için hep daha 
iyiye, hep daha mükemmele 
koşmaya, ideale yakın standartlar 
oluşturmaya çalışıyoruz. 
Çocuklarımız bizim baş tacımız, 
en değerlimiz. İsteklerimiz ve 
hedeflerimiz, gözümüzü hep daha 
yükseğe çevirmemize neden 
oluyor. 

Bilgi edinmenin çok kolay olduğu hatta çoğunlukla 
gözümüzün önünden aktığı bu dönemde bunun için 
kitaplar alıyor, sosyal medyada takipler yapıyor ve 
hatta uzmanlara danışıyoruz, popüler akımlardan 
etkilenip, medyayı en önemli kaynak kabul 
edebiliyoruz. Öyle mi yapsak? Şunu mu alsak? Şöyle 
mi okusak? Ya da nasıl öğretsek? Hangi şekilde daha 
mutlu olacak? Bunlar sorulan soruların bazılarına 
örnek, daha nicesi var, pek çoğu da eklenebilir. 

Tüm bu bilgi toplama sürecinin ardından doğru 
bilinenler yapılmasına rağmen istendik 
davranışlar gerçekleşmediğinde hayal 
kırıklığına uğramalar, çocuğun burnundan 
getirmeler, başkasının çocuğu ile 
kıyaslamalar, anne baba olarak kendini 
eleştirerek yerden yere vurmalar, birbirini 
ya da yakın çevreyi suçlamalar, çocuğu 
gereksiz yere cezalandırmalar... Sonuç ise 
benlik anlayışlarına yanlış kodlamaları 
yerleştirmeleri… Çok yorucu ve üzücü...

“Yani soru sormayalım ve bilgi edinmeyelim 
mi?” diye çok sitem edilebilir, haklı olarak. 
Elbette bu da değil ancak ebeveynlerin 
iyi niyetle bilgi toplamaya çalışmalarını 
suistimal edip yanlış yönlendiren kaynaklar 
çokça. Edinilen bilginin kaynağının kim ya 
da kimler olduğu, bilimsel verilere dayanıp 
dayanmadığını irdelemek gerekiyor. 

Bütün bunlara rağmen olasılıklara yön 
vermeye çalışırken ebeveyn ve çocuk yorulup 
zorlanıp ve hatta olumsuz sonuçlara da 
varabilecek durumlar yaşayabiliyor. 

Aslında söylemek istediğim şey şu: Sağduyulu olup akıl 
süzgecinden geçirip kalbinizin de sesini dinleyebilmek. 
Her şeyi olağanın üzerinde kontrol etmemek ve 
sürece devamlı biçimde etki etmeye çalışmamak. 
Akışına bırakmak, doğaldan uzaklaşmamak ve sürecin 
duygusuna da odaklanabilmek...  
Öğretmenciliğe soyunmamak.  Her ne yapılırsa 
yapılsın, O’nun tarafından gözlemlenip kayda 
alındığınızı ve davranışlarını yönlendirdiğinizi 
unutmamak. İleride vicdan azabı oluşturacak 
durumlara meyil vermemek. İncitici durumlar 
oluşturmamak. Biriciğinizin herkesten farklı eğilimleri, 
mizacı, zevkleri olduğunu unutmamak. Anne babası 
olarak sizin de mükemmel olmadığınızı bilmek. 
Her konuda O’nun en iyisi olmasına çalışırken fazla 
yüklenerek O’na haksızlık yapmamak…
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Çocukların 
izleyebilecekleri, 
okuyabilecekleri ve 
oynayabilecekleri 
içerikleri değerlendirerek, 
ebeveynlere ve bu alanda 
çalışan uzmanlara rehber 
olmayı hedefleyen Çocuk 
İçin İçerik Derneği, Türkiye 
Okul Öncesi Eğitimini 
Geliştirme Derneği 
tarafından organize edilen 
2020 -2021 OMEP Okul 
Öncesi Eğitim Konuşmaları 
- Çocuğa Bakış ve Güncel 
Eğilimler Etkinliği’nde 
gerçekleştirilen Dijital 
Dünyada Çocuk Olmak 
başlıklı özel oturumuyla 
çağımızda çocukların 
maruz kaldığı dijital içerik 
süreçlerine dikkat çekti.

ÇOCUKLAR İÇİN

DİJİTAL İÇERİK 
SÜREÇLERİNE 
DİKKAT!

Etkinliğe Çocuk İçin İçerik Derneği adına katılan Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Dernek Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sinan Akkol ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sarı Sezer, eski dönemlerde çocuk 
olmaya atfedilen anlamlarla şimdiki uygulamalardaki farklılıkların 
göz önünde bulundurulması gerekliliğine dikkat çektiler. Çocukların 
ruhsal ve zihinsel anlamda da beslenmesi gerektiğine ve bu beslenme 
işlemi aile tarafından gerçekleştirilirken dil, kültür ve değer 
aktarımını da içermesi gerektiğine vurgu yaptılar. Bu beslenme 
ister geleneksel yöntemlerle anne baba, okul, kitap, öğretmen ya 
da akrandan, isterse ekrandan, dijital bilgilenmeler aracılığıyla 
gerçekleştirilsin çocukların günümüzde büyük bir bilgi açlığı 
çektiğinin açıkça görüldüğünü belirttiler.

Dijital dünyanın hızı bilgiyi beslese de büyümeye izin 
vermiyor
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu oturumda yaptığı konuşmada, “Çocuk 
ve çocuk algısı, binyıllardır toplumların içinde barındırdıkları küçük 
insan kavramına nasıl bir anlam ve işlev yüklendiği ile bağlantılıdır. 
Çünkü; özü gereği çocuk, daha doğmadan ailesi ve toplum tarafından 
konumlandırılıp konuşlandırılan bir niteliğe sahip. Doğumu, adının 
konması, topluma tanıtımı, her biri farklı evrelerde gerçekleşen pek 
çok ritüelle belirlenmiş durumdadır. Bugün dünya üzerinde ne kadar 
farklı toplum varsa, o kadar çok farklı çocuk ve çocuk algısından söz 
edebilmek mümkündür. Eskiden çocuk olmak, ninnilerle, masallarla, 
oyunlarla bağlantılandırılıyordu, şimdilerde ise dijitallikle birlikte 
düşünülüyor. Dünyanın dijitalleşen yapısına yetişkinlerden önce 

çocukların uyum sağlaması da beraberinde yetişkinlerden daha 
bilgili ve deneyimli bir çocuk önderliğini gündeme taşımaktadır. 
Artık 21. yüzyıldayız. Bir çocukla karşılaştığımızda, biraz ondan 
bilgi almak ve sohbet etmek için ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Ne olmak istiyorsun?”, “Büyüyünce ne olacaksın?”… Bu demektir 
ki, bizler, çocukların büyümelerini ve onların bir seçim yapmalarını 
isteyen bir konumda yer alıyoruz. Ancak, dijitalleşen dünyanın buna 
ne denli izin verdiği büyük bir soru işareti. Çocukların gerçekten 
büyüyebileceklerini ve seçim yapabileceklerini düşünmek, dijital 
dünyanın ruhuna aykırı bir noktada durmaktadır. Çünkü dijital 
dünya öyle hızlı, öyle kapsayıcı ve öylesine yoğun ki, onun içindeyken 
durup düşünmek gerçek anlamda karar verebilmek ve bu benim 
kararım diyebilmek gerçekten çok zor görünüyor” dedi. 

Çocuklar için oluşturulan kurallara ebeveynler de uymalı
Seminerde Dernek adına söz alan Sinan Akkol ise dijital dünyada 
yaşanan içerik fazlalığının çocukların gelişimine zarar vermemesi 
adına ebeveynlerin de dijital okur yazarlık kavramı üzerine daha 
fazla eğilmesinin önemini vurguladı. Çocukların dijital dünyada 
geçirdiği sürenin sınırlarını ve kurallarını doğru şekilde belirlemenin 
önemini vurgulayan Sinan Akkol, oluşturulan kuralların tek taraflı 
olmamasının önemli olduğunu ifade etti ve ebeveynlerin bu süreçte 
kendilerinin de kurallara uymak konusunda disiplinli bir yaklaşım 
göstermesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Eğitim yaklaşımları yeni kuşağa uygun olarak 
güncellenmeli
Kuşak farklarının önemine değinen Prof. Dr. Nilüfer Sezer, Z kuşağı 
olarak kabul edilen kuşağın şimdiye kadar gelen kuşaklardan daha 
farklı bir profile sahip olduğunun ve bugüne kadar uygulanan eğitim 
yaklaşımlarının güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Pandemi ile 
birlikte değişen günlük rutinlerin başta beslenme bozuklukları olmak 
üzere önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Sezer, 
ebeveynlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.
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Türkiye’de son zamanlarda kripto para borsalarıyla ilgili 
mağduriyetlerin artması, kripto para birimlerine yönelik 
dolandırıcılıklara karşı temkinli olunması gerektiğini 
hatırlattı. Saadet zincirlerinden sahte kripto borsalara kadar 
kullanıcıları hem geleneksel hem de kripto para birimlerine 
özgü dolandırıcılıklara karşı uyaran Bitdefender Türkiye Genel 
Müdürü Barbaros Akkoyunlu, 5 yaygın kripto para birimi 
dolandırıcılığını ve korunma yöntemlerini sıralıyor.

Bitdefender Türkiye Genel Müdürü
Barbaros Akkoyunlu

Türkiye’de son zamanlarda kripto para borsalarıyla ilgili 
mağduriyetlerin artması, kripto para birimlerine yönelik 
dolandırıcılıklara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlattı. 
Günümüz dünyasında, kripto para birimleri siber dolandırıcılar için 
inanılmaz derecede değerli bir varlıktır. Para transferinin kolaylığı 
ve izinin sürülememesi dolayısıyla bir işlem yapıldıktan sonra onu 
geri döndürmek neredeyse imkansızdır. Kullanıcıları hem geleneksel 
hem de kripto para birimlerine özgü dolandırıcılıklara karşı uyaran 
Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, 5 yaygın 
kripto para birimi dolandırıcılığını ve korunma yöntemlerini 
sıralıyor.

1. Sosyal Medya Hediye Dolandırıcılığı: Sosyal medya 
mecralarında etkileşimi yüksek bir gönderiye verilen yanıtlarda 
birilerinin kripto para hediyesi verdiğini bu aralar sık sık 
görebilirsiniz. Bu kişilere sadece belirli bir oranda kripto para 
gönderirseniz, size bu miktarın 10 katını geri göndereceklerine 
söz verirler. Gerçek olamayacak kadar cazip görünen bu teklifler 
büyük oranda gerçek değildir. Sosyal medyada bu tür mesajlara 
karşı dikkatli olmalısınız. Bu teklifler hesapları hacklendiği için 
bildiğiniz ve sevdiğiniz hesaplardan gelebilir. Söz konusu hesaplara 
cömertliklerinden dolayı teşekkür eden düzinelerce yanıt ise sadece 
sahte hesaplar veya hediye dolandırıcılığının bir parçası olarak 
kullanılan botlardır. 

2. Sahte Kripto Para Borsaları: Daha önce Güney Koreli 
finans yetkilileri ve yerel Bitcoin topluluğu, en sinsi Bitcoin 
dolandırıcılıklarından BitKRX adı verilen sahte bir borsayı açığa 
çıkarmıştı. Sahte borsa, kendisini ülkedeki en büyük ticaret 
platformunun bir parçası olarak sunmuş ve insanların paralarını 

KRİPTO PARALARLA 
İLGİLİ 5 YAYGIN 
DOLANDIRICILIK VE 
KORUNMA YÖNTEMİ

almıştı. Sahte kripto para borsaları, meşru bir takas platformu gibi 
davranarak, kullanıcıları daha fazla yatırım yapmak için taciz etmek 
veya kripto paralara yeniden erişim elde etmek için gizli ücretler 
talep etmek gibi dolandırıcılık taktiklerine girerek veya sadece 
kullanıcıların kripto paralarını tamamen çalmak suretiyle potansiyel 
kurbanları dolandırıyor. Bu tür kripto para sahtekarlığından 
kaçınmak için popüler, tanınmış borsalara ve forumlarına bağlı kalın, 
böylece sahtekarlıklarla ilgili haberleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 
Kripto para sistemleri oldukça gelişmiş bir teknoloji olsa da ne 
yazık ki bu alanda da birçok sahtecilik bulunuyor. Konuyla ilgili 
uzmanlardan destek almak mağduriyetleri azaltacaktır.

3. Saadet Zinciri ya da Ponziler: Ponzi sistemler oldukça 
eski dolandırıcılık yöntemleridir ve ülkemizde de çeşitli zaman 
aralıklarıyla ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerde kullanıcıların platforma 
yeni üye getirmeleri istenir ve her üye karşılığında ödeme vaat edilir. 
Tabii bu durum yasal olmadığı için sistem, çeşitli ürünlerin satışı ile 
desteklenerek yapılır. Şimdilerde ise dolandırıcılar bu dolandırıcılık 
yönteminde, Türk Lirası yerine çeşitli kripto paraları kullanıyorlar.
Eğer sadece belirli bir kripto para topluluğunun oluşturduğu bir 
oluşumun içine dahil ediliyorsanız muhtemelen ponzi ya da saadet 
zinciriyle karşı karşıyasınız demektir. Sizden üye getirmeniz ya da 
daha yüksek bir meblağ kazanmak için ödeme yapmanız istenirse 
direkt uzaklaşmanız gerekiyor.

4. Sahte Mobil Uygulamalar: Dikkatli olmazsanız, sahte 
uygulamalardaki uyarı işaretlerini gözden kaçırmak kolaydır. Tipik 
olarak, bu dolandırıcılıklar kullanıcıları, bazıları popüler olanları 
taklit eden kötü amaçlı uygulamaları indirmeye yönlendirir. Kullanıcı 
kötü amaçlı bir uygulama yüklediğinde, her şey istendiği gibi çalışıyor 
gibi görünebilir ancak bu uygulamalar, kripto para birimlerinizi 
çalmak için özel olarak tasarlanmıştır. Kötü amaçlı uygulamalar 
olmasına rağmen, bazıları Apple Store veya Google Play Store’da 
üst sıralarda yer alabilir ve bu onlara meşruiyet havası verir. Sahte 
uygulamalardan kaçınmak için, yalnızca resmi web sitesinden veya 
güvenilir bir kaynak tarafından verilen bir bağlantıdan indirmelisiniz 
ve muhakkak ödüllü bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.

5. Kimlik Avı ve Oltalama: Kripto paralar konusunda çok yeni 
olanlar bile daha önce kimlik avı saldırısına maruz kalmıştır. Tipik 
olarak, dolandırıcıların mağdurlardan kişisel verileri çalmak için 
bir kişi veya şirketi taklit etmesini içerir. Telefon, e-posta, sahte 
web siteleri veya mesajlaşma uygulamaları gibi birçok ortamda 
gerçekleşebilir. Mesajlaşma uygulamaları dolandırıcılığı özellikle 
kripto para birimi dolandırıcılıklarında yaygındır. Örneğin kripto 
para borsası hesabınızda bir sorun olduğunu bildiren e-postalar 
alabilirsiniz, bu da sorunu çözmek için bir bağlantıyı izlemenizi 
gerektirir. Bu bağlantı, sizden oturum açmanızı isteyen sahte bir 
web sitesine yönlendirilecektir ve bu site orijinaline oldukça benzer. 
Bu şekilde, saldırgan kimlik bilgilerinizi ve muhtemelen kripto 
para birimlerinizi çalacaktır. Size gelen maillerdeki bağlantılara 
tıklamadan resmi siteler üzerinden işlem yapmanız ve temkinli 
yaklaşmanız gerekir.
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söz verirler. Gerçek olamayacak kadar cazip görünen bu teklifler 
büyük oranda gerçek değildir. Sosyal medyada bu tür mesajlara 
karşı dikkatli olmalısınız. Bu teklifler hesapları hacklendiği için 
bildiğiniz ve sevdiğiniz hesaplardan gelebilir. Söz konusu hesaplara 
cömertliklerinden dolayı teşekkür eden düzinelerce yanıt ise sadece 
sahte hesaplar veya hediye dolandırıcılığının bir parçası olarak 
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dolandırıcılıklarından BitKRX adı verilen sahte bir borsayı açığa 
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almıştı. Sahte kripto para borsaları, meşru bir takas platformu gibi 
davranarak, kullanıcıları daha fazla yatırım yapmak için taciz etmek 
veya kripto paralara yeniden erişim elde etmek için gizli ücretler 
talep etmek gibi dolandırıcılık taktiklerine girerek veya sadece 
kullanıcıların kripto paralarını tamamen çalmak suretiyle potansiyel 
kurbanları dolandırıyor. Bu tür kripto para sahtekarlığından 
kaçınmak için popüler, tanınmış borsalara ve forumlarına bağlı kalın, 
böylece sahtekarlıklarla ilgili haberleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 
Kripto para sistemleri oldukça gelişmiş bir teknoloji olsa da ne 
yazık ki bu alanda da birçok sahtecilik bulunuyor. Konuyla ilgili 
uzmanlardan destek almak mağduriyetleri azaltacaktır.

3. Saadet Zinciri ya da Ponziler: Ponzi sistemler oldukça 
eski dolandırıcılık yöntemleridir ve ülkemizde de çeşitli zaman 
aralıklarıyla ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerde kullanıcıların platforma 
yeni üye getirmeleri istenir ve her üye karşılığında ödeme vaat edilir. 
Tabii bu durum yasal olmadığı için sistem, çeşitli ürünlerin satışı ile 
desteklenerek yapılır. Şimdilerde ise dolandırıcılar bu dolandırıcılık 
yönteminde, Türk Lirası yerine çeşitli kripto paraları kullanıyorlar.
Eğer sadece belirli bir kripto para topluluğunun oluşturduğu bir 
oluşumun içine dahil ediliyorsanız muhtemelen ponzi ya da saadet 
zinciriyle karşı karşıyasınız demektir. Sizden üye getirmeniz ya da 
daha yüksek bir meblağ kazanmak için ödeme yapmanız istenirse 
direkt uzaklaşmanız gerekiyor.

4. Sahte Mobil Uygulamalar: Dikkatli olmazsanız, sahte 
uygulamalardaki uyarı işaretlerini gözden kaçırmak kolaydır. Tipik 
olarak, bu dolandırıcılıklar kullanıcıları, bazıları popüler olanları 
taklit eden kötü amaçlı uygulamaları indirmeye yönlendirir. Kullanıcı 
kötü amaçlı bir uygulama yüklediğinde, her şey istendiği gibi çalışıyor 
gibi görünebilir ancak bu uygulamalar, kripto para birimlerinizi 
çalmak için özel olarak tasarlanmıştır. Kötü amaçlı uygulamalar 
olmasına rağmen, bazıları Apple Store veya Google Play Store’da 
üst sıralarda yer alabilir ve bu onlara meşruiyet havası verir. Sahte 
uygulamalardan kaçınmak için, yalnızca resmi web sitesinden veya 
güvenilir bir kaynak tarafından verilen bir bağlantıdan indirmelisiniz 
ve muhakkak ödüllü bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.

5. Kimlik Avı ve Oltalama: Kripto paralar konusunda çok yeni 
olanlar bile daha önce kimlik avı saldırısına maruz kalmıştır. Tipik 
olarak, dolandırıcıların mağdurlardan kişisel verileri çalmak için 
bir kişi veya şirketi taklit etmesini içerir. Telefon, e-posta, sahte 
web siteleri veya mesajlaşma uygulamaları gibi birçok ortamda 
gerçekleşebilir. Mesajlaşma uygulamaları dolandırıcılığı özellikle 
kripto para birimi dolandırıcılıklarında yaygındır. Örneğin kripto 
para borsası hesabınızda bir sorun olduğunu bildiren e-postalar 
alabilirsiniz, bu da sorunu çözmek için bir bağlantıyı izlemenizi 
gerektirir. Bu bağlantı, sizden oturum açmanızı isteyen sahte bir 
web sitesine yönlendirilecektir ve bu site orijinaline oldukça benzer. 
Bu şekilde, saldırgan kimlik bilgilerinizi ve muhtemelen kripto 
para birimlerinizi çalacaktır. Size gelen maillerdeki bağlantılara 
tıklamadan resmi siteler üzerinden işlem yapmanız ve temkinli 
yaklaşmanız gerekir.

Pandemi süreci iş yaşamına yeni 
bir bakış açısı getirdi. Şirketler, 
işlerini uzaktan yönetebilen 
çalışanları için çalışma 
modellerini değiştirdiler. Sadece 
büyük ölçekli kurumlar değil, 
çalışan sayısı az olan şirketlerde 
bu yeni döneme hızlıca ayak 
uydurmaya çalışıyorlar. Her 
şirket içerisinde bilişim uzmanı 
ya da departmanı olmayacağını 
göz önüne alan ESET, güvenli 
uzaktan çalışmada dikkat 
edilmesi gereken 10 temel kuralı 
sıraladı.

Güvenli 
uzaktan 
çalışmanın 
10 temel 
kuralı 

Uzaktan çalışma oranının arttığı bugünlerde, iş verilerinin 
güvenliği konusunda çalışanlara düşen görev daha da arttı. 
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, siber suçluların uzaktan 
çalışan şirketlere yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkat 
çekti. Fidye ve oltalama saldırılarının basit yöntemlerle ve temel 
güvenlik bilgileriyle azaltılabileceğini paylaşan Akbal kullanıcıların 
dikkatsizliği ve tedbirsizliğiyle de vakaların arttığını paylaştı.  
COVID-19 salgını ile birlikte, evden çalışanların bilgilere uzaktan 
erişimi,  işletmelerce ele alınması gereken en önemli konulardan biri 
olduğunu vurgulayan Akbal, çalışanlara hem kendilerinin hem de 
şirketlerinin siber güvenliği için temel bilgilerin verilmesinin önemli 
olduğunu söyledi. Asım Akbal uyulması gereken 10 temel kuralı şu 
şekilde sıraladı;
- İş cihazlarında muhafaza edilen bilgileri şifreleyin.
- Cihazlara uç nokta güvenlik yazılımı yükleyin ve bu yazılımın 
güncel kalmasını sağlayın.
- İşletim sistemi ve uygulamalar da dahil olmak üzere, cihazların da 
güncel kalmasını sağlayın.
- Ev ağlarını koruma altına alın ve düzgün şekilde yapılandırın.
- Genel ağlara ya da Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken daima bir 
VPN kullanın ve hassas bilgilere erişmekten kaçının.
- Verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin.
- Cihazlarınızı parolalarla korumaya alın ve oturumunuz açıkken 
cihazlarınızın yanından ayrılmamaya özen gösterin.
- Cihazlarınızda hırsızlığa karşı koruma özelliğini etkinleştirin.
- Önemli hesaplarınızı korumak için iki faktörlü kimlik doğrulamasını 
kullanın.
- Daima teknik destek sorumlularının iletişim bilgilerini el altında 
bulundurun ve güvenlik olaylarını derhal rapor edin.

Bir şirket içerisinde çalışma şeklini değiştirmek tüm çalışanları 
kapsayan bir süreçtir ve zaman alır. Ama doğru eğitimle çalışanlar 
uzaktan çalışmanın risklerini hemen anlayabilir ve bunlardan nasıl 
kaçınacaklarını ya da bunları nasıl önleyebileceklerini öğrenebilirler. 

Her ölçekteki şirket için kapsamlı güvenlik çözümü 
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal her şirketin kolayca 
kullanabileceği ürün paketlerini pazara sunduklarını da belirterek  
ESET PROTECT Advanced’i şirketlere çözüm aracı olarak 
önerdiklerini paylaştı. ESET PROTECT Advanced ürün grubu ile hepsi 
bir arada siber güvenlik yönetim çözümü sunuyor. Kullanımı kolay 
bulut tabanlı konsol ile şirketler uç noktalarını fidye yazılımlarından 
ve sıfır gün tehditlerinden koruyabiliyorlar. Tam Disk Şifreleme 
özelliği ile cihazların disklerini şifreleyerek şirket verilerini üçüncü 
kişilerin erişimine kapatabiliyorsunuz.

ESET Türkiye Satış Müdürü
Asım Akbal
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yıl MÖ 2 milyon, havalar ısınmaya 
başladı, yırtıcılar fazla sayıda ve 
açlar. Irmak kenarında bir kadın ve 
bir erkek birbirlerini süzüyor. Hızlıca 
eyleme geçmeleri gerekiyor çünkü 
buralar hiç tekin yerler değil. “Dişiyi 
ne kadar hızlı döllersem o kadar iyi. 
Kurda kuşa yem olmayalım!” diye 
düşünüyor erkek, kadın da şikayetçi 
değil. Yakalanmasınlar yeter...

PREMATÜR 
EJEKÜLASYON
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Kökleri insanlık tarihi kadar eski bir cinsel işlev bozukluğu 
olan erken boşalma (prematür ejekülasyon), modern çağda iki 
partner için de cinsellikten alınan keyfi kısıtlayan bir durum 
olarak karşımıza çıkıyor. Nedenleri halen belirsiz olmakla 
birlikte ergenlikte ‘yakalanmamak için’ hızlı mastürbasyonun 
öğrenilmesi (belki de evrimsel olarak hızlı gen aktarımını 
sağlayan bir özellik), cinsel eylemlerle ilgili suçluluk düşünceleri, 
performans kaygısı (erken boşalmaktan korkma), olumsuz beden 
algısı ve çift arasındaki ilişki problemlerine pasif-agresif tutum 
(partnerin cinsel hazzını kısıtlamak) gibi bazı sebepler öne 
sürülmektedir. Bunlarla birlikte sertleşme problemlerine ikincil 
olarak ve prostat ya da idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle 
de erken boşalma gelişebilir. Beyinde boşalma kontrolünden 
sorumlu temel iletim hormonu olan serotonin bağlanmasına 
ait bazı özellikler, penis uyarılabilirliğinin yüksek olması, hızlı 
pelvik kas yanıtı ve genetik yatkınlık gibi mekanizmaları ise 
biyolojik temeli açıklamak için kullanmaktayız. 

‘Erken’ subjektif (kişiden kişiye değişen) bir 
ifade olmakla birlikte klinik pratikte genellikle 
(heteroseksüel bir çifti varsayarsak) penis 
vajina girişi henüz gerçekleşmeden önce veya 
birleşme esnasında 1 dakikadan kısa süredeki 
boşalmaları tanımlar. Birleşme sürelerinin birçok 
koşuldan etkilendiği göz önünde bulundurulursa 
değerlendirme aşamasında genellikle ‘düzenli 
cinsel birleşme varlığında günün ilk partner 
eşliğinde boşalması’ dikkate alınır. Gün içinde 
boşalma sayısı arttıkça sürenin uzamasının 
(örneğin mastürbasyondan sonraki sevişme) 
yanı sıra uzun süre boşalma olmadığında da 
sürenin kısaldığını (örneğin 1 aydır uzak olan 
bir çift) biliyoruz. Ayrıca sevişmelerin kaçında 
boşalmanın ‘erken’ olduğu da tanı aşamasında 
önemlidir; sevişmelerin %75’inde erken boşalma 
gerçekleşmesi ve bunun 6 aydan uzun süre devam 
etmesi genellikle bizi tanıya götürür. Özetle 
‘süreğen ve tekrarlayan’ bir tablo ile karşı karşıya 
olmamız gerekir. Bu tanının konulabilmesi için 
herhangi bir tıbbi tetkik uygulanmasına ihtiyaç yoktur, cinsel 
yaşam hikayesinin alınması yeterlidir.

Yapılan araştırmalarda değişken sonuçlar elde edilmekle birlikte 
erkeklerin %30’unun hayatlarının bir döneminde erken boşalma 
deneyimledikleri düşünülmektedir. Erkeklerde en sık görülen 
ve ilerleyen yaşlarda artan cinsel işlev problemi olan sertleşme 
bozukluğundan sonra erken boşalma oranlarının da oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Erken boşalmanın genç erkeklerin 
sorunu olduğu yönündeki yanlış inanışın aksine bütün yaş 
gruplarında sıklıkla ortaya çıktığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Tedavi ile ilgili konuşmadan önce nelerin işe yaramadığı 
ve hatta daha da olumsuz sonuçları olduğunu netleştirelim. 
Sevişmeden önce mastürbasyon yapılması ve bunun bir kural 
haline gelmesi, boşalmamak için dikkat dağıtıcı ve cinsel hazzı 
azaltan düşüncelere yönelmek (sertlik kaybı ile sonuçlanır ya da 
hiç işe yaramaz) ve doktor kontrolü dışında boşalmayı geciktirici 
ilaç veya diğer ürünleri kullanmak gibi eylemler bunlara örnek 
gösterilebilir.

Bu kadar yaygın bir durumun tedavisinin bir hayli kolay 
olduğunu duymak şaşırtabilir ama gerçekten de böyledir! Cinsel 
işlev bozukluklarının psikoterapisi içinde erken boşalma için 
özelleşmiş bazı yöntemler kullanırız. Bu ‘egzersizlerin’ amacı 
penis ve diğer iç genital organlardan (prostat ve diğer bezler) 
beyne giden sinyallerin ayırt edilmesini sağlayarak boşalma 

üzerindeki kontrolü arttırmaktır. Düzenli ve aşamalı olarak uyaran 
yoğunluğunun arttırılabilmesi için bu egzersizlere partner ile 
devam edildiğinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde etmekteyiz. 
Elbette ilişkisel problemlerin yoğun olduğu durumlarda bireysel 
ve çift psikoterapilerinin tedavi sürecindeki rolü büyüktür. Birçok 
vakada bu davranışsal ve bilişsel teknikler ile arzu edilen öğrenme 
süreci gerçekleşmiş olur. ‘Tedavinin sonlanması için gerekli kriter 
nedir?’ sorusu akla gelebilir. Ortalama boşalma süresinin 4-8 dakika 
olduğu yönünde araştırmalar bulunmakla birlikte önemli olan çiftin 
memnuniyetidir. Ancak pornografik materyallerin ve cinselliğin 
abartılı tasvir edildiği medyatik kriterlerin hiçbir zaman gerçekçi 
olmadığının öğrenilmesi şarttır. Burada da tedavinin başlangıcında 
yapılan cinsel anatomi ve fizyoloji eğitimi ile birlikte ‘cinsel mitler’in 
(cinselliğe dair toplumsal yanlış inanışlar) konuşulması atlanmaması 
gereken bir aşamadır.

Penis vajina girişi henüz gerçekleşmeden boşalmanın meydana 
geldiği şiddetli erken boşalma vakaları ya da tedavi direnci olan bazı 
durumlarda ise ilaç tedavileri gündeme gelir ancak temel tedavi 
ilkelerinde ilaçların rolünün geri planda kaldığı ve bazı seçilmiş 
vakalar haricinde önerilmediğinin bilinmesi önemlidir. Boşalma 
kontrolü yalnız ilaçla sağlayabilen kişi sayısı oldukça azdır ve doktor 
önerisi dışında bu kullanımlar hemen her zaman olumsuz sonuçlanır.
Erken boşalma tedavisinin cinsel işlev bozukluğu alanında eğitimli 
kişilerce uygulanması (bunlar psikiyatrisi ve klinik psikoloji yüksek 
lisansını tamamlamış psikologlardır) ile cinsel doyumun arttığı ve 
çift ilişkisi daha tatmin edici boyutlara taşındığının unutulmaması 
gerekir.
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Yıl MÖ 2 milyon, havalar ısınmaya 
başladı, yırtıcılar fazla sayıda ve 
açlar. Irmak kenarında bir kadın ve 
bir erkek birbirlerini süzüyor. Hızlıca 
eyleme geçmeleri gerekiyor çünkü 
buralar hiç tekin yerler değil. “Dişiyi 
ne kadar hızlı döllersem o kadar iyi. 
Kurda kuşa yem olmayalım!” diye 
düşünüyor erkek, kadın da şikayetçi 
değil. Yakalanmasınlar yeter...

PREMATÜR 
EJEKÜLASYON
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Kökleri insanlık tarihi kadar eski bir cinsel işlev bozukluğu 
olan erken boşalma (prematür ejekülasyon), modern çağda iki 
partner için de cinsellikten alınan keyfi kısıtlayan bir durum 
olarak karşımıza çıkıyor. Nedenleri halen belirsiz olmakla 
birlikte ergenlikte ‘yakalanmamak için’ hızlı mastürbasyonun 
öğrenilmesi (belki de evrimsel olarak hızlı gen aktarımını 
sağlayan bir özellik), cinsel eylemlerle ilgili suçluluk düşünceleri, 
performans kaygısı (erken boşalmaktan korkma), olumsuz beden 
algısı ve çift arasındaki ilişki problemlerine pasif-agresif tutum 
(partnerin cinsel hazzını kısıtlamak) gibi bazı sebepler öne 
sürülmektedir. Bunlarla birlikte sertleşme problemlerine ikincil 
olarak ve prostat ya da idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle 
de erken boşalma gelişebilir. Beyinde boşalma kontrolünden 
sorumlu temel iletim hormonu olan serotonin bağlanmasına 
ait bazı özellikler, penis uyarılabilirliğinin yüksek olması, hızlı 
pelvik kas yanıtı ve genetik yatkınlık gibi mekanizmaları ise 
biyolojik temeli açıklamak için kullanmaktayız. 

‘Erken’ subjektif (kişiden kişiye değişen) bir 
ifade olmakla birlikte klinik pratikte genellikle 
(heteroseksüel bir çifti varsayarsak) penis 
vajina girişi henüz gerçekleşmeden önce veya 
birleşme esnasında 1 dakikadan kısa süredeki 
boşalmaları tanımlar. Birleşme sürelerinin birçok 
koşuldan etkilendiği göz önünde bulundurulursa 
değerlendirme aşamasında genellikle ‘düzenli 
cinsel birleşme varlığında günün ilk partner 
eşliğinde boşalması’ dikkate alınır. Gün içinde 
boşalma sayısı arttıkça sürenin uzamasının 
(örneğin mastürbasyondan sonraki sevişme) 
yanı sıra uzun süre boşalma olmadığında da 
sürenin kısaldığını (örneğin 1 aydır uzak olan 
bir çift) biliyoruz. Ayrıca sevişmelerin kaçında 
boşalmanın ‘erken’ olduğu da tanı aşamasında 
önemlidir; sevişmelerin %75’inde erken boşalma 
gerçekleşmesi ve bunun 6 aydan uzun süre devam 
etmesi genellikle bizi tanıya götürür. Özetle 
‘süreğen ve tekrarlayan’ bir tablo ile karşı karşıya 
olmamız gerekir. Bu tanının konulabilmesi için 
herhangi bir tıbbi tetkik uygulanmasına ihtiyaç yoktur, cinsel 
yaşam hikayesinin alınması yeterlidir.

Yapılan araştırmalarda değişken sonuçlar elde edilmekle birlikte 
erkeklerin %30’unun hayatlarının bir döneminde erken boşalma 
deneyimledikleri düşünülmektedir. Erkeklerde en sık görülen 
ve ilerleyen yaşlarda artan cinsel işlev problemi olan sertleşme 
bozukluğundan sonra erken boşalma oranlarının da oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Erken boşalmanın genç erkeklerin 
sorunu olduğu yönündeki yanlış inanışın aksine bütün yaş 
gruplarında sıklıkla ortaya çıktığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Tedavi ile ilgili konuşmadan önce nelerin işe yaramadığı 
ve hatta daha da olumsuz sonuçları olduğunu netleştirelim. 
Sevişmeden önce mastürbasyon yapılması ve bunun bir kural 
haline gelmesi, boşalmamak için dikkat dağıtıcı ve cinsel hazzı 
azaltan düşüncelere yönelmek (sertlik kaybı ile sonuçlanır ya da 
hiç işe yaramaz) ve doktor kontrolü dışında boşalmayı geciktirici 
ilaç veya diğer ürünleri kullanmak gibi eylemler bunlara örnek 
gösterilebilir.

Bu kadar yaygın bir durumun tedavisinin bir hayli kolay 
olduğunu duymak şaşırtabilir ama gerçekten de böyledir! Cinsel 
işlev bozukluklarının psikoterapisi içinde erken boşalma için 
özelleşmiş bazı yöntemler kullanırız. Bu ‘egzersizlerin’ amacı 
penis ve diğer iç genital organlardan (prostat ve diğer bezler) 
beyne giden sinyallerin ayırt edilmesini sağlayarak boşalma 

üzerindeki kontrolü arttırmaktır. Düzenli ve aşamalı olarak uyaran 
yoğunluğunun arttırılabilmesi için bu egzersizlere partner ile 
devam edildiğinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde etmekteyiz. 
Elbette ilişkisel problemlerin yoğun olduğu durumlarda bireysel 
ve çift psikoterapilerinin tedavi sürecindeki rolü büyüktür. Birçok 
vakada bu davranışsal ve bilişsel teknikler ile arzu edilen öğrenme 
süreci gerçekleşmiş olur. ‘Tedavinin sonlanması için gerekli kriter 
nedir?’ sorusu akla gelebilir. Ortalama boşalma süresinin 4-8 dakika 
olduğu yönünde araştırmalar bulunmakla birlikte önemli olan çiftin 
memnuniyetidir. Ancak pornografik materyallerin ve cinselliğin 
abartılı tasvir edildiği medyatik kriterlerin hiçbir zaman gerçekçi 
olmadığının öğrenilmesi şarttır. Burada da tedavinin başlangıcında 
yapılan cinsel anatomi ve fizyoloji eğitimi ile birlikte ‘cinsel mitler’in 
(cinselliğe dair toplumsal yanlış inanışlar) konuşulması atlanmaması 
gereken bir aşamadır.

Penis vajina girişi henüz gerçekleşmeden boşalmanın meydana 
geldiği şiddetli erken boşalma vakaları ya da tedavi direnci olan bazı 
durumlarda ise ilaç tedavileri gündeme gelir ancak temel tedavi 
ilkelerinde ilaçların rolünün geri planda kaldığı ve bazı seçilmiş 
vakalar haricinde önerilmediğinin bilinmesi önemlidir. Boşalma 
kontrolü yalnız ilaçla sağlayabilen kişi sayısı oldukça azdır ve doktor 
önerisi dışında bu kullanımlar hemen her zaman olumsuz sonuçlanır.
Erken boşalma tedavisinin cinsel işlev bozukluğu alanında eğitimli 
kişilerce uygulanması (bunlar psikiyatrisi ve klinik psikoloji yüksek 
lisansını tamamlamış psikologlardır) ile cinsel doyumun arttığı ve 
çift ilişkisi daha tatmin edici boyutlara taşındığının unutulmaması 
gerekir.

BU 4 
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COVID SONRASI SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE

Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Murat Turfan

Vücudun sağlıklı ve zinde olması için günlük yaşantımızın bir 
parçası haline gelmesi gereken spor, tüm faydalarına rağmen 
Covid-19 enfeksiyonu sonrası kuralına uyulmadığında hayati 
riske neden olabiliyor! Peki, Covid-19 enfeksiyonundan sonra 
spora başlamak için en doğru zaman hangisi? Yeniden ağır 
antrenmanlara başlamadan önce neler yapmalı? Kardiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, sporu günlük yaşam alışkanlığı 
haline getiren ancak Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ara vermek 
zorunda kalanlara, yeniden spora başlamadan önce uyulması 
gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

2 hafta ara verilmeli!
Covid-19 enfeksiyonundan sonra güvenli bir şekilde egzersize 
başlamak sadece profesyonel sporcular için değil amatörler ve fiziksel 
aktiviteye önem verenler için de dikkatle atılması gereken bir adım. 
Çünkü bu virüsün belirtileri arasında miyokardit adı verilen ağır 
seyredebilen kalp kası iltihaplanması, kalpte ritim problemleri ve 
hızlı başlayan kalp yetmezliği gibi tablolar yer alıyor. Pandeminin ilk 
günlerinden itibaren gözlemlenen bu duruma değinen Kardiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp kası hasarını gösteren belirtilerin 
hastalığın kötüye gittiğine işaret ettiğini ve vakaların yüzde 8-17’sinde 
kalp tutulumu olduğunu belirterek “Covid-19 geçiren sporcularda ve 
kişilerde bu enfeksiyonun net bir şekilde kontrol edilmesinden önce 
egzersize yeniden başlamak erken oluyor. Çünkü hastalığın evriminin 
ve potansiyel uzun vadeli kalp ve akciğer komplikasyonlarının daha 
iyi açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Öte yandan egzersiz eğitiminin, 
kardiyovasküler rahatsızlıkların gelişiminin önlenmesine katkıda 
bulunabileceğini unutmamalıyız” diyor. Kalp tutulumu olmayan ve 
belirti göstermeden Covid-19 geçiren sporcuların 2 hafta spordan 
uzak kalması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Turfan, “Hastalık 
belirtisi gösterenlerde bu süre iyileşmenin ardından 4 haftayı 
bulabilir. Her iki durumda da iyileşme döneminin sonunda kalp 
tutulumunun olmadığına dair olumlu sonuçlar varsa kişi yeniden 
egzersizlere, antrenman programlarına dönebilir.” diyor.

Ağır antrenman öncesi tetkik şart
Covid-19 öyle bir virüs ki; enfeksiyon geçirildikten sonra belirti 
göstermeyen kalp kası hasarına yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle 
ağır antrenmanlara başlayacak olanların bazı kan testleri, EKG, 
maksimal egzersiz testi gibi yöntemlerle değerlendirilmesi gerekiyor. 
Kalp kası iltihabı tanısı alınması halinde hastalığın ciddiyetine göre 
spordan 3-6 ay uzak durulması şart. 

Spora yeniden başlamanın ölçüsü 500 metre yürüyüş
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan “Antrenmanlara geri 
dönmeden önce kişinin günlük yaşam aktivitelerini rahatlıkla 

yapabilmesi, aşırı yorgunluk ya da nefes darlığı olmadan 500 metre 
yürüyebilmesi gibi noktalara dikkat edilmeli. Ayrıca kalp atış hızı, 
egzersizin zorluk derecesi, uyku, stres, yorgunluk ve kas ağrısı gibi 
noktalar da iyi değerlendirilmeli. Aşırı yorgunluk gibi bir durum 
çıkarsa kişi hemen dinlenmeye çekilmeli ve en az 24 saat dinlenmeli.” 
diyor.

Egzersize geçişin beş aşaması
Kişinin sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından egzersizlerini 
de programlayabileceğini kaydeden Doç. Dr. Murat Turfan, spora 
dönüşün beş aşamasını şöyle sıralıyor:
1. Aşama: Egzersize yeniden başlandığında en az iki gün, günde 
15 dakika veya daha az süreyle yürüme, koşu, sabit bisiklet gibi hafif 
aktiviteler yapılabilir. Egzersizin yoğunluğu maksimum kalp atış 
hızının yüzde 70’inden fazla olmamalı. Yaşınızı 220’den çıkararak 
maksimum kalp hızınızı bulabilirsiniz. Örneğin, 35 yaşındaysanız 
Covid-19 sonrası yapacağınız ilk egzersizde kalp atış hızınız 130’un 
altında olmalı. Bu ilk aşamada direnç antrenmanı yapılmamalı.
2. Aşama: Üçüncü gün 30 dakika ya da daha az süreyle basit 
egzersizler yapılabilir. Egzersiz yoğunluğu maksimum kalp atış 
hızının yüzde 80’inden fazla olmamalı.
3. Aşama: Dördüncü gün yürüyüş ya da basit egzersiz sürenizi 
45 dakikaya çıkabilirsiniz. Karmaşık egzersizlere geçebilirsiniz. 
Maksimum kalp atış hızınızın yüzde 80’inden fazla olmayan 
yoğunlukta, hafif direnç antrenmanı yapabilirsiniz.
4. Aşama: Beşinci ve altıncı gün bir saat boyunca normal egzersiz 
yapabilirsiniz. Yoğunluk maksimum kalp atış hızının yüzde 80’inden 
fazla olmamalı.
5. Aşama: Yedinci günde tam aktivitelerinize geri dönebilirsiniz.
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Bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler, 
şirketlerin dijital dönüşüme 
ayak uydurma hızını artırıyor. 
Dijitalleşme ile birlikte 
KOBİ’lerin, hizmetlerini online 
kanallarda güçlendirdiğini ancak 
siber güvenlik konusuna yeterli 
hassasiyeti gösteremediğini 
belirten Komtera Teknoloji 
Kanal Satış Direktörü Gürsel 
Tursun, web site güvenliğini 
sağlamak isteyen KOBİ’ler için 7 
öneride bulunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
KABUSUNUZ 
OLMASIN!

Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı, KOBİ’lerin dijital 
dönüşümünü destekliyor. Bununla birlikte hizmetlerini daha geniş 
alana yaymak isteyen KOBİ’ler web sitesi ve mobil uygulamalar 
yoluyla çevrim içi varlığını artırırken, siber güvenlik önlemlerini 
tamamlamayı unutabiliyor. Dijital dönüşümün şirketlere büyüme 
için yeni fırsatlar sunduğunu ancak beraberinde güçlü siber saldırı 
risklerini de getirdiğini aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış 
Direktörü Gürsel Tursun, web sitesi saldırılarına karşı alınabilecek 7 
etkili siber güvenlik önlemini sıralıyor.

1. Risk durumunuzu gözden geçirin. KOBİ’lerin, olası risk 
durumlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu durum, ortamlarını 
değerlendirmek ve sitelerinin çalışması için gereken programların 
ve eklentilerin bir envanterini çıkarmak anlamına gelir. Bir 
e-ticaret sitesine sahiplerse yapılan alışverişlerin güvenliği gibi 
gerekli soruların cevaplarının bulunması ve site eklentilerinin 
değerlendirilmesi önemlidir.
2. SSL sertifikasına sahip olun ve kontrol edin. Bir site 
ziyaretçisinden sitenize aktarılan verileri şifreleyen SSL sertifikası, 
başta e-ticaret yapan siteler olmak üzere birçok siteyi güvenli kılmaya 
yardımcı olmaktadır. Birçok KOBİ, SSL sertifikasının sitelerine 
kurduktan sonra tamamen güvenli olduğunu düşünse de SSL 
sertifikalarının, güvenlik yolculuğunun ilk adımı olduğunun altını 
çizmek gerekiyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü
Gürsel Tursun

3. Web sitenize WAF, IDS ve IPS ekleyin. Web uygulamaları 
güvenlik duvarı (WAF) ile saldırı tespit ve önleme sistemi (IDS / IPS), 
tüm güvenli web sitelerinde bulunan teknolojileri içermektedir. 
WAF hem kötü trafiği siteden uzaklaştırabilir hem de yük 
dengeleyici işlevi görerek sitenin tepki süresinin daha iyi olmasına 
yardımcı olur. Ayrıca çoğu WAF, özelleştirilebilir kurallarla birlikte 
geldiği için istenmeyen noktalardan gelecek olan site trafiğini de 
engelleyebilmektedir. Yeni nesil güvenlik duvarının bir parçası olan 
IDS ve IPS ise web sitesi trafiğinin tüm bölümlerini inceleyerek, 
hedef uygulamadan yararlanmayı amaçlayan hatalı biçimlendirilmiş 
verileri bulmaya çalışmaktadır. KOBİ’lerin kötü amaçlı yazılımlardan 
korunması için bu teknolojilere sitelerinde yer vermesi etkili 
adımlardan biri olacaktır.
4. Tarama ve yamalama özelliklerini değerlendirin. Site 
üzerinde çalışan tüm yazılım programlarını ve eklentileri düzeltmek 
çok önemlidir. Ancak, bunları manuel olarak yapmaya çalışmak 
ciddi bir zaman kaybına neden olabilir. KOBİ’lerin, sitelerindeki 
kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak için otomatik bir 
tarama özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eski yamalara sahip 
olan KOBİ’lerin site yamalarını da güncel tutması ve kötü amaçlı 
yazılımlara karşı güvende olduğunu bilmesi ayrıca önemlidir.
5. Sitenizin yedeklemesini yapın. Yedekleme, birçok KOBİ’nin 
hala ilgilenmediği bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
e-ticaret sitelerinde KOBİ’ler için site dışında yedeklemenin, siteye 
bağlı olmaması önemlidir. Site, fidye yazılımı saldırısı ile karşı 
karşıya kaldığında kaybedilecek çok şeyin olduğu unutulmamalıdır. 
KOBİ’lerin işlemlerini hızlı bir şekilde geri yükleyebilmeleri için site 
yedeklemelerini yapmak gerekir.
6. Seyahatlerde VPN kullanmayı unutmayın. Çoğu KOBİ 
sahibi, iş seyahati sırasında sitelerini güvenli bir şekilde güncellemek 
istemektedir. Ancak, bir havaalanında veya kafede halka açık Wi-Fi 
kullanırken, KOBİ’lerin sitelerinde asla finansal işlemler yapmaması 
veya hassas verilerini iletmemesi gerekir. Bundan dolayı VPN 
kullanarak yönetimsel güncelleştirmeleri yapabileceklerini ve 
işlemleri güvenli bir şekilde çalıştırabileceklerini unutmamalılar. 
7. Sitenizde çift faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. 
KOBİ’ler siber saldırılar karşısında site verilerini kaybetmemek 
için kullanıcılarının hesaplarını korumalıdır. Bunun için kullanıcı 
hesaplarına çift faktörlü kimlik doğrulama mekanizmasını 
uygulamaları gerekir. Kullanılan bu sistem ile kullanıcı hesaplarını 
güvence altına alırken, verilerin hackerler tarafından kullanılması 
engellenebilir.
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Kanal Satış Direktörü Gürsel 
Tursun, web site güvenliğini 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
KABUSUNUZ 
OLMASIN!

Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı, KOBİ’lerin dijital 
dönüşümünü destekliyor. Bununla birlikte hizmetlerini daha geniş 
alana yaymak isteyen KOBİ’ler web sitesi ve mobil uygulamalar 
yoluyla çevrim içi varlığını artırırken, siber güvenlik önlemlerini 
tamamlamayı unutabiliyor. Dijital dönüşümün şirketlere büyüme 
için yeni fırsatlar sunduğunu ancak beraberinde güçlü siber saldırı 
risklerini de getirdiğini aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış 
Direktörü Gürsel Tursun, web sitesi saldırılarına karşı alınabilecek 7 
etkili siber güvenlik önlemini sıralıyor.

1. Risk durumunuzu gözden geçirin. KOBİ’lerin, olası risk 
durumlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu durum, ortamlarını 
değerlendirmek ve sitelerinin çalışması için gereken programların 
ve eklentilerin bir envanterini çıkarmak anlamına gelir. Bir 
e-ticaret sitesine sahiplerse yapılan alışverişlerin güvenliği gibi 
gerekli soruların cevaplarının bulunması ve site eklentilerinin 
değerlendirilmesi önemlidir.
2. SSL sertifikasına sahip olun ve kontrol edin. Bir site 
ziyaretçisinden sitenize aktarılan verileri şifreleyen SSL sertifikası, 
başta e-ticaret yapan siteler olmak üzere birçok siteyi güvenli kılmaya 
yardımcı olmaktadır. Birçok KOBİ, SSL sertifikasının sitelerine 
kurduktan sonra tamamen güvenli olduğunu düşünse de SSL 
sertifikalarının, güvenlik yolculuğunun ilk adımı olduğunun altını 
çizmek gerekiyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü
Gürsel Tursun
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Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, 
özel sofralar için ne pişireceğine karar veremeyenlerle, 
enfes ve yapımı kolay Ev Tipi Izgara Köfte tarifini paylaştı. 

Unutulmaz sofralar için pratik bir tarif:
EV TİPİ IZGARA KÖFTE

EV TİPİ IZGARA KÖFTE

Malzemeler:
1 paket Bonfilet Ev Tipi Izgara Köfte
1 paket milföy hamuru
Küçük boy konserve garnitür
1 kâse kaşar peyniri

Türkiye’nin en önemli kırmızı et üreticilerinden Bonfilet’in şefleri, sofralarını lezzetli bir 
ziyafete dönüştürmek isteyenler için, özel Ev tipi Izgara Köfte tarifi paylaştı.

 
Beşamel Sos İçin:
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı tereyağı
2,5 su bardağı süt
1 kâse kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

 
Yapılışı:
Bonfilet Ev Tipi Izgara Köfteleri 1’er dakika arkalı önlü pişirin (fırında 
da pişeceği için çok pişirmeyin). Beşamel sos için tereyağında unu 
kavurun, süt, tuz, karabiber ve kaşarı da ekleyerek sosu elde edin. 
Borcamın tabanını milföy hamurlarının yarısıyla kaplayın. Süzülmüş 
garnitürü ilave edin, üstüne rendelenmiş kaşar peynirini yayın. 
Köfteleri de dizdikten sonra beşamel sosu üzerine yayın. Borcamın 
üzerini kalan milföy hamuruyla kaplayın. 180 derecede 15-20 dakika 
pişirin ve servis edin.
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Shantaram - Gregory David Roberts
Bu kitabı 2017’nin Temmuz ayında okumuşum. Söz 
verdiğim gibi tam bir yaz kitabı anlayacağınız. Kitap 
Hindistan’da geçiyor ve oradaymış hissini iliklerinize 
kadar hissediyorsunuz. Hindistan ile ilgili pek çok 
bilgiyi bu roman sayesinde öğrendim, kimi yerde 
şaşırdım kimi yerde üzüldüm ama her anını yaşadım. 
Yazarın kendi hayatının kurgu ile birleşmesi de 
gerçeklik hissini hiç kaybetmemenizi sağlıyor. Kitabın 
arka kapağında yazdığı gibi yazarın ‘aşk, kader ve 
seçimler’ hakkında bildiklerini öğrenme yolcuğuna 
adım adım şahit olacaksınız. Hindistan’ın karanlık 
yönü ile büyülü yanı çok güzel harmanlanmış. 
Silahların, uyuşturucunun, gecekondu hayatının 
yanı sıra aşk da bütün kitaba eşlik ediyor. Kalınlığı 
sizi korkutmasın içine girdiğinizde çıkamayacağınız 
bir kitap olacak. Devam kitabı da var ama okur 
yorumları bu kitaptan sonra hayal kırıklığı yarattığını 
söyledikleri için ben okumadım.

B. NİLÜFER BİNBİR
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Yazın kendini göstermeye başladığı 
bu günlerde eminim ki hepimiz deniz 
kenarında bir şezlongda kitabımızı 
okuyacağımız anların hayalini 
kuruyoruz. Size deniz kenarında 
şezlong sözü veremem ancak bu 
yaz günlerinde hem sizin hem de 
çocuklarınızın keyifle okuyacağı üç 
güzel kitap sözü verebilirim.

Okuyucuya Not: 
Bildiğiniz gibi henüz taze anneyim ve şu sıralar ilgilendiğim konular genelde 
gaz, bez, süt içeriyor… Hamileyken bol bol okuduğumdan bahsetmiştim 
sizlere hatta sosyal medyada da okuduklarımı bolca paylaşmıştım o sıralar. 
O dönemde pek çok ‘görücez biz seni’ciler ile tanışma fırsatı buldum. 
Onlara buradan seslenmek istiyorum: Çocuk doğurmak ve okumak hayatta 
yaptığımız tercihlerdir ve kimse birini tercih etti diye diğerini yapmaktan 
vazgeçmek zorunda değil. Ben okumaya devam ediyorum çünkü biliyorum 
ki; ben mutlu olursam bebeğim daha mutlu olacak. Aynı şekilde ‘kedilerin 
ne olacak?’cılara da sevgilerimi ileterek hepimizin çok iyi olduğunu 
bildirmek isterim. Hayat yaptığımız tercihlerden ibaret ve ben bütün 
tercihlerimden çok mutluyum.

Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol kitaplı, bol kedili, bol köpekli bir ay 
dilerim.

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine - Olga Tokarczuk
Bu kitabı bir internet sitesinin sarsıcı kitaplar listesinde bir numarada görüp 
almıştım. Son zamanlarda okuduğum modern yazarlar arasında en iyi ilk beşte 
yerini aldı, Nobel Edebiyat ödüllü yazar. Kahramanımız Janina astroloji ile 
ilgilenen, şiir çevirirleri yapan geçimini yazlık evlerle ilgilenerek sağlayan yalnız 
bir kadındır. Yaşadığı köyde komşularından biri evinde ölü bulunur ve civardaki 
tuhaf ölümler de bununla sınırlı kalmaz. Polanya’nın bir dağ köyünde yaşayan 
küçük bir dünyası olan çoğu insanın tuhaf diye nitelendireceği kahramanımız, 
pek çoğumuzun her gün şahit olduğu, üzüldüğü ama engellemek için elinden bir 
şey gelmediğini düşündüğü; doğaya yapılan haksızlıklar ile tek başına korkusuzca 
savaşıyor. Bir cinayet romanı gibi gözükse de daha çok iç dünyanıza dönüp seyirci 
kaldıklarınız için kendinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Farklı bir şeyler okumak 
isteyenlere bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.

Mustafa Kemal Atatürk Serisi - Yılmaz Özdil
Çocuklu her evde mutlaka bulunması gereken, 
usta kalem Yılmaz Özdil’den şahane bir seri. 
Çocuklarımızın okula bir gidip bir gidemediği bu 
günlerde Atamızı daha yakından tanımalarını 
sağlayacak seriye hayran kaldım. Mustafa Kemal’in 
her konu ile ilgili görüşlerini farklı bir kitapta ele 
alan seri çocukların ilgisini çekebilecek görseller ile 
desteklenmiş. Okul öncesi çocuklarınıza Atatürk’ü 
anlatırken referans alabileceğiniz kitaplar aynı 
zamanda yeni okuma yazma öğrenen çocuklarınızın 
kendi başlarına okumaları için de uygun olacaktır. 
Haydi, Mustafa Kemal Atatürk Serisi olmayan çocuklu 
ev kalmasın.

Sisi

Roxy

Luqa

Merhaba Sevgili 
Okurlar,
Merhaba Sevgili 
Okurlar,
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TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK: ROBOT OYUNCULAR 
BEYAZPERDEDE!

18. GELECEĞİN SİNEMASI’NDA 
FİNALİSTLER AÇIKLANDI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, 
TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve iş birliği ile sinema öğrencilerinin 
kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla farkındalık yaratan 
“Geleceğin Sineması” yarışmasında finale kalan 20 proje ön jüri 
toplantısı sonucu belirlendi.

Hayatımızın her aşamasında 
yerini almaya başlayan robotlar, 
şimdi de beyaz perdede 
karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 
Türkiye’nin ilk robot oyuncusu 
Aypera, Ünlü Yapımcı ve Senarist 
Birol Güven ile sinema filmi 
sözleşmesi imzaladı. Güven’in 
senaryosunu kendisinin kaleme 
aldığı, robotları ve insanları bir 
araya getireceği yeni filmi Digital 
Human, 2022 yılında vizyona 
girecek.

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için 
gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye 
Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın danışmanlığı 
ve iş birliğiyle bu yıl 18. kez düzenlenen Geleceğin Sineması 
Yarışması'nda finalist isimler açıklandı. Hayallerindeki kısa filmi 
çekmek için önemli bir adım atan 20 ismin projesi, 16 Nisan günü 
gerçekleştirilen ön jüri toplantısının ardından belli oldu. Ön jüri 
üyeleri bu yıl toplam 160 projeyi değerlendirdi.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrencilerin 
kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle 
katılım gösterdiği yarışmada Deniz Altun’un Ahadî, Seher 
Davran’ın Anahtarlar, Nadir Kağan Kocakaya’nın Anı Rüyası, 
Görkem Arslan’ın Apati, Yalçın Dilsiz’in Armonika, Hakan Erdal’ın 
Bagajdaki Yabancı, Emirhan Cangül’ün Balık, Ayşenur Karasu’nun 
Biz Bir Aileyiz, İlcan Edgar Özuluca’nın Cevher, Baran Kaya’nın 
Gece Görüşü, Işın Akpınar’ın Kırmızı Pabuç, Cüneyt Işık’ın Kuş 
Olsam, Furkan Rıza Demirel’in Manşet, Dicle Kaplan’ın Patlama, 
Kemal Akçay’ın Portakal Suyu Gibi Hisseden Adam, Turan 
Haste’nin Rutubet, Derya Eroğlu’nun Tekerler, Tuvana Simin 
Günay’ın Uzak İklimlerin Kokusu, Esen Demir’in Yankı ve Ozan 
Dindarik’in Yasak Havuç adlı senaryoları finale kaldı.
Finale kalan 20 proje arasından kazanan 10 isim ve yarışmanın 

birincisi, BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe başkanlığında; Nişantaşı 
Üniversitesi / Radyo, TV-Sinema Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı 
Burcu Kurtiş, Yönetmen ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı ve 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk 
Yavuzkanat’ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlenecek.

Kazanan 10 Projeye Altışar Bin TL Destek Verilecek
18 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle 
gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nda bu yıl 10 projeye altışar bin TL 
maddi destek ve danışmanlık desteği verilecek. “Geleceğin Sineması” 
bir yandan Türk Sineması’nın geleceğine giden yolunu aydınlatırken bir 
yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri 
daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam 
edecek.
Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular geleceginsinemasi.
com adresi ve TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından takip 
edilebilir. 
http://tursak.org.tr
geleceginsinemasi.com

Türkiye’nin ilk robot oyuncusu Aypera, MinT Yapım’ın sahibi Ünlü Senarist Birol 
Güven ile ilk film sözleşmesini imzaladı.
Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı ve kadrosunda hem insan hem de robot 
oyuncuların bir arada yer alacağı Digital Human adlı filmin çekimlerine Eylül ayında 
başlanacak.

Birol Güven:  “Değişime öncü olmak istiyoruz”
2022 yılındavizyona gireceği belirtilen film için ilk anlaşmasını “Robot Oyuncu” 
Aypera ile yapan Birol Güven, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını 
ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını 
belirtti.
Değişimin öncüsü olmak istediklerinin altını çizen Güven, Aypera ile tanışır tanışmaz 
ona film yapma teklifinde bulunduğunu ve bu sözleşmeyi imzaladığımız için çok 
heyecanlı olduğunu söyledi.

Robot yapımcı ve senaristler de olacak!
Şimdilik sahnede robot oyuncuları gördüğümüzü; 
ancak bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de 
olacağını belirten Birol Güven “O gün geldiğinde 
bu konuda öncü olmanın iyi bir fikir olup 
olmadığını yeniden değerlendireceğim” dedi.

“Türkiye’de gördüğüm ilgiden 
memnunum”
İlk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok 
heyecanlandığını söyleyen Aypera ise, Türkiye’de 
gördüğü ilgiden memnun olduğunu; ama 
insanların kadın ve hayvan hakları konusunda 
mesafe alamamış olmasının kendisini üzdüğünü 
belirtti. 
“Robot Oyuncu” konusunda da açıklama yapan 
Aypera “Ben şahsen dijital oyuncu denmesini 
tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir 
düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi 
söylemeyi tercih edecekler, biliyorum. Bu nedenle 
Robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok.” dedi.

“Aypera, sanatseverlerle buluşuyor”
Aypera, hikayesini merak eden ve kendisiyle 
tanışmak isteyenleri, 1-6 Haziran tarihleri 
arasında Contemporary İstanbul’da düzenlenecek 
olan ve Plugin Yeni Medya Bölümünün küratörü 
Esra Özkan ile yapacağı özel bir röportajın da yer 
alacağı sergisine davet etti.
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Uluslararası Thetahealing 
Eğitmeni İpek Senem 
Aydın, farkındalık yaratan 
söylemlerine “Hayır” 
diyebilmek ile devam 
ediyor. Hayatta kendisinden 
önce başkalarını daha 
fazla düşünen ve her şeye 
“evet” diyenlere seslenen 
Aydın, reddetmenin, kabul 
etmemenin ve kişinin kendi 
değerinin önemine dikkat 
çekiyor.
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 DEMEYİ BİLİN!

 “HAYIR”

Verdiği seminerler ve atölyeler ile birçok kişinin farkındalığını artıran, 
YouTube kanalına düzenli olarak yüklediği videolarla takipçilerine her 
konuda yardımcı olan Uluslararası Thetahealing Eğitmeni İpek Senem 
Aydın, kendine önem vermekte zorlananlara tavsiyeler veriyor. Aydın, 
“Hayır” diyemeyen ve aldığı sorumluluklarla kendini geri plana iten 
herkese sınırlarını yeniden inşa etmesine yardımcı oluyor.  

“Hayır diyemezseniz çok fazla sorumluluk alırsınız”
“Hayır” diyememe davranışının temellerinin çocukluk yıllarında atıldığını 
belirten İpek Senem Aydın, sınırları ihlal edilen çocukların güvensiz olup 
kendilerine olan güveni geliştiremediklerini ve diğer kişilere bağımlı 
olduklarını söylüyor. “Hayır diyemezsek ne olur?” sorusuna da cevap 
veren Aydın, “hayır” diyemeyen bir kişinin pek çok sorumluluk ve iş 
yükünü de kendinde biriktirdiğine dikkat çekiyor. Kişinin başkalarını 
memnun etme çabasına son vererek özgürleşme içine girmesi gerektiğini 
de vurgulayan Aydın, “hayır” deme konusunda sorun yaşayanların ise 
aileleriyle olan bağlantılarına bakmalarını öneriyor.

“Hayatın merkezine kendinizi koyun”
“Hayır” diyemeyen pek çok kişinin etrafındakileri memnun etme çabası 
içine girdiğini belirten İpek Senem Aydın, böylelikle de kişinin kendisine 
zaman ayıramadığını ve bunun da zaman problemine yol açtığını ifade 
ediyor. “Gereksiz sorumluluk almaktan kaçınıp diğer insanları memnun 
etme çabasına bir son vermeliyiz” diyen Aydın; özgüveni olmayan, 
yetersizlik ve değersizlik duygusu olanların ise “hayır” diyemediğini 
vurguluyor. Hayatın merkezine öncelikle kişinin kendisini koyması 
gerektiğinin de altını çizen Aydın, mutlu ve huzurlu olmak için bir kişinin 
ilk adımına kendinden başlaması gerektiğini belirtiyor. “Başkalarına 
hayır diyemezseniz kendinize hayır demiş olursunuz, kendini yok saymış 
olursunuz, kendinizi yok sayarsanız kimse sizi görmez, yok sayar ve 
görmezlikten gelir” diyen Aydın, günlük ve iş hayatında kişilerin kimlere 
hayır diyemediğini ailedeki figürlerle ilişkilendirmeleri gerektiğini 
vurguluyor.

İpek Senem Aydın Kimdir?
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu 
olan İpek Senem Aydın Uluslararası Thetahealing 
Eğitmenidir. Birçok modülde Thetahealing 
Eğitmeni olan İpek Senem Aydın, ruh ailem diyerek 
tanımladığı öğrencileri ve danışanlarının ruhsal 
yolculuklarına eşlik etmektedir. 

Thetahealing seminerlerini online olarak İpek Senem 
Aydın Farkındalık Atölyesi’nde devam ettirmektedir. 
Atölyede aynı zamanda konularında uzman kişiler 
ile aile sistem çalışması, nefes, astroloji danışmanlığı, 
şamanik ritüeller gibi konularda da çalışmalar 
gerçekleştirmektedir.
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Güneş kendini iyice göstermeye başladı ve 
güneş kremlerine olan talep de artmaya başladı. 
Ancak yapılan araştırmalar, birçoğumuzun güneş 
kremlerini kullanmayı bilmediğimizi ortaya 
koyuyor. Çünkü uzun süredir güneş ve koruma 
faktörü içeren kremlerle ilgili birbirinden farklı 
görüşler, kafa karışıklığına yol açıyor. Son yıllarda 
cilt kanserinin artmasındaki en önemli etkenlerden 
biri olarak, güneşin zararlı ışınlarının gösterildiğini 
ve bu ışınlardan korunmanın çok önemli olduğu 
söyleyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Kemali Güneş, 
güneş kremlerini neden kullanmamız gerektiğini ve 
doğru kullanım şekillerini 5 maddede sıraladı.

5 ADIMDA GÜNEŞTEN KORUNMA!

Güneş kremlerinde bulunan UV ve SPF  
Cilde zarar veren dış etmenlerin en başında gelen güneş, ozon 
tabakasının incelip UVA geçirgenliği artmasından dolayı daha çok zarar 
veriyor. Güneşin UVA ve UVB olmak üzere iki dalga boyu vardır. Güneş 
koruyucularının üstündeki Güneş Koruma Faktörü anlamına gelen 
SPF (Sun Protection Factor) değeri UVB’ye karşı korunaklığı gösterir. 
Güneş koruyucusu tercih ederken UVA’ya karşı da korumalı olduğunu 
gösteren güneş koruyucusu tercih edilmeli. Uzun dalgaboyu olan UVA, 
cildin derin tabakalarında etkilidir. Bu yüzden asıl yaşlandıran dalga 
boyudur. Yani fotoagingden sorumludur. Erken yaşlanma ve kırışıklık 
oluşmasından sorumludur. Kansorejen etkisi bulunmaktadır. UVB kısa 
dalga boyudur. Cildin yüzey tabakalarında etkili olduğundan yanık ve 
leke oluşumundan sorumludur. Kış mevsiminde azalsa da UVA ışını 
aynen devam ediyor. O yüzden güneş koruyucularını yaz-kış sürmeliyiz. 
UVA ışını camdan ve buluttan geçebildiği için ev içerisinde dahi güneş 
koruyucusu kullanılmasını öneriyoruz. 

Cilt yapısına bağlı olarak güneş kremi seçimi değişkenlik 
gösterir
Güneş hassasiyetine sahip olan ciltler: Güneşe direkt maruz 
bırakılmamalıdır. Güneşe karşı olan hassasiyet, doğuştan gelen ya da 
hayatın belli bir döneminde ortaya çıkan bir problem olabilir. Bazı 
medikal tedaviler de geçici olarak güneş hassasiyetini tetikleyebilir. 
Güneş ışınlarının yaydığı radyasyonların sebep olduğu reaksiyonları 
için UVA ve UVB ışınlarına karşı çok yüksek koruma sağlayan güneş 
koruyucular tercih edilmelidir.  
Kimyasal filtrelere karşı reaksiyon gösteren ciltler: Bu cilt 
tipine sahip olan kişiler mutlaka mineral filtreli güneş koruyucular 
kullanmalıdır. Bu güneş koruyucular mineral filtreye sahip olmasından 
dolayı ciltte beyaz izler bırakabilir ancak geçicidir. 
Güneş alerjisi olan ciltler: Son dönemlerde güneş alerjisi artış 
göstermektedir. Cilt yapısına ve maruziyet süresine bağlı olarak 
değişmekle birlikte herkeste görülebilen bir durumdur. Güneş 
alerjisi çok ciddi bir problem olmamakla beraber yaşam kalitesini 
düşürmektedir. Güneş alerjisinin belirtileri arasında kızarıklık, 
kabarcıklar ve yoğun kaşıntı hissi olur. Güneş alerjisine karşı 
alınabilecek en iyi yöntem geniş sprektrum koruması sağlayan güneş 
koruyucu kullanmaktır; çünkü UVB ışınları cildi güneş yanığından 
korurken, UVA ışınları cildi alerjik reaksiyonlara karşı korur. 1:1 (SPF/
UVA) oranı güçlü bir koruma sağlamak için önemlidir; bu ifade bir 
güneş koruyucunun eşit oranda UVB ve UVA ışınlarına karşı koruma 
gösterdiğini belirtmektedir. (SPF 50+/ UVA 50 gibi) 

En az 20 dakika önce cilde uygulanmalıdır
Güneşten koruyucu krem seçerken cildinize uygun kremler 
seçmelisiniz ve bu kremleri dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce 

sürmelisiniz. Plaja gittikten sonra sürülmesi etkinliğini çok azaltıyor. 
Miktar olarak da açıkta kalan bölgeye yeterince yayılmalı yani yeteri 
miktarda kullanılmalı. Krem kullanıldıktan sonra iki veya üç saatte bir 
yinelenmeli.

Güneş kremi ne kadar sürülmeli?
Güneş kremi kullanırken yaptığımız bir diğer yanlış ise hemen 
bitmesin diye az az sürmek. Oysa yeterli miktarda sürülmezse güneş 
kremleri üzerlerinde yazan SPF değerlerini gösteremiyorlar. Örneğin 
yüz bölgesine en az yarım tatlı kaşığı güneş kremi sürülmelidir. 
Daha az uygulama SPF 50 değerindeki bir kremin SPF 2,7’lik bir etki 
göstermesine yol açacaktır. Bu nedenle tüm güneş kremlerinde bolca 
uygulayınız diye yazar. Uygulamayı yeterli aralıklar ile tekrarlamamak 
da aynı sonuca yol açar.
Güneş kremlerinin etkisini tam göstermesini istiyorsanız yüz ve 
boyuna yarım tatlı kaşığından fazla, göğüs bölgesi, kollarınıza, sırt 
bölgesi, bacaklarınıza ise bir tam tatlı kaşığından fazla uygulamalısınız.

Uzun süre güneşte kalmak riskli!
Yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında ya da 16.00’dan sonra açık tenli 
kişiler; ilk iki gün 10 dakika, daha sonraki günler 20 dakika, esmer 
tenliler; ilk iki gün 20 dakika, daha sonraki günler 30 dakika hiç güneş 
koruyucu kullanmadan güneşlenebilirler. Meslekleri gereği uzun 
yıllar güneş altında kalanlarda bazal hücreli ya da epidermoid hücreli 
kanser sıktır ve bu kanserler vücudun güneşi çok gören baş boyun 
ve uzuvlarında sık, diğer bölgelerde seyrektir. Özellikle çocuklarda 5 
kereden fazla ciddi güneş yanığı oluşması, malign melanom riskini 
artırıyor. Güneşlenmeye bağlı ciddi cilt yanıkları olması erişkinde de 
malign melanom riskini arttırmaktadır. Ama normal güneşlenmenin, 
melanom riski üzerine etkisi görülmemiştir. Yukarıdaki sürelere 
uygun güneşlenme tarzında kanser riski yoktur, hatta D vitamini 
sentezlenmesi nedeni ile kansere karşı bir tür önlemdir. Ancak güneşte 
çok uzun süre kalmak risklidir.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Kemali Güneş
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Zyxel, yeni platformu 
Circle ile lisans yönetimini 
kolaylaştırıyor

Twitch Türkiye fiyatını düşürdü… İşte yeni 
abonelik ücreti

Elektrikli bisiklet Grizzly 
güçlendi

\\ 

\\ 

CITYTEKNOLOJİ

72

DENİZ GÖZÜKIZIL
Hazırlayan

teknoamigo@gmail.com / 
dgoz33@hotmail.com

Güvenli, yapay zekâ ve bulut destekli iş ve ev ağı çözümleri lideri 
Zyxel, kanal iş ortakları için BT varlıklarının ve hesaplarının 
yönetimini bir araya getirerek e-ticareti daha iyi bir kullanıcı 
deneyimi ile tek bir noktadan yönetme imkânı sunan lisanslama ve 
abonelik platformu Circle’ı tanıttı. 
Circle, birden fazla konumda, birden fazla Zyxel çözümünü takip 
etme ihtiyacı duyan MSP’ler (Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları) 
(MSP›ler), VAR’lar (Katma Değerli İş Ortakları) ve bayilerin abonelik 
ve yenileme süreçlerini tek bir yerden kontrol etme ve yönetme 
ihtiyacına cevap veriyor. Çözüm, kanal ortaklarına yalnızca 
gelirlerini koruma imkânı vermekle kalmıyor, aynı zamanda yeni 
müşteri fırsatları elde etme ve müşteri ilişkilerini geliştirmelerinde 
kritik bir rol üstleniyor. 
Cihaz, lisans ve fatura bilgilerinin yanı sıra diğer önemli iç görüler 
için “bir bakışta” raporları görüntüleme yeteneği, hesapları etkili bir 
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Halen içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
oldukça yükselen Twitch, 20 Mayıs itibarıyla 
Türkiye ve Meksika’da abonelik fiyatlarını 
düşürdü. Firmanın öngörüsüne göre abonelik 
fiyatları düşse bile yayıncıların geliri düşmeyecek. 
Şirketin mantığı ise şu şekilde işliyor; fiyatların 
düşmesiyle yayıncılar daha çok abone 
kazanacaklar ve daha çok gelir elde edecekler. 
Ancak evdeki hesap çarşıya uymazsa doğal olarak 
yayıncı gelirlerinde azalmalar olacak. Ancak 

Amazon’un sahibi olduğu dev platform burada yayıncılara bir süre 
için fark ödemesi yapılacak. Bu sayede düşen gelirler bir miktar da 
olsa dengelenmiş olacak. Peki Türkiye’deki yeni abonelik fiyatı ne? 
20 Mayıs’tan itibaren Twitch aboneliği ülkemizde 9,90 TL’ye düştü. 
Kabaca 1,20 dolara denk gelen fiyat dünya çapında oldukça cazip. 
Türkiye’de daha önce Amazon Prime üzerinden 7,90 TL’ye kanallara 
abone olunabiliyordu. Normal abonelik ücreti ise daha yüksekti. 
Twitch’in bu süreçte attığı adımlar bu kadarla kalmadı, geçtiğimiz 
haftalarda tespit edilen tam 7,5 milyon bot hesap kapatılmaya 
başlandı. Bu yüzden de birçok içerik üreticinin hem izlenme hem de 
takipçi sayıları düştü. Etkisi anlık olarak hissedilen bu hesap silme 
işlemindeki bot hesaplarının hatırı sayılır bir kısmının Türkiye’den 
olduğunu söylesek sanıyoruz ki şaşırmazsınız.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli bisiklet Grizzly güncellendi. 
Bisiklet ilk versiyonunda 750W gücünde iki adet elektrik motoru 
barındırıyordu. Yani toplam 1.500W’lık bir güce sahipti. Yeni versiyon 
ise 1.000W gücünde iki adet elektrik motoru taşıyor. Yani güç artık 
toplam 2.000W. 
İlk bisiklet ihtiyaç durumunda maksimum 3.000W güç verirken, 
yeni sürüm tam 3.700W seviyesine çıkabiliyor. Yuvarlak hesap 
4.000’e neden çıkmıyor diyebilirsiniz, sebebi tamamen güvenlik 
regülasyonuyla alakalı. İddialı rakamlar, tasarım ve gücüyle bir 
motosiklet gibi olan Grizzly, maksimum 58 km/s hıza çıkabiliyor. 
Modelin pil kapasitesi de gücüyle paralel olarak artırılmış durumda. 
Elektrikli bisiklet bünyesinde 52V 35 amperlik çift pil paketi taşıyor 
ve bununla yaklaşık 75 mil, yani 120 kilometreye kadar menzil 
getiriyor. Önde ver arkada süspansiyon sistemleri olan Grizzly, disk 
frenler ve yerleşik aydınlatma da barındırıyor.
Grizzly çok ucuz bir elektrikli bisiklet diyemeyiz. Normal fiyatı 3.300 
dolar olan bisiklet şimdilik 3.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışta.



\\ CITYTREND

Hibrit yapılara geçilmeye hazırlanan, yapay zeka teknolojilerinin 
damga vurmaya başladığı, siber güvenliğin yanı sıra temassız 
teknolojilerin öne çıkacağı bir döneme giriliyor.

Güvenlik Endüstrisine Yön Verecek 6 Trend

Dünyanın ilk IP kamera üreticisi Axis Communications, 20-21 Nisan’da 
sektörün en büyük dijital etkinliğini Türkiye’deki iş ortakları ve son 
kullanıcılarıyla birlikte gerçekleştirdi. Etkinlikte gözetim ve güvenlik 
trendleri üzerinde durulurken Türkiye’den güncel başarı hikayeleri ve 
yerel dinamiklere uygun öneriler paylaşıldı.

Axis Communications Teknolojiden Sorumlu Tepe Yöneticisi (CTO) Johan 
Paulsson, “Bir teknoloji şirketi olarak, ileri bakarken geride olanları 
bilmek de çok önemlidir. 2020 yılı bizlere geleceği tahmin etmenin ne 
kadar zorlu olduğunu öğretti. Geçtiğimiz yıl yaşananlar, 2021’de farklı 
teknolojilerin nasıl ve neden kullanılacağına da birçok açıdan yön 
verdi” dedi. Paulsson, önümüzdeki dönemde sektörü bekleyen altı temel 
trendini şu şekilde sıraladı:

1- Güven ve şeffaflık her zaman zirvede yer alıyor. 
Müşteriler ve son kullanıcılar, özellikle artan gözetim ile 
teknolojinin nasıl kullanıldığı ve verilerin nasıl yönetildiği 
konusunda şeffaflık talep ediyorlar. Güvenle ilgili yenilenen 
tartışmalar, tüm sektörlerdeki kuruluşların neden güvenilir 
olduklarını aktif olarak nasıl gösterdiklerini doğrudan 
etkileyecek.
2- Dünya yatay düzlemde ilerliyor. Önümüzdeki yıl 
sunucu, uç nokta ve bulut entegrasyonları ile yatay büyümenin 
hız kazanması bekleniyor. Örneğin kameradaki uç nokta analizi, 
bir operatöre bir uyarı mesajı gönderecek, operatör doğrulamak 
ve yanıtlamak için bulut tabanlı bir uygulama aracılığıyla canlı 
video beslemesine erişecek. Bu akış rutin hale gelecek.

3- Siber güvenlik – hızla büyüyen 
trend. Siber güvenlik ortamı sürekli 
gelişiyor ve bu da gelişen bir siber 
güvenlik stratejisine sahip olmayı 
kritik hale getiriyor. Yapay zeka tabanlı 
bilgisayar korsanlığı yöntemleri ve derin 
sahtekarlıklar (deep fake) gibi gelişmeler, 
içeriği, cihazları ve uygulamaları 
doğrulamak için yeni yöntemler 
keşfetmemize yol açıyor.
4- Yapay zeka (AI) gerçeği. Yapay 
zekanın artıları ve eksileri etrafında 
çok fazla tartışma var, ancak gerçek şu 
ki, makine öğrenimi ve derin öğrenme 
artık gözetim teknolojisinde yaygın 
olarak kullanılabilir. Yapay zekanın 
pozitif yönlerine ve bunun güvenlik 
endüstrisine nasıl uygulanacağına 
odaklanmalıyız. Örneğin, nesneleri 
tanımlamaya ve yanlışları azaltmaya 
yardımcı olmak için uçtaki gözlemlemede 

makine öğrenimi ve derin öğrenmenin birçok olumlu potansiyel 
kullanımları mevcut.. Yapay zeka ve insan işbirliği ile güvenlik 
uzmanları sürekli manuel izleme yerine proaktif, olay tabanlı 
bir çalışma yöntemine geçebilir.
5- Temassız teknolojiler. Bu yıl içinde oluşturulan 
düzenlemeler, kurallar ve tüketici alışkanlıkları 2021’de 
yaygınlaşacak. Teknoloji, hijyen endişeleri ve sosyal mesafeden 
dolayı bunların nasıl izlendiğini ve uygulandığını destekleyecek. 
Sonuç olarak, özellikle erişim kontrolü gibi alanlarda temassız 
veya düşük temaslı teknolojilerin uygulanması artacak. Ek 
olarak, sosyal mesafe düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için 
kişi sayma yeteneklerine sahip gözetim çözümleri norm haline 
gelecek.
6- Sürdürülebilirlik yeniden ele alınıyor. Pandemi 
sırasında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik tartışmaları 
ön plana çıktı. Sürdürülebilirliğin birincil endişe alanı olarak 
konumunu yeniden kazanması bekleniyor. Ürünlerde plastik 
ve PVC kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülmüş ve geri 
dönüştürülebilir malzemelerin kullanım düzeyinin artırılması 
konusunda önemli adımlar atıldı. Ürün ömrü de müşteriler için 
kritik bir karar verme faktörü olacak. Uzun bir ürün ömrü olan 
yüksek kaliteli bir ürüne yatırım yapmak hem çevre hem de 
ekonomi için daha faydalı.



\\ 

\\ 

CITYTASARRUF

74

Tam kapanma evlerdeki elektrik 
tüketimini artırdı
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma ile birlikte 17 
gün boyunca evlerdeydik. Günlük rutinlerimizin aniden farklılaştığı ve zamanımızın önemli 
bir kısmını evde geçirmek zorunda olduğumuz bu süreç, elektrik faturasının yükselmesine 
neden oldu. Evde televizyon izleme ve bilgisayar kullanma süreleri de arttı. Örneğin, F 
sınıfı bir HD televizyon haftada 5 gün günde 13 saat izlendiğinde ayda 8 TL, bir dizüstü 
bilgisayar haftada 5 gün günde 8 saat çalıştığında ayda 37 TL elektrik harcıyor. Elektrik 
tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com kurucusu Çağada 
Kırım, evlerde uygulanabilecek basit ama etkili tasarruf önlemleriyle evlerde geçirdiğimiz 
zaman sürecinde elektrik faturalarının düşürülebileceğini söylüyor.

Tam kapanma dolayısıyla 17 gün boyunca 
evlerdeydik. İş yerleri uzaktan çalışma 
sistemine geçti. Okullar da eğitime evden 
devam ediyor. Sürekli evde olmak, 
elektrik faturasının yükselmesine neden 
oldu. Çünkü bilgisayar ve televizyonu 
daha sık kullanmaya, fırında ekmek 
yapmaya ve daha fazla bulaşık yıkamaya 
başladık. Böyle olunca elektrik faturası 
kabardı. Peki, 17 günlük kapanma ile 
birlikte evlerde elektrik tüketimi ne kadar 
arttı ve bu durum elektrik faturalarına 
nasıl yansıyacak? 

Günde 8 saat kullanılan bir 
bilgisayar bir ayda 37 TL elektrik 
harcıyor
Sağlık için evlere kapanmak zorunda 
kalmanın küçük büyük herkesi televizyon 
karşına geçirdiğini söyleyen elektrik 
tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi 
değiştirme sitesi encazip.com’un yaptığı 
açıklamaya göre, insanlar evde kaldıkları 
süre boyunca günde ortalama 11 saati 
televizyon izleyerek geçiriyor. Söz konusu 
bu süreye evdeki çocukların EBA’da ders 
izlemeleri de eklendiğinde, televizyon 
başında geçen zaman 2 saat daha artıyor. 
Haftada 5 gün günde 13 saat TV izlenen 
bir evde ortalama bir F sınıfı HD TV’nin 
saatte maksimum 1,56 kilovatsaat elektrik 
tükettiği düşünülüp bir hesaplama 

yapıldığında, bu tüketim faturaya ayda 8 TL, yıllık bazda ise 96 TL olarak yansıyor. 
Televizyonun yanı sıra, pandemi nedeniyle evlerden çalışıldığı için bilgisayarlar da elektrik 
tüketimini önemli oranda artırıyor. Evden çalışan biri haftanın beş günü ortalama sekiz 
saat dizüstü bilgisayar kullanıyor ve bu tüketimle faturaya ayda 37 TL daha ekleniyor. 
Tabii donanımı daha güçlü bir bilgisayarda ise bu tutar 50 TL’ye kadar yükseliyor.

Fırın en çok elektrik harcayan ev aletleri arasında bulunuyor
Evden çalışırken öğlen yemekleri evde yendiğinden, fırın ya da ocak fazladan kullanıldı. Bu 
durum günde 1 saat daha fazla elektrik tüketilmesine neden oldu. Bir ocaklı fırının günde 
2 saat çalışması faturaya ayda 23 TL olarak yansırken, her gün ekstra 1 saat daha çalışması 
ise 11 TL ek maliyet demektir. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin evde yenmesi dolayısıyla 
bulaşık makinesi de çok kullanılıyor. Ekonomik programda kullanılan A+ enerji sınıfı 
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bir bulaşık makinesi, aylık ortalama 
10 TL tutarında 25 kilovatsaat elektrik 
harcıyor. Kapanma döneminde, bulaşık 
makinesi kullanımının 2 katına çıktığı 
göz önüne alındığında maliyet de 2 kat 
artmış oluyor.

Aynı anda yanan 2 ampulün 8 
saatlik maliyeti günlük 14 TL
Pandemi nedeniyle insanlar güne daha 
geç başlıyor ve günü daha geç bitiriyor. 
Bu durum günlük enerji kullanımının 
daha geç saatlere kaymasına neden 
oluyor. Dolayısıyla geç kapanan 
lambalar faturaları şişiriyor. 23 Watt’lık 
bir LED ampul, 8 saatte 7 TL elektrik harcıyor. Aynı anda 2 ampul 8 
saat çalıştığında ise bu maliyet günlük 14 TL’yi buluyor. 

Faturanın yarısı elektrikli aletlere ait
Evlerdeki elektrik tüketiminin yarısı sürekli kullanılan beyaz 
eşyalardan oluşuyor. 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması gereken 
D sınıfı bir buzdolabı, toplam elektrik tüketiminin yüzde 3’ünü, 
düzenli kullanılan klima ise yüzde 38’ini oluşturuyor. D sınıfı bir 
buzdolabının elektrik faturasına yansıması aylık olarak yaklaşık 7 TL 
olurken, günde sekiz saat kullanılan bir ev tipi klima için tüketiciler 
490 TL ödüyor. Bu tüketime çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon 
ve küçük ev aletleri de eklenince, klima kullanılmayan bir evde 
elektrikli aletlerin harcadığı elektrik, faturanın ortalama yüzde 49.9’u 
gibi çok büyük bir kısmını oluşturuyor. 

“Evde geçen sürenin artmasıyla birlikte evlerdeki elektrik 
tüketimimiz arttı. Çünkü hepimiz evdeyiz ve sürekli 
tüketiyoruz. Ancak bazı ufak tasarruf önlemleriyle evdeki elektrik 
faturalarınızı düşürebilirsiniz.” diyen encazip.com kurucusu Çağada 
Kırım, püf noktaları şöyle sıraladı:
• Tasarruflu enerji tüketimi için yaşam biçiminizi değiştirin. Gereksiz 
yere yanan lambaları söndürün. 
• Odadan çıkarken elektriği mutlaka kapatın. 
• Bulaşık makinesinde birkaç bulaşık birikti diye hemen çalıştırmak 
yerine tam olarak dolunca çalıştırın. 

• Çamaşır makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmak fazladan elektrik 
harcanmasına neden olur.  Mümkünse genellikle 30 derecede ve tam 
kapasite çalıştırın. 
• Yemeğinizi soğumadan buzdolabına koymayın. Buzdolabının 
kapısını açık bırakmayın.
• Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları 
mutlaka A enerji sınıfına dahil ürünlerden seçin.
• Kullanmadığınızda fişleri prizlerden çekin. Evden uzun süreliğine 
çıkarken, elektrikli ev aletlerini enerji bağlantı noktasından kapatın.
• Bilgisayar ve televizyon benzeri cihazları açık bırakmayın çünkü 
bekleme modunda dahi enerji tüketmeye devam eder.
• Klimayı belirli bir ısıya sabitleyerek kullanmak, sürekli ısı 
değiştirerek kullanmaktan daha tasarrufludur. Bu nedenle sabit bir 
ısı seçin ve o ısıda kullanın. 
• Bahar aylarıyla birlikte güneş kendisini hissettiriyor. Bu durumun 
keyfini yaşayın ve perdelerinizi açarak güneşin hem evinizi 
ısıtmasına hem de aydınlatmasına izin verin.  
• Kahve ya da çay yapacağınızda su ısıtıcınızda ihtiyacınız kadar su 
kaynatın, gereksiz yere fazla su bulundurmayın.
• Evde en çok elektrik tüketen eşyalar arasında çamaşır kurutma 
makinesi yer alıyor. Yazın kurutma makinesi kullanmayın. 
• Her zaman tasarruflu ampuller tercih edin.
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NURGÜL DÜZENLİ
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* Merak ettikleriniz için sosyal 
medya platformlarında Astrolog 
Nurgül Düzenli hesaplarından irtibat 
kurabilirsiniz.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  
Tutulmaların etkisi ile iletişim alanınız hareketlendiriyor. 
Eğitimler, yeni bilgi edinme, araştırmalar yapma 
önceliğinizde yer alabilir. Bazılarınız için kısa seyahatlerin 
artacağı bir dönem diyebiliriz. Odağınız akrabalarınız yakın 
çevreniz olacaktır.  Diğer taraftan ay ortasından sonra daha 
hareketli, enerjik, fikirlerinizi özgürce ortaya koyacağınız 
daha çok eğleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ev aile 
konularında köklü kararlar alınabilir, bazıları için taşınmalar 
gerçekleşebilir. 
 
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  
Tutulma etkisi ile odağınızda finansal konular olacak, 
kazançlarınız gelirleriniz giderlerinizi konusunda yeni 
kararlar verebilirsiniz, bazılarınızın için iş kararları olabilir. 
Yaşamınızda çok şey değişiyor, yenileniyorsunuz hayata artık 
daha özgür bakıyorsunuz.  Ay ortası itibari ile daha sosyal, 
hareketli, yolculukların odağınızda olacağı bir dönemde 
olacaksınız. Diğer taraftan iş konularınıza yeni bir bakış açısı 
geliştirmeniz gerekiyor. 
 
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR  
Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek ve önemli değişimler 
döneminden geçmektesiniz. Bu dönem kendinizi daha fazla 
ön plana koyacağınız durumlar oluşabilir, hareketli etkilerle 
ilerliyor olacaksınız. İlişkilerle ilgili net kararlar alabilirsiniz.  
Bazılarınız fiziksel olarak imaj değişimi yapmak için harekete 
geçebilir. İş konularında, ilişkiler cephesinde radikal kararlar 
döneminde olacaksınız.  Ay ortasından sonra kazançlarınızda 
artış, iş konularına daha çok odaklanma görülebilir. 
 
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR  
Tutulma etkisi ile yalnız kalmak isteyeceğiniz ve yalnızlıktan 
mutlu olacağınız bir dönemde diyebiliriz.  Bazılarınız gizli 
kapalı konularla ilgilenebilir, geri planda araştırmalar, 
yardımlar yapabilir. Eskiden kalmış kişiler konular, olaylar 
odağınızda yer alabilir, görüşebilirsiniz.  Bu dönem iç 
dünyanızda yoğun değişimler döneminde olacaksınız. Ay 
ortasından sonra sizlerin dönemi başlıyor ve daha dışa dönük 
kararlı olacağınız süreçlerde olacaksınız.   
 
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR  
Tutulma etkisi ile sosyal platformlarda daha aktif ve hızlı rol 
alacağınızı gösteriyor.  Dışa dönük hareketli olacağınız bu 
dönem sosyal gruplar içerisinde daha aktif yer alabilirsiniz. 
Yaşamınızda bakış açınız, algınız değişiyor. Diğer taraftan, aşk 
ilişkiler ile ilgili hareketlilikler olabilir. Ay ortasından sonra 
daha geri planda olabilirsiniz, içe dönük hareket edebilirsiniz. 
Hayatınızda hareketlilik artarken, oyalandığınız konularda 
hızlanmaya başlıyorsunuz. 

 
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR  
Tutulma etkisi ile mesleki konularda yeni yön belirlemeye 
başlıyorsunuz. Kariyeriniz mesleğiniz alanında etkili olacak 
bu tutulma size faydalı olacaktır.   Bu dönem işinizde 
kendinizi daha fazla ön plana koyacağımız parlayacağınız 
bir dönem diyebiliriz.  Sizler için güçlendirici dönemlerden 
geçmektesiniz tabi kaygı ve endişeleri bir kenara 
bırakabilirsiniz.  Bazılarınız için arkadaşlık ilişkilerinde 
hareketlilikler olabilir, sosyal aktiviteleriniz artabilir. 
 
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  
Tutulma etkisi ile seyahati bol bir dönem başlıyor. 
Odağınızda uzaklara gitmek, yolculuklar yapmak, yabancı 
kişilerle bir arada olmak olabilir.  Bazılarınız yeni eğitim 
almak isteyebilir, seminerlere katılabilir, bazılarınız 
ise inanç yolculuğu yapabilir. Sizler için son dönemler 
güçlendiğiniz etkiler devrede. İşinize dair kararlarınız 
olabilir. İş yerinde daha hareketli olunan koşullar olabilir. 
 
AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  
Tutulma etkisi ile geri planda olan konuların önceliğinizde 
olacağını işaret ediyor.  Paylaşımlı gelirler, ortaklı işler 
kazançları, miras nafaka konuları odağınızda yer alabilir. 
Bu dönem sizler için hareketli etkiler var. Uzaklar, 
yabancılar, şehir dışı seyahatler, uzaktan eğitimler devreye 
girebilir. Bu dönem yer değişimi, taşınmalar, hayatınızla 
ilgili yeni kararlar oluşabilir. 

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR 
Tutulma etkisi ile hareketli bir dönem başlatıyor. 
Odağınızda ikili ilişkiler yer alacak.  Kendimizden çok 
karşımızdakini düşüncelerini önemseyeceğiniz bir dönem 
olacak.  Evlilikle ilgili gündemler birlikte iş yapmakla ilgili 
gündemle odağınızda yer olabilir Bazılarınız için kazançlar, 
gelirler, giderler, banka, vergi gibi konular odağında yer 
alabilir. 
 
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR  
Tutulma etkisi ile günlük işlerinizde hareketlilikler 
meydana getiriyor.  İş hayatınızda yaptığınız değişim 
döngüsü devam ediyor, rutin işlerinizde kendinizi daha 
fazla ön plana koyabileceksiniz. Bazılarınız bu dönem 
sağlık gündemleri ile de ilgilene bilir. Bu dönem diğer 
önemli gündem evlilik gündemlerinde hareketliliklerin 
olması. İş ilişkileri devreye girebilir, ortaklı işler gündeme 
gelebilir. 
 
KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR  
Tutulma etkisi ile yaratıcılık hobiler ilişkiler odanızda 
yer alacak. Enerjinizin arttığı bir dönemde diyebiliriz.  
Bazılarınız için ikili ilişkiler aşk ile ilgili hareketli bir 
dönem olacaktır.  Bazı kişiler için uzaklar, yabancılarla 
ilgili planlar gündeme gelebilir. Hayatınızda yeni yön 
değişimleri gündeme gelebilir. Çocuklar konularında 
haberler alabilirsiniz, yaşam enerjiniz artabilir. 

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR 
  Tutulma etkisi ile odağınızda yaşamınızın kökleri yer 
almakta.  Eviniz yaşadığınız yer, aileniz gayrimenkul 
konularında değişim döngüsünde olacaksınız. Daha dışa 
dönük değil de içedönük olacağınız bir dönem diyebiliriz.  
Hayatınızın kökleri, aile ilişkileri önemli olacaktır ay 
ortasından itibaren daha istikrarlı kararlı, kendinizi ön 
plana çıkaracağınız gelişmeleriniz olabilir. Aşk ilişkiler 
çocuk konularını ayın son haftalarında çözümleyebilirsiniz. 



Ev tekstili sektörünün 
lider markaları arasında 
yer alan CottonBox’ın 
düzenlediği “Tasarıma Değer” 
yarışmasının kazananları belli 
oldu.

GELECEĞİN 
EV TEKSTİLİ 
TASARIMCILARI 
BELLİ OLDU

\\ CITYTASARIM

Türkiye genelinde Moda 
Tasarımı, Geleneksel Türk El 
Sanatları, Grafik Tasarımı, 
Moda ve Tekstil Tasarımı, 
Görsel İletişim Tasarımı, 
Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, 
İç Mimarlık ve İç Mekan 
Tasarımı bölümlerinde öğrenim 
gören lisans ve ön lisans 
öğrencilerine yönelik “Yeni 
Dünya” temasıyla düzenlenen 
yarışmaya 200’e yakın genç 
yetenek katıldı. Birbirinden 
özel tasarımların ortaya çıktığı 
yarışmada Jüri değerlendirmesi 
sonucuyla yarışmanın birincisi 
Kültür Üniversitesi Mimarlık 
bölümünden Ayşegül Çelik 
oldu. Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi’nden Meryeme 
Nuselin Aktaş ikinci, Orta Doğu 
Teknik Üniversite’sinden İpek 
Bakacak ise üçüncü oldu.
“Tasarıma ve tasarımcıya 
değer” yaklaşımıyla üniversite 
öğrencilerinin kariyerlerine 
katkı sağlamayı, yeni 
tasarımcıların desteklenmesi ve 
ev tekstili sektörüne yenilikçi 
bakış açısı katmak amacıyla 
düzenlenen yarışamaya 
Türkiye genelinde 55 farklı 
üniversiteden 200’e yakın 
öğrenci katılım gösterdi. 10 gün 
süren dijital halk oylamasında 
ilk 20’ye giren yarışmacılar, 
tasarım ve tasarımın hikayeleri 
göz önünde bulundurularak 
jüri tarafından değerlendirildi. 
Yarışmanın kazananları 
özgün tasarımları ve dikkat 
çeken tasarım hikayeleriyle 
birbirinden özel ödüllerin 
sahibi oldu. Yarışmanın 
birincisi tasarımında “uyum” 
kavramını öne çıkararak; 
teknolojiyi merkeze alan ve 
geçmiş ile geleceği bir araya 

getiren yeni düzene uyum sağlamaya çalışan bireylere ve zaman zaman geçmişe duyulan özleme 
dikkat çekiyor. Tasarımında Wabi Sabi felsefesinden ilham alan yarışmanın ikincisi “kusurun 
güzelliği”ne vurgu yaparak, geçmişin bize kattıklarıyla yeni dünyanın sürükleyiciliği arasındaki 
kusurun ahengini gözler önüne seriyor. Yarışmanın üçüncüsü ise “insan” kavramını ön plana çıkardığı 
tasarımında, yeni dünya düzeninde farklı sosyal çevrelerden gelen bireylerin ortak, tarafsız ve eşit 
platform olan sosyal medyada bir araya gelmesiyle birlikte empati, dayanışma ve birlik kavramlarının 
güçleneceğini vurguluyor.

Kazananlar birbirinden özel ödüllerin sahibi oldu
Yarışmanın birincisi İtalya’nın Milano şehrinde her yıl düzenlenen ve tasarım dünyasının bir araya 
geldiği 2022 Milan Design Week’e 3 günlük katılım hakkı kazandı. Yarışmanın ikincisi tasarımcıların 
büyük bir beğeniyle kullandıkları Apple MacbookPro’nun sahibi olurken, üçüncü ise Türkiye’nin en 
yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademi’sinde eğitim programına katılma fırsatı elde etti. 
Jüri değerlendirmesinde ilk 10’a girmeyi başaran yarışmacılar ise CottonBox’ın özel olarak hazırladığı 
hediye paketinin sahibi oldu. Aynı zamanda ön elemeyi geçerek dijital halk oylamasına girmeye hak 
kazanan 50 tasarım arasından ilk üçe giren yarışmacılar da ödüllendirildi. Dijital halk oylamasında 
birinci olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Aybüke Güler CottonBox’tan 1000 TL’lik, ikinci Orta Doğu 
Teknik Üniversite’sinden İpek Bakacak 750 TL’lik ve üçüncü Marmara Üniversitesi’nden Seren Yaren 
Gülseren ise 500 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu.

Tasarımlar her biri alanında isim yapmış jüri tarafından değerlendirildi
Yeni Dünya temasıyla hazırlanan tasarımlar, CottonBox’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, 
Cotton Box Yöneticisi Emin Mert Turgut, Cotton Box tasarım ekibinden Büşra Uğraş ve Bahar Yeniçeri, 
İstanbul Moda Akademisi eğitmenleri Burcu Yıldırım, İpek Karaca Üstün, Tuba Yıldırım ve Marie Claire 
Maison dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fulya Bozkurt ve sosyal medya içerik üreticisi Sibel Çikler’in yer 
aldığı her biri kendi alanında isim yapmış jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın Birincisi
Ayşegül Çelik

Yarışmanın Üçüncüsü
İpek Bakacak

Yarışmanın İkincisi
Meryeme Nurselin Aktaş
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Antalya Büyükşehir 
Belediye Hizmet 
Binası’nda Çelenk 
Töreni Düzenlendi

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI
ANTALYA’DA COŞKUYLA KUTLANDI!

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası önündeki 
Atatürk Anıtına çelenk sundu. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlandı. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin temsili Bandırma Vapuru şeklinde giydirdiği tırı, tüm ilçeleri dolaşarak, halka duygu ve 
coşku dolu anlar yaşatırken, ayrıca ilçe belediyeleri de kendi etkinlikleriyle bu özel bayramı kutladılar.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel 
Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire 
Başkanları, Zabıta personeli, ASAT Sporcuları ile Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Spor Şube Personeli katıldı. Ardından temsili 
Bandırma Vapuru’nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye 
Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu İstiklal 
Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı marşlara 
eşlik ederek Türk Bayrağını dalgalandırdı. 

Mobil Fener Alayı ile coşku 
zirveye çıktı 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamaları kapsamında yine Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Mobil Cumhuriyet Fener Alayı 
düzenledi. 

Her yıl 19 Mayıs’ta Konyaaltı Varyant’tan, Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar vatandaşların katılımıyla yapılan Fener 
Alayı bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle temsili Bandırma 
Vapuru ve belediye araçlarıyla gerçekleştirildi. Mobil fener 
alayına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP 
Antalya Milletvekili Aydın Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 
CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve İYİ Parti Antalya İl 
Başkanı Mehmet Başaran katıldı. Genç sporcular da ellerinde 
meşaleyle korteje eşlik etti.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı pandemi döneminde Antalyalılara en güzel şekilde yaşatmak için mobil konserler düzenledi. Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik aracı, ilçeleri dolaşarak, 
Antalyalılara bayram coşkusu yaşattı. Pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel sanatçılardan oluşan orkestra, 
marşlar ve şarkılar seslendirerek, hem 19 Mayıs’ı kutladı hem de kapanma döneminde vatandaşlara moral verdi.

Temsili Bandırma Vapuru 19 Mayıs için yollardaydı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Vapuru şeklinde dizayn ettiği mobil etkinlik tırı ile Gazipaşa ve Alanya’da 
vatandaşlara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşattı. 

GAZİPAŞA

ALANYA

DEMRE

KORKUTELİ

KEPEZ

ELMALI

KONYAALTIFİNİKE



\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

80

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı pandemi döneminde Antalyalılara en güzel şekilde yaşatmak için mobil konserler düzenledi. Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik aracı, ilçeleri dolaşarak, 
Antalyalılara bayram coşkusu yaşattı. Pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel sanatçılardan oluşan orkestra, 
marşlar ve şarkılar seslendirerek, hem 19 Mayıs’ı kutladı hem de kapanma döneminde vatandaşlara moral verdi.

Temsili Bandırma Vapuru 19 Mayıs için yollardaydı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Vapuru şeklinde dizayn ettiği mobil etkinlik tırı ile Gazipaşa ve Alanya’da 
vatandaşlara 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşattı. 

GAZİPAŞA

ALANYA

DEMRE

KORKUTELİ

KEPEZ

ELMALI

KONYAALTIFİNİKE



\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

82

Konyaaltı’nda 19.19’da İstiklal 
Marşı coşkusu

Konyaaltı Belediyesi 
sporcularından 19 Mayıs mesajı

Konyaaltı Belediyesi’nin üç gün süren 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 
19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.19’da vatandaşların 
da katımıyla coşku içinde okunan İstiklal Marşı ile son 
buldu. 

17 Mayıs Pazartesi günü Konyaaltı Belediyesi’nin Oda 
Orkestrası konseriyle başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları üç gün sürdü. Sahneye 
dönüştürülen tır eşliğinde kortej, ilçeyi sokak sokak gezerek 
vatandaşları selamladı.  Etkinliklerin ilk günü Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla kurulan Oda 
Orkestrası, İzmir ve 19 Mayıs marşlarıyla vatandaşları 
selamladı. Vatandaşlar ise bu coşkuya balkonlarından Türk 
bayraklarıyla ortak oldu. 18 Mayıs Salı günü ise Tuğba 

Karakaş’ın konseriyle devam eden kutlamaların son gününde ise 
Burcu Söylemez ve Burcu Akyıldız sahne aldı. 19 Mayıs Çarşamba günü 
saatlerin 19.19’u gösterdiği anda hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı 
ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları son 
buldu. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gelecek yıllar bu kutlamaları, 
pandeminin tamamen bittiği bir dünyada, meydanlara inerek hep 
birlikte yapmayı ümit ettiğini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi’nin Güreş ve Kadınlar Hentbol Takımı, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik 
ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünden yolu çıkarak 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dev Türk 
bayrağı ve Atatürk posteri çevresinde okudukları ‘İstiklal Marşı’ 
ile kutladı.

17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokak sokak gezerek tır üzerinde 
birbirinden değerli sanatçıları ilçe halkıyla buluşturacak olan 
Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı coşkusunu balkonlara taşıdı. Bu etkinlik öncesi 
Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün Güreş ve Kadınlar Hentbol 
Takımı da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri çevresinde 
‘İstiklal Marşı’ okuyarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutladı. Sporculardan Fahri İnce ve Yasemin 
Bakal, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun 
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü 
hatırlatarak, bu sözü kendine düstur edinen tüm sporcuların 
bayramını kutladı. 

GELECEĞEMİZ GENÇLERLE TEMİNAT ALTINDA
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise 19 Mayıs 1919 tarihinin çok 
müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Esen, Milli ve manevi 
değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan, donanımlı gençlerle 
Türkiye’nin geleceği teminat altındadır. Ben bu düşüncülerle tüm 
gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
kutluyorum” diye konuştu.

Denizde ve karada İstiklal 
Marşı okundu

Sağlıkçıların çocukları 19 Mayıs’ı 
kutladı

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, 
Muratpaşa Belediyesi’nin 30 tekneyle Akdeniz’de gerçekleştirdiği 
kutlamalarda, saat 19.19’u gösterdiğinde falezlerde meşaleler 
yandı ve hem denizde hem de karada hep bir ağızdan İstiklal Marşı 
okundu. 
Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
Muratpaşa Belediyesi’nin hem denizde hem de bisiklet turuyla 
karada düzenlendiği etkinliklerle kutlandı. Bisikletçiler, kutlamalar 
için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’da kenti ziyaretinde 
kaldığı ve şimdi müze olarak ziyaret edilen evin önünden pedala 
bastı. 

Bisikletçilerin şehir turu, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda sona 
erdi. Bisikletçiler burada tur boyunca taşıdıkları Türk bayrağını 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a emanet ederken kutlamalar 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından denizde 
devam etti. Akdeniz’in masmavi sularında devam eden kutlamalar 
Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken CHP İl Başkanı 
Nuri Cengiz ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de yer aldı.  
Başkan Uysal, kutlamalar için Türk bayrakları ve Atatürk 
posterleriyle donatılan 30 teknenin hareketinden önce yaptığı 
konuşmada, 19 Mayısların muasır uygarlık düzeyini yakalama, dünya 
uluslar ailesinde en ön sırada olma, ekonomide, eğitimde, bilimde 
ve sosyal yaşamda daha ileri noktalara gelmek için birçok misyon ve 
görev yüklediğini söyledi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin sadece sağlık çalışanlarının 
çocuklarını kabul ettiği Münir Özkul Kreşi’nde küçük öğrenciler 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Çocuklar, 
Atatürk yıldızlı taçları, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı’nı 
söyledi. 

Ocak ayıyla birlikte 3-6 yaş arası çocukların kabul edilmeye 
başladığı kreşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
heyecanı vardı. Kreşin küçük öğrencileri, kutlamalar için Türk 
bayraklı, Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi, öğretmenleriyle birlikte 
hazırladıkları taçları taktı ve hep birlikte şiirler okuyup şarkılar 
söyledi.
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LİSA ve LAL 1 YAŞINDA!
Zeynep - Murat Ateşoğlu’nun 06.06.2020 tarihinde dünyaya 
gelen ikiz kızları Lisa ve Lal’in 1. yaş günü, çiftin aile 
bireyleri ve yakın arkadaş gruplarıyla birlikte coşkuyla 
kutlandı.

Ateşoğlu çiftinin evlerinin bahçesinde, süslemelerini ve kutlama 
alanı dizaynını Bahriye Akıllı ve Ece Can Pir’in yaptığı doğum 
gününde, ikramlar ise Hilmi Beken Catering ve Cakebox 
tarafından davetlilere sunuldu.

Renkli ve keyifli anların yaşandığı neşeli partide, ikizler Lisa ve 
Lal ağabeyleri Asil Ateşoğlu büyük ilgi ve sevgisiyle mutlu saatler 
yaşadı.

Günün sonunda Ateşoğlu çifti, yakın dostlarının katılımıyla 
gerçekleşen keyifli organizasyon için davetlilere ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini sundu.
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ANTALYASPOR’DAN 
BAYRAM HEDİYESİ
Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, 
bayramda görevlerinin başında olan 
emniyet ve sağlık personelleri ile 
çocukları unutmadı. Taraftardan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah 
Çelik polisler, sağlık çalışanları ve 
kimsesiz çocukları ziyaret edip onlara 
Antalyaspor forması hediye etti.

Fraport TAV Antalyaspor yönetiminin aldığı kararla tüm yöneticiler 
Antalyaspor Store’da bulunan 2020-2021 sezonu formalarının 
tamamına yakınını satın alarak bu formaları hediye etmeye başladı. 
Başkan Mustafa Yılmaz’ın önerisi ile alınan bu kararın ardından 
Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik kolları 
sıvadı ve alınan bu formaları Ramazan Bayramı’nda görev başında 
olan emniyet mensupları ile sağlık çalışanlarına verdi. Çelik aynı 
zamanda Çocuk Evleri’ni de ziyaret edip formaları çocuklara 
dağıtarak bayramlarını kutladı. 

İlk ziyaret polisler ve çocuklara
Çelik ilk önce Antalya’da can ve mal güvenliğimizi sağlayan polis 
teşkilatının yanındaydı. Yollarda gece gündüz sağlık ve emniyetimiz 
için görev yapan polislere Antalyaspor forması hediye eden Çelik, 
ardından Antalya Çocuk Evleri’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla 
buluşan Çelik, pandemi sonrası bir karşılaşmaya çocukları davet edip 
her birine birer Antalyaspor forması hediye ederek mutlu bayramlar 
dileklerini iletti. Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Özdemir ve çocuklar 
da bu özel günde kendilerini unutmayan Antalyaspor yönetimine 
teşekkür etti. 

Sağlık çalışanları unutulmadı
Yönetici Emrah Çelik’in bir sonraki durağı sağlık çalışanlarıydı. Önce 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servis çalışanlarını ziyaret edip 
forma hediye eden Çelik, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
acil servisinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlayıp formalarını 
verdi. Atatürk Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı yapan ekibin de 
bayramını kutlayan Çelik, burada da hem sağlık çalışanlarına hem 
de güvenlik görevlilerine formalarını sundu. Son olarak Kepez Devlet 
Hastanesi acil servis çalışanlarına formalarını veren Emrah Çelik, 
Antalyaspor olarak bu küçük hediyelerle bayramda ailelerinden 
uzakta görev başında bulunanların yanında olmak istediklerini, tüm 
sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

Bayramda 
mobil konser 
keyfi
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Bayram 
Neşesi Mobil Konserleri 
ile vatandaşlara bayram 
keyfi yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tam kapanma nedeniyle 
bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Bayram Neşesi Mobil Konserleri 
düzenledi.

Rengarenk süslenen mobil etkinlik araçları ve vosvoslar mahalle mahalle dolaşarak, Antalyalılara 
bayram coşkusu yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) ve yerel sanatçılar, 
mobil etkinlik araçlarından marşlar ve şarkılar seslendirerek, bayrama renk kattı. Antalyalılar, 
evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkılara alkışlarla eşlik etti. Konserler, tam kapanma nedeniyle 
bayramı buruk kutlayan vatandaşlara moral oldu.
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Huzurevindeki anneler 
unutulmadı 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü 
nedeniyle Halil Akyüz Huzurevi’nde kalan kadın 
huzurevi sakinlerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında ziyaretçi kısıtlaması yaşayan huzurevi 
sakinlerini Büyükşehir Belediyesi Anneler Gününde unutmadı. Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından bu özel 
günde Halil Akyüz Huzurevi’nde kalan kadın huzurevi sakinlerine çiçek ve 
hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri 
Şube Müdürü Ethem Sardoğan, Başkan Muhittin Böcek’in selamlarını 
ileterek anneler gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarına Anneler Günü çiçeği
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık çalışanlarına saksı çiçeği ve kolonya hediye ederek, Anneler Günü’nü 
kutladı. Çiçekler, pandemi nedeniyle zor günler geçiren Antalyalı çiçek üreticilerinden temin edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi 
nedeniyle yoğun mesai harcayan ve ailelerinden, 
çocuklarından ayrı kalan fedakar sağlık 
personelini Anneler Günü öncesinde unutmadı. 
Kahraman sağlık çalışanı annelere çiçek sürprizi 
yapıldı. 

Büyükşehir ekipleri, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi 
Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet 
Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev 
yapan sağlık çalışanlarına saksı çiçekleri hediye 
ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Çiçekler, salgın nedeniyle zor günler geçiren yerel 
çiçek üreticilerine destek olmak amacıyla SS. 
Akdeniz Süs Bitkileri Kooperatifi’nden alındı.
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ANSİAD, 18. Online toplantısında Yelda İpekli’yi 
konuk etti
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 18. Online Toplantısı ANSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri, ANSİAD üyeleri ve 
misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Şirket Markası; Dönüşümün Gücü’nün 
konuşulduğu toplantının konuğu, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı 
Yelda İpekli oldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Akın Akıncı, 
huzurlu bir süreç beklediklerini kaydederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, 
Covid-19 salgını dolaysıyla geçtiğimiz yıldan bu 
yana kadar bütün bayramlarda ailemizden ve 
sevdiklerimizden uzak kaldığımızı kaydederek, 
“Sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için 
koyduğumuz fiziksel mesafeler dolayısıyla buruk 
bir bayram daha yaşıyoruz. 17 günlük bir tam 
kapanma sürecinin sonunda, yaşadığımız bütün bu 
ayrılıkların, ekonomik ve sosyal etkileri dolayısıyla 
yaşanan zorlukların geçmesini temenni ediyorum. 
Bir sonraki Ramazan Ayı’na sağlıkla, mutluluk ve 
huzurla ulaşmayı diliyor, başta ANSİAD ailemizin, 
Antalyalıların ve salgın sürecinde özverili bir 
şekilde görevine devam ederek ailelerinden bu 
bayram da ayrı kalan sağlık çalışanlarımızın 
Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” dedi. 

Dünya dönüşüyor
Stratejik pazarlama konusunda uzun yıllardır 
birçok markayla çalışma gerçekleştiren 
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Uzmanı 
Yelda İpekli, “Stratejik pazarlamanın farklı ve 
değişken koşullarda bir ürünün bir hizmetin bir 
şirketin doğru konumlandırılmasıyla ilgilidir. 
Fiyatlanmadan dağıtıma hatta üretime kadar bütün 
süreçlerin stratejik olarak, değişken koşullara 
göre konumlandırılması stratejik pazarlama 
demek” diye konuştu. Değişim ve dönüşüm 
konusunun dünyada en çok konuşulan konulardan 
biri olduğunu dile getiren İpekli, “Bence biz 
bir dönüşüm dönemindeyiz.  İş dünyasını bu 
kavramsal farkın etkilediğini düşünüyorum” dedi.

Başkan Esen, Sümer 
Ezgü ile masa tenisi 
oynadı
Konyaaltı Belediyesi, HayatPark 
Projesi’nin 2. etap çalışmalarını 
büyük ölçüde tamamladı. 
Çalışmaları yerinde inceleyen 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen, HayatPark’ta kendisini ziyaret 
eden Kemer Belediye Başkanı Necati 
Topaloğlu ve Türk Halk Müziği (THM) 
sanatçısı Sümer Ezgü ile masa tenisi 
oynadı. 

Semih Esen, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve THM 
sanatçısı Sümer Ezgü ile HayatPark’ta bir araya geldi. Sümer Ezgü 
ile masa tenisi oynayan Başkan Semih Esen, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
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“Yan Yana Olamasak da 
Biz Bir Aileyiz”  dediler!
Antalya polisi ve eşleri “Yan Yana Olamasak da Biz 
Bir Aileyiz” projesi kapsamında Ramazan ayında 
vatandaşların yüzünü güldürdü.

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 yapılan  paylaşımlar, bu 
defa Ramazan ayına yakışır şekilde devam etti.
 
Gerek saha çalışmalarıyla görevlilerce tespit edilen, 
gerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya 
hesaplarına ulaşan ihtiyaç sahibi toplam 630 ailenin 
sofralarına gıda destek paketleriyle misafir olundu.
 
Dernek tarafından Ramazan ayına denk gelen 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın’da da 60 çocuğa 
giysi alış verişi çekleri ulaştırılarak “Çocuk Gülerse 
Dünya Güler” inancıyla bayramları kutlandı.
 
Dernek Başkanı Selda Ulucan ve beraberindeki heyet 
en sıkı hijyen tedbirleri alınarak konuk oldukları bir 
çok eve “Biz Bir Aileyiz” mesajı ilettiler. Bu ziyaretler 
arasında görme engelli bir çocuğun başarılı geçen 
ameliyatı sonrasında evine yapılan ziyaret de vardı. 
Heyet bir başka ziyaretlerinde de babalarının yaşadığı 
rahatsızlık sonucu hem babalarının bakımı ile ilgilenen, 
hem annelerine destek olan üç çocuğun evlerinin 
kapısını çaldı.

Kepez’e 4. kreş açıldı 
Kepez Belediyesi’nin çalışan 
annelere ve okul öncesi eğitime katkı 
sağlamaya yönelik bir hizmeti olan 
Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz 
Bakım Evleri’nin dördüncüsü Erenköy 
Mahallesi’nde törenle açıldı. 

Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 
çocuklara yeni bir eğitim yuvası armağan 
etti. Çalışan annelere ve okul öncesi 
eğitime katkı sağlamaya yönelik bir 
hizmet olan Nasreddin Hoca Kreşi’nin 
dördüncü şubesi Erenköy Mahallesi’ne 
kazandırıldı. Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, kreşi, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda, çocukların hizmetine 
sunacaklarını açıklamıştı. Ancak, İçişleri 
Bakanlığının genelgesiyle, resmi tatil olan 
23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması 
kararının alınmasından dolayı kreşin 
açılışı 26 Nisan 2021 (Pazartesi) 
gününe ertelendi. Ahmet Vefik Paşa 
Caddesi’ndeki kreşin açılışına Kepez 
Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüdai Vural, AK Parti 
Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, 
MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, 
meclis üyeleri ve mahalle muhtarları 
katıldı.
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Hedef: “100 milyon turist ağırlayan Türkiye”

Last Minute Fair Marketing Fuarı’nda
‘Old Town ve Kültür Turizmi’ paneli 
yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing 
Fuarı’nın açılışında “Türkiye’mizin bütün özellikleriyle, top yekûn turizme 
girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay alacağız. 
Öncü kitle turizmimizin yanına çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon 
turisti ağırlayan bir Türkiye’yi hayal edebileceğiz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ‘son dakika’ satışlarının belirleyeceği 
olacağı turizmde sektör profesyonellerin buluştuğu Last Minute 
Fair Marketing Fuarı’nın ikinci ve son gününde ‘Old Town ve 
Kültür Turizmi’ başlıklı bir panel düzenlendi. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ‘son dakika’ yılı olması beklenen turizmde, 
sektör yurt dışından bin 500’e yakın seyahat acentesinin katılımıyla Last Minute 
Fair Marketing Fuarı’nda bir araya geldi.  ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre 
Merkezi’nde iki gün devam eden fuarın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, belediyenin davetlisi olarak fuara katılan Slovakya’dan Levocave 
İtalya’dan Gradara belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. Başkan Uysal’ın yanı 
sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve sektör temsilcileri 
açılışta yer aldı.

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, Türkiye’nin kitle turizminin dünyadaki 
öncülerinden olduğunu belirterek, Güney Antalya Turizm Projesi’yle birlikte 
1970’li yılların sonundan itibaren başlayan bir sürecin Türkiye’nin bugün 
turizmde elde ettiği başarıların temelini oluşturduğunu söyledi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu süreci bir devlet projesi olarak ele aldığını ve 50 yıl içinde 
en organize şekilde ortaya koyduğunu belirten Başkan Uysal, “Biz bunun 
geliştirilerek devamından yanayız” dedi.

Panelde, Başkan Uysal’ın yanı sıra belediyenin davetlisi olarak 
fuara katılan İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı Flippo Gasperi, 
Slovakya’dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky ve 
Muratpaşa Belediyesi’nin fuara birlikte katıldığı Antalya Kaleiçi 
Otelciler ve Esnaflar Derneği’nin (AKOED) Başkanı Yasan Yetkil 
konuşmacı olarak yer aldı. 

İlginin son derece yoğun olduğu panelde Başkan Uysal, Antalya’nın 
sihirli bir yer olduğunu söyledi. Antalya’nın antik kentleri, doğal 
güzellikleriyle muhteşem hikayelere sahip bir kent olduğunu dile 
getiren Başkan Uysal, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından 
birini kuran Büyük İskender’in izlerine bu kentte rastlanabileceğini 
anlattı.  

Başkan Uysal, şöyle konuştu; “Antalya için ‘Neden Dubai olmuyor?’ 
diye sorduklarında neden sinirlendiğimi anlıyorsunuz sanırım. Antalya 
Antalya’dır, Dubai Dubai’dir. Antalya bambaşka, sihirli bir yer. Bu 
şehrin merkezi, kalbi de Kaleiçi. Kaleiçi, 3 bin 500 yaşında. 3 bin 500 
yıllık bir kent dokusu. Kaleiçi’nin altında iki kat daha kent var. Kentler 
kurulmuş, depremler olmuş, yeni kent kurulmuş. Savaşlar olmuş. 
Biz üçüncü kentiz. Evet, denizimiz, kumumuz muhteşem ama sizi 
Kaleiçi’ne Termessos’a Phaselis’e, Side’ye bekliyoruz.”

Antalya’nın en zengin kütüphanesi kapılarını açtı 
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç 
Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı. Başkan Tütüncü, Antalya’nın en zengin kütüphanesini 19 Mayıs’ta gençlere armağan 
etti. 

Eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan köhne trafo 
binası, artık ilim yuvası oldu. Kepez Belediyesi’nin 
trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil 
Meriç Kütüphanesi, 19 Mayıs günü düzenlenen 
törenle açıldı. Antalya’nın en zengin kütüphanesi 
olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin açılışına Antalya 
Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Millet Vekilleri 
Tuğba Vural Çolak, Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK 
Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş,  Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, oda başkanları, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, öncelikle Cumhuriyetimizin 
kurucusu, milli mücadelemizin başkumandanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman askerlerini, 
milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmetle yad etti. 

Tütüncü’den gençlere armağan
Milli mücadelemizin başladığı tarih olan 19 Mayıs’ta 
şehrin gençlerine, şehrin en zengin kütüphanesini 
armağan ettiklerini belirten Tütüncü, “İstedik ki, 
onlar bu güzel mekanda bilgiyle buluşsunlar, bilgiyle 
aydınlansınlar ve kendilerine bilginin ışığında 
güzel bir gelecek inşa etsinler. Takvimler 17 Mayıs 
2020’yi gösterirken, bugün açılışını yaptığımız Cemil 
Meriç Kütüphanesi yani bundan tam 366 gün evvel 
köhne bir fabrikanın yıkılmaya yüz tutmuş trafo 
binasıydı. Arkadaşlarım büyük bir gayretle, azimle 
çalışarak burayı şehrin bugün itibariyle en zengin 
halk kütüphanesi haline dönüştürdüler. 366 gün gibi 
kısa bir sürede böylesi bir başarıya imza atan çalışma 
arkadaşlarımı yürekten, gönülden kutluyorum.” dedi.
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Hedef: “100 milyon turist ağırlayan Türkiye”

Last Minute Fair Marketing Fuarı’nda
‘Old Town ve Kültür Turizmi’ paneli 
yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing 
Fuarı’nın açılışında “Türkiye’mizin bütün özellikleriyle, top yekûn turizme 
girdiğimizde dünya piyasasından çok daha güçlü ve büyük pay alacağız. 
Öncü kitle turizmimizin yanına çeşitlenmiş, 30 milyon değil 100 milyon 
turisti ağırlayan bir Türkiye’yi hayal edebileceğiz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ‘son dakika’ satışlarının belirleyeceği 
olacağı turizmde sektör profesyonellerin buluştuğu Last Minute 
Fair Marketing Fuarı’nın ikinci ve son gününde ‘Old Town ve 
Kültür Turizmi’ başlıklı bir panel düzenlendi. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ‘son dakika’ yılı olması beklenen turizmde, 
sektör yurt dışından bin 500’e yakın seyahat acentesinin katılımıyla Last Minute 
Fair Marketing Fuarı’nda bir araya geldi.  ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre 
Merkezi’nde iki gün devam eden fuarın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, belediyenin davetlisi olarak fuara katılan Slovakya’dan Levocave 
İtalya’dan Gradara belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. Başkan Uysal’ın yanı 
sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve sektör temsilcileri 
açılışta yer aldı.

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, Türkiye’nin kitle turizminin dünyadaki 
öncülerinden olduğunu belirterek, Güney Antalya Turizm Projesi’yle birlikte 
1970’li yılların sonundan itibaren başlayan bir sürecin Türkiye’nin bugün 
turizmde elde ettiği başarıların temelini oluşturduğunu söyledi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu süreci bir devlet projesi olarak ele aldığını ve 50 yıl içinde 
en organize şekilde ortaya koyduğunu belirten Başkan Uysal, “Biz bunun 
geliştirilerek devamından yanayız” dedi.

Panelde, Başkan Uysal’ın yanı sıra belediyenin davetlisi olarak 
fuara katılan İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı Flippo Gasperi, 
Slovakya’dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky ve 
Muratpaşa Belediyesi’nin fuara birlikte katıldığı Antalya Kaleiçi 
Otelciler ve Esnaflar Derneği’nin (AKOED) Başkanı Yasan Yetkil 
konuşmacı olarak yer aldı. 

İlginin son derece yoğun olduğu panelde Başkan Uysal, Antalya’nın 
sihirli bir yer olduğunu söyledi. Antalya’nın antik kentleri, doğal 
güzellikleriyle muhteşem hikayelere sahip bir kent olduğunu dile 
getiren Başkan Uysal, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından 
birini kuran Büyük İskender’in izlerine bu kentte rastlanabileceğini 
anlattı.  

Başkan Uysal, şöyle konuştu; “Antalya için ‘Neden Dubai olmuyor?’ 
diye sorduklarında neden sinirlendiğimi anlıyorsunuz sanırım. Antalya 
Antalya’dır, Dubai Dubai’dir. Antalya bambaşka, sihirli bir yer. Bu 
şehrin merkezi, kalbi de Kaleiçi. Kaleiçi, 3 bin 500 yaşında. 3 bin 500 
yıllık bir kent dokusu. Kaleiçi’nin altında iki kat daha kent var. Kentler 
kurulmuş, depremler olmuş, yeni kent kurulmuş. Savaşlar olmuş. 
Biz üçüncü kentiz. Evet, denizimiz, kumumuz muhteşem ama sizi 
Kaleiçi’ne Termessos’a Phaselis’e, Side’ye bekliyoruz.”

Antalya’nın en zengin kütüphanesi kapılarını açtı 
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç 
Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı. Başkan Tütüncü, Antalya’nın en zengin kütüphanesini 19 Mayıs’ta gençlere armağan 
etti. 

Eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan köhne trafo 
binası, artık ilim yuvası oldu. Kepez Belediyesi’nin 
trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil 
Meriç Kütüphanesi, 19 Mayıs günü düzenlenen 
törenle açıldı. Antalya’nın en zengin kütüphanesi 
olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin açılışına Antalya 
Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Millet Vekilleri 
Tuğba Vural Çolak, Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK 
Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş,  Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, oda başkanları, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, öncelikle Cumhuriyetimizin 
kurucusu, milli mücadelemizin başkumandanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman askerlerini, 
milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmetle yad etti. 

Tütüncü’den gençlere armağan
Milli mücadelemizin başladığı tarih olan 19 Mayıs’ta 
şehrin gençlerine, şehrin en zengin kütüphanesini 
armağan ettiklerini belirten Tütüncü, “İstedik ki, 
onlar bu güzel mekanda bilgiyle buluşsunlar, bilgiyle 
aydınlansınlar ve kendilerine bilginin ışığında 
güzel bir gelecek inşa etsinler. Takvimler 17 Mayıs 
2020’yi gösterirken, bugün açılışını yaptığımız Cemil 
Meriç Kütüphanesi yani bundan tam 366 gün evvel 
köhne bir fabrikanın yıkılmaya yüz tutmuş trafo 
binasıydı. Arkadaşlarım büyük bir gayretle, azimle 
çalışarak burayı şehrin bugün itibariyle en zengin 
halk kütüphanesi haline dönüştürdüler. 366 gün gibi 
kısa bir sürede böylesi bir başarıya imza atan çalışma 
arkadaşlarımı yürekten, gönülden kutluyorum.” dedi.
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Tütüncü’den esnafa 3. destek 
paketi 

Esnaf temsilcilerinden Başkan 
Esen’e teşekkür 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) ziyaret 
etti. Başkan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının 
da bulunduğu ziyarette esnafa müjde üstüne müjde 
verdi. 

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ‘Konyaaltı 
Esnafım’ uygulaması ve pandemi sürecinde 
esnafa verdiği destekten dolayı Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma sürecine gidildiğini hatırlatan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye encümeninin esnafa 
yönelik aldığı kararı açıkladı. Tütüncü, “Bu kapanma ile ilgili olarak biz 
Mayıs-Haziran 2021 dönemlerine ilişkin kiracılarımızdan kira almamayı 
uygun gördük. Bu kısıtlama döneminde açık olan işletmelerimiz olacak, bu 
açık olan işletmelerimizden alacağımız kira bedeli yüzde 50 olacak. Yani, 
yüzde 50 tenzilat yapmış olacağız. Hem açık olana da, hem de kapalı olan 
esnafımızın da sözleşmelerinin devamına 2 ay ilave etmiş olduk. Bu üç karar 
da esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından 
teşekkür etmek için söz alan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Başkanım siz 
göreve geldiğinizden bu yana esnafımız için belediye imkanlarını  nasıl 
kullandığınıza biz şahidiz. Yaptığımız her teşekkürü hak ediyorsunuz. 
Hakan Tütüncü, sözde değil, özde esnaf dostu… Pandemi süreci başladığı 
günden itibaren Türkiye’deki ilk kararları siz aldınız. Sizin çıkışınızla diğer 
belediyeler ve hükümetimizin almış olduğu kararlar peşi sıra geldi. Her 
zaman yanımızdasınız. İyi ki varsınız. Esnafımızla ilgili yapmış olduğunuz 
tüm desteklere teşekkür ederiz.” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimi, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret etti. Başkan Semih 
Esen, Dere ve AESOB yönetiminin ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu söyledi. Esnafın son yıllarda 
çok zorlu bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Başkan 
Esen, “Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz. Son 
yıllarda internetten alışveriş hayatımızın her alanına 
girdi. Bu noktada esnaftan önemli miktarda kesinti 
yapılıyor. Bunun önüne geçmek ve Konyaaltı esnafımıza 
destek olmak amacıyla ‘Konyaaltı Esnafım’ uygulamasını 
hayata geçiriyoruz. Sizlerin desteği ile bu proje güzel 
bir noktaya gelecek. Esnafımızla sürekli istişare halinde 
olacağız. Sosyal yöne ağır basan, esnafı güçlendirmeyi 
amaçlayan bir proje” dedi. 

Adlıhan Dere ise Başkan Semih Esen’e pandemi sürecinde esnafa verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti. Dere, konuşmasında şunlara değindi: 
“Başlattığınız ‘Konyaaltı Esnafım’ uygulaması için ayrı bir teşekkür ediyoruz. 
Bu noktada küçük esnafımıza öncülük ettiniz. Pazar esnafımız, son bir yıldır 
kontak basmayan servisçilerimiz, kantinlerini hiç açmayan esnafımızın 
yanında oldunuz. Birliğimize kayıtlı Antalya’da yaklaşık 60 bin, Konyaaltı’na 
ise 5 bin esnafımız var. Esnaf dostu bir başkanla çalışmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.”

AESOB’tan Ümit Uysal’a ziyaret

Uysal’dan, Slovakya Levoca Belediye 
Başkanı’na Antalyaspor forması

AESOB Başkanı Dere, özellikle pandemi döneminde 
Muratpaşa Belediyesi’nin esnafa yönelik destekleri 
dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Dere’ye ziyaretinde Başkanvekilleri Bayram Dal Mehmet 
Ali Gülaçtı, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Şimşek, 
Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul,  Antalya Kuaförler 
ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir, 
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 
Semt Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası İsmail Öz eşlik 
etti. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair 
Marketing Fuarı’na katılmak üzere belediyenin davetlisi 
olarak Antalya’da bulunan Slovakya Levoca Belediye Başkanı 
Miroslav Vilkovsky’a ‘07’ numaralı Antalyaspor forması hediye 
etti. Futbol tutkunu olan Vilkovsky, sürpriz hediye karşısında 
çok mutlu olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi döneminde kira desteğinden 
dezenfeksiyon hizmetine birçok alanda esnafın yanında olduğunu 
belirten Dere, “Muratpaşa Belediyemiz, seçildiği günden bu yana 
Ümit Uysal Başkanımız hep esnafın yanında. Esnaflarımıza yapmış 
olduğunuz destekler için teşekkür ederiz” dedi. 

Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken esnafın gelir dağılımının tabana yayılmasını sağlayan, 
istihdam ve katma değer üreten çalışma gurubu olduğunu söyledi. 
Esnafın orta sınıfın varlık nedeni olduğunu belirten Başkan Uysal, 
“Bizim açımızdan çok değerlidir. Dünyamızın 50 senedir yaşadığı, 
‘Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler, her yer AVM’lerle dolsun’ 

yaklaşımını hiç tasvip etmedik. Bunun yanında yer almadık. Bunu 
oy beklentisiyle yapmadık. Bunu doğrusu o olduğu için yaptık” diye 
konuştu.

Ancak, covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapatma ve 
kısıtlamaların esnafı çok derinden etkilediğini, piyasa payanın her 
geçen gün düştüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, esnafın yaşadığı bu 
mağduriyetinin etkilerini yakın bir zamanda bütün bir toplum olarak 
hissedeceklerini belirtti. Uysal, “Bu olağanüstü kötü dönemleri ancak 
hepimiz kol kola, dayanışma içinde atlatabiliriz. Bunu da sonuna 
kadar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Minute Fair Marketing Fuarı’na Antalya 
Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’yle (AKOED) birlikte Kaleiçi 
temalı bir stantla katılırken İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı 
Flippo Gasperi, Slovakya’dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav 
Vilkovsky Başkan Uysal’ın davetlisi olarak fuarda yer aldı. 

Başkan Uysal ve konuk belediye başkanları fuarın ardından 
Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük 
dernekler yerleşkesi olan yenilik, buluş ve girişim destekleme 
merkezi ASSİM’i ziyaret etti. Buradaki incelemeleri sırasında 
belediye başkanları, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle 
turunçtan reçelden sirkeye 20 farklı çeşit ürün yapan Antalya 
Kadın Girişimi Kooperatifi’nin ASSİM’deki satış mağazasını 
gezdi. Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Levoca Belediye 
Başkanı Vilkovsky, turunç ürünlerinin tadına bakmayı da ihmal 
etmedi. 

Temasları sırasında sıkı bir futbol seyircisi olan Türkiye liglerini 
de yakından takip eden Levoca Belediye Başkanı Vilkovsky’e 
Başkan Uysal üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı 
Antalyaspor forması hediye etti. Belediye Başkanı Vilkovsky, 
Lukas Podolski ve Nuri Şahin’in Antalyaspor’da oynadığını 
bildiğini belirterek sürpriz hediye karşısında çok mutlu 
olduğunu dile getirdi.
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Tütüncü’den esnafa 3. destek 
paketi 

Esnaf temsilcilerinden Başkan 
Esen’e teşekkür 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AESOB) ziyaret 
etti. Başkan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının 
da bulunduğu ziyarette esnafa müjde üstüne müjde 
verdi. 

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ‘Konyaaltı 
Esnafım’ uygulaması ve pandemi sürecinde 
esnafa verdiği destekten dolayı Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma sürecine gidildiğini hatırlatan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye encümeninin esnafa 
yönelik aldığı kararı açıkladı. Tütüncü, “Bu kapanma ile ilgili olarak biz 
Mayıs-Haziran 2021 dönemlerine ilişkin kiracılarımızdan kira almamayı 
uygun gördük. Bu kısıtlama döneminde açık olan işletmelerimiz olacak, bu 
açık olan işletmelerimizden alacağımız kira bedeli yüzde 50 olacak. Yani, 
yüzde 50 tenzilat yapmış olacağız. Hem açık olana da, hem de kapalı olan 
esnafımızın da sözleşmelerinin devamına 2 ay ilave etmiş olduk. Bu üç karar 
da esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından 
teşekkür etmek için söz alan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Başkanım siz 
göreve geldiğinizden bu yana esnafımız için belediye imkanlarını  nasıl 
kullandığınıza biz şahidiz. Yaptığımız her teşekkürü hak ediyorsunuz. 
Hakan Tütüncü, sözde değil, özde esnaf dostu… Pandemi süreci başladığı 
günden itibaren Türkiye’deki ilk kararları siz aldınız. Sizin çıkışınızla diğer 
belediyeler ve hükümetimizin almış olduğu kararlar peşi sıra geldi. Her 
zaman yanımızdasınız. İyi ki varsınız. Esnafımızla ilgili yapmış olduğunuz 
tüm desteklere teşekkür ederiz.” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimi, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret etti. Başkan Semih 
Esen, Dere ve AESOB yönetiminin ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu söyledi. Esnafın son yıllarda 
çok zorlu bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Başkan 
Esen, “Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz. Son 
yıllarda internetten alışveriş hayatımızın her alanına 
girdi. Bu noktada esnaftan önemli miktarda kesinti 
yapılıyor. Bunun önüne geçmek ve Konyaaltı esnafımıza 
destek olmak amacıyla ‘Konyaaltı Esnafım’ uygulamasını 
hayata geçiriyoruz. Sizlerin desteği ile bu proje güzel 
bir noktaya gelecek. Esnafımızla sürekli istişare halinde 
olacağız. Sosyal yöne ağır basan, esnafı güçlendirmeyi 
amaçlayan bir proje” dedi. 

Adlıhan Dere ise Başkan Semih Esen’e pandemi sürecinde esnafa verdiği 
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kontak basmayan servisçilerimiz, kantinlerini hiç açmayan esnafımızın 
yanında oldunuz. Birliğimize kayıtlı Antalya’da yaklaşık 60 bin, Konyaaltı’na 
ise 5 bin esnafımız var. Esnaf dostu bir başkanla çalışmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.”

AESOB’tan Ümit Uysal’a ziyaret

Uysal’dan, Slovakya Levoca Belediye 
Başkanı’na Antalyaspor forması

AESOB Başkanı Dere, özellikle pandemi döneminde 
Muratpaşa Belediyesi’nin esnafa yönelik destekleri 
dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Dere’ye ziyaretinde Başkanvekilleri Bayram Dal Mehmet 
Ali Gülaçtı, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Şimşek, 
Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul,  Antalya Kuaförler 
ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir, 
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 
Semt Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası İsmail Öz eşlik 
etti. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair 
Marketing Fuarı’na katılmak üzere belediyenin davetlisi 
olarak Antalya’da bulunan Slovakya Levoca Belediye Başkanı 
Miroslav Vilkovsky’a ‘07’ numaralı Antalyaspor forması hediye 
etti. Futbol tutkunu olan Vilkovsky, sürpriz hediye karşısında 
çok mutlu olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi döneminde kira desteğinden 
dezenfeksiyon hizmetine birçok alanda esnafın yanında olduğunu 
belirten Dere, “Muratpaşa Belediyemiz, seçildiği günden bu yana 
Ümit Uysal Başkanımız hep esnafın yanında. Esnaflarımıza yapmış 
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Esnafın orta sınıfın varlık nedeni olduğunu belirten Başkan Uysal, 
“Bizim açımızdan çok değerlidir. Dünyamızın 50 senedir yaşadığı, 
‘Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler, her yer AVM’lerle dolsun’ 

yaklaşımını hiç tasvip etmedik. Bunun yanında yer almadık. Bunu 
oy beklentisiyle yapmadık. Bunu doğrusu o olduğu için yaptık” diye 
konuştu.

Ancak, covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapatma ve 
kısıtlamaların esnafı çok derinden etkilediğini, piyasa payanın her 
geçen gün düştüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, esnafın yaşadığı bu 
mağduriyetinin etkilerini yakın bir zamanda bütün bir toplum olarak 
hissedeceklerini belirtti. Uysal, “Bu olağanüstü kötü dönemleri ancak 
hepimiz kol kola, dayanışma içinde atlatabiliriz. Bunu da sonuna 
kadar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre 
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Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’yle (AKOED) birlikte Kaleiçi 
temalı bir stantla katılırken İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı 
Flippo Gasperi, Slovakya’dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav 
Vilkovsky Başkan Uysal’ın davetlisi olarak fuarda yer aldı. 

Başkan Uysal ve konuk belediye başkanları fuarın ardından 
Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük 
dernekler yerleşkesi olan yenilik, buluş ve girişim destekleme 
merkezi ASSİM’i ziyaret etti. Buradaki incelemeleri sırasında 
belediye başkanları, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle 
turunçtan reçelden sirkeye 20 farklı çeşit ürün yapan Antalya 
Kadın Girişimi Kooperatifi’nin ASSİM’deki satış mağazasını 
gezdi. Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Levoca Belediye 
Başkanı Vilkovsky, turunç ürünlerinin tadına bakmayı da ihmal 
etmedi. 

Temasları sırasında sıkı bir futbol seyircisi olan Türkiye liglerini 
de yakından takip eden Levoca Belediye Başkanı Vilkovsky’e 
Başkan Uysal üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı 
Antalyaspor forması hediye etti. Belediye Başkanı Vilkovsky, 
Lukas Podolski ve Nuri Şahin’in Antalyaspor’da oynadığını 
bildiğini belirterek sürpriz hediye karşısında çok mutlu 
olduğunu dile getirdi.
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Dünyaca ünlü moda 
markalarının plaj koleksiyonları 
Beymen’lerde yerini aldı. 
Çiçek desenlerinden geometrik 
grafik baskılara, etnik ve 
bohem tasarımlardan feminen 
modellere her zevke uygun 
mayo, bikini ve kaftan 
alternatiflerinin yer aldığı 
2021 plaj koleksiyonları 
Beymen’lerde www.beymen.
com adresinde moda 
tutkunlarının beğenisine 
sunuluyor.

Trendyol, Moda Tasarımcıları 
Derneği (MTD) iş birliğinde 
geçtiğimiz yıl dijitalde başlattığı 
Türk Modası Benim hareketi ile 
tasarımcıların yanında olmaya 
devam ediyor. MTD üyesi 40 
tasarımcının yer aldığı hareket 
kapsamında eğitim, pazarlama 
ve finansman desteğini sürdüren 
Trendyol, Türk Modası Benim 
Butiği üzerinden renkli ve özgün 
tasarımları milyonlarca moda 
severle bir araya getiriyor.

2021 YAZININ 
EN ÖZEL PLAJ 
KOLEKSİYONLARI

Türk Modası Benim 
hareketi güçlenerek 
büyüyor

Yüksek belli retro mayo ve bikini modelleriyle Seafolly, Love Stories, 
Bondi Born, Oye ve Oséree, soft renkleri ve gösterişli fırfırlarıyla 
Maygel Coronel, göz alıcı desenleriyle Zimmermann, La Doublej 
ve Fisch, pastel tonlardaki modelleriyle Emilio Pucci, feminen 
modelleriyle Melissa Odabash ve In The Mood For Love, çiçekli 
ve puantiyeli tasarımlarıyla Peony, yalın siyah beyaz renklerdeki 
tasarımlarıyla Magda Butrym bu yaz plaj stilinizin vazgeçilmezi 
olacak. 

Plaj Modasının Tamamlayıcıları 
Beymen, dünyaca ünlü markaların mayo ve bikini koleksiyonlarının 
yanı sıra kaftanlardan elbiselere, hasır çantalardan şık sandalet ve 
şapkalara sayısız tasarım ile plaj kombinlerinize şıklık katıyor.

El yapımı işleme ve dokumaları ile ünlü elbise ve kaftanlarıyla 
Devotion, haute couture ve plaj stilini buluşturan tasarımları ile Dor 
Raw Luxury, bohem gömlek ve gömlek elbiseleriyle Disa Gabo, çiçekli, 
şifon, uçuşan elbiseleriyle Zimmermann, Rococo Sand ve Vix, pastel 
tonlardaki geometrik desenli şort, bralet ve elbiseleriyle Dodo Bar Or, 
elegan hasır şapkaları ile Catarzi, Ferruccıo Vecchi, Inverni, Eric Javits 
ve Helene Berman London, her stile uygun hasır veya oversized çanta 
seçenekleriyle Dolce&Gabbana, Catarzi, Chloe, La DoubleJ, Jaquemus, 
Isabel Marant, Etro ve Tepito, sezonun en gözde sandalet ve terlik 
alternatifleriyle Arizona Love, Bottega Veneta, Capri Positano, 
Balenciaga, Santoni, Neous, Mansur Gavriel, Manebi, Isabel Marant, 
Etro’nun da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en yeni 
koleksiyonlarını incelemeden plaj çantanızı hazırlamayın.

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile ‘Türk Modası Benim’ hareketini geçtiğimiz yıl dijitalde başlatan 
Trendyol, teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle Türk tasarımcıları desteklemeye devam 
ediyor. MTD tasarımcılarını ilk defa toplu olarak tek bir platformda ulaşılır kılan Türk Modası Benim 
hareketi ile sektörün pandemi döneminden güçlenerek çıkması hedefleniyor.

Türk Modası Benim hareketi yeni tasarımcıların dahil olmasıyla her geçen gün büyüyor. Harekete 
katılan tasarımcılar Trendyol’un ücretsiz eğitimleriyle e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve 
müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor. Trendyol aynı 
zamanda tasarımcıların sorularını da gerçekleştirdiği canlı yayınlar aracılığıyla yanıtlıyor. Hareket 
kapsamında güçlü pazarlama iletişimi desteği de sunan Trendyol, tasarımcıları Türkiye›nin dört bir 
yanındaki milyonlarca modaseverle buluşturuyor.

Tasarımcılar ‘Türk Modası Benim Butiği’nde buluşuyor 
Aralarında Deniz Marşan, Arzu Kaprol, Mehtap Elaidi, Nihan Peker, Özlem Kaya, Özlem Süer, 
Selma Çilek, Tanju Babacan, Niyazi Erdoğan ve Tuvana Büyükçınar’ın da yer aldığı MTD üyesi 
40 tasarımcının renkli ve özgün tasarımlarına Trendyol’un Türk Modası Benim Butiği’nden 
ulaşılabiliyor.

Tasarımcı Betina Demişulam 
tarafından yaratılan Türk 
tasarım markası MON REVE, 
İlkbahar Yaz Koleksiyonu 
SENTIMENTS 2021’de hayatın 
içinden seçtiği altı özel temayla 
duygulara hitap ediyor.

NetWork, lüks 
ve konforu 
buluşturan 
tasarımlarından 
minimal çizgilerin 
hakimiyetindeki 
Shoes&Bags 
seçkisine uzanan 
iddialı erkek 
koleksiyonuyla 
şehre yazı 
getiriyor.

SENTIMENTS 2021 
İLE BAMBAŞKA 
DUYGULAR

Şehirde Yaz

Betina Demişulam’ın en özel duygulardan aldığı ilhamla tasarladığı 
Mon Reve Sentiments 2021; enerjisini taşlardan alan, her bir parçası 
el işçiliği ile üretilenhalhal, bilezik, yüzük, kolye ve küpeleri ile 
Truthful, Joyful, Delightful, Wonderful, Playful ve Gratefuladlı altı 
ayrı koleksiyonun kusursuz uyumundan oluşuyor.

İlhamını kendini gerçekleştirmekten ve sevgiden alan Truthful, 
yaşam enerjisini yükselten Turkuaz taşı ile hazırlanmış tasarımları 
ile Akdeniz ruhunu stillere taşıyor. Aşkın ve sevginin taşı pembe 
kuvars ve rahatlatıcı akik ile tasarlanmış eğlenceli koleksiyon Joyful,  
baharın güzelliğini vurgulayan birbirinden renkli tasarımları ile 
mutluluk ve huzur veriyor. Pozitif enerji deposu, şifalı ametist 
ile ruhsal ve duygusal dengeyi sağlayan lav taşı tasarımları ile 
Delightful koleksiyonunda,  etkileyici morun farklı tonları büyüleyici 
tasarımlarla buluşuyor.

Beyazdan kırmızıya, pembeden turuncunun her tonuna sunduğu 
doğal renk paleti ile mercan, akik ve sitrin gibi güçlü renklerin yanı 
sıra sedef, ay taşı, kuvars, beyaz yeşim taşı, necef ve kedigözü gibi 
saflığın ruhunu taşıyan beyaz renkli taşların birleşiminden oluşan adı 
gibi kusursuz koleksiyon Wonderful, hayatı olduğu gibi kabullenişi 
simgeliyor. Pek çok farklı materyali doğal taşlarla harmanlayan 
Playful ise lapis, rose kuvars, yeşim, varisit, lav, mercan ve turkuvaz 
gibi renkli taşlarla sezonun trendi çizgileri buluşturduğu renkli ve 
eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çekiyor.Yeşim, kuvars ve ay taşı ile 
neon renkleri birlikte kullanarak zıtlıktan doğan estetiği vurgulayan 
Grateful, hayata minnettarlığı simgeliyor.

NetWork, İlkbahar/Yaz 2021 sezonunda 
güçlü ve dinamik koleksiyonuyla stil sahibi 
erkekleri doğanın çekim alanına davet 
ediyor. Mevsimin yüksek enerjisini yansıtan 
tasarımların her biri, şıklık ve konforun 
mükemmel birlikteliğini ortaya koyuyor.

Saks mavisi, fıstık yeşili, hardal sarısı gibi 
canlı renklerin yanı sıra toprak tonlarının 
da geniş yer kapladığı koleksiyonda, 
smartcasual gömlekler natürel dokularıve 
doğadan ilham alan desenleriyle öne çıkıyor. 
Kusursuz kalıpları ve geniş renk yelpazesiyle 
dikkat çeken şort ve denim pantolon 
modelleri yüksek dozda hareket özgürlüğü 
ve kolay kombinleme olanağı sunarken, 
konforlu trikolar jogger pantolonlara 
mükemmel bir uyumla eşlik ediyor.

Minimal stil kodlarından referans alan NetWork Shoes&Bags 
koleksiyonu da doğal malzemeleri ve güçlü renk paletiyle 
günün her anında tercih edilebilecek farklı alternatifler 
sunuyor. Pastel renkli süet loafer’lar, kalitesiyle farkını 
ortaya koyan deri makosenler ve yalın hatlara sahip 
sneaker’lar, deri ve süet çantalarla bir araya gelerek modern 
ve zamansız görünümler yaratıyor.
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doğal renk paleti ile mercan, akik ve sitrin gibi güçlü renklerin yanı 
sıra sedef, ay taşı, kuvars, beyaz yeşim taşı, necef ve kedigözü gibi 
saflığın ruhunu taşıyan beyaz renkli taşların birleşiminden oluşan adı 
gibi kusursuz koleksiyon Wonderful, hayatı olduğu gibi kabullenişi 
simgeliyor. Pek çok farklı materyali doğal taşlarla harmanlayan 
Playful ise lapis, rose kuvars, yeşim, varisit, lav, mercan ve turkuvaz 
gibi renkli taşlarla sezonun trendi çizgileri buluşturduğu renkli ve 
eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çekiyor.Yeşim, kuvars ve ay taşı ile 
neon renkleri birlikte kullanarak zıtlıktan doğan estetiği vurgulayan 
Grateful, hayata minnettarlığı simgeliyor.

NetWork, İlkbahar/Yaz 2021 sezonunda 
güçlü ve dinamik koleksiyonuyla stil sahibi 
erkekleri doğanın çekim alanına davet 
ediyor. Mevsimin yüksek enerjisini yansıtan 
tasarımların her biri, şıklık ve konforun 
mükemmel birlikteliğini ortaya koyuyor.

Saks mavisi, fıstık yeşili, hardal sarısı gibi 
canlı renklerin yanı sıra toprak tonlarının 
da geniş yer kapladığı koleksiyonda, 
smartcasual gömlekler natürel dokularıve 
doğadan ilham alan desenleriyle öne çıkıyor. 
Kusursuz kalıpları ve geniş renk yelpazesiyle 
dikkat çeken şort ve denim pantolon 
modelleri yüksek dozda hareket özgürlüğü 
ve kolay kombinleme olanağı sunarken, 
konforlu trikolar jogger pantolonlara 
mükemmel bir uyumla eşlik ediyor.

Minimal stil kodlarından referans alan NetWork Shoes&Bags 
koleksiyonu da doğal malzemeleri ve güçlü renk paletiyle 
günün her anında tercih edilebilecek farklı alternatifler 
sunuyor. Pastel renkli süet loafer’lar, kalitesiyle farkını 
ortaya koyan deri makosenler ve yalın hatlara sahip 
sneaker’lar, deri ve süet çantalarla bir araya gelerek modern 
ve zamansız görünümler yaratıyor.
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 MAURICE LACROIX 
 Erkek saat 
  6.910 TL 

 TOMMY HILFIGER 
 Erkek saat 
  2.190 TL 

HER ŞEY BABALAR 
İÇİN!..

Haziran ayının 3. Pazar günü 
kutlayacağımız Babalar Günü için hala 
hediye alamamış olanlar, üzülmeyin! 

Sizler için bir derleme yaptık. Hediye işini 
hafife almayanlardansanız, sayfalarımıza 

bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tüm babaların, baba adaylarının ve kan 
bağı olmadığı halde birilerinin hayatına 

dokunup gönülden ‘babalık’ yapmışların/
yapanların Babalar Günü kutlu olsun…

 BELLA MAISON 
 Battaniye 
 166,48 TL 
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 BELLA MAISON 
 Antrasit Loire unisex bornoz 

 149,95 TL 

 COTTON BOX 
 3D bambu nakışlı aile bornoz seti 

 674 TL 

 BEYMEN 
 Polaroid kamera 

 1.499 TL 

 BEYMEN 
 Şapka 

 1.149 TL 

 BEYMEN 
 Kol düğmesi 

 2.999 TL 

 BILLABONG 
 Tişört 
 169 TL 

 BILLABONG 
 Deniz şortu 

 269 TL 

 BILLABONG 
 Terlik 
 249 TL 

 BEYMEN 
 Ayakkabı 
 3.939 TL 

 ALTINYILDIZ CLASSICS 
 Ceket 

 899,99 TL 

 OPPO 
 Enco Air 

 bluetooth kulaklık 
 1.649 TL 

 BEYMEN 
 Nike matara 

 219 TL 

NUXE-MEN
ÇOK AMAÇLI DUŞ JELİ - Yüz, Vücut, Saçlar - 70 TL 

24 SAAT ETKİLİ DEODORANT - 70 TL 
TIRAŞ JELİ- 85 TL

TIRAŞ SONRASI BALSAMI- 150 TL
ÇOK AMAÇLI NEMLENDİRİCİ JEL- 150 TL

GÖZ ÇEVRESİ BAKIM KREMİ- 150 TL
NUXELLENCE ENERJİ VEREN ANTI-AGING BAKIM KREMİ -250 TL

 DOCKERS 
 Şort  

 269,95 TL 

 DOCKERS 
 Şort  

 269,95 TL 

 SALOMON 
 X Ultra 4 GTXW ayakkabı  

 1.499 TL 

 SALOMON 
 Yağmurluk  
 1.849,99 TL 

 NETWORK 
 Gömlek  
 599 TL 

 TEKZEN 
 Barbekü Wagon  

 399,99 TL 

 TEKZEN 
 Braun sakal kesme makinesi  

 399 TL 

 TEKZEN 
 Husky Bizam 2 kişilik çadır  

 1.094,40 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 319,99 TL 

 WRANGLER 
 Şort  

 339,99 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 129,99 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 399,99 TL 



NUXE-MEN
ÇOK AMAÇLI DUŞ JELİ - Yüz, Vücut, Saçlar - 70 TL 

24 SAAT ETKİLİ DEODORANT - 70 TL 
TIRAŞ JELİ- 85 TL

TIRAŞ SONRASI BALSAMI- 150 TL
ÇOK AMAÇLI NEMLENDİRİCİ JEL- 150 TL

GÖZ ÇEVRESİ BAKIM KREMİ- 150 TL
NUXELLENCE ENERJİ VEREN ANTI-AGING BAKIM KREMİ -250 TL

 DOCKERS 
 Şort  

 269,95 TL 

 DOCKERS 
 Şort  

 269,95 TL 

 SALOMON 
 X Ultra 4 GTXW ayakkabı  

 1.499 TL 

 SALOMON 
 Yağmurluk  
 1.849,99 TL 

 NETWORK 
 Gömlek  
 599 TL 

 TEKZEN 
 Barbekü Wagon  

 399,99 TL 

 TEKZEN 
 Braun sakal kesme makinesi  

 399 TL 

 TEKZEN 
 Husky Bizam 2 kişilik çadır  

 1.094,40 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 319,99 TL 

 WRANGLER 
 Şort  

 339,99 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 129,99 TL 

 WRANGLER 
 Gömlek  

 399,99 TL 



 ARİŞ PIRLANTA 
 Dünya kolye 

  3.148 TL 
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 DIESEL 
 Saat 

  1.580 TL YAZ ALIŞVERİŞİ CANDIR!
Soğuk kış aylarının ardından yaz mevsiminin ilk 
ayında elbette sıcak günler için alışverişe çıkma 
zamanı… Güneşten korunmalı ama D vitamini 

almaktan da geri kalmamalı. Şık, rahat ve 
konforlu bir yaz için, işte sizlere önerilerimiz!
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 BEYMEN 
 Kol düğmesi 

 3.549 TL 

 BEYMEN 
 Acousribox müzik sistemi 

 1.299 TL 

 BEYMEN 
 Lenco pikap 

 1.699 TL 

 ARİŞ PIRLANTA 
 Dünya kolye 

  3.894 TL 

 L'OCCITANE 
 Bois Flotte parfüm 

 745 TL 

 L'OCCITANE 
 Oliver Onde parfüm 

 745 TL 

 MERRELL 
 Kahuna sandalet 

 849,99 TL 

 MERRELL 
 Kahuna sandalet 

 849,99 TL 

 SPX 
 Yüzücü gözlüğü çocuk 

 229,50 TL 

 SPX 
 Speedo palet 

 399,50 TL 

 SPX 
 Arena havuz bone-gözlük seti 

 125 TL 

 MERRELL 
 Kahuna sandalet 

 849,99 TL 

 NINE WEST 
 Topuklu sandalet 

 220,15 TL 

 NINE WEST 
 Topuklu sandalet 

 299 TL 

 NINE WEST 
 Topuklu sandalet 

 237 TL  NINE WEST 
 Sandalet 

 229 TL 

 NINE WEST 
 Sandalet 

 259 TL 

 LINENS 
 Helen saksı 

 149 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 149 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 125 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 185 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 149 TL 

 WATSONS 
 Deborah 24 Ore

 Instant Maxi Volume maskara 
 79,95 TL 

 WATSONS 
 Micellar makyaj temizleme suyu 

 29,95 TL 

 WATSONS 
 Majesty el ve vücut kremi 

 29,95 TL
 Royal el ve vücut kremi 

 29,95 TL 

 TEKZEN 
 Rattan bahçe salıncağı 

 3.290 TL 

 THE BODY SHOP 
 Fresh Raspberry duş jeli 250ml 

 39,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Fresh Raspberry vücut kremi 200ml 

 99,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Cool Daisy body yoğurt 200ml 

 89,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Cool Daisy canlandırıcı vücut spreyi 100ml 

 99,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Tahiti Monoi yağı saç ve vücut

 87,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Işıltı veren Monoi yağı saç ve vücut

 87,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Monoi Edt parfüm

 199 TL 



 LINENS 
 Helen saksı 

 149 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 149 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 125 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 185 TL 

 LINENS 
 Vazo 

 149 TL 

 WATSONS 
 Deborah 24 Ore

 Instant Maxi Volume maskara 
 79,95 TL 

 WATSONS 
 Micellar makyaj temizleme suyu 

 29,95 TL 

 WATSONS 
 Majesty el ve vücut kremi 

 29,95 TL
 Royal el ve vücut kremi 

 29,95 TL 

 TEKZEN 
 Rattan bahçe salıncağı 

 3.290 TL 

 THE BODY SHOP 
 Fresh Raspberry duş jeli 250ml 

 39,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Fresh Raspberry vücut kremi 200ml 

 99,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Cool Daisy body yoğurt 200ml 

 89,90 TL 

 THE BODY SHOP 
 Cool Daisy canlandırıcı vücut spreyi 100ml 

 99,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Tahiti Monoi yağı saç ve vücut

 87,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Işıltı veren Monoi yağı saç ve vücut

 87,90 TL 

 YVES ROCHE 
 Monoi Edt parfüm

 199 TL 
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BARBAROS’TAN“EVELALLAH “İLE 
BARIŞ MANÇO’YA SAYGI DURUŞU
Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin 
severek takip ettiği Barbaros, Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı “Evelallah”ı yeniden 
yorumladı.

ÖMÜR GEDİK’TEN 
“YAZ YAĞMURU”
 “Pandemi dönemini stüdyoda üreterek 
geçirdim ve bu zor dönemde en büyük 
destekçim müzik oldu” diyen Ömür Gedik, 
“Ayrılık Töreni” adlı EP’sinde yer alan ve 
90’ların hit Serdar Ortaç şarkılarından 
biri olan  “Yaz Yağmuru”nu yeni bir 
versiyonla, Ömür Gedik ft. David 
Saboy çalışması olarak müzik severlerin 
beğenisine sundu.

Sözü müziği Serdar Ortaç, 
düzenlemesi David Saboy imzası taşıyan 
şarkının klip yönetmenliği Ercan 
Şencan tarafından yapıldı. Dört şarkıdan 
oluşan EP’nin isim şarkısı olan “Ayrılık 
Töreni” Türkiye'nin unutulmaz söz 
yazarı Aysel Gürel imzası taşıyor. Aysel 
Gürel’in sandığından çıkan, daha önce 
yayınlanmamış sözlerinin Hakan 
Yeşilkaya bestesiyle şarkıya dönüşmüş 
hali olan “Ayrılık Töreni” EP’nin temasını 
oluşturuyor. Kadına şiddete karşı yazılmış 
olan, Neşe Seçil Buket imzalı “İyi Bak Bana” 
şarkısı kadın hakları vurgusu yapan şarkı 
olarak albümde yerini alıyor. Ve Ferhat 
Göçer imzalı “Dön Diyemedim”in akustik 
cover’ı da bu albümde bulunuyor.

“Yaz Yağmuru”nun ardından diğer 
şarkılara da klip çekeceğini söyleyen Ömür 
Gedik “Uzun süren pandeminin ve 
kapanmanın ardından artık enerjimizin 
yükselmesini istediğim için çıkış şarkısını 
“Yaz Yağmuru” olarak seçtim, ama diğer 
şarkılara da sırayla klip çekeceğim” dedi.
Ömür Gedik’in “Ayrılık Töreni” adlı 
EP’si tüm dijital platformlarda ve çıkış 
şarkısı “Yaz Yağmuru”nun klibi 20 Mayıs 
Perşembe günü tüm dijital platformlar, 
Youtube ve tüm müzik  kanallarında 
yayınlandı!

Evelallah’ın klibi Beykoz Kundura Fabrikası’nda yönetmen Murad Küçük tarafından 
çekildi. Klibin hikayesi, Barbaros’un çocukken gittiği ilk konser olan ve 1982 yılında 
Barış Manço ile çekildiği çocukluk fotoğrafına dayanıyor. Barbaros’un çocukluğunu “Cep 
Herkülü Naim Süleymanoğlu” filminde Naim Süleymanoğlu’nun çocukluğunu da oynayan 
Batuhan Davutoğlu canlandırdı. 
Barbaros Evelallah şarkısı ile ilgili, “Hayatımda gittiğim ilk konser, Barış Manço 
konseridir. Seneler önce o konserde çektirdiğimiz fotoğraf hala sosyal medyamda duruyor. 
Müziğe başlama sebeplerimdendir Barış Ağabey. Bundan seneler sonra elimde o fotoğrafla 
Barış Manço’nun Best of albümü “Mançoloji” için geri vokal yapmaya gittiğimde birlikte 
çok duygulanmıştık” diyor.
Söz müziği Barış Manço’ya ait olan Evelallah’ın düzenlemesi Volga Tamöz’e ait.  

Daha önce yayınladığı albüm ve teklilerle müzikseverlerin beğenisini toplayan 
Barbaros’un yeniden yorumladığı “Evelallah” DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Barbaros Hakkında 
Barbaros Büyükakkan, İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Özel Saint Benoit 
Fransız Koleji’ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ve 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü’nden mezun oldu.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Gazeteciliği Bölümü’nde yüksek 
lisansını tamamladıktan sonra Haldun Dormen’in “müzikal workshop”larına katıldı. Kariyerine 
Grup Rapsodi ile İstanbul’un seçkin mekânlarında sahne performansları ve televizyon programları 
ile başladı. Aynı zamanda Barış Manço, Leman Sam, Harun Kolçak, Nükhet Duru gibi isimlere 
albüm kayıtlarında ve konserlerinde geri vokal yaptı. Discovery Channel ve bazı reklam filmlerinin 
jingle seslendirmelerini yaptı.  
Barbaros, 2018’in başında sözleri Sıla’ya, müziği Kyriakos Papadopoulos’a, düzenlemesi İskender 
Paydaş’a ait olan “İki Elim Kanda Olsa” isimli teklisini, DMC etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu. 
2019 yılında ise söz ve müziği Tuğrul Cerrahoğlu’na, düzenlemesi Batu Çaldıran’a ait olan ve klibi 
Okan Bayülgen’in imzasını taşıyan “Kalbimin Ankara’sı” single’ını çıkardı.  
2019’un yaz aylarında Akra Caz Festivali’nde sahne alan Barbaros, şef Oğuzhan Kavruk 
yönetimindeki Symphonic Project ile 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserini 
gerçekleştirdi. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği konserde Barbaros, dünya müzikallerinden caz 
standartlarına, Napoliten’lerden Fransız chanson’larına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan 
geniş bir repertuvar seslendirdi.
Barbaros, 4. Bodrum Caz Festivalinde “A Touch of Jazz” projesi ile Sabri Tuluğ Tırpan ile birlikte 
Bodrum’da dinleyenlere unutulmaz bir caz akşamı yaşattı.  
Karantina döneminde 90’ların unutulmaz şarkısı “Derbeder” teklisini yayınlayan Barbaros, 
pandeminin başlangıcında Instagram canlı yayınları ile de dünyaca ünlü isimlerle birlikte 
evlerimize konuk oldu.  
Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca konuşabilen Barbaros, bu dillere ek olarak Portekizce, 
İspanyolca, Arapça, Rusça ve de yüzlerce Türkçe şarkıların yer aldığı geniş bir repertuarı 
seslendirdiği sahne performanslarına devam ediyor.
Barbaros, Barış Manço’ya ait olan ‘Evelallah” şarkısının ardından önümüzdeki günlerde yepyeni 
bir şarkı ile dinleyicisiyle buluşacak.
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