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“Bilgi bizim sermayemiz”

YASEMİN 
MORRISSEY

TÜRKİYE’NİN 
YARISI 

UYKUSUZ

“29. ULUSLARARASI 
ASPENDOS OPERA VE 
BALE FESTiVALi”
SANATSEVERLERLE 
BULUŞUYOR

FRiG 
YOLU’NDA

OKULUN 
iLK GÜNÜNÜ 

ÇOCUĞUNUZ iÇiN 
KOLAYLAŞTIRMAK 

ELiNiZDE!

ayak  izlerim
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EYLÜL hayata nefes aldıran bir ay… 
Yazın rehavetinden, tembelliğinden 
kurtulduğumuz, dört elle yaşamın 
güzelliklerine sarıldığımız bir ay. (Tabi 

olaylara neresinden baktığımıza bağlı)
Durum böyleyken; “Silkinelim ve 

sayfalarımızla eylül nefesine eşlik edelim” 
deriz, siz ne dersiniz?

Bizler bu ay da eylüle dair bilgi, öneri, 
söyleşi ve haberlerle dolu sayfalarımızla, derin 
bir soluk alabilmeniz, keyifle sonbaharı içinize 
çekebilmeniz için çabaladık…

Ve işte sizler için hazırladıklarımız…
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde 

konuğumuz; Riba Yatırım’ın kurucu ortağı 
ve brokerı Yasemin Morrissey… Kendisi 14 
yıl İstanbul Borsası’nda çalıştıktan sonra 
son 10 yıldır da emlak sektöründeki yoğun 
çalışmalarına devam ediyor. Tüm Girişimci 
Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Antalya 
İl Başkanlığı görevini başarıyla sürdürüyor. 
Şimdilerde ise ATSO’da 41. Grup Gayrimenkul 
Komitesi’nde ‘Komite Başkanlığı’ için 
seçimlere hazırlanıyor. Emlak ve gayrimenkul 
yatırımı konularında önemli tavsiyelerinin de 
yer aldığı röportajımızın ilginizi çekeceğine 
inanıyoruz...

“Araştırma” bölümümüzde; BAREM’in 
global ortağı WIN Grubu ile birlikte 39 ülkede 
gerçekleştirdiği sağlık araştırması yer alıyor. 
Bu önemli araştırma, pandeminin yol açtığı 
tüm olumsuzluklara rağmen dünyada beş 
kişiden dördünün kendini sağlıklı hissettiğini 
ortaya koyuyor ama Türkiye’nin uykusuzlukla 
mücadelesi de dikkat çekiyor.

“Faydalar” bölümümüzde ise tam da 

mevsimiyken, turşunun faydalarından 
bahsediyoruz. Lahana, karnabahar, kornişon, 
pancar ve daha niceleri… Acıbadem Kozyatağı 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını 
anlatırken; önemli öneriler ve uyarılarda 
bulunuyor!

“Güncel” bölümümüzde; “Okula yeni 
başlayacak miniklerin kaygıları nasıl 
giderilir? Okulun ilk gününde ebeveynlere 
düşen görevler nelerdir?” sorularımıza 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. 
Buğrahan Kırbaş’ın önemli bilgiler içeren 
cevapları yer alıyor.

Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden 
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla; 
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; 
Dr. Tolga Temel, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. 
Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Kültür ve Sanat 
Yazarımız Gül Yasa Aslıhan, Gezi Yazarımız 
Yeşim Özkoç, Eğitim Yazarımız A&D Kids 
Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim 
Batı ve Teknoloji Yazarımız Deniz Gözükızıl, 
birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle 
sayfalarımızdaki yerlerini aldılar… Bu ay 
yeni bir yazarımız daha aramıza katıldı bu 
arada: Dekorasyon ve iç mimari konularında 
değerli deneyim, bilgi ve faydalanacağınıza 
inandığımız özel püf noktalarını sizlerle 
paylaşacak olan Yüksek Mimar Gamze Akyol’a 
da teşekkürlerimizle “Hoş geldiniz” demek 
isteriz.

Şimdi sizleri, çevirdikçe sonbahar 
esintisi ve keyif getireceğine inandığımız 
sayfalarımızla baş başa bırakıyoruz...

Keyfiniz bol olsun…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu
1539 Sokak Batuhan Apt. No: 4/2 
Muratpaşa/ANTALYA

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi 
Kutlu Avcı Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak 
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve 
yayın hakkı Güldal Siğinç’e aittir. Dergide 
yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon, 
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak 
gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe 
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Basım Tarihi: Eylül 2022
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...

Sararıp düşen yapraklardan mı, değişken, serin 
havasından mı, geride kalan yazın cıvıltısının 
kaybolmasından mı; bilinmez ama hüzünlü olarak 
yaftalanmış sonbahar, şu sıralar kızıl-kahve rengi göz alıcı 
manzaraların da hazırlığı içerisinde… Ve biz, yine bu güzel 
mevsimin en başındayız…

Yeni bir mevsimden, 
merhabalar…

Lezzetli olduğu kadar besin değeri 
de yüksek olan hindi eti, doğru 
ölçülerde tüketildiğinde sağlığımıza 
mükemmel faydalar sağlar.

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

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

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

HİNDİ BUT FÜME

Hindi Etinin
Muhteşem Faydaları

www.yaylaturk.comyaylaturkiye
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VİTRİN

FİRMA HABER

Haziran ‘22

DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

YASEMİN 
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34 Aylin Ayaz Yılmaz
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Özel Kubilay Yücel Polikliniği

Deniz Gözükızıl 
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CITYVİTRİN

Şıklığınızı saatinizle 
tamamlayın

Zamansız 
parça 

sweatshirt’ler 
ile doğaya 

dokun

Vegan yaşam 
kozmetikte 
de ön plana 
çıkıyor

NUTRIPLENISH™ Şaç Nemlendirici 
Köpüğünün besleyici formülü, saçı 
sertleştirmeden yumuşatırken, 
nemli hava koşullarından kaynakla-

nan kabarmayı ve elektriklenmeyi azaltmaya 
yardımcı oluyor. Nemlendirici saç köpüğü, 
orta ve kalın telli kuru saçların tüm dokuları 
için ideal nem ve şekillendirme sağlar.

Nutriplenish™ Saç Nemlendirici Köpük, yo-
ğun nemlendirme ve doğal parlaklık sağlayan 
omega-5 bakımından zengin organik nar çe-
kirdeği yağı, mango yağı ve organik Hindistan 
cevizi yağı gibi besin değeri güçlü içerikler ile 
formüle edilmiş. Bu yenilikçi formül, nemlen-
dirici saç bakım ürününün gücünü, yüksek 
performanslı bir saç şekillendirme köpüğü ile 
birleştiriyor. Saçı şekillendirip nemlendirir-
ken, aynı zamanda ısıya karşı korumaya da 
yardımcı oluyor. 

Gezegenimize özen 
gösterme misyonuna sahip 
yüksek performanslı saç 
bakım markası Aveda, besin 
değeri güçlü içeriklerden 
oluşan en yeni saç 
nemlendirme ürününü 
tanıttı: % 94 doğal türevli 
ve vegan Nutriplenish™ 
Saç Nemlendirici Köpük, 
besin değeri güçlü 
içerikleri sayesinde saçı 
nemlendirmeye ve parlaklık 
katmaya sağlamaya 
yardımcı oluyor. 

ERKEKLERIN gardırobunu her mev-
sim yenilikçi tasarımlarla buluşturan 
Kiğılı, serin havalarda kullanım imkanı 
sağlayan kapüşonlu sweatshirt’ler ile 

beylerin şıklığını zirveye taşıyor. Nakışlı ve 
oversize seçenekleriyle üretilen sweatshirt’ler, 
her zevke uygun geniş renk çeşitliliğiyle de 
farklı kıyafetlerle rahatça kombinlenebiliyor.

SAAT tutkunlarıyla dünyaca ünlü 
markalarının Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü Saat&Saat farkıyla bulu-
şan Michael Kors yeni modeliyle adeta 

yeni bir klasik yaratıyor. Saatin son derece 
zarif görünen rose gold renkli kasası; Michael 
Kors logolu, yılan derisi kahverengi bir kayışla 
buluşuyor. Saatin yalın, beyaz kadranı ise taşlı 
bir bezelle tamamlanıyor. Michael Kors logolu 
ve taşlı bir bileklikle set olarak sunulan Mic-
hael Kors’un yeni modeli, kadınların vazgeçil-
mezi oluyor. Michael Kors’un farklı zevklere 
hitap eden, birbirinden şık saat koleksiyonları 
Saat&Saat mağazalarında ve www.saatvesaat.
com.tr adresinde satışa sunuluyor.

Michael Kors’un logolu kahverengi kayışı ve taş detaylarıyla 
dikkat çeken yeni modeli ve bu saatle set olarak sunulan 
bileklik zarafetiyle göz alıyor.

Günün trendlerine uygun tasa-
rımlarla erkek modasına yön veren 

Kiğılı, kapüşonlu sweatshirt’ler ile 
mevsim geçişindeki serin hava-

larda sıcak çözüm sunuyor. İki ve 
üç iplikli kumaşıyla farklı kullanıcı 
beklentilerine cevap veren sweats-
hirt’ler, geri dönüştürülmüş parça-
lardan üretilen yapısıyla Kiğılı’nın 
sürdürülebilirlik anlayışını devam 

ettiriyor.
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Yeni Bir Yaşam Başlıyor!

Antalya | Altıntaş

A brand new life

ÖN SATIŞ
FIRSATI!

Tenis Kortu
Çocuk Oyun Grubu
Akıllı Ev Sistemi
Açık Havuz
Lara Beach 3 km
Șehir Merkezi 11 km

5.500 m2 Alan
1+1 / 2+1 / 3+1 / 4+1
Deniz ve Doğa Manzaralı
Kapalı Otopark
Spor Kompleksi / GYM

Myra Taş Residence

+90 549 123 24 25
+90 242 505 73 74

Merkez Ofis: Toros Mh. 807 Sk. Kurgu 2 Plaza B Blk. No 3/1 Konyaaltı - ANTALYA    info@ipektengrup.com   |    www.ipektenmimarlik.com

15 Yıllık
Tecrübe ve Güven
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Çamaşır 
yıkamak 

artık 
çok daha 

tasarruflu! 

TEKNOLOJI devi Samsung, yenilikçi 
bakış açısıyla geliştirdiği teknolojileri 
her alanda kullanıcılara sunmaya 
devam ediyor. Samsung çamaşır 

makineleri sahip olduğu teknolojiler sayesinde 
yıkama işlemini en tasarruflu ve etkili şekilde 
gerçekleştirebiliyor. Samsung mühendislerinin 
geliştirdiği Eco Bubble™ teknolojili çamaşır 
makineleri, düşük sıcaklıklarda dahi güçlü 
ve etkili bir temizlik sağlıyor, böylece enerji 
tasarrufunu ciddi oranda artırıyor. Ayrıca, 
kıyafetlerin daha az yıpranmasını mümkün 
kılıyor. Samsung’un patentli EcoBubble™ 
teknolojisi, çamaşırları düşük sıcaklıklarda bile 
etkili bir şekilde yıkayarak güçlü ama nazik bir 
temizleme performansı sunuyor. Eco Bubble™ 
teknolojisi sayesinde çamaşır makinesi, 
deterjanı çözmek için ısıya ihtiyaç duymuyor. 
Bu sebeple suyu ısıtan parça olan rezistans 
devreye girmiyor, bu da enerji tasarrufunun 
ciddi oranda artmasına katkı sağlıyor.

Samsung, daha az su ve 
enerji harcayarak çamaşır 
yıkamayı etkilibir şekilde 
gerçekleştirmeyi sağlıyor. 
Samsung çamaşır makineleri, 
Eco Bubble™ve Q Bubble™ 
teknolojileri sayesinde, 
kullanıcıların giysileri daha 
az zaman ve çabayla etkili bir 
şekilde yıkamasına imkan 
sunuyor.

Enplus’ın satışa sunduğu pizza makinesi Sage Spz820 Smart 
Oven Pizzaiolo ile yalnızca iki dakika içinde enfes pizzalar 

hazırlamak mümkün. Pizzayı yemek kadar yapmayı da 
oldukça keyifli bir hale getiren bu pratik cihazla herkes birer 

pizza ustasına dönüşüyor.

Evinizin temizliğini dert ediyorsanız, Tineco’nun ıslak ya da 
kuru zeminde çalışan, akıllı vakum ve yıkama sistemine sahip 

ilk elektrikli süpürge modeli FLOOR ONE S3 yardımınıza 
yetişiyor. CES İnovasyon Ödülleri Onur Ödülü’ne layık 

görülen FLOOR ONE S3, geleneksel elektrikli süpürgelerle 
veya paspaslarla kolayca temizlenemeyen kirlerle kolayca baş 

ediyor ve sizlere pratik bir çözüm sunuyor.

KULLANICILARINı daima dünya 
markalarının en yeni ve teknolojik 
ürünleriyle buluşturan Enplus; 
satışa sunduğu pizza makinesi 

Sage Spz820 Smart Oven Pizzaiolo ile pizza 
tutkunlarının evlerinde, yalnızca iki dakikada 
tam kararında, enfes pizzalar pişirebilmeleri-
ne imkân tanıyor. 

Pizza makinesinin yoğun yayılan ısısı, Sa-

ge’in ısıtma elemanları tarafından eşit şekilde 
kontrol ediliyor, böylelikle pişirme esnasında 
pizzayı döndürmeye gerek kalmıyor. Ma-
kinede bulunan ısı yoğunlaştırıcı parabolik 
reflektörler, enerjiyi kabuğa yansıtarak üstteki 
ısıtma elemanlarının verimini en üst düzeye 
çıkarıyor. Entegre güverte-kapı tasarımı, 
pizzayı ögelere yaklaştırarak yüklemeyi ve 
boşaltmayı kolaylaştırıyor.

Herkes pizza ustasına 
dönüşecek

EVIN temizliği, yere dökülen kırıntıla-
rın süpürülmesi en yorucu süreçlerin 
başında geliyor. Pek çoğumuz için 
uzun ve yorucu geçen bu temizlik sü-

recinde, Tineco’nun ıslak ya da kuru zeminde 
çalışan, akıllı vakum ve yıkama sistemine sahip 

ilk elektrikli süpürge modeli FLOOR ONE S3 
ideal bir tercih olabilir. Akıllı vakum ve yıkama 
sistemi, hepsi bir arada LED ekranı, kablosuz 
kullanımı ve üstün manevra kabiliyeti ile ku-
sursuz temizlik garantisi sunan FLOOR ONE 
S3, pratikliği ile yardımınıza yetişiyor.

Temizliğe 
pratik 
çözüm
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ANTALYA TURiZM FUARI 
27-28 EKiM’DE

27 -28 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya Expo Center ANFAŞ’ta gerçekleşecek 
olan ATF22, 20 ülkeden davetli 15 bin turizm profesyonelleri ağırlayacak 
olmanın heyecanı içinde. Dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanan 

ATF22, yine birbirinden farklı seçkin markaları ve profesyonelleri 
buluşturacak. 2023 yılına dair ilk sözlerin söyleneceği ilk fuar olma özelliği 

ile dikkat çeken ATF22, yeni yıl için sektöre motivasyon ve güç katacak.

HER şey dahil konseptiyle ön plana 
çıkan ATF, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da ulusal-uluslararası tur ope-
ratörleri, offline-online seyahat 

acenteleri, konaklama sektörü markaları, 
havayolları, ulaşım firmaları, etkinlik firmala-
rı, ulusal-uluslararası turizm destinasyonları, 
bilişim teknolojileri, hizmet ve finans sektörü 
gibi turizm sektöründe yer alan aktörlere ev 
sahipliği yapacak.

REKOR B2B GÖRÜŞME 
Antalya Turizm Fuarı, 4. kez Türkiye turiz-

minin çalıştığı tüm pazarların önemli aktörle-
rini ve segmentlerini kurumsal olarak yerinde 
pazarlama temasıyla Antalya’da buluşturarak, 
Türkiye turizmi adına inovatif yapısıyla fark 
yaratmaya devam edecek.

ATF ile bir araya gelen tüm paydaşlar 
“yerinde pazarlama” prensibiyle Türkiye 
turizmi için çok önemli bir pazarlama faaliyeti, 

network imkanı bulacak. İki gün boyunca B2B 
görüşmelere ev sahipliği yapacak olan fuar 
bugüne kadar 500 bin üzerinde B2B görüşme 
hacmi yaratmış olup bu yıl da 150 bin rekor 
görüşme sayısına ulaşmayı hedefliyor. 

KAYNAK PAZARLARDAN ÖNEMLİ 
PARTNERLER ATF’DE

ATF22’de CIS pazarı, Avrupa pazarı, Balkan 
& Baltık pazarı, İç pazar ve Ortadoğu pazarla-
rının en önemli operatörleri ile kurumsal tem-
siliyet sağlayacak. ATF 2022’ye, 20 ülkeden 
toplam 10 bin turizm sektörü profesyoneli bir 
araya gelecektir.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN 
İSİMLERİ ATF22 PANELLERİ’NDE...

ATF 2019 yılında ilk defa sivil inisiyatif 
ile gerçekleştirilmiş olan Swot analizlerine 
yenilikleri ile devam edecek. Bu doğrultuda 
Antalya Turizm Fuarı panellerinde uzmanlık 
alanlarında önemli isimleri ağırlayarak durum 
değerlendirmeleri yapılacak. İki gün boyunca 
sürecek olan ATF analizleri yurt içi ve yurt 
dışından gelen ve sektöre yön veren isimler 
ile 10 farklı konu başlığında uzmanlıklarını ve 
Türk turizminin gelişimi için durum değerlen-
dirmelerini katılımcılar ile paylaşacaklar. 

Içeriği ve önemli panelistleri ile fuara 
damga vuracak olan ATF22 panel konu 
başlıkları ise;

27  -  28.10.2022
SALES & MARKETING
MANAGEMENT & CAREER
DESTINATION & DEVELOPMENT
TRAVEL TECH
EUROPEAN MARKET
CIS MARKET
DOMESTIC MARKET
EMERGING MARKETS
ONLINE MARKET

ATF22’NİN PARTNER ÜLKESİ KKTC VE 
PARTNER DESTİNASYON PALANDÖKEN
Antalya Turizm Fuarı, her geçen yıl part-

nerleriyle daha da güçleniyor. Katılımcı ağını 
gitgide büyüten ATF, bu yılda hem partner 
destinasyonu   Erzurum / Palandöken- Ejder 
3200 ve KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile başarı çıtasını yükseltiyor.
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GALA GECESİ VE AFTER PARTY İLE 
EĞLENCELİ VE ŞAŞIRTICI

ATF ilişkileri daha da pekiştirmek adına 
27.10.2022 akşamı ATF alanında turizm 
sektörünü yine iddialı “ATF Welcome Gecesi” 
ile turizm camiasını şaşırtmaya hazırlanırken 
fuarın kapanışını da daha öncede olduğu 
gibi yine 28.10.2022’de çılgın bir parti ile 
gerçekleştirmek için hazırlanıyor.

ATF NEDİR, MİSYON VE VİZYON
2004 yılında GM Center çatısı altında 

kurulan ve 18 yıldır turizm profesyonelleri-
nin referans kaynağı olarak aylık yayınlanan 
GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ aynı 
zamanda 2014 yılından bu yana güncel haber 
portalı gmdergi.com ile turizm endüstrisine 
katma değer yaratmaya günümüzde devam 
ediyor. GM Dergi tarafından 2010 yılında 
Turizm sektörünün en geniş kapsamlı ödülleri 
QM Awards’ı sektöre kazandıran GM Center 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, yine 

sektöre katkı sunmak amacıyla 2019 yılın-
da GMT Fuarcılık şirketini kurarak Antalya 
Turizm Fuarı’nı turizmin kalbi Antalya’ya 
kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

GMT Fuarcılık, GM Center bünyesinde ba-
rınan turizminin kalbi Antalya’da, bir vizyon 
ile turizm fuarlarına yeni bir soluk getirmeyi 
kendisine amaç edinmiş bir şirkettir. 2019 
yılından itibaren başlattığı Antalya Turizm 
Fuarı, turizm ürünlerinin ‘’yerinde pazarlama’’ 
ilkesini büyük bir istikrarla devam ettirmek-
tedir.

TURİZM MEMLEKET MESELESİDİR
Her yıl Ekim ayının son haftasında iki gün 

boyunca sadece turizm profesyonellerine 
yönelik gerçekleşen ve kendisini var eden 
“Turizm memleket meselesidir’’ mottosuy-
la sektör profesyonellerine turizmin kalbi 
Antalya’da bir ev sahipliği yapıyor. Her yıl yeni 
fikirleri ve birliktelikleri kendine has vizyonu 
ile büyük bir platformda buluşturuyor.

HER ŞEY DAHİL FUAR 
Antalya Turizm Fuarı, bir benzeri daha 

olmayan “HER ŞEY DAHİL FUAR” konseptine 
imza atmanın gururunu yaşıyor. Standart 
dizaynı, sadeliği ve daha önce hiç görülme-
miş konsept bütünlüğü ile tüm katılımcılara 
fuarda benzersiz bir hizmet anlayışı sunuyor. 
Stant dizaynı, kurulumu, yiyecek – içecek 
hizmeti, ücretsiz internet hizmetlerini bir 
paket halinde sunuyor. ATF’de katılımcıları 
ise iki günlük fuar boyunca sadece iletişim ve 
işbirliğine konsantre oluyor.

KİMLER KATILIYOR?
ATF’ye konaklama sektörü markaları, 

ulusal ve uluslararası operatörler, offline ve 
online pazarlama ve satış acenteleri, seç-

kin markalar, ulusal ve uluslararası turizm 
destinasyonları, ülkeler, havayolu ve transfer 
firmaları, uluslararası teması olan firmalar, 
bilişim teknolojileri, hizmet ve insan kaynağı-
na dayanan, markasını pazarlamak hedefinde 
olan profesyoneller katılıyor. 

Antalya Turizm Fuarı, Türkiye ile birlikte 
tüm dünya pazarlarına misafir üreten seyahat 
acentelerini ve Türkiye kaynak pazarlarının en 
etkin tur operatörlerini ve turizm sektörüne 
hizmet, bilgi, kabiliyet üreten firmalarını bir 
arada bulabilme imkanı sunuyor. 

Toplamda 21 bin 400 ziyaretçi olmak üzere 
yirmi ülkeden 6000 ‘in üzerinde seyahat 
acente yetkilisini Antalya Turizm Fuarı’nda 
ağırlayan ATF, Türkiye turizm sektörü adına 
bir Türk markası olarak fark yaratıyor.

Selçuk Meral



18

CITYDUYURU TAHTASI

KENDINE has etnik duruşu, eğlen-
meyi ve yeni tatlar deneyimlemeyi 
seven katılımcıların yanı sıra sanat, 
edebiyat, eğlence ve gastronomi 

dünyasından da birçok sevilen ismin ziyaret 
edeceği Meze Festivali; gastronomi alanına çe-
şitli katkıları olan, farklı bölgelerden ağırlaya-
cağı önemli isimlerle de misafirlerinin kalbini 
fethetmeye hazırlanıyor.

4.Uluslararası Meze Festivali’nde; İstanbul, 
İzmir, Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, 
Bodrum, Fethiye, Kaş, Çanakkale, Beyrut ve 

4.ULUSLARARASI 
MEZE FESTVALi iÇiN 

GERi SAYIM BAŞLADI!
Antalya’nın muhteşem 

manzarası, ruhunuzu 
dinlendirecek havası, 

sektöründe öncü birçok 
restoran ve şefin katılımıyla 

gerçekleşecek bir gastronomi 
deneyimine hazır mısınız?

Barcelona’nın beğenilen lezzet durakları yer 
alacak.

Yeni lezzetlerin peşinden koşan, gastro-
nomi seyahatlerini seven ve bu deneyimin 
özlemini duyanları keyifli sohbetler eşliğin-
de kocaman bir sofrada buluşturmak için 
sabırsızlanan Akra Hotels, herkesi 15 Ekim 
Cumartesi gününü şimdiden not etmeye 
davet ediyor. Biletlerinin Biletix üzerinden 
satışa sunulduğu 4.Uluslararası Meze Festivali 
hakkında detaylı bilgi için https://mezefesti-
vali.com’u ziyaret edebilirsiniz.

YAZIN en güzel zamanı geldi. Ekici 
Peynir, lokum kıvamında beyaz 
peynirin yanına en lezzetli karpuzu 
seçmenin ipuçlarını anlatmak üzere 

yeni bir proje başlattı. 6 Ağustos’ta İstanbul’da 
başlayan “Karpuz Seçme Eğitimleri” ile Ekici 
Peynir, 25 Eylül tarihine kadar 15 büyük ilde-
ki mağazalarda tüketicilere yazın en lezzetli 
karpuzlarını seçmenin inceliklerini anlatacak. 

Alanında uzman Ziraat Mühendisi Tuncay 
Çavuşoğlu’nun yönlendirmeleri ile hazırlanan 
eğitimler, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. 
Karpuz Seçme Eğitimleri; İstanbul, Ankara, 

İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, 
Konya, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, 
Denizli, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 
15 ilde 25 Eylül’e kadar devam edecek. Her 
hafta sonu farklı lokasyonlardaki mağazalarda 
kurulacak olan Ekici stantlarında gerçekleşe-
cek eğitimlerde uzman tadım görevlileri de 
yer alacak. 

Yazın serinleten lezzeti karpuzun ayrılmaz 
lezzeti Ekici Peynir, mağaza stantlarında 
gerçekleşecek “Karpuz Seçme Eğitimleri”ne 
tüm peynirseverleri bekliyor. Ekici’nin sosyal 
medya üzerinden yapacağı duyuruları takip 

Ekici Peynir, Karpuz 
Seçme Eğitimleri’ne 

peynirseverleri bekliyor
Ekici’nin sevilen lokum peyniri, sıcak yaz 

aylarının vazgeçilmezi karpuz ile lezzet 
konusunda eşsiz bir ikili oluşturuyor. “Yaz geldi, 

sevenler kavuştu” mottosuyla yola çıkan Ekici, 
15 ilde başlattığı “Karpuz Seçme Eğitimleri” ile 

tüketicilere peynirin yanında en güzel karpuzu 
seçmenin tüyolarını veriyor.  

ederek siz de kendi bölgenizdeki en yakın ma-
ğazada doğru karpuzu seçmenin inceliklerini 
öğrenebilirsiniz.
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ANTALYA, etkinlik ve turizm 
sektörünün en büyük 
organizasyonuna 10’uncu 
kez ev sahipliği yapacak. Türk 

Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğunda, 
TÜRSAB’ın stratejik partnerliğinde, Nirvana 
Cosmopolitan Hotel, Cosmos Theatre, Antalya 
Tanıtım Vakfı, Antalya Ticaret Odası, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ve Profesyonel Otelciler 
Derneği’nin destekleriyle gerçekleyecek 
olan etkinlik sektörün ulusal ve uluslararası 
markalarını bir araya getirecek.  

Bu yıl 30-31 Ekim 2022 tarihlerinde Nirva-
na Cosmopolitan Hotel’de gerçekleşecek olan 
Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards 
kapsamında; incentive ve etkinlikler düzenle-
yen ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerin 
satın alma heyetleri ile B2B network toplantı-
lar ve interaktif kaynaşma programları ile ye-
niden bir araya gelecek. Katılımcı otel, acenta, 
turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin 
ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerle 
2 gün boyunca B2B toplantılar yapacağı 
etkinlikte yeni iş bağlantıları oluşurken, 
akşam düzenlenecek eğlence organizasyonla-
rında network bağlantıları kurulmaya devam 
edilecek.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ 
ÖDÜLLENDİRİLECEK

Davetliler, 30 Ekim akşamı Nirvana 
Cosmopolitan Hotel’de gerçekleşecek MOE 
Party’de keyifli bir gece yaşayacak. 31 Ekim 
akşamı ise Cosmos Theatre’da kırmızı halı 
seremonisi ile başlayacak ve 270 derecelik 
video mapping şovlar ve gala yemeği ile 
devam edecek olan ACE of M.I.C.E. Awards 
Ödül Töreni gerçekleşecek. Sektörün merakla 
beklediği törende MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences and Events) sektörünün en iyileri 
23 ayrı kategoride sahiplerini bulacak. 

Turizm ve etkinlik sektörünün devleri 
bu yıl da Antalya’da buluşacak

Turizm ve etkinlik sektörünün 
devleri 10. ACE of M.I.C.E. ile 

Antalya’da görkemli bir orga-
nizasyonla bir araya gelecek. 

Ulusal ve uluslararası 120’den 
fazla kurumsal firma; katılımcı 

otel, acenta, turizm ve etkin-
lik sektörü profesyoneli ile 3 

gün boyunca 5 binin üzerinde 
B2B toplantı gerçekleştirecek. 

Antalya’nın MICE alanında 
marka değerine büyük katkı 

sağlayacak olan etkinlik, final-
de ise global MICE sektörünün 
en büyük ödül töreni olan ACE 
of M.I.C.E. Awards ile sonlana-

cak.

ÖNEMLİ BİR DENEYİM YAŞATACAK
ACE of M.I.C.E. Fuarı ile 9 yıldır sektöre 

önemli katkılar sağladıklarını aktaran 
Ataman, Antalya’daki bu etkinlik ile bunu 
bir üst noktaya taşıyacaklarını vurguladı. 
Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards 
3 günlük programı ile katılımcılarına farklı 
bir deneyim sunacağını dile getiren Ataman; 
bunları şöyle özetledi: “Bu seneki Masters 
of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ile yine 
ulusal ve uluslararası çok önemli markaları 
ve çok değerli isimleri buluşturacağız. Bu 
büyük organizasyonla etkinlik sektörünün 
faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön 
vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve 
kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu 
yaratmayı, M.I.C.E. sektörünü ve sektörden 
hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi 
vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve Türk kongre, 
toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini 
küresel ölçekte arttırmayı hedefliyoruz.”

DOLU DOLU BİR PROGRAM HAZIRLANDI
30-31 Ekim 2022 tarihlerinde Nirvana 

Cosmopolitan Hotel’de gerçekleşecek etkinlik, 
sektörün yerli ve yabancı temsilcileri, 5 bin-
den fazla B2B (Business to Business) toplantı-
sı ve interaktif kaynaşma programları ile yeni 
iş birliği olanaklarına imkân tanıyacak. 

Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards, 
alanının önde gelen markalarını ve profes-
yonellerini 30 Ekim akşamı Nirvana Cosmo-
politan Hotel’de gerçekleşecek MOE Party’de 
ağırlayacak. Ardından 31 Ekim akşamı da 
Cosmos Theatre’da kırmızı halı seremonisi, 
270 derecelik video mapping şovlar ve gala 
yemeği ile devam edecek olan ACE of M.I.C.E. 
Awards, iş ile eğlenceyi bir arada sunacak.

Etkinliğin finalinde ise Masters of Events 
by ACE of M.I.C.E. Awards sahiplerini bula-
cak. Bu yıl 10’uncu kez verilecek olan ödüller, 
23 ayrı kategoride alanının en iyilerine verile-
cek. 1 Eylül itibariyle başlayan ödül başvurula-
rı 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.
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2022 başında aldığı “Harika Bir İş Yeri 
Sertifikası”na bu sene “En İyi İşveren 
500-1000 Çalışan” kategorisinde 
Türkiye üçüncülüğünü ekleyen 

BHM Otelcilik; şimdi de Avrupa’nın En İyi 
İşverenler Listesine girerek başarılarını bir 
adım daha öteye taşıdı.

Kendi ülkesinin en iyi işveren listesine 
giren toplam 37 ayrı ülkeden, 3 binden fazla 
şirketten, 1 milyon 400 bin çalışanın geri 
bildirimlerine dayanan liste; çalışanların 
hakkaniyet ve adalet algısı, takım ruhu, 
çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar 
arasındaki ilişki ve harika İK uygulamaları 
konulardaki başarıları yansıtan Great Place to 
Work® Europe’s Best Workplaces Listesi’nde 
yer alan BHM Otelcilik; yarım asırlık, “mutlu 
çalışan – mutlu misafir” felsefesine sıkı sıkıya 
bağlı kaldığını gözler önüne serdi.

Ödülle ilgili olarak değerlendirmelerini 
paylaşan BHM Grup İnsan Kıymetleri 
Direktörü İbrahim Hakan YILMAZ; “2022 
Ocak ayında Great Place To Work sertifikası 
ile ödüllendirilmemizin ardından Mart ayında 
500-1000 çalışan kategorisinde Türkiye’nin 
En İyi 3. İşvereni ödülünü almamız ve 
eylül ayında Büyük Şirketler Kategorisinde 
Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde yer 

BHM 
OTELCiLiK, 

AVRUPA’NIN 
EN iYi 

iŞVERENLERi 
LiSTESiNDE 
YERiNi ALDI 

BHM Otelcilik, işyeri 
kültüründe küresel otorite 
olan Great Place to Work® 

Europe tarafından hazırlanan 
Europe Best Workplaces 

Listesi’ne girmeyi başararak, 
çalışan deneyimine dayalı 

harika bir işyeri kültürü 
yarattığını göstermiş oldu.

almamızdan ötürü BHM olarak onur duyduk. 
Emin adımlarla sürdürdüğümüz kurumsal 
gelişim yolculuğumuzda tüm başarılarımızın 
kaynağında takımlarımız ve onu oluşturan 
çalışanlarımız var. İşimizin temeli olan hizmeti 
ve değeri üreten, misafir memnuniyetinin 
en önemli unsuru olan çalışanlarımıza 
verdiğimiz değer gereği BHM’nin bir parçası 
olduklarını onlara hissettirmek ve onların 
memnuniyetini sağlamak bizim için esastır. 
İnsan odaklı yaklaşımımızla BHM’de her 
çalışanımızı bir yetenek olarak görmek ve 
onları geleceğe taşımak temel ilkelerimiz 
arasında yer alır. Çalışanlarımıza ön koşulsuz 
ve şartsız, gelişim fırsatları sunmak üzere 
yapılandırılmış programlarımızla geleceğin 
yönetici ve liderlerini yetiştiriyoruz. İş birliği, 
etkin iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda 
sürdürülebilir uygulamalarla çalışan bağlılığını 
artırmayı hedefliyoruz. BHM olarak yerel 
değerlerden güç alan, yenilikçi ve saygın 
bir şirketler grubu olmayı sürdürebilme 
vizyonunu ve şirketlerimizde adil, güvenilir 
ve duyarlı bir çalışma ortamını hayata 
geçirmemizde başarımızı çalışanlarımızın 
adanmışlığına ve kültürümüze sahip 
çıkmalarına borçluyuz. Çalışanlarımıza 
öncelik vermeye devam edeceğiz ve daha nice 
başarılara tüm çalışanlarımızla birlikte imza 
atacağız” dedi.

Şirket içinde yapılan çalışan anketleri; 
çalışanların günlük işlerinden keyif aldıklarını, 
başarı ve takdir duygusu hissettiklerini 
de ortaya koyuyor. BHM’nin geleceğine 
güvendiklerini belirten çalışanlar, kendilerini 
ve kariyerlerini güvende hissettiklerini, 
şirketin parçası olmaktan gurur duyduklarını 
belirtiyorlar.

8 Eylül Cuma akşamı İtalya’da Venedik 
Hilton Molino’da verilen Avrupa’nın En İyi 

İşvereni ödülü aynı zamanda bir Türk Otelcilik 
markası olan BHM’nin turizm alanında 
sektördeki nitelikli iş gücünü arttırmak ve 
bu alanda çalışan insanların yaşam kalitesini 
yükseltmek için yaptığı yatırımların dünyaya 
iyi bir örnek olma çabasının güçlü bir 
göstergesidir. 

BHM Otelcilik; insana, çalışana verdiği 
önem ve turizm alanında yaptığı yatırımlarla, 
turizm sektöründeki nitelikli iş gücünü 
artırarak, çalışanların yaşam kalitesini 
yükselterek, sektöründe iyi bir örnek olmaya 
devam etmektedir. 
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ÇEVREYI koruyan faaliyetler 
yürütmeyi ilke edinen QTerminals 
Antalya, erozyonla mücadele ve 
orman varlığının artırılması için Or-

man Mühendisleri Odası iş birliğinde Antalya 
Konyaaltı’nda hatıra ormanı oluşturma çalış-
malarına devam ediyor. ‘QTerminals Antalya 
Hatıra Ormanı’ projesi kapsamında aylık 
olarak en çok tonajda yük taşıyan müşteriler 
adına fidan dikimi yapılıyor. 

2022 SONUNA KADAR 
10 BİN FİDAN DİKİMİ YAPILACAK

QTerminals Antalya’nın 2022 sonuna 
kadar Antalya Konyalaltı’nda 10 bin fidan dik-

mesi hedefleniyor. Dikimi yapılacak fidanlar 
arasında kızılçam, karaçam, sedir ve Akdeniz 
iklimine uygun yapraklı türleri bulunuyor. Q 
Terminals Antalya proje başlangıç tarihinden 
bugüne kadar toplamda  61 müşterisi adına 3 
bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi. 

‘DAHA YEŞİL BİR ANTALYA İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ” 

Antalya’nın önemli bir ticaret noktası oldu-
ğu kadar doğal güzellikleri ile de Türkiye’nin 
önemli turizm merkezlerinden biri olduğu-
nu ve doğal kaynakların korunmasının çok 
önemli olduğununun altını çizen QTerminals 
Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Antal-

QTerminal Antalya’dan 
müşterileri için 10 bin fidan

QTerminals Antalya, orman varlığının artırılması kapsamında 
Antalya Konyaltı’nda 10 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturma 
çalışmalarına devam ediyor. Aylık olarak en çok tonajda yük 
taşıyan müşteriler adına fidan dikimi yapılacak olan projede 

bugüne kadar 3 bin adet fidan dikimi yapıldı. 

ya’mızın orman alanlarını genişletmek en 
önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu 
konuda QTerminals olarak elimizden geleni 
yaparken Antalya’da daha büyük yeşil alanlar 
elde etmek için sürece müşterilerimizi de dahil 
etmiştik. Yıl sonuna kadar 10 bin fidan dikme 
hedefimiz an itibariyle 61 müşterimizin de 
destekleriyle 3 bin fidana ulaştı. Antalyamızın 
ormanları için bizimle birlikte olan müşterile-
rimize teşekkür ederiz.” dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’nün destekleri ile Antalya Tanı-
tım Vakfı’nın iş birliğiyle Corendon 

Turizm Grubu çatısı altındaki Tur operatörü, 
Airlines ve Incoming acentesinin birlikte 
organize ettiği Jandino Asporaat, “Perspec-
tief” stand-up gösterisi, Antalya’da Side Antik 
Tiyatrosu’nda rekor bir katılımla gerçekleşti. 

Yoğun ilgi gören “Perspectief” stand-up 
gösterisi ile Side Antik Tiyatrosu’nda sahne 
alan Jandino Asporaat’ın performansına An-
talya, Side ve Alanya’ya tatile gelen Hollandalı 
turistler katıldı. Türk Bayrağı taşıyarak sah-

neye çıkan Jandino Asporaat’ın 2 saate yakın 
sahnede kaldığı gösteri Hollandaca dilinde 
gerçekleşti. “Perspectief” Dünya Turnesi’nin 
ilk gösterisini izlemeye gelenler bir yandan 
çok eğlenirken bir yandan da Side Antik 
Tiyatrosu’nun büyülü atmosferinde eşsiz bir 
tiyatro izleme deneyimi yaşadılar. 

Corendon Airlines Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldıray Karaer ile birlikte Corendon 
Tur operatörü, Incoming Acentesi ve Airlines 
temsilcileri de gösteriyi izlemek için geceye 
katıldı. DJ şovlar, ateş ve dans gösterilerinin 
de yer aldığı “Perspectief” gösterisi sonrasın-
da Jandino Asporaat hayranlarını Side Antik 

Tiyatrosu’na yakın bir mekanda “After Party”e 
davet etti.

Jandino Asporaat, performansı sırasında 
ve sonrasında Türkiye’ye adımını attığı andan 
itibaren gittiği her yerde insanların kendisine 
çok sıcakkanlı ve yardımsever davrandığını 
söyledi. Asporaat ayrıca; Antalya’nın plajıyla, 
deniziyle, havasıyla doğasının çok güzel 
olduğunu, Antalya’yı ve Side’yi çok sevdiğini 
ve bundan sonra sıklıkla Türkiye’ye gelmek 
istediğini söyledi.

Jandino Asporaat, Side Antik Tiyatro-
su’nün büyülü atmosferinde hem eğlenceli 
hem de eşsiz bir gösteriye imza attı.

Dünya Turnesi’ne 
Türkiye’den Side Antik 
Tiyatrosu’ndan başladı

Dünyaca ünlü Curaçao asıllı Hollandalı 
komedyen Jandino Asporaat, bakış açısı 

farklılıklarını konu aldığı “Perspectief” isimli 
stand-up gösterisinin dünya turnesine 

Türkiye’den başladı. 
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KURULDUĞU 2002 yılından günü-
müze dek her geçen yıl; yatırım, 
üretim, ihracat ve istihdamını kat-
layarak arttıran ambalaj sanayisinin 

vizyoner, oluklu mukavva kutu sektörünün 
lider şirketi Ankutsan; başarılarına bir yenisi-
ni daha ekledi. 

İleri teknolojiyle üretim, sürdürülebilir 
kalite anlayışı ve yenilikçi bakış açısı ile 
çalışmalarına devam eden Ankutsan; tüm 
sektörlerin kutu ihtiyaçlarına yönelik nitelikli 
çözümleri sunmaya devam ediyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya’da 
kurulduğu günden bugüne sektörüne yatı-
rım yapan ve son yıllarda, oluklu mukavva 
sektöründe “en fazla yatırım yapan şirket” 
konumunu koruyan Ankutsan; sektöre yön 
veren yapısı ile liderlik yolunda hedeflerine 
emin adımlarla ilerliyor.

2021 yılında da yatırım ve ihracat atılı-
mına devam ederek Türkiye’ye değer katan 
Ankutsan; İSO Türkiye’nin En Büyük 500 

Sanayi Kuruluşu 2021 sonuçlarına göre 52 
basamak yükselerek, Türkiye’nin en büyük 
sanayi şirketleri içerisinde 212’nci; araştırma-
ya katılan Antalya firmaları içerisinde ise en 
büyük şirket olarak yer aldı.

SEKTÖRÜNDE İHRACAT LİDERİ ANKUTSAN 
2022 YILINDA YÜZDE 77 BÜYÜME VE 

4 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYOR
Türkiye’nin dört bir yanında Endüstri 

4.0 yaklaşımında kurduğu tesisleri ve ileri 
teknoloji üretim yöntemleri ile oluklu mukav-
va sektöründe en hızlı büyüyen şirket olan 
ANKUTSAN; 1000’den fazla çalışanı; Antalya, 
Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkez-
köy’de bulunan 6 fabrikası ile yıllık 420.000 
ton oluklu mukavva levha ve kutu, Adana’da 
yaptığı yeni kağıt fabrikası yatırımıyla birlikte 
300.000 ton kağıt üretme kapasitesine sahip 
olacak.

Oluklu mukavva kutu sektörünün en 

büyük ihracatçısı olan Ankutsan; Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ilk 1000 ihracatçı şirket 
(TİM 1000) sonuçlarına göre 503. büyük 
ihracatçı firma olarak; bu listeye sektörden 
girebilen tek firma olma unvanını da elinde 
bulunduruyor. Ankutsan, 2022 yılı için yüzde 
77 büyüme ve 4 milyar liralık ciro hedefliyor.

ANKUTSAN’DAN DEV YATIRIM
Türkiye’nin en büyük 212’nci sanayi şirketi 

Ankutsan, 60 milyon avro yatırım yaptığı 
Adana’daki yeni fabrikasının çalışmalarına 
hızla devam ediyor.

Bu yatırımla birlikte Adana’daki 2. kağıt 
fabrikasını açacak olan ANKUTSAN, yeni fab-
rikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlama-
yı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla birlikte, oluklu 
mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç 
duyduğu tüm hammaddeyi kendi üretecek 
olan ANKUTSAN, en ileri teknoloji donanı-
mıyla kurduğu yeni tesisi ile sektöründe dev 
bir adım atıyor.

MISAFIRLERINI yeni ürünler ve farklı 
gurme tatlarla buluşturmayı başarıy-
la devam ettiren Arby’s yurtiçindeki 

restoran ağını genişletmek üzere yatırımlarına 
devam ediyor. Rosto sandviçleri, wrapleri, sa-
lataları ve leziz kıvırcık patateslerini lezzet se-

verlerle buluşturan Arby’s®, Terracity AVM’de 
yeni bir restoran açtı. Türkiye’de 80’den 
fazla restoranı ile müşterilerine hizmet veren 
Arby’s®,  özgün menüleri ile eşsiz ve lezzetli 
seçenekler arayan Antalyalı lezzet tutkunlarını 
Terracity AVM’dea ğırlamayı bekliyor.

ARBY’S Antalya Terracity AVM’de!
Türkiye hızlı servis restoran sektörünün önemli 
markalarından TAB Gıda bünyesinde yer alan Arby’s®, 
Terracity AVM’de açtığı yeni restoranında Antalyalı 
misafirlerini ağırlıyor. 

ANKUTSAN ISO 
500’DE ADIM ADIM 
ZİRVEYE KOŞUYOR

Ankutsan, İSO Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırması 
2021 sonuçlarına göre 
52 basamak yükselerek, 
Türkiye’nin en büyük 
sanayi şirketleri içerisinde 
212’nci sırada yer aldı.
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PROTOKOLÜN Bölgemize hayırlı 
olmasını dileyen BAİB Başkanı Ümit 
Mirza Çavuşoğlu, “Birliğimizin amacı 
Bölgemizden ihracatı artırmak. Böl-

gemizden ihracatı artırmak için yeni pazarlar, 
yeni alıcılar bulmak gibi bir görevimiz var. 
Aynı zamanda Antalya, Burdur ve Isparta ille-
rimizde faaliyet yürüten firmalarımızı ihracat 
ailesine kazandırmak gibi de bir misyonumuz 
var. ANTGİAD ile imzaladığımız protokol ile 
genç iş insanları ihracat ailemize kazandırma-
yı planlıyoruz. Eğitim ve seminerler sonrası 
düzenleyeceğimiz projeler ile bu konuda 
önemli mesafe kaydedeceğimize inanıyorum” 
dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ise BAİB 
Başkanı Çavuşoğlu’na, olumlu yaklaşımları ve 
destekleri için teşekkür ederek, “Derneğimiz 
çatısı altında imalat yapan, mal ve hizmet 
sunan çok sayıda üyemiz var. Üyelerimizin 
ihracat gerçekleştirmesini, dış ticarette de 

var olmalarını istiyoruz. Bu yönde önemli bir 
adım attık. Birliğimizin katkılarıyla üyelerimi-
zin daha kolaylıkla ihracata yönelmelerini sağ-
lamak arzusundayız. Bu vesileyle üyelerimizi 
ihracat eğitim ve seminerlerimize katılmaya 
davet ediyor tekrar BAİB Başkanı Sayın Ümit 
Mirza Çavuşoğlu’na desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi.

ANTGİAD ile 
BAİB işbirliği 

protokolü 
imzaladı

Antalya Genç İş İnsanları 
Derneği (ANTGİAD) ile Batı 
Akdeniz İhracatçılar Birliği 

(BAİB) arasında işbirliği pro-
tokolü imzalandı. ANTGİAD 
Başkanı Osman Sert ile BAİB 

Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğ-
lu arasında imzalanan pro-

tokole göre BAİB, ANTGİAD 
üyelerine dış ticaret eğitim-

leri verip, ihracat teşvikleri 
ve uygulamaları hususunda 
seminerler düzenleyecek ve 

iki kurum arasında Bölgemiz-
den ihracatı artıracak projeler 

geliştirilecek.

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi’nin 13 
üyesi bulunduğunu belirten Başkan 
Davut Çetin şunları kaydetti; 
“Turizmin çeşitlendirilerek 12 aya 

yayılması Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaş-
mada sağlık turizminin önemini göz önünde 
bulunduran Odamız, ATSO Sağlık Turizmi 
Kümesi Projesi çalışmaları kapsamında Al-
manya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik 
olarak düzenlediği Sanal Ticaret Heyeti ile 
küme üyeleriyle ilgili ülkelerden sağlık turizmi 
acentaları ve sigorta şirketlerini sanal ortam-
da buluşturdu.

TÜM DÜNYA ANTALYA’YA İLGİ GÖSTERİYOR
ATSO Sağlık Turizmi Kümesi üyeleri için 

6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Alman-
ya, Belçika, İngiltere ve İsviçre pazarlarına 
yönelik olarak Sanal Ticaret Heyeti düzenlen-
di. İkisi hastane 8’i de diş kliniği olmak üzere 
10 küme üyemiz, 23 farklı firma ile toplamda 

76 toplantı gerçekleştirdi.
Sanal Ticaret Heyeti büyük bir ilgi gördü. 

Küme üyelerimiz, hedef ülkeler dışında Ame-
rika, Avusturalya, Kamerun, Litvanya, Mek-
sika ve Rusya’dan da sağlık turizmi acentaları 
ile görüşme fırsatı yakaladılar. Görüşmelerde 
mutabakata varan küme üyelerimiz oldu, bir 
kısmının da ilerleyen süreçlerde olumlu işbir-
likleri geliştireceğini öngörüyoruz. Dünyanın 
her yerinden büyük bir ilgi var.”

DİŞ, ESTETİK, SAÇ EKİMİ
Başkan Davut Çetin, Antalya’nın özellikle 

diş estetik ve saç ekimi konusunda tercih edil-
diğini, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen 
yüz nakli, kol nakli gibi başarılı çalışmalarla 
sağlık dünyasında adından söz ettiren bir 
kent olduğunu belirterek, “Turizmin çeşitlen-
dirilmesinde sağlık turizmi Antalya için doğru 
bir tercih. Tüm dünyanın gözdesi haline gelen 
Antalya, sağlık turizminde de sunduğu ileri 
teknoloji kaliteli hizmet ve bekleme süreleri-

Antalya Turizmi “Sağlık”la Büyüyor
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turizmin 
çeşitlendirilerek 12 aya yayılması hedefiyle hayata geçirilen 

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi Almanya, Belçika, 
İngiltere ve İsviçre’ye yönelik gerçekleştirdiği sanal ticaret 

heyetini başarıyla tamamladı.

nin kısalığı sayesinde sağlık turizminde kısa 
sürede bir marka haline geleceğini düşünü-
yoruz. ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, çalış-
malarıyla Antalya’nın adını sağlık turizminde 
dünyaya duyurmaya devam edecek. Oldukça 
verimli geçen görüşmeler sayesinde küme 
üyelerinin yabancı hasta sayılarını kısa sürede 
artıracağına inanıyorum” dedi.
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ANSIAD üyesi iş insanlarının iş 
hayatının desteklenmesi, Akdeniz 
Üniversiteli genç kadın öğrencilerin 
kariyer yolculuğuna ışık tutulması 

ve günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamla-
rında, kişisel ve mesleki potansiyelin en üst 
düzeye çıkarılmasının hedeflendiği projesinin 
ilk etabında; ICF Türkiye üyesi 10 koçun, farklı 
sektörlerden 14 iş insanı ve meslek hayatına 
atılmaya hazırlanan, Akdeniz Üniversitesi’nin 
ağırlıklı olarak 4 veya 2 yıllık hemşirelik ve 
çocuk gelişimi bölümlerinde okuyan 14 kadın 
öğrenci ile 100 saatin üzerinde koçluk görüş-
mesinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Proje kapsamında, grup koçlukları es-
nasında, kapıları açacak anahtarlara ilişkin 
farkındalıklarını tek bir kelime ile özetlemeleri 
istendiğinde katılımcı öğrencilerin verdiği; 
“sevgi”, “güven”, “yapabilmeye dair duyulan 
inanç”, “azim”, “çalışkanlık”, “yenilikçilik”, 
“merak”, “seçeneklerin bolluğu”, “netlik”, 
“saygı”, “öğrenme isteği”, “motivasyon” ve 
“cesaret” yanıtları dikkat çekti.  

“BUGÜNÜN VE GELECEĞİN LİDERLERİ 
MOTTOSUNDAN HAREKET ETTİK.” 

Proje ile ilgili bir açıklama yapan ICF Türki-
ye Akdeniz Temsilcisi Asena Taniş Ulugergerli, 
dernek olarak Anahtar koçluk projesinde 
‘Bugünün ve Geleceğin Liderleri’ mottosundan 
hareket ettiklerini belirterek; “Günümüzün 
belirsiz ve karmaşık ortamında en değerli ve 
unutulmaması gereken yatırım alanının, ge-
leceğimiz olan gençler olduğunu ve bunun da 
en önemli araçlarından birisinin, ilham veren, 
düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı koçluk 
uygulamaları olduğunu düşünüyoruz.” dedi. 

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE 
DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK”

Pilot uygulamasını başlattıkları projenin, 

iş dünyasına yönelik iyi bir uygulama örneği 
olduğuna dikkati çeken ANSİAD Başkanı Akın 
Akıncı ise, “Gençlerimizin vizyonuna katkı 
koyacak olan bu çalışmayı hayata geçirmiş 
olmaktan son derece memnunuz. ANSİAD 
olarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
çerçevesinde gençlerimize girişimcilik ve 
dijitalleşme gibi birçok alanda proje hayata ge-
çirdik ve bunlardan birisi olan ‘Anahtar’ projesi 
ile 14 kadın öğrenciye katkı koymaktan son 
derece memnunuz. Toplumsal cinsiyet eşit-
liğine dikkat çekme, eğitimde eşitsizliklerin 
azaltılmasına katkı koyma amaçlarıyla, gelişim 
ve farkındalık süreçlerine katkı koymayı hedef-
leyerek yola çıktığımız bu projenin Türkiye’de 
ilkler arasında yer almasını ve öğrenciler ve iş 
insanlarının birlikte olduğu bir proje olmasını 
çok önemsiyoruz. Derneğimizin, üyelerinin 
toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini ge-
liştirmek ve sivil toplumun kurumsallaşması, 
rekabetçi ve güçlü girişimciliğin yaygınlaşması 
için çalışmak amaçlarıyla da örtüşen bir proje 
bu. Hem Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencileri 
hem de üyemiz iş insanları için, gerçekten 
‘anahtar’ niteliğinde bir deneyim olduğuna 
inanıyoruz.” dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE VURGU
Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel ise şunları 
söyledi:  “Projeden faydalanan öğrencilerimiz-
den gelen geri bildirimler, ne kadar güzel bir 
amaca hizmet ettiğimizi kanıtladı. Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği yolunda öğrencilerimize katkı 
sağlayan ANSIAD üyesi işverenlerimize ve ICF 
Türkiye’ye, benzer projelerde tekrar bir araya 
gelmek üzere teşekkür ediyorum.”

SOSYAL PAYDAŞ İŞBİRLİĞİ VE GÖNÜLLÜLÜK
ICF Türkiye Başkan Yardımcısı ve Projeler 

ve Araştırma Kurulu Lideri Çakır Dilek Yunar 

ICF Türkiye, ANSİAD ve Akdeniz 
Üniversitesi’nden Antalya’ya armağan:  
“ANAHTAR KOÇLUK PROJESi”

Uluslararası Koçluk 
Federasyonu ICF’in 

ülkemizdeki tek yetkili 
temsilcisi ICF Türkiye, 

Antalya Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (ANSİAD) 

ve Akdeniz Üniversitesi 
Kariyer Merkezi (AKAMER) 

iş birliğinde yürütülen 
“ANAHTAR Koçluk Projesi-

Bugünün ve Geleceğin 
Liderleri” projesinin 
ilk bölümü başarıyla 

tamamlandı.

ise, ICF Türkiye olarak sorumluluklarının 
bilinciyle koçluk projeleri üretmeye kararlılıkla 
devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: 
“Anahtar Koçluk Projesi ile iş insanı, üniver-
site/kariyer merkezi ve kız öğrencilerinden 
oluşan paydaşlarımıza, gönüllü koçlarımızın 
desteği ile değer sunmaktan dolayı mutlu ve 
gururluyuz. Tüm paydaşlarımıza, bu vizyon-
da emek veren Projeler Kurulumuza, Proje 
Liderimiz Özge Saygün’e  ve görev alan tüm 
koçlarımıza teşekkür ederiz. Diliyoruz ki bu 
proje de, pek çok projemiz gibi büyüyerek nice 
dönemlere, yıllara ulaşacaktır.”

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN LİDERLERİ
Anahtar Koçluk Projesi Lideri Özge Saygün 

ise, ICF Türkiye çatısı altında toplumun her 
kesimine temas etme gayretinde oldukla-
rı projelerden birinin daha sonuna gelmiş 
olmanın kıvancı içinde olduklarını belirterek; 
“ ‘Bugünün ve geleceğin liderleri’ mottosun-
da hareketle yola çıktığımız Anahtar Koçluk 
Projesi ile ANSİAD üyesi iş insanları ve 
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini koçluk ile 
tanıştırarak hayatlarında yeni kapılar aralamış 
olmaktan mutluyuz. Proje süresince beraber 
ilerleme fırsatı bulduğum ICF Akdeniz Bölgesi 
koçlarımıza, tüm paydaşlarımıza ve süreçte 
emeği geçen ICF Türkiye çatısı altındaki tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dile-
rim tüm bölgelerimizde nice Anahtar’larımız 
olur ve ortak vizyonumuzla kararlılıkla koçlu-
ğu toplumun tüm kesimleri ile tanıştırmaya ve 
fayda sağlamaya devam ederiz.” dedi.
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KADIN denizcilerin iklim değişikli-
ğiyle mücadelede sektöre öncülük 
etmesini hedefleyen projenin ilk 
limanı olarak destek veren QTer-

minals Antalya ile Antalya Limanı’nda liman 
çalışanlarına Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. 
Eğitimi alan Mavi İklim Elçileri,1 yıl boyunca 
liman personeline iklim değişikliği farkında-
lık eğitimi verme sorumluluğu aldılar. Mavi 
İklim Elçileri, bulundukları limanda farkın-
dalık çalışmaları yürüterek Sıfır Atık ve iklim 
değişikliği ile mücadele konularında kurumsal 
çözümler geliştirilmesine liderlik edecekler.

TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
(TÜRKLİM), Deniz Temiz Derneği/ 

TURMEPA ve WISTA Türkiye’nin (Uluslara-
rası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar 
Derneği) iklim değişikliği ile mücadele konu-
sunda çözüm geliştirmek amacıyla başlattığı 
Mavi İklim Elçileri Projesi Antalya’dan start 
verdi. QTerminals Antalya’nı n(QTA) desteği 
ile Antalya Limanı’nda ilki başlatılan proje 
kapsamında liman çalışanlarına TURMEPA 
tarafından Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. 
Eğitim alan Mavi İklim Elçileri, 1 yıl içerisinde 

bulundukları limanın bütün çalışanlarına 
iklim değişikliği farkındalık eğitimi verme so-
rumluluğu aldı ve limanda öncü rol üstlenerek 
farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürü-
tüp Sıfır Atık, iklim değişikliği ile mücadele 
konularında kurumsal çözümler geliştirilme-
sine liderlik edecekler.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE GÜÇBİRLİĞİ 
TURMEPA tarafından Mavi İklim Elçile-

ri’ne verilen eğitim, Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, 
karbon ayak izi, plastik tüketiminin azaltıl-
ması, enerji ve su tasarrufu gibi konularda 
iyileştirici adımlar atılması için itici güç oldu. 
Buradan edinilen bilgi ve deneyimlerle iklim 
kriziyle mücadelede ve uyum konusunda 
oluşturulacak yerel politikalara denizcilik 
sektörünün katılımcılığı artırılacak. Projenin 
bir sonraki adımı ise bölgede yapılacak kıyı 
temizleme etkinliği olacak. Etkinlikle deniz-
lerimizde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek ve 
toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanı-
yor. Mavi İklim Elçileri Projesi’nin ilk yılında 
sonraki durakları Mersin International Port 
(MIP) desteğiyle Mersin ve Socar Terminal 
desteği ile İzmir limanları olacak.

MAVİ iKLiM ELÇiLERi’NiN 
İLK DURAĞI ANTALYA OLDU

TÜRKLİM, TURMEPA ve 
WISTA Türkiye’nin dünyada 

giderek artan iklim değişikliği 
olaylarına dikkat çekmek ve 

çevresel sorunlara yönelik 
sürdürülebilir çözümler 

geliştirmek amacıyla hayata 
geçirdiği Mavi İklim Elçileri 

Projesi’nin ilk durağı Antalya 
oldu. 
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KAZA ve kayıp olaylarının önlenmesi 
amacıyla Fethiye İlçesinden Antalya 
iline kadar devam eden her yıl binler-
ce yerli ve yabancı turistin yürüdüğü 

Tarihi Likya Yürüyüş Yolunun başlangıç nok-
tasına yönlendirici tabela ve 95 ayrı noktaya 
numaralı yer tespit levhaları yerleştirildi. 125 
km boyunca yerleştirilen 95 uyarı levhası hem 
doğru yolda olduğunuzu hatırlatmakta hem 
de kaybolduğunuz anda yetkililere en son gör-
düğünüz numarayı bildirerek en kısa sürede 
size ulaşılmasını sağlamakta. 

Yerleştirilen levhaların coğrafi koordinat-
ları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi 
tarafından belirlenmiş olup, bir olay anında 
zaman kaybetmeksizin ulaşım sağlanması 
öngörülerek, yürüyüş yolunun daha güvenli 
hale getirilmesi sağlanmıştır.

LİKYA YOLU ROTASI 
NEREDEN BAŞLAR NEREDE BİTER

Muğla’nın Fethiye ilçesinin Ovacık ma-
hallesinden başlayıp Antalya’nın Konyaaltı 
İlçesinin Geyik Bayırı mahallesinde sona eren 
tarihi Likya Yolu toplamda 535 km’dir.

PARKURDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar 

uzanan Tarihi Likya Yolu, Teke yarımadasın-
daki patikalardan bir kısmının işaretlenip 
haritalanması ile oluşturulmuş, dünyanın 
en uzun 10 yürüyüş yolundan biridir. Patara 
Limanı yakınlarında bulunan ve 1994 yılında 
Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından tercüme 

Tarihi Likya Yolu 
Artık Daha Güvenli!

Doğa tutkunlarının muhakkak yürümek 
istediği Türkiye’nin önemli yürüyüş rotalarından biri olan 
tarihi Likya Yolu yürüyüş rotası, Muğla İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı arama kurtarma timi JAK tarafından 
numaralanarak güvenli yürüyüş rotası haline getirildi.

edilen Stadiasmus Patarensis yazıtında M.S. 
43 yılında Likya’nın bir Roma eyaleti olduğu 
belirtilmekte ve bölgede yer alan 69 yol ve 53 
şehir listelenmektedir. Çadır kurmak isteme-
yenler için parkur üzerindeki yerleşim birim-
lerinde de konaklama imkanı bulunmaktadır. 
Parkurun genel bakımı sponsor kuruluşlar 
ve gönüllüler tarafından yapılmakta. Ayrıca 
rota üzerinde yer alan Antalya Kumluca’daki 
Gelidonya Feneri manzarası 2007 yılında Tür-
kiye’nin en güzel manzarası seçilmiştir.

CITYGÜNDEM
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek’in talimatıyla 
hayata geçirilen temiz ve yenilene-
bilir enerji kaynakları hem doğayı 

koruyor hem de belediye bütçesine katkı 
sağlıyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak bele-
diye hizmet binalarına kurulan çatı tipi Güneş 
Enerji Santralleri ile kendi enerjisini üreten ve 
depolayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE 
tarafından “İklim Dostu Kuruluş” belgesini 
alan ilk belediye oldu. ‘Çatı Tipi Güneş Enerji 
Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi’ ile 
Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısında ve 
tramvay atölyesi çatısında toplamda 330 
kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji 
depolaması gerçekleşiyor. 

2 YILDA AMORTİ EDİLECEK
Avrupa Birliği’nin hibe programları kapsa-

mında olan MatchUp Projesi altında hayata 
geçirilen Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri 
4 milyon 820 bin TL’ye mal oldu. Projenin tek-
nik sorumlusu Hakan Yüksel Güzel, Çatı Tipi 
Güneş Enerji Santrallerinin tahmin edilenden 

daha kısa sürede kendisini amorti edeceğini 
belirterek, “Proje tamamlandığındaki tarife-
baz alınarak yapılan hesaplamalarda amortis-
man süresini 5 yıl gibi bir süre tasarlamıştık 
ama artan enerji maliyetleri bu süreyi 2-2.5 yıl 
gibi bir süreye çekiyor. Enerji maliyetlerinde 
yaşanan artışla bu süre her geçen gün azalı-
yor. Bu sayede ne kadar rantabl ve fizibl bir 
proje gerçekleştiği de ortaya çıkıyor” dedi. 

150 TON KARBON SALINIMI ENGELLENDİ
Temmuz 2021’de güneşten elektrik 

üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Binası ile Antalya Ulaşım A.Ş. çatısına 
kurulan GES’ler bugüne kadar yaklaşık 150 
ton karbon salınımını engellemiş oldu. Doğa 
ve çevre dostu bu proje Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin bütçesine de önemli bir 
katkı sağlıyor. Temmuz 2021’den bu yana 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
tarafından açıklanan ulusal güncel tarife baz 
alınarak yapılan hesaplamalara göre GES’ler 
Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 2 milyon TL 
kazanç sağladı.  

Enerjinin 
üçte biri 

GES’lerden
Antalya Büyükşehir 

Belediyesi, hizmet binasının 
kış ve bahar aylarındaki 

elektrik tüketiminin üçte 
birini Belediye Hizmet 

Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. 
binasına kurduğu çatı tipi 

güneş enerji santrallerinden 
(GES) karşıladı. Çatı GES’leri, 

bir yıla yakın bir zamanda 
güncel ulusal tarife baz 

alınarak yapılan hesaplamaya 
göre belediye bütçesine 

yaklaşık 2 milyon TL kazanç 
sağladı. 

KEPEZ Belediyesi, sosyal, insan 
odaklı belediyecilik anlayışıyla örnek 
bir çalışmayı daha Antalyalıların 
hizmetine sundu. Geçtiğimiz yıl 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SOGEP 
desteğiyle glütensiz ekmek üretimine başlayan 
Kepez Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri 
hastaları için bu hizmet ağını daha da 
genişletti. Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı 
ortaklığında bölgenin en büyük “Glütensiz 
Ürünler” üretim merkezini ilçeye kazandırdı. 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, glü-

Kepez’den 
Glütensiz 

ürünler üretim 
merkezi

Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, çölyak 

hastaları ve sağlıklı 
beslenmeyi hedefleyen 

vatandaşlar için bölgenin en 
büyük “Glütensiz Ürünler” 

üretim merkezinin Kepez’e 
kurulduğunu müjdeledi.

tensiz ürünlerin üretildiği tesisi gezdi. Kepez 
Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar eşliğinde 
tesisi gezen Başkan Tütüncü, işleyiş hakkında 
bilgi aldı, emeği geçenlere teşekkür etti.   Sos-
yal belediyecilik anlamında önemli bir projeyi 
daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Çölyak 
hastaları ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler 
için, bölgenin en büyük 'Glütensiz Ürünler' 
üreten merkezini kurduk. Ürünler rafa çıktı. 
Kepez Belediyesi olarak bir hayalimizi daha 
gerçekleştirdik. Kepez’e hayırlı olsun” dedi.

AKDENİZ BÖLGESİNİN EN DONANIMLI TESİSİ 
Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar 

da, glütensiz ürünlerin üretildiği tesisin Akde-
niz Bölgesinin en donanımlı tesisi olduğunu, 
bu tesiste sadece ekmek değil, makarna, 
bisküvi, poğaça, tost ekmeği, yaş pasta, kuru 
pasta gibi birçok ürün çeşidinin üretildiğini 
söyledi. Bayraktar, glütensiz ürünlerin Kepez 
Vakfı Bi Dilim Kafe’de satışa sunulduğunu, 
Antalya ve Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen taleplerinde karşılandığını söyledi.
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ANTALYA’da Doğuyaka, Topçular, 
Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrü-
tova, Yeşilova, Kırcami, Tarım 
mahallelerinin tamamı, Fener ve 

Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini 
içeren Kırcami’de Muratpaşa Belediyesi, par-
selasyon çalışmasını tamamladı. Parselasyon 
planları Muratpaşa Belediyesi’nde 8 Temmuz 
Cuma günü itibariyle askıya çıktı. Planlar, 6 
Ağustos’a kadar askıda kalacak. Askı süresi-
nin tamamlanmasının ardından Muratpaşa 
Belediyesi ve Büyükşehir Belediye encümenle-
ri, olası itirazları değerlendirecek. Parselasyo-
nun kesinleşmesiyle birlikte planlar, Tapu ve 
Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü’ne, tescil 
işlemleri için gönderilecek.

Kırcami 
parselasyon 

planları 
askıya çıktı

Çevreci projeler hayat bulacak

Antalya’da Muratpaşa 
Belediyesi 8 mahallenin 

tamamı ve 2 mahallenin de 
belli bölümünü içeren 1481 

futbol sahası büyüklüğündeki 
Kırcami’de parselasyon 
çalışmasını tamamladı. 

Planlar, 8 Temmuz Cuma 
itibariyle askıya çıktı. Askı 

süresi 6 Ağustos’a sona 
erecek. 

KONYAALTI Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekibi Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık 
temasıyla düzenlenen Kahramanmaraş EXPO 
2023’e hem bahçe olarak hem de 3 adet fikir 
projesiyle katılacaklarını bildirdi. Hazırlanan 
projeler Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen’e sunuldu. Projeleri detaylı inceleyen 
Esen, çevre dostu ve doğanın varlığını ko-
rumasına yönelik hazırlanan projelere tam 
not verdi. Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürü F. Öncü Baloğlu, projeleri hayata 
geçirdiklerinde Antalya’da örnek olacağını 
söyledi. Yaptıkları her çalışmada çevre duyarlı-
lığını ön planda tuttuklarını ifade eden Başkan 
Esen, “Arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel pro-
jeler hazırlamışlar. Bu projeleri ilçemizde de 
hayata geçirip halkımızın hizmetine sunmayı 
planlıyoruz” dedi.

KONYAALTI MÜZE EVİ
Hazırlanan projeler arasında, Esen’in seçim 

vaatleri arasında olan Konyaaltı Müze Evi de 
yer aldı. Konyaaltı’na özgü motifleri olan, iç 
mimarisinden dış peyzajına kadar tamamen 
yöreye ait eski tip Konyaaltı Evi’ne yeniden 
hayat vermek istediklerini söyleyen Esen, 

Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Kahramanmaraş 
EXPO 2023’e katılmak üzere hazırladığı üç projeyi Belediye Başkanı 

Semih Esen’e sundu. Projeler Esen’den tam not aldı.

“Yerel kültürlerin, motiflerin ve geleneksel 
yaşam tarzının kaybolmaması için Konyaaltı 
Müze Evi’ni yeniden canlandırmak istiyoruz. 
Arkadaşlarımız bunun için çalışmalarını 
sürdürüyor. Bugün sunulan projede de 

gördüm ki bu evi kesinlikle Konyaaltı’na 
kazandırmalıyız.” dedi. Bölge halkının, yaşam 
tarzını unutmaması gerektiğine vurgu yapan 
Esen, bir toplumu özel kılan şeylerin başında 
kültürel miraslar geldiğini kaydetti.
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Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum, 
uzun süredir tanımaktan büyük mutluluk 
duyduğum, Riba Yatırım’ın kurucu ortağı ve 
broker, arkadaşım Yasemin Morrissey… Müthiş 
enerjik arkadaşım, 14 yıl İstanbul Borsası’nda 
çalıştıktan sonra son 10 yıldır da emlak 
sektöründeki yoğun çalışmalarına devam ediyor. 
Bunun yanı sıra, TÜGEM’in (Tüm Girişimci 
Emlak Müşavirleri Derneği) Antalya İl Başkanlığı 
görevini de başarıyla sürdürüyor. Bu başarılar 
ve sektörünün gelişimi için sarf ettiği çabalara 
şimdi yenilerini eklemek için de ATSO’da 
41. Grup Gayrimenkul Komitesi’nde ‘Komite 
Başkanlığı’ için seçimlere hazırlanıyor. 

“Bilgi bizim 
sermayemiz”

YASEMİN YASEMİN YASEMİN 
MORRISSEYMORRISSEYMORRISSEY
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ARKADAŞIMA tüm çalışmalarında 
başarılarının devamını dilerken, 
emlak ve gayrimenkul yatırımı konu-
larında ilginizi çekeceğine inandığım 

sohbetimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyo-
rum.
m Riba Yatırım, gayrimenkul sektörün-

deki faaliyetlerinde nasıl bir çerçeveye sa-
hip? Sizi farklı kılan özellikleriniz neler?

Riba Yatırım şirketi Antalya’da gayrimenkul 
sektöründe ilklere imza atan bir şirket. Sadece 
ikinci el satışında değil proje satışında da çok 
başarılıyız. Şuanda aktif olarak 18 tane proje-
nin satış ofisliğini yapıyoruz. Bizimle birlikte 
çalışan tüm ekibimiz taşınmaz ticareti yetki 
belgesine sahip, alanında eğitimli ve uzmanlar. 
Bizler gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak 
görüyoruz. Bize güvenen yatırımcılarımıza 
doğru zamanda alım ve satım yaptırarak para 
kazandırmak bizim işimiz. Dövizi ve altını nasıl 
bir yatırım aracı gibi görüyorsak, gayrimenkul-
ler de bizim için sadece barınma ihtiyacımızı 
karşılamasının yanı sıra hepsi birer menkul 
değer ve yatırım araçları.

Yaklaşık 3 yıllık bir şirketiz ve 40’a yakın 
yatırımcı müşterimiz var. Bu yatırımcılardan 
bazıları bizim yönlendirmelerimizle çok düşük 
bütçelerle ilk mülklerini aldılar ve 3 yıl içinde 
4-5 mülkü alım satım ve kiralama olarak 
kendilerine bir yatırım aracına çevirebildiler. 
Bu konuda verdiğimiz danışmanlığı dinleyip, 
bize güvenen müşterilerimizin bugün geldikleri 
maddi güçle gurur duyuyoruz.

Bizim ekibimiz dahilinde çalışan arkadaşla-
rımız için en önemli husus kesinlikle müşteri 
memnuniyetidir. Bizi diğer ofislerden ayıran 
en önemli özelliğimiz herhalde yaklaşık 50 
kişilik danışman kadromuzun yaptığı işlerin 
çoğunlukla yıl içinde aynı müşterilere birden 

rinde deneyimli bir danışman olarak bu 
alanlarda Antalya’nın bugününü nasıl 
değerlendiriyorsun?

Antalya’nın önünün çok açık olduğunu dü-
şünüyorum. Sadece 1 yıl içinde Antalya nüfusu-
na eklenen yeni 200.000 kişimiz var. Bu kadar 
göç alan bir şehirde yaşarken vatandaşlık alımı 
için belirlenen ön koşul rakamının önümüzdeki 
yıllarda 1 milyon dolara çıkacağı söyleniliyor. 
Eğer bu gerçekleşirse alacağımız göçün niteliği 
artacak ve şehrimize yaşam standardı yüksek 
insanlar gelecektir. Bu da bizi Avrupa’nın güne-
yindeki lüks sahil bandındaki çekim noktala-
rından farksız kılacaktır. Antalya hava koşulları 

fazla yatırım yaptırmak ya da kendi müşteri-
lerinden gelen referans müşterilerle yaptıkları 
işlemlerdir. Sadık müşteri portföyü yaratabil-
mek yaptığımız işte bizi de en çok tatmin eden 
konulardan biri olsa gerek. 

Mutlu müşteri ilişkilerimiz en büyük se-
beplerinden biri ekibimizin doymak bilmeyen 
eğitim açlığı olsa gerek. Bu yöneticiler olarak 
bizlerin taviz vermediği konulardan en önem-
lisi. Bilgi bizim sermayemiz ve biz konusunda 
uzman danışmanlarla sektöre hizmet edebil-
mek için durmadan eğitim alıyor ve günceli 
takip ediyoruz. 
m Gayrimenkul ve finans sektörle-
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Hepsi bizim 
çözüm 
ortaklarımız, 
iş ortaklarımız

sebebiyle 12 ay rahatlıkla ve keyifle yaşanılabi-
lecek bir şehir. Spor tesislerinin çokluğu, uzun 
dönem golf oynanılabilmesi, denizler, dağları 
şelaleleri ve eşsiz manzaralarıyla cennet bir 
şehir. Antalya’nın büyük bir potansiyele sahip 
olduğunu düşünüyorum.

m Ekibin hakkında neler söylersin?
Ekip; her zaman bir lider ve ona 
yardım eden insanlardan oluşuyor. Bu 
sebeple ben bizi takım olarak adlandırmak 
istiyorum. Takım olmayı çok önemsiyoruz ve 
bir kişi eksik olduğunda daha başarılı olamı-
yoruz. Takımımızdaki insanlar sadece bizim 
danışmanlarımız değil aynı zamanda hepsi 
bizim çözüm ortaklarımız, iş ortaklarımız. Biz 
birlikte iş üretiyoruz. Gerçekten de birlikten 
kuvvet doğuyor, portföylerimizi ve müşterile-
rimizi eşleştirerek çok hızlı sonuca gidiyoruz 
ve birlikte kazanıp birlikte eğleniyoruz. Bunu 
sağlayan en büyük faktör yine herkesin 
alanında uzman olması, çok eğitimli bireyler 
olmaları ve gerçekten etik çalışmaları. Bizimle 
yol alan çalışma arkadaşlarımızı seçerken yani 
takımımızı oluştururken sıkı bir eleme süre-
cinden geçiriyoruz. Müşteri memnuniyeti bu 
kadar yüksek ve gözde bir ofis olmamızın en 
büyük sebeplerinden biri takımımızın bu kadar 
kalifiye ve seçilmiş insanlardan oluşmuş olması 
diye düşünüyorum.



33

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

SAÇ&MAKYAJ FOTOĞRAFLAR

ŞEREF
BAYRAM

m Gayrimenkul yatırımı yapacaklara 
yakın dönem için ne gibi önerilerin olur? 

Oturmak için alacağınız bir mülk arıyorsa-
nız ve gezdiğiniz, gördüğünüz mülkü beğendiy-
seniz, içinize sindiyse hemen alın, çünkü o an 
bu fikri ötelerseniz bir daha o daireyi bula-
mayacaksınız. Şuan konut kredi oranlarını ve 
faizlerini yüksek buluyorsunuz ama bu oranlar 
düştüğünde de fiyatlar yükseliyor. Her zaman 
maliyetiniz aynı oluyor. 

Öte yandan gayrimenkulü bir yatırım aracı 
olarak görüyorsanız biz size her zaman daha 
fazla kira getirisi alabileceğiniz şehir merke-
zine yakın konutları öneriyoruz ya da arsa ve 
tarla almanız yönünde danışmanlık yapıyoruz. 
Tecrübeyle sabittir ki toprak her zaman en iyi 
yatırımdır.
m Nelere dikkat etmeliler?
Herhangi bir gayrimenkul yatırımı yapacak 

olan herkese tavsiyemiz mutlaka taşınmaz 
ticareti yetki belgesi olan bir danışmanla çalı-
şın. Maalesef hala profesyonel mesleği emlak 
danışmanlığı olmayan kişilerce dolandırılan 
sayısız insan var. Onlara güvenerek bir ömür 
çalışıp kazandıkları paralarla alışveriş yapmaya 
çalışırken başlarına olmayacak işler geliyor. 
Lütfen bilinçli tüketiciler olun, ofislerini gezin 
ve taşınmaz ticaret yetki belgesini sorun.
m Son dönemde kira ve konut satış 

fiyat artışlarını nasıl değerlendirirsin?
Bu konu tamamen arz ve talep meselesi. 

Malum Rusya-Ukrayna savaşından sonra 
Antalya’mız fazlasıyla göç aldı ve zaten popüler 
olan ve talep gören şehrimiz daha da talep 
edilir bir duruma geldi. Bu durumun geçici 
olmadığı kanısındayım.

Fiyatların yükselişi müşterilerimizin 
gayrimenkul alımını zorlaştırdığı için kiralama-
lara talep arttı ve bu durumda arzın azalması 
sebebiyle kiralık daire fiyatlarını arttırdı. 

Konut satış fiyatlarındaki artışa gelecek 
olursak konu tamamen maliyetlerin yükselişi 
ile ilgili. Enflasyon artışı nasıl ki her şeyin fiya-
tını arttırdıysa daire fiyatlarını da arttırdı.

Yani piyasadaki fiyatları belirleyen en 
önemli şey satıcıların maliyetleri ve arz talep. 
Sanıldığının aksine profesyonel danışmanlar 
fiyatları arttırmıyorlar.
m Gayrimenkul ve finans sektöründe 

bir kadın olarak varlık göstermenin avan-
taj ve dezavantajları var mıdır? Neler?

Riba yatırım ofisimizin yaklaşık %80’i 
kadınlardan oluşuyor. Kadınların önsezilerinin 
çok daha güçlü olduğunu ve iletişim kabili-
yetlerinin daha iyi olduğu bir gerçek. Cinsiyet 
ayrımcılığı olarak görmezseniz yatırımcılara 
danışmanlık yapan ekibimizdeki kadınların 
başarısı yadsınamaz düzeyde yüksek. İnsan 
ilişkileri ve profesyonellikleriyle öne çıkıyorlar. 
Tabi ki bunu gerçekleştirmek göründüğü kadar 
kolay değil. Bizler hayatın her alanında başarılı 
olmak için çok çaba sarf eden bir cinsiyete 
mensubuz. Bizim mesai saatimiz yok ve çalış-
malarımız evde, sosyal hayatta, çocuklarımızın 
ve eşlerimizin yanında da devam ediyor. 
m Yoğun bir tempon olduğunu biliyo-

rum. Bu tempoda kendine ve ailene nasıl 
vakit ayırıyorsun?

Güldalcığım, biliyorsun benim eşim yurt-
dışında çalışıyor ve sık aralıklarla kızımı ve 
beni görmeye geliyor. Dolayısıyla ben Antal-
ya’da kızımla birlikte yaşıyorum. Kızım da iş 
konusunda sağ olsun bana takım arkadaşlarım 
kadar destek oluyor. O kadar severek yapıyo-
rum ki işimi, bazen yoğunluğun farkına vara-

mıyorum. Öte yandan ailemle ve dostlarımla 
zaman geçirmek için kendime sıklıkla zaman 
ayırıyorum.
m Iş dışında neler yapmaktan keyif 

alırsın? Nasıl yorgunluk atarsın?
Mesleğimi gerçekten severek yaptığım için 

bazen yorulduğumu hissetmiyorum. Bu iş çok 
sosyal olmamı ve geniş bir çevrem olmasını 
sağlıyor. Ticaretle başlayan ilişkilerin dostluk-
lara dönüşmesi ve şahane takım arkadaşlarım-
la beraber hayatım gerçekten renkli geçiyor. 
Stresli ve çok yoğun zamanlarımızın yanı sıra 
bir insanı istediği eve ya da ihtiyaç duyduğu 
paraya kavuşturmanın hazzı çok büyük. Bu du-
rumlarda enerjiyle doluyorum. Onun dışında 
kızımla golf oynamayı seviyorum. Dostlarımla 
sofra muhabbetlerinden ve hobi olarak sera-
mik yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu aralar 
yeni hobim punch, sahil kenarında güneşle-
nirken bile beni  punch yaparken görebilirsi-
niz. Kitap okumak, su sporları ve trekkking 
yapmakta yine bana çok iyi gelen şeyler.
m Son olarak neler söylemek istersin?
Güldalcığım, biliyorsun ben yaklaşık 3 yıldır 

TÜGEM’in (Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri) 

Antalya İl Başkanıyım. Bu bizim mesleğimizin 
sivil toplum kuruluşu. (STK’sı) 

Mesleğimizi geliştirmeye yönelik çıkan son 
yönetmeliklerden sonra çok yoğun bir dönem 
yaşadık.

Sektör yeniden yapılandığı için, vergi de-
netlemelerinde önemli değişimler olduğu için 
çok yoğun günlerden geçtik ama çok da başarılı 
olduk. Bu sektörde son zamanlarda yaşanan 
önemli değişikliklerden tüm meslektaşları-
mızı haberdar ettik, bilgilendirdik. Bu alanda 
başarılı olunca ATSO’da 41. Grup Gayrimenkul 
Komitesi’nde ‘Komite Başkanlığı’ için seçimle-
re katılma kararı aldım. Çünkü STK’lar bildiğin 
gibi gönüllülük esasına dayanıyor. Mesleğimize 
sahip çıkıp, meslektaşlarımıza kattığımız 
değeri görünce hep daha fazlasını yapmayı isti-
yorum. Sektörde bu kadar kadın meslektaşımız 
varken komitede hiç kadın olmaması şaşırtıcı. 
Bu sebeple özellikle herkesten desteklerini 
bekliyorum.
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SANATÇI bir ailede büyüyen iki kız 
kardeş, evlerinin içerisinde her zaman 
bir atölye bulunduğunu ve bu atölye-
lerde farklı teknikleri küçük yaşlardan 

itibaren deneyimlediklerinin altını çiziyor. İşte 
bu yetenekli ve başarılı iki kadın girişimci ile 
gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetin detayları… 
m Sanat altyapınız nereden geliyor? Bu 

özel çanta tasarımlarını üretme fikri nasıl 
gelişti?

Sanatçı bir ailede büyüyen iki kız kardeşiz. 
Evimizin içerisinde her zaman bir atölye vardı 
ve bu atölyelerde farklı teknikleri küçük yaşlar-
dan itibaren deneyimleyebildik. Üniversitede 
görsel sanatların iki farklı alanını tercih etmiş 
olsak da, ortak dilimizi hiç yitirmedik. Bu ortak 
dil bizi sanatın içerisinde bulunduğu bir iş 
yapmaya teşvik etti. Sanatın belli bir zümreden 
çıkıp herkese ulaşabilmesini sağlayabilmek için, 
resimlerimizi günlük kullanım alanlarına ta-
şımak çıkış noktamızdı. Evden dışarı çıkarken 
olmazsa olmaz çantalar tasarlamaya karar ver-

dik ve unique parçaları kullanmaktan hoşlanan 
kadınlar için rengarenk ürünler ortaya çıkardık.
m KAKUBA, ne anlama geliyor?
Markamız ‘KAKUBA’, çocuklarımızın isimle-

rinin ilk hecelerinden oluşuyor.
m Bu noktaya gelene kadar sanat yolun-

da nasıl bir yol kat ettiniz?
Selcen BAŞER: 2000 yılında Niğde Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 
mezun oldum. Öğrenciliğim sırasında ve me-
zuniyetim sonrasında birçok kişisel ve karma 
sergide yer aldım. 24 yıldır resim öğretmeni 
olarak görev yapmaktayım. Bu 24 yılın 5 yılını 
Gaziantep BİLSEM’de görsel sanatlar öğretme-
ni olarak geçirdim. Çocukluğumdan edindiğim 
atölye kültürünü sürdürmek ve yeni jenerasyo-
na da aşılamak için açtığım sanat atölyelerinde 
aktif olarak resim yapmaya ve çocuklara resim 
dersi vermeye devam ettim. Şu an Gaziantep 
Üniversitesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans 
eğitimime devam etmekteyim. 

Asena BAŞER AKYÜREK: 2004 yılında 

“Sanatın herkese 
ulaşabilmesini hedefledik”

KAKUBA markasının başarılı yaratıcıları; 
SELCEN BAŞER ve ASENA BAŞER AKYÜREK:

Bu ay dergimizin 
konukları arasında 

KAKUBA markasının 
yaratıcıları Selcen 
BAŞER ve Asena 

BAŞER AKYÜREK 
kardeşler de 

yer aldı. Sanat 
altyapılarını birlikte 

hazırladıkları unique 
çanta tasarımlarına 

yansıtarak kısa 
sürede başarılı bir 
çıkış yakalayan iki 

kardeş, resim ve 
tasarımın içinde yer 

aldığı, sanata dair 
sorularımızı cevapladı.

CITYADVERTORIAL
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Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldum. 3 
yıl Antalya’da reklam ajanslarında çalıştıktan 
sonra İstanbul’a taşındım ve orada Hürriyet 
Gazetesi Reklam Departmanı’nda Türkiye’nin 
önde gelen markalarına reklamlar tasarladım. 
2011 yılında Antalya’ya geri döndüm ve yüksek 
lisans eğitimime başladım. 2017 yılında özel 
bir üniversitede ‘Öğretim Görevlisi’ olarak 
çalışmaya başladım. 2021 yılında sanat alanın-
daki doktora eğitimimi bitirdim. 2022 yılında 
üniversitedeki işimden istifa ettim. Ve ablamla 
birlikte KAKUBA markasını kurduk.
m Okuyucularımız ürünlerinize nereden 

ulaşabilirler?
Instagram adresimiz @kakubasisters’tan 

yeni modelleri takip edebilirler. Instagram 
profilimizde bulunan shopier linkinden de 
satın alabilirler. Yine Facebook kullanıcıları 
için Kakuba adıyla yer alıyoruz.   
www.kakuba.com.tr web sitesinden de sosyal 
medya hesaplarına ulaşılabilinir.
m Harika tasarımlarınızla çıktığınız 

bu yolda başarılarınızın artarak devamını 
diler, teşekkür ederiz.

İlginizden dolayı biz teşekkür ederiz.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

Hayat, 
olasılıklardan 

ibaret…

İlk yazmak 
istediğim bir 
İspanyol dizi; 

Intimacy

… “Satranç oyununun başında, hiç var-
yasyon yoktur. Taşları yerleştirmenin tek bir 
yolu vardır. İlk altı hamlenin ardından dokuz 
milyon varyasyon ortaya çıkar. Sekiz hamleden 
sonra 288 milyar farklı seçenek belirir. Ola-
sılıklar gitgide artar. Satranç oynamanın evren-
deki gözlemlenebilir atom sayısından daha 
çok yolu vardır. Yani işler bayağı bir karışır. 
Oynamanın tek bir doğru yolu yoktur, birçok 
yolu vardır. Satrançta olduğu gibi, hayatta 
da her şeyin temelinde olasılık yatar. Bütün 
umutların, bütün hayallerin, pişmanlıkların, 
yaşadığımız her bir anın”…

Evet, bence bütün filmlerin, kitapların 
çatısı bu mantık. O olmasa ne olurdu? Bu 
karar verilmese daha mı iyi olurdu? Bu ay 
seyrettiğim filmler de sanki bu mantıkla biraz 
pişmanlıklarla, kararların doğru sonuçlar verip 
vermeyeceği ile ilgili. Bana sorarsanız mantık 
şu olmalı; yaşa, geç! Sevabıyla günahıyla her 
şeyi olgun karşıla! 

Eylül ayı yazıma şu an 
okuduğum kitaptan bir 

paragraf ile başlamak 
istiyorum. Kitap Matt 

Haig’in “Gece Yarısı 
Kütüphanesi”…

SIKI bir dizi önerisiyle karşınızdayım. 
Medeniyete hayran kaldım. Dünyada kadın 
olmak zor ama olayları yönetme ve karşılama 
şekli ülkelere göre nasıl farklı dedim. Böyle bir 
olay bizim ülkede olsa neler olurdu? 

Ben Gutteridge (The Naked Man, Steak 
Knife), Jorge Torregrossa (Hache, ÉLITE, Fa-
riña), Marta Font (Mira lo que has hecho) ve 
Koldo Almandoz (Oreina (Ciervo)), Txintxua 
Films tarafından yapılan dizinin yönetmenleri 
İspanyol. 

Gelecek vadeden bir politikacının basına 
sızan seks kaseti, kamusal ve özel hayat ara-
sındaki ince çizgide yürümek zorunda kalan 6 
kadının hayatlarını anlatan bu hikayenin ka-
talizörü. Mahremiyetimizin sınırları nerede? 
Mahremiyetimiz herkesin diline düştüğünde 
hayatımıza ne olur? 

Güçlü insan olmak çok önemli. Güçlüy-
seniz her şey olur olur geçer, teflon gibi size 
yapışmaz. Hatta rol model olursunuz, kimse 
de sizi yıkamaz! Nokta! 
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İkinci olarak yine 
başka bir diziden 
bahsedeceğim; 
İdeal Bir Anne

Aşkın Kıyameti

Love and Gelato
Yönetmen; Brandon Camp
Senarist; Brandon Camp, Jenna 

Evans Welch
Oyuncular; Susanna Skaggs, Tobia 

De Angelis, Anjelika Washington
Tıp öğrencisi olan Lina, hasta an-

nesine verdiği sözü tutmak için yazını 
Roma’da geçirir. Lina burada annesinin 
eski günlüğünü rehber olarak kullanarak 
şehrin cazibesine, insanlarına ve tabii 
ki dondurmaya yavaş yavaş aşık olur. 
Konu İtalya, aşk, yemek, aşçılık, Roma 
sokakları olunca, seyredilir. Bence yine 
bahçede arkadaşlarla, sevgiliyle, çor ço-
cuk seçenekleri ile elimizde dondurmalar, 
içecekler, gülüş cümbüş izlenir.

Ben aslında bu tarz filmlerin insanı 
değilim desem de her tür filmi izleme 
sorumluluğu içindeyim. Çünkü bir film 
köşe yazarıyım ve herkese hitap edecek 
filmler yazmalıyım diye düşünüyorum. 
Sadece bu da değil bazen insana en dep-
resif anında bu tarz filmler iyi gelebiliyor. 
Bir de ben eğer çok yorgunsam yemek 
programı izlemeye bayılıyorum. Dünya 
mutfaklarında ne var ne yok ilgimi çeki-
yor. Mesela Iron Chef diye bir program 

Yönetmen; Frédéric Garson.
Oyuncular; Julie Gayet, Tomer Sisley, 

Eden Ducourant, Andreas Pietschmann, Cyril 
Gueï

Çocuklarımız ne yaparsa yapsın kabul 
modu mu? Çocuklarımızı tanıyor muyuz? Ne 
kadar tanıyoruz? Onlar kim? Onların gözünde 
biz kimiz? Çok çok etkilendim diziden. İdeal 
ebeveyn olmak ne demek? Niye? İdealize edil-
miş şeyler niye? Sıra dışı olmak mutluluk mu? 

Babanın kızının canını yakan erkek arka-
daştan hesap sorarken duydukları. Babanın 
bakmaya kıyamadığı kızının onun hakkında 
ne düşündüğünü erkek arkadaştan duyması 
tokat gibiydi. Tokat gibi bir sahnede kızın 
annesine  “Senin derdin sadece verandanın 
rengi ne olsun? Oysa dünyanın derdi nedir ne 
değildir, biliyor musun?” demesiydi. 

Güzel çıkarımlı bir diziydi, ben çok sevdim. 
Benim çok sorguladığım bir konu bu! Çocuk-
larımızın sahibi değiliz, sadece yol arkadaşıyız 
modunda olduğum için, ben bu tür dizilerden 
etkileniyorum. 

Dostoyevski’ye göre: “Her şeyi fazla 
anlamak psikolojik bir hastalıktır.” demiş, 
katılıyorum. Hatta mutsuzluk nedeni… 

Bu kadar ağır konulardan sonra çok benlik 
olmayan ama yazın çıtır çıtır giden iki filmden 
bahsedip yazımı bitirmek istiyorum. Hani ya-
zın bahçede cümbür cemaat izlenecek, içinizi 
ısıtan sıcak filmler. Kendi tecrübeme gelince, 
şöyle ki;

AŞKIN Kıyameti, BKM imzalı, 
yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği, 
senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, 
başrollerini Pınar Deniz, Boran Kuzum 

ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dram ve 
romantik türdeki bir film. Oyuncusu, 
yönetmeni, senaryo yazarı hepsi çok 
sevdiklerim olunca izleyeyim dedim. 

Aslında bu sonucu bilerek bastım 
düğmeye ve sonuç film benlik değil. 

Babamla birlikteydim babam sevebilir 
demiştim, o da uyudu. Müzikler çok 

güzeldi, her şey güzeldi ama benlik 
değildi. Filmde Zeynep Tokuç’a 

rastlamak hoştu. Yoga hocası olduğunu 
biliyordum, filmde de yoga hocasıydı. 

Yoga en sevdiğim konu kesin etkilenirim 
demiştim başlarken. Dediğim gibi 

bahçede bir grupla izlemek daha iyi 
olabilir. 

var. Dünyaca ünlü şeflerin yarışı gibi bir 
kurgusu var ama o arada o şeflerin yaşam 
yolculuğunu ve iyi olduğu yemeklerin 
öykülerini öğreniyorsunuz. Kendi kişisel 
tarihimde yemek kitabı alma hobim var. 
Türkiye’de çıkmış tüm yemek kitaplarını 
alır okurum. Belki de içimde yatan bir 
aşçılık aşkı var, kim bilir? Ama yapmak 
değil, okumak ve yemek tutkusu! Tutku-
larımızın peşinden koşacağımız, bol bol 
dinlenip, bol kitaplı,  bol filmli bir Eylül 
ayı olsun. Gelecek ay görüşmek üzere, 
sevgiler dilerim.
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TÜRKİYE’NİN 
YARISI 

UYKUSUZ

BAREM’in global ortağı 
WIN Grubu ile birlikte 39 

ülkede gerçekleştirdiği sağlık 
araştırması, pandeminin yol 

açtığı tüm olumsuzluklara 
rağmen dünyada beş kişiden 

dördünün kendini sağlıklı 
hissettiğini ortaya koyuyor. 

Dünya ortalamasına göre 
nüfusun % 77’sinin sağlıklı 

hissettiği araştırmada, 
Türkiye’de kendini sağlıklı 
hisseden insanların oranı 

% 76… Araştırmaya göre, 
dünyada üç kişiden ikisi 
kaliteli uykunun keyfini 

çıkarırken, Türkiye’nin yarısı 
uykusuz. Dünya nüfusunun 

% 33’ü stres altında olduğunu 
söylerken, Türkiye’de gergin 

olanların oranı % 40.

2019 yılının sonunda Çin’de ilk vaka-
nın görülmesini takiben tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 pandemi-
si henüz tamamen sona ermiş değil. 

Aşılanma oranının artmasıyla salgın kontrol 
altına alınmış gibi görünse de çıkan yeni var-
yantlar ve bulaş hızı nedeniyle belli önlemler 
tüm dünyada devam ediyor. Pandemi global 
olarak derin izler bıraktı. Sadece sağlık açı-
sından değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik 
etkilerinin daha uzun süre devam edeceği ve 
pek çok araştırmaya konu olacağı bir gerçek. 
Pandemi kişilerin çalışma, tüketim, eğitim 

gibi alanlara bakış açılarını değiştirdi ve değiş-
tirmeye devam ediyor. En başta sağlığı tehdit 
eden pandemi, insanların sağlık konusundaki 
algılarında da değişimlere neden oldu. Böyle 
bir pandemiyle uzun yıllar sonra ilk kez karşı 
karşıya kalan insanlar, o güne kadarki yaşam 
ve hatta beslenme alışkanlıklarını yeniden 
gözden geçirdiler. BAREM’in global ortağı 
WIN Grubu ile yaptığı sağlık araştırması, yeni 
yaşam tarzında bireylerin strese maruz kalma 
durumu, uyku düzeni, egzersiz yapma oranı, 
sağlıklı gıda, sigara ve alkol tüketim oranlarını 
ve gözlenen değişiklikleri ortaya koyuyor. 

Tüm dünyada kendini sağlıklı 
hissedenlerin oranı % 77

BIR önceki yıl yapılan araştırmada tüm 
dünyada % 79 olan oran bu yıl 2 puan düştü. 
Global olarak erkekler kendilerini kadınlardan 
daha sağlıklı görme eğilimindeler. Yaş arttıkça 
sağlık algısı aşama aşama azalıyor. 18-35 yaş 
grubunda % 83 olan sağlıklı hissetme oranı, 
55 yaş ve üstünde % 70’e düşüyor. Sağlık algısı 
eğitim ve gelir arttıkça artıyor. Yaş grubu ile 

de bağlantılı olarak öğrenciler (% 85) kendini 
en sağlıklı hisseden grup iken emekliler (% 
64) en az sağlıklı kesim. Dünyada kendini 
sağlıklı görenlerin en yüksek oranda olduğu 
bölge Asya Pasifik (% 84). Ülke bazında ise en 
yüksek ve en düşük oranlar Vietnam (% 93) 
ile Polonya’da (% 55) görünüyor.
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Türkiye’de sağlık 
algısı en düşük 
grup ev kadınları

Dünyanın % 65’i 
iyi uyuyor

Türkiye’de gençler 
arasında sağlıklı 
beslenme oranı düşük

Sağlığa olumsluz 
etkisi olan 
alışkanlıklar

Kadınlar erkeklere 
göre daha çok stres 
altında

Türkiye stres 
konusunda 39 ülke 
arasında 9., 
sigara kullanımında 
3. sırada

Türkiye’nin 
yarısı uykusuz

Dünyada beş 
kişiden ikisi düzenli 
egzersiz yapıyor

Türkiye’de spor 
yapanların oranı arttı

Dünya genelinde 
üç kişiden ikisi 
sağlıklı beslendiğini 
düşünüyor

TÜRKIYE’de kendini sağlıklı hissedenlerin 
oranı geçen yıla göre 2 puan düşerek % 76 
oldu. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasında 21. 
sırada yer aldı. Türkiye’de sağlık algısı dünyaya 
paralel olarak; Erkek (% 81), Genç (% 83), Eği-
timli (% 88) ve Üst Sosyoekonomik Gruplarda 
(% 86) daha yüksek. Türkiye’de sağlık algısı en 
düşük grup, dünya genelinden farklı olarak ev 
kadınları (% 61). Ev kadınlarını işsizler (% 70) 
ve emekliler (% 71) takip ediyor.

Sağlığa olumlu etkisi olan alışkanlıklar
Araştırmada sağlığı olumlu veya olumsuz 

etkilediği düşünülen bazı alışkanlıklar da 
irdelendi. İncelenen olumlu alışkanlıklar geçen 
yıllarda iyi uyku ve egzersiz idi, bu yıl bu liste-
ye sağlıklı yemek de eklendi.

ARAŞTIRMA kapsamında görüşülen 
üç kişiden ikisi (% 65) iyi uyuduğunu ifade 
ediyor. Erkekler (% 67), kadınlara oranla 
daha iyi uyuduklarını belirtirken, eğitim ve 
sosyo ekonomik statü arttıkça iyi uyuma 
oranı da artıyor. Emekliler, ücretli-maaşlı ve 
kendi hesabına çalışanlar uykunun keyfini 
çıkarabiliyorken, en kalitesiz uykuya sahip 
olanları ev kadınları oluşturuyor. Asya Pasifik 
ülkelerinde iyi uyuyanların oranı % 71’e 
çıkıyor. Ülkeler söz konusu olduğunda en 
yüksek ve en düşük oranlar Vietnam (% 91) ile 
Şili’de (% 40) görünüyor.

TÜRKIYE sağlıklı beslenenlerin oranı açısın-
dan % 62 ile 39 ülke arasında 23. sırada. Dün-
yadaki eğilimden farklı olarak Türkiye’de 18-34 
yaş grubunda sağlıklı beslenenlerin oranı (% 55) 
diğer yaş gruplarına göre en az 10 puan daha 
düşük. Sağlıklı beslenmeye en uzak kesimler en 
alt gelir grubu (% 40) ve işsizler (% 44). 

ARAŞTIRMADA sağlığa olumsuz 
etkisi olduğu düşünülen bazı alışkanlıklar 
da incelendi. Bunlar stres, sigara ve alkol 
kullanımı olarak sıralandı.

ARAŞTIRMAYA göre, dünya nüfusunun 
% 33’i düzenli olarak stres yaşıyor. Kadınlar 
(% 38) erkeklere (% 28) göre daha çok 
stres altında. Yaş arttıkça stres azalıyor. 
Beş öğrenciden ikisi sıklıkla stres yaşarken, 
emeklilerde oran beşte bire düşüyor. 
Dünyadaki en gergin ulus Japonlar (% 50), en 
stressiz Vietnamlılar (% 5).

TÜRKIYE’de insanların yüzde 40’ı çok 
sıklıkla veya sıklıkla stres yaşadığını ifade 
ediyor. Bu oranla 39 ülke arasında 9. sırada. 
Türkiye’deki en stresli gruplar işsizler (% 63), 
öğrenciler (% 51) ve 18-34 yaş grubu (% 50) 

Dünyada nüfusun % 18’si düzenli olarak 
sigara kullanıyor. Erkeklerin çok sıklıkla ve 
sıklıkla sigara kullanma oranları % 24 iken, 
kadınlarda bu oran % 13. Sigara kullanımı yaş 
arttıkça artarken, 65 yaş ve üzeri grupta hızla 
düşüyor. Eğitim yükseldikçe sigara içenlerin 
oranı azalıyor. Dünyada sıklıkla sigara 
kullanan oranının en yüksek olduğu ülke 
Yunanistan (% 37), en düşük ise Nijerya (% 5).

Türkiye’de ise düzenli sigara kullananların 
oranı % 34. Bu oranla Türkiye, 39 ülke 
arasında 3. sırada. Türkiye’de en fazla sigara 
tüketenler sırasıyla; erkekler (% 46), esnaf 
(% 44), ücretli ve maaşlı çalışanlar (% 43) ve 
işsizler (% 42). 

Dünyada çok sıklıkla veya sıklıkla alkol 
kullananların oranı ise % 16. Sigarada olduğu 
gibi erkeklerin alkol kullanma oranı (% 20) 
da kadınlarınkinin (% 11) iki katına yakın. 
Global olarak yaş, eğitim ve gelir arttıkça alkol 
kullananların oranı da artıyor. Türkiye’de ise 
yüzde 5’lik kesim çok sıklıkla veya sıklıkla 
alkol kullanıyor.

Araştırma Künyesi: Araştırma, 39 ülkede 
33.236 kişi ile ülkeleri temsil eden örneklem 
ve çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılarak, 
Ekim–Aralık 2021 aylarında gerçekleştirildi. 
Türkiye’de 25 Ekim- 30 Kasım 2021 tarihleri 
arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon 
Görüşmesi) ile 1003 kişi ile görüşüldü.

TÜRKIYE’de ise çok sıklıkla ve sıklıkla iyi 
uyuduğunu söyleyenlerin oranı geçen yıl ile 
aynı, % 50. Türkiye bu oranla 39 ülke içinde 
37. sırada. Geçen yılın aksine bu yıl özellikle 
gelirle ilgili demografik kırılımlarda önemli 
farklar görünüyor. Üst sosyoekonomik statü 
ve eğitim (% 60) grupları ile üst gelir grubu 
(% 57) toplumun diğer kesimlerine göre biraz 
daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi 
uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca % 41.

ARAŞTIRMAYA göre, dünya genelindeki 
insanların yüzde 40’ı düzenli egzersiz 
yapıyor. 2018’den beri bu oran 3 puan 
artmış durumda. Kadınlar erkeklere göre 
daha az spor yapıyor, ev kadınları arasında 
spor yapanların oranı en düşük seviyede (% 
31). Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça düzenli 
spor yapanların oranı da yükseliyor. Ülkeler 
arasında en yüksek ve en düşük oranlar 
Hindistan (% 64) ile Şili’de (% 21) görünüyor.

TÜRKIYE’de düzenli egzersiz yaptığını 
söyleyenlerin oranı % 24, geçen yıldan 3 puan 
daha fazla. Bu oranla Türkiye 39 ülke arasında 
37. sırada yer aldı. En çok spor yapan gruplar 
öğrenciler (% 34), üst sosyoekonomik statü ve 
üst gelir grupları(% 31) ile üniversite ve üzeri 
eğitimliler (% 30). 

ARAŞTIRMA sonucuna göre dünyada sağ-
lıklı beslenenlerin oranı % 67. En yüksek oran-
lar üniversite üzeri eğitimli, 65 yaş ve üzeri 
gruplarla emekliler arasında (% 76). Vietnam 
(% 97) ile en yüksek, Tayland (% 37) ile en 
düşük sağlıklı beslenen oranı olan ülkeler.
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ALLOBLAST™

nedi r?

ALLOBLAST 
UYGULAMA

ALLOGENEİK 
FİBROBLAST 

ÜRETİMİ

Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast 
hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar 

ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak 
kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine 

dayanan allojenik bir tedavi yöntemidir.

HASTA kliniğe gelir, ciddi topikalanestezik 
krem ile uyuşturulur. ALLOBLAST hastanın 
istenilen bölgesine enjekte edilir. ALLOBLAST 
uygulaması tek seanstır. ALLOBLAST teda-
visinin diğer tedavilerden çok farklı olduğu, 
içerisinde kolajen ve elastin üreten fibroblast 
hücrelerini içerdiği unutulmamalıdır.

YÜKSEK teknoloji sistemine sahip GMP 
onaylı sıfır partikül laboratuvarda, milyonlarca 
yeni fibroblast hücresinin çoğalması sağlanır. 
Bu işlem FDA onay çerçevesinde fibroblast 
üretim tekniğine özgü kritik prosesler dahilin-
de gerçekleştirilir. Üretilen fibroblast hücreleri 
Sağlık Bakanlığı’nın ve Avrupa Standartlarının 
belirlemiş olduğu kalite kontrol süreçlerinden 
geçerek uygulamaya hazır hale gelir.
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Yüksek Mimar
gamzeakyol7@gmail.com

Gamze Akyol

ÖNCELIKLE mekanlarımızı 
bir bütün olarak ele almalıyız. 
Renkleri düşünürken sadece 
duvar olarak değil; tavan, zemin, 

mobilya, aksesuar ve diğer tüm unsurları 
bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. 
Mekanların algısında rengin, malzemenin 
dokusuyla ve ışığın farklılığıyla bile değişen 
etkileri mevcuttur. Dekorasyonda, renkler; 
malzeme ve ışık ile birlikte ele alınıp ona göre 
düşünülmelidir. 

Evlerimizi ele alacak olursak, günün 
yorgunluğunu ve stresini atabileceğimiz, 
psikolojimizi en çok etkileyen mekandır. 
Evi doğru ve uygun renklerle dekore etmek, 
huzurlu ve mutlu hissetmek için en önemli 
etkendir.

EVLERDE KULLANIMINI EN ÇOK 
ÖNERDİĞİM RENKLERE BİR BAKALIM: 
KREM: Evlerdeki diğer renklerle uyumu en 

yüksek olan renktir. Renk Kombini çok rahat 
olmakla beraber, sıcaklığı ve samimiyetiyle 
insan psikolojisini en rahatlatan renktir. Bu 
renk ana renk olarak alınırsa, duvarlar ya da 
büyük mobilyalar için uygun olacaktır. Krem 
renginin en önemli noktası, onu patlatmak ve 
içindeki ferahlığa enerjiklik katmak gereklidir. 
Bu da daha canlı bir renkle olur. 

YEŞIL: Kremle en çok yakışan renklerden 
biridir. Evlere rengiyle enerji verirken insanlar 
için doğayla buluşma noktasıdır yeşil. Doğayla 
iç içe olmak dediğimizde herkesin aklına ilk 
gelenler orman, ağaç, çimendir. Ve bunlarda 
her zaman yeşili temsil eder. Evlerimizde yeşili 
kullanmak dinleneceğimiz alanlar için huzur 
vericidir. Yeşili büyük alanlarda kullanmak 
yerine, daha odak noktalarda kullanmayı 
tercih edebiliriz. Bunu da salonumuzda büyük 
bir devetabanı bitkisiyle bile sağlayabiliriz. 
Yeşil rengiyle hem dekorasyon hem de 
mutluluk veren bir köşe yaratmak her zaman 
mümkün. 

Renklerin 
evlerimize 

kattığı 
karakter

Her rengin ayrı bir 
kişiliği, ayrı bir karakteri 
vardır. Renkleri de aynı 

insanlar gibi enerjik, 
sakin, kızgın, mutlu gibi 

sıfatlarla nitelendirebiliriz. 
Bunlardan yola çıkarak 

kullandığımız mekanlarda 
nasıl bir karakter istediğimizi 

değerlendirmeliyiz. Örnek 
olarak, dinlendiğimiz 

mekanlarda daha huzurlu 
renkler kullanılmalıyken, 
çalıştığımız ya da üretken 

olduğumuz mekanlarda daha 
canlı daha enerjik renkler 

olmalı. 

Bu sayıdan itibaren InCity dergisinde 
dekorasyon ve iç mimari konularında de-
ğerli deneyim,  bilgi ve özel püf noktalarını 
değerli okuyucularımızla paylaşacak olan 
Yüksek Mimar Gamze Akyol; Bilkent Üni-
versitesi Mimarlık Bölümü’nü 2016 yılında 
1. olarak tamamladıktan sonra, Politecnico 
Milano Üniversitesi’nde ‘Restorasyon ve İç 
Mimarlık’ üzerine master eğitimi almıştır. 
Milanoda yaşadığı 2 yıl boyunca mimarlık 

ofislerinde, farklı ölçeklerde projelerde 
çalışarak kendimi geliştiren Akyol, hemen 
ardından Türkiye’ye dönüp aldığı eğitimleri 
ve kazandığı deneyimleri buradaki çalışma-
larına aktarmaya başlamıştır. İtalya’da aldığı 
korumacılık ve mekan algısı disipliniyle, 
Türkiye sistemini birleştirerek tasarımlarına 
yön vermekte ve Gamze Akyol Mimarlık 
adı altında, kendine ait tasarım ofisinde 
projelerine devam etmektedir.

Yüksek Mimar Gamze Akyol kimdir?
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KIRMIZI: En canlı, enerji veren renklerden 
biridir. Kırmızı aynı zamanda tutkunun ve 
aşkın rengidir. Kırmızı rengin dekorasyondaki 
kullanımı çok ölçülü olmalıdır. Bazen bir 
filmi izledikten sonra, bir tabloya baktıktan 
sonra ya da bir ortamdan çıktıktan sonra 
başımızın ağrımasının en büyük sebebi 
yoğun kullanılmış parlak ve canlı renklerden 
kaynaklanmaktadır. Enerji ve canlılık veren 
kırmızı, ölçülü ve doğru kullanılmadığında, 
özellikle evlerimizde yaşarken göz 
yorgunluklarına sebep olabilir. 

GRI: Ağır bir renktir ve genel olarak 
ağır ve ciddi mekanlarda kullanılmalıdır. 
Dekorasyonda genellikle makam odalarında 
ya da evlerde çalışma odalarında tercih edilen 
gri, dingin ve yumuşak dokusuyla kullanıcının 
çalışmasına odaklanmasını kolaylaştırır, 
dikkat dağıtmaz.

SARI: Karakter olarak neşeli ve heyecanlı 
bir renktir. Bu sebeple insanların hayal gücü 
ve zekasını en çok kullandıkları alanlarda 
kullanılmalıdır. Örnek olarak çalışma 
odaları ele alınırsa, bütünlüğünde grinin 
kullanıldığı bir çalışma odasında mutlaka 
sarı bir koltuk, aydınlatma elemanı ya da 
objeler bulunmalıdır. Çünkü dengeli mekanlar 
renklerin dengeli kullanılmasıyla olur. Ağır 
tonlar her zaman enerjiyle nötrlenmelidir. 

Evlerimizde dengeli bir renk uyumu 
olması, evdeki huzur ve hislerimiz için çok 
önemlidir. Her odada işlevine göre farklı 
renk kombinleri olmalıdır. Bu renk seçimleri 
de fonksiyona bağlı bir şekilde yapılmalıdır. 
Renkler mekanlardaki tek ölçüt değildir. 
Mekanlarda ışık, doku ve malzeme de 
renk kombinasyonunu etkileyen önemli 
unsurlardandır ve bu unsurlar birbirini 
tamamlarlar. Gelecek bölümlerde bu 
unsurlardan da bahsedeceğiz. 
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TURŞU iLE GELEN
5 FAYDA!
Lahana, karnabahar, kornişon, pancar ve daha niceleri… 
Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan 
turşu, tüm mevsim, sofralarımızda sıkça yer alıyor. Turşunun 
en dikkat çeken faydası ise bağırsak sağlığına destek olması. 
İçeriğinde yer alan ve yararlı bakteriler olan probiyotikler 
ile prebiyotik lifler bağırsak florasının zenginleşmesini 
sağlıyor ki bu da güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına geliyor. 
İşte bu önemli etkisi nedeniyle turşu tüketimi pandemi 
sürecinde artış gösterdi. Ancak dikkat! Acıbadem Kozyatağı 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı 
Ozman, turşunun bazı faydalarını anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu! 

BESLENME ve Diyet Uzmanı Nur 
Ecem Baydı Ozman, içeriğinde bolca 
bulunan sodyumun fazla miktarda 
yenildiğinde turşunun tam aksine 

ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini be-
lirterek, “Her besinde olduğu gibi turşuda da 
aşırıya kaçmamak çok önemli. Çünkü gereğin-
den fazla tüketmek; ödeme, mide kanserine, 
hipertansiyona ve uzun vadede kalp damar 
hastalıklarına neden olabiliyor. Dolayısıyla 
turşuyu haftada bir – iki günle sınırlandır-
malı ve az miktarda yemeliyiz” diyor. Turşu 

yaparken çürük olmayan sebze ve meyvelerin 
kullanılmasına da mutlaka özen gösteril-
mesi gerektiğini hatırlatan Nur Ecem Baydı 
Ozman, “Turşuda fermantasyon sırasında 
iyi bakteriler ürerken, sebze veya meyvelerin 
çürük kısımlarından yayılan zararlı bakteriler 
de çoğalarak bağırsak sağlığını, dolayısıyla 
bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor-
lar” diyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı 
Ozman, turşunun bazı faydalarını anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!
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Vücut direncini 
artırıyor

Kabızlığı 
önleyebiliyor

Kansere karşı 
koruyabiliyor

Kemik sağlığına 
destek oluyor

Anksiyete ve 
depresyona karşı 
etkili

BAĞIŞIKLIK sistemimiz bağırsak 
sağlığımızla yakından ilişkili. Öyle ki sağlıklı 
bağırsaklar bağışıklık sistemi hücrelerini 
destekleyerek vücudumuzu güçlendiriyor. 
Turşu içeriğindeki prebiyotik etki gösteren 
lifler ve probiyotik dost bakteriler sayesinde 
bağırsak sağlığını koruyarak dolaylı olarak 
nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkları daha 
hafif atlatmamızda etkili olabiliyor.  

TURŞU yapımında kullanılan sebze ve 
meyveler yüksek oranda lif içerdikleri için 
prebiyotik etki gösteriyorlar. Prebiyotik 
besinler bağırsakta yer alan dost bakterilerin 
sayısının artmasına yardımcı oluyorlar. 
Ayrıca turşunun fermantasyon aşamasında 
bağırsak sağlığını olumlu etkileyebilen laktik 
asit bakterileri oluşuyor. Bu sayede bağırsak 
hareketleri optimize edilerek kabızlığın 
önüne geçilebiliyor. Kabızlığı önlemek için 
salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu 
ekleyin. Böylelikle hem yüksek lif alımıyla 
kabızlığı önleyebilir, hem de turşuyu az 
miktarda tüketmiş olursunuz. 

TURŞUDA kullanılan meyve ve sebzeler 
çoğunlukla yüksek miktarda vitamin, mineral 
ve antioksidan içeriyor. Beslenme ve Diyet Uz-
manı Nur Ecem Baydı Ozman, turşu formun-
da tüketildiklerinde bazı vitamin kayıpları 
olsa da, bu besinlerin mineral ve antioksidan 
içerikleriyle sağlığa olumlu katkı sağladığını 
belirterek, “Turşudaki antioksidanlar serbest 
radikalleri yok ederek kanserden koruya-
biliyor. Tek bir turşu yerine pancar, lahana 
ve havuç gibi çok farklı sebzeleritüketerek 
antioksidan çeşitliliğini arttırmak mümkün 
olabiliyor” diyor. 

K2 vitamini bağırsaktaki bakteriler 
tarafından sentezleniyor. Bağırsak florası 
bozulmuşsa K2 vitamininin sentezi azalıyor. 
Turşu içerdiği iyi bakteriler sayesinde floranın 
iyileşmesine katkı sağlayarak K2 vitamini 
sentezini arttırabiliyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Özellikle 
lahana turşusu K2 vitamini bakımından 
oldukça zengindir. K2 vitamini kalsiyumun 
kemik ve dişlerde birikimini arttırıyor, 
dolayısıyla bu dokuların güçlenmesini sağlıyor. 
Aynı zamanda kalsiyumun damar çeperinde 
birikerek damarlarda kireçlenmeye yol 
açmasını önlüyor ve bu sayede dolaylı olarak 
kalp damar sağlığını da koruyor” diyor.  

BAĞIRSAK florasının bozulması anksiyete 
ve depresyon gibi mental hastalıklarla 
ilişkilendiriliyor. Probiyotikler bağırsağın 
normal mikrobiyal dengesinin korunmasına 
katkı sağlıyor; bu etkileri sayesinde anksiyete 
ile depresyonun önlenmesinde rol oynuyor. 
Turşu tüketmek hem prebiyotik içeriği hem 
de muhtemel probiyotik içeriği sayesinde 
bağırsaktaki dost bakterilerin sayısını 
arttırarak ruh halini olumlu etkiliyor. 
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OKUL, çocukların hayatında 
önemli bir rol oynar. Okula olumlu 
bir başlangıç yapmak çocuğun 
ilerleyen yıllarda olumlu bir okul 

deneyimi sahibi olması için de büyük önem 
taşır. Ancak bazı çocuklar doğal olarak okula 
ilk kez başlayacakları için endişeli ve heyecanlı 
olur. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. 
Buğrahan Kırbaş, endişe ve kaygı yaşayan ço-
cukların bu sorunları ele alınmazsa, daha kötü 
akademik sonuçlara sahip olabileceklerini 
söylüyor. Çocukların daha başarılı olması için 
kaygı duygusunu etkili bir şekilde yönetmek 
gerektiğini belirten Psk. Kırbaş, okula başlaya-
cak çocukların daha az kaygılı hissetmelerine 
yardımcı olmanın yollarını şöyle anlatıyor. 

KÜÇÜK BAŞARILAR 
OKUL BAŞARISI İÇİN TEMEL SAĞLAR

Okula başlayan çocukların daha çok belir-
sizlikten korktuğunu hatırlatan Psk. Kırbaş, 
şöyle devam ediyor: “Yapılan bir çalışmada 
okula başlayan çocukların öğretmenlerinden, 
okulda ne yapacaklarını bilmediklerinden 
ve eşyalarını nereye koyacaklarına emin 
olmadıklarından korktukları ortaya çıkmış-
tır. Öncelikle çocuklarla gelecekteki olaylar 
hakkında konuşmak ve onların endişelerini 

dinlemek kaygılarının hafiflemesine yardımcı 
olabilir. Böyle bir konuşma yapılarak çocukla-
rın zihinlerindeki endişeler giderilebilir. Ebe-
veynler, önceki olumlu deneyimler ile okula 
başlama arasında bağlantı kurmayı deneye-
bilir ve bu sayede çocuklar daha az endişeli 
olur. Örneğin ebeveynler, çocuklarına gergin 
olduklarında yüzmede başarılı oldukları 
zamanı hatırlatabilir. Başta biraz kaygılı ama 
sonrasında başarılı olduğunu anımsayan ço-
cuk bu bağlantıyı okul için zihninde birleştirir. 
Bu küçük başarılar, çocukların okul başarısı 
için bir temel sağlayabilir.”

Çocuğa okula başlama konusunda biraz 
kontrol ve kesinlik sunmak da kaygısının 
azalmasına yardımcı oluyor. Çocukların çanta-
larını ve kırtasiye malzemelerini seçmelerine 
izin vermenin, onlarla okul bahçesinde dolaş-
manın, yaşıtı bir çocukla tanıştırmanın yararlı 
olabileceğini anlatan DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Psk. Buğrahan Kırbaş, “Be-
lirsizlik içinde bir miktar kesinlik sağlıklıdır. 
Okul heyecan verici ve harika deneyimlerle 
dolu olabilir. Okulu, potansiyel olarak olumlu 
ve sabırsızlıkla beklenecek bir deneyim olarak 
çerçeveleyin. Çocuğunuz okula başlamak için 
gergin olabilir ama üstesinden gelebileceğini 
de unutmayın” diyor.

OKULUN iLK GÜNÜNÜ ÇOCUĞUNUZ 
iÇiN KOLAYLAŞTIRMAK ELiNiZDE!
Okula yeni başlayacak 

miniklerin kaygıları 
nasıl giderilir? Okulun 

ilk gününde ebeveynlere 
düşen görevler nelerdir? 

DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Psk. 

Buğrahan Kırbaş sizin 
için anlatıyor.
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GENÇ ya da çocuk, her yaşta 
anne-babaları ile iyi ilişki içinde 
olan bireylerin kendilerine güven 
duyguları gelişir, kişiler arası 

ilişkilerde karşılıklı saygı duymayı öğrenirler. 
Çocuklarla iyi iletişim kurmak her zaman 
kolayca ulaşılabilen bir hedef değildir. 
Çocuklar ve anne-babaların iletişim kurma 
biçimleri birbirinden farklıdır. Öte yandan 
iletişimin etkili olabilmesi ortama da bağlıdır. 
İyi bir iletişim için anne ve babalar sakin ve 
huzurlu bir ortam hazırlamalıdırlar. 

Başkalarının yanında çocuğunuzu 
eleştirmeniz ya da uyarmanız, çocuğunuzun 
size gücenmesine ve kızgınlık duygularına 
neden olabilir. Size olan güven duygusunu 
zedeleyebilir. Çocuğunuzla  konuşurken, 
gerekmiyorsa başkalarını konuşmanıza 
katmayın ve mümkün olduğunca çocuğunuzla 
yalnızken konuşun. 

Eğer, çocuğunuza kızgınsanız, onunla 
konuşmak için sakinleşmeyi bekleyin. Aksi 
halde objektif olamayabilirsiniz. 

Çok yorgun olduğunuz zamanlarda 
çocuğunuzu aktif bir şekilde dinlemeniz 
zorlaşacaktır. Bu nedenle çocuğunuzla 
konuşmak için yorgun olmadığınız zamanları 
seçmeye özen gösterin. 

“Neden öyle olduğunu ya da neden öyle 
davrandığını” sormak yerine “Ne olduğunu”, 
“Ne hissettiğini” sorun. 

Hakaret içiren ya da aşağılayıcı sözcükler 
kullanmayın. 

Konunun çözümü için, çocuğunuzun adım 
adım bazı tedbirler planlamasına yardım ve 
öncülük edin. 

Yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla onu 
yargılamayın. Çocuğunuza, onu olduğu gibi 
kabul ettiğinizi gösterin. 

Çocuğunuzun sizinle iletişim kurma 
çabasını destekleyerek açık iletişimin 
sürdürülmesine yardımcı olun.  

Çocukla zıtlaşmaya gitmektense, onunla 
güzel şeyleri nasıl yapabilirim diye düşünün. 
Sizi sonuca götürecek sertlik değil, sıcak bir 
ilişkidir. 

Nerede durulmasını istediğinizi kesin, açık 
kısa ve öz olarak anlatın. 

Mesajınızı bir kaç kere tekrarlamak 
gerekebilir. Ama her defasında tek kelimelik 
kesin ve açık cümleler yeterli olacaktır. 

Durumunu anlamaya ve öğrenmeye 
çalışın. Zorlayıcı, cezalandırıcı ve kuralcı 
olmayın. Disiplin kurallarının esiri olmanız 
gerekmiyor. Esnek ama kuralsız olmayın. 
Her kuralın çocuğunuzun durumuna göre 
esnetilebileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etme yolunu 
seçmeyin. 

Sık sık yanlış yapıyorsa; bu durumun onun 
kendi yapısından kaynaklanabileceğini göz 
önünde bulundurun. 

Çocuğunuza kızarak becerisizlikle 
suçlamamaya çalışın. Paniğe kapılmanız 
veya çocuğu paniğe sokmanız işleri daha da 
zorlaştıracaktır. 

Diğer çocuklarla kıyaslamayın. Bu 
durum çocuğu üzmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. 

Sürekli aynı şeyi tekrar ederek 
söylenmeyin. Bir şeyi defalarca söylemek 
işe yaramadığı gibi, çocuğun dikkatinin 
dağılmasına da neden olacaktır. 

Çocuğunuzla ilişkinizi düzeltmek daha 
hoşgörülü olmak, olaylara olumlu yaklaşmak 
işinizi çok kolaylaştıracaktır. 

Çocuktan beklediğiniz davranışları 
uygulayarak, çocuğa örnek olun.

Çocuklarınızla 
Etkili İletişim

CITYKÖŞE CITYKÖŞE

A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

Çocuklarla iyi bir iletişim 
kurabilmek, anne-babalar için 
önemli bir beceridir. Çocukları 

ile etkili bir iletişim ve pozitif bir 
ilişki kurabilen anne-babalar, 

anne-baba olmaktan daha fazla 
keyif alabilirler.
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ÇOCUKLARIN vegan yetiştirilmesi 
konusu tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de insanları ikiye bölüyor. Vegan 
beslemek sağlık açısından doğru mu?

Besin alerjisi gibi tıbbi zorunluklar olmadığı 
sürece çok katı kısıtlamaların olduğu hiçbir 
yasaklı beslenme modelini desteklemiyorum. 
Vegan beslenmenin çocukluk çağında büyüme 
ve gelişme üzerine etkilerinin uzun dönemde 
güvenli olduğuna dair bilimsel kanıtlar yok. Kal-
dı ki önermemiz için klasik beslenme modeline 
üstünlüğünün kanıtlanmış olması gerekir. 
m Vegan beslenmek çocukların gelişimi-

ni, boy uzamasını vb. faktörleri etkileye-
bilir mi?

Kesinlikle, etkileyebilir. Çocukluk çağının 
yetişkin dönemden en önemli farklarından biri 
vücut büyümesinin ve beyin gelişiminin hızlı ol-
masıdır. Büyüme konusunda genetik, beslenme 
ve hormonların rolü çok büyük. Vegan beslen-
me şekli özellikle protein ve mikronutrientlerin 
eksikliği konusunda yüksek risklidir. Protein 
eksikliği direkt büyüme geriliğine yol açabileceği 
gibi, vitamin ve mineral eksikliklerinin de katkı-
sıyla büyümede gerekli  hormonların yapımında 
ve etkisinde de azalmaya yol açarak sağlıklı 
büyümeyi aksatabilir.
m Vegan beslenen bir çocuğun gelişimi 

ideal boy kilo eğrisinin altında kalıyorsa ye-
terli beslenmiyor diyebilir miyiz? Bu durum-
da vegan beslenmeyi kesmek gerekir mi?

Beslenme yetersizlikleri büyüme geriliği olan 
çocuklarda en sık karşılaştığımız nedenlerden 
biri. Öncelikle vegan beslenme bir yaşam biçimi.  
Karşımızda bir çocuk olduğunu düşünürsek 
anne babaların çocuk adına, hem uygulamada 
zorluklar taşıyan,  hem de çocuğun vücut sağlığı 
üzerine olumsuz sonuçları olabilecek bir yaşam 
biçimine karar vermelerini doğru bulmuyorum. 

Ancak yine de bu konuda ısrar söz konu-
su ise, vegan beslenme biçimini benimseyen 
ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerinin 
daha sıkı bir şekilde yapılması gerekir.  Vegan 
beslenen çocuklarda kalsiyum, B12, çinko ve 
demir eksikliği riskleri artmıştır. Bu takviyele-
rin ilaç şeklinde sürekli alınması gerekir ki, hiç 
pratik değil.  Biz yetişkinler için de ilaç uyumu 
en büyük zorluklardan biri iken çocukların 
sürekli ilaç kullanmaya uyum sağlamaları hiç 
inandırıcı değil. Evet, vegan beslenmeyi kesmek 
gerekebilir.
m Bir çocuğun ek gıdaya geçiş döneminde 

ve sonrasında beslenme rutini nasıl olmalı?
İlk 6 ay kesinlikle sadece anne sütü ile 

beslenmeli. Anne de gebeliğin başından itibaren 

VEGAN 
YAŞAM ÇOCUK 
GELiŞiMiNi 
OLUMSUZ 
ETKiLER Mi?
Çocuk bölümümüzde, İstanbul 
Okan Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı 
Dr. Sultan Kaba, vegan beslenme 
ve çocuklar üzerindeki etkileri 
hakkında önemli bilgiler verdi.

hayvansal kaynaklara ihtiyaç var. Yumurta, 
balık, et ve süt ürünlerinin yerini hiçbir bitkisel 
kaynak alamaz. Ancak süt ya da yoğurt ya da 
peynir konusunda üçünden biri arasında tercih 
yapılabilir. Çocukluk çağında 3 yaştan ergenlik 
dönemine kadar ortalama 600 mg/gün gibi 
kalsiyuma gereksinim duyulur. Ergenlikte bu 
ihtiyaç iki katına çıkar. Yeterli kalsiyum alımı 
için günde 2-3 porsiyon süt ürünü tüketilme-
lidir. (Bir bardak süt ve yoğurtta 300 mg, bir 
kibrit kutusu peynirde 200 mg kalsiyum vardır)
m Et tüketmeyen, doğumundan iti-

baren vegan beslenen çocuklarda ileriki 
yıllarda sağlık sorunları görülme riski 
daha mı fazla?

Her ne kadar vegan beslenmede kalp sağlığı 
üzerine olumlu etkilerden bahsedilse de yasaklı 
beslenme modellerinde besin eksikliklerinin 
sonuçları da korkunçtur. Potansiyel eksiklikler 
açısından denetleme ve eksikliklerin düzenli 
olarak takviye edilmesi her zaman uygulanama-
yacağı için özellikle kemik sağlığı ve beyin sağ-
lığı üzerine olumsuz etkileri çok muhtemeldir. 
Ders başarısı ve sosyo entelektüel kapasitede 
kayıplar da yine maalesef olabilir.
m Çocukların henüz kendi tercihlerini 

yapamayacak yaşlarda vegan ya da et yiyen 
diye ayrılması doğru mu?

Ben yanlış buluyorum. Klasik beslenme 
şekline üstün olduğu kanıtlanmamış ve yasak-
lardan oluşan bir beslenme biçimi, özellikle 
çocukların yasaklara karşı çok direnç gösterip 
tam tersi davranışları göstermeye eğilimli 
olduklarını düşünürsek, kişilik gelişimlerini 
de etkileyebilir.  Ergenlik döneminden sonra 
çocuk kendi isterse böyle bir tercih yapacaktır. 
Çocukluk döneminde yönlendirme yapmak-
tan kaçınılmalıdır. Ebeveynlerinin beslenme 
şekli hem çocukluk döneminde hem de çocuk 
yetişkin olduğunda besin tercihleri üzerinde 
etkili olmaktadır. Bu açıdan da çocuk büyüyün-
ce hayvansal ürünler tüketmeyi doğru bulsa 
bile, çocukluk döneminde ailede uygulanan 
vegan beslenme tutumundan dolayı, damak 
tadı gelişmemiş olduğu için hayvansal gıdaları 
yiyemeyebilir. 

ve emzirdiği sürece dengeli ve yeterli beslenme-
li. Mikronutrient eksiklikleri giderilmelidir. 6 
aylık olduktan sonra tamamlayıcı beslenmeye 
başlanmalı ancak anne sütü 2 yaşa kadar sürdü-
rülmelidir. Anne sütüne ek olarak, güvenli ve te-
miz gıdalar çocuğun verdiği tepkiler ve  çiğneme 
becerisi göz önüne alınarak, miktar  ve çeşitlilik  
açısından  kademeli bir şekilde arttırılmalıdır. 
Çocukluk çağı beslenmesinde 4 ana besin 
(ekmek ve tahıl grubu – sebze meyve grubu – 
et grubu – süt grubu)   mutlaka yer almalıdır. 
Öncelikle kahvaltı vazgeçilmez öğün olmalıdır. 
Gece uzun süren açlık sonrası beynin ihtiya-
cı olan ilk enerji kaynağı kahvaltı öğünü ile 
sağlanmalıdır. Kahvaltıda yumurta, gün içinde 
ara öğünlerde yoğurt çocukların sevdiği ve anne 
açısından hazırlanması kolay besinlerdir.

Doğru beslenme davranışı geliştirmek isti-
yorsak çocuklar hazırlanan besinlerin tamamı-
nın tüketilmesine zorlanmamalı, beslenmeyi 
öven davranışlardan da kaçınılmalıdır. 
m Çocukların ihtiyacı olan besinler 

sadece bitki bazlı gıdalardan alınabilir 
mi yoksa çocuğun et ve süt ürünlerine de 
ihtiyacı var mıdır?

Sadece bitkisel kaynaklarla dengeli beslenme 
sağlayamayız. Hayvansal ürünlere kesinlikle 
ihtiyaçları var. Örneğin demir hem baklagillerde 
hem et ürünlerinde var gibi bir savunmayla 
karşılaşabiliyoruz. Ancak, vitamin minerallerin 
biyo yararlanım dediğimiz bir süreci var. Bak-
lagillerle bağırsağa gelen demir, kırmızı et ile 
bağırsağa gelen demir kadar iyi emilemeyebilir. 

Anne sütü ile beslenen bebeklerde de anne 
sütünün içeriğinin demir ve B12 vitamininden 
zengin olması, bizim dışardan ilaç şeklinde 
vermemize göre daha etkin olacaktır.
m Mesela çocuk inek sütü yerine sadece 

badem, soya, yulaf vs sütü tükettiğinde ye-
terli kalsiyumu almış olur mu ya da gerekli 
kalsiyumu alması için ille de inek sütü, 
peyniri, yoğurdu mu tüketmesi gerekir?

Özellikle de kalsiyum konusu çok önemli. 
Bitki bazlı sütlerde kalsiyum yok denecek dü-
zeyde. Kalsiyum beyin gelişimi, kemik sağlam-
lığı, büyüme hususunda çok gerekli. Kesinlikle 
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‘Anadolu’da rastladığımız 
tarihi ve kültürel değerler, 

Büyük İskender’in kendine 
has bir isimle ‘Helenistik’ 

dediği üslup olarak anılsa 
da ben bunun doğu-batı 

sentezinde gelişen ve 
oluşan ANADOLU’NUN 
ÖZGÜN ÜSLUBU olarak  

adlandırıyorum…’

ZENGİN ANADOLU

BIRKAÇ ay önce ana tanrıçalar ve 
idoller üzerine yazdığım yazının 
hazırlıklarını yaparken Anadolu 
ile ilgili farkındalığıma giren 
bazı temel bilgileri bu ay sizlerle 

paylaşmak isterim. Üzerinde yaşadığımız 
bu kadim topraklardan geçen uygarlıkların 
şekillendirdiği bizler bakalım kimlerden, 
nelerden etkilenmişiz…

Roma dönemi öncesine baktığımızda, 
‘Anadolu’ kavramının henüz ortaya çıkmamış 
olduğunu, bugünkü yarımadada Frigya, 
Lidya, Karya, Panfilya, Likya,  Kapadokya gibi 
farklı adlarla anılmış yerleşimler olduğunu 
görüyoruz… 

Anadolu’nun ilk isimlendirilişi, üzerinde 
yaşadıkları Hititler nedeniyle Hatti Ülkesi 
olmuşsa da ‘Anadolu’ ismi, bu bölgeye 
sonradan gelmiş olan halklar tarafından 
konmuş… 

                                                                                             
Rumca dilinde ‘anatole’ kelimesi 

‘doğu’ anlamına gelmekte. Ana sözcüğü 
ise, yine bu dilde ‘yukarı’ anlamına 
geliyor. Latincede de Asia Minor, yani  
Ön Asya  olarak isimlendiriliyor...

Anadolu’ya ‘koskoca bir Asya kıtasının 
batı ucu’ gözüyle bakarsak, bu yarımadada 
yani ‘Anadolu içerisinde’ yerleşen birçok 
milletin, devletin ve uygarlığın hem doğudan 
hem de batıdan göç ile nasıl zengin bir 
kültürel birikimi oluşturduğunu ve bu 
zeminde yaşayan bizlerin de ne kadar 
derin ve zengin bir kültürel mirasa sahip 
olduğumuzu anlatmaya kelimeler yetmez diye 
düşünüyorum…

Bugün ANADOLU  dediğimiz coğrafya, 
Türkiye’nin, batıda Ege Denizi’nden doğuda 
Ermenistan sınırındaki dağlara ve kuzeyde 
Karadeniz’den güneyde Akdeniz’e kadarki 
kısmını oluşturuyor.

Orta Anadolu’da bilinen en eski 
uygarlık olarak kabul edilen HITIT ve  
Hatti, Akad, Asur, Luvi  uygarlıklarının 
kalıntıları, halklarının günlük yaşamları 
ve ticaret hayatları ile ilgili pek çok 
örnekle geçmişe ve kültüre dair 
ipuçlarını bizlere açıkça gösteriyor… 
Özellikle yakın zamanda Türkiye’nin Şanlıurfa 
ilinin sınırlarında bulunan ‘Göbeklitepe’ 
yapısının keşfiyle birlikte Anadolu’nun hem 
arkeolojik hem de tarihi olarak ne denli 
önemli bir coğrafi bölge olduğu ve bugün 
üzerinde yaşadığımız toprakların geçmiş 
kültürleriyle nasıl harmanlandığımızı bir 
kez daha bizlere kanıtlıyor… Hititlerin 
tarih sahnesinden silinmesinden sonra 
Anadolu’nun Batı bölgelerinde İyonyalılar, 
Lidyalılar ve Frigyalılar gibi medeniyetler 
sahneye çıkıyor. O dönemde onlar için 
tek tehdit olarak, İran’daki Pers Krallığı 
görünüyor. Ve Pers akınları sonucunda 
Anadolu toprakları Asya ve doğu kültürüyle 
tanışıyor… 

Benim görüşüme göre doğu-batı sentezi 
Anadolu’da tam da bu dönemde başlıyor. 
Takı ve kuyumculuk üzerine yaptığım 
araştırmalarda dikkatimi çeken bir olgu 
bu. Doğu teknikleri ile batı tekniklerinin 
harmanlanmasıyla özgün bir üsluplaşmanın 
oluşumu bu dönemde başlıyor ve sanırım 
Anadolu’yu ayrıcalıklı kılan da bu benim için…

Evet, doğudan Perslerin istilaları 
batıdan da Makedon kralı Büyük 
Iskender’in sahneye çıkmasıyla Anadolu 
topraklarının kültürel oluşumu Batı ile 
kaynaşıyor. Anadolu’nun yerel üslupları 
ile Asya’nın teknikleri ve batıdan gelen 
yeni fikirler harmanlanarak özgün bir 
‘Anadolu Sentezi’ oluşuyor Anadolu 

Gül Yasa Aslıhan
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topraklarında…
İskender’in ölümünden sonra, 

kazandığı toprakları generalleri arasında 
paylaşılmasıyla, Galya, Pergamon, Pontus ve 
Mısır’daki hükümdarlar arasında bölüşülüyor. 
Büyük İskender'in payından en fazla dilimi 
alan Selevkos İmparatorluğu, Romalıların 
iştahını kabartıyor ve Romalılar bölgeyi 
parça parça ele geçiriyorlar. Romalılar yerel 
yönetimlere büyük yetkiler tanıdıkları 
için askeri güç sağladıkları bölgeleri 
güçlendiriyorlar.

Bu dönemde Anadolu’da rastladığınız 
tarihi ve kültürel değerler, Iskender’in 
kendine has bir isimle ‘Helenistik’ 
dediği üslup olarak anılsa da  ben bunun 
doğu batı sentezinde gelişen ve oluşan 
‘ANADOLU’NUN ÖZGÜN ÜSLUBU’ olarak  
adlandırıyorum…

Çünkü, Perslerin Anadolu’ya getirdikleri 
teknik ve üslupların, o dönemde bu 
topraklarda yaşayan halkların yerel ve yöresel 
tekniklerle harmanlayarak ortaya çıkardıkları  
üslupsal yenilikler olarak tarihe geçmesinden 
yanayım. Ama ne yazık ki, Helenistik üslup 
olarak tarihe geçmiş diye düşünüyorum…

Daha sonraki yıllarda Anadolu 
topraklarında üstünlük sağlamış olan Roma 
İmparatorluğu’nun Antik Yunan’a olan 
hayranlığı da Anadolu kültürünün sanki bir 
Yunan kültürüymüş gibi lanse edilmesine 
zemin hazırladığını ve bu yanlışın günümüze 
kadar geldiğini düşünüyorum…

Ve aklıma döner, ayran, baklava gibi 
Anadolu’ya has birçok kültürel oluşumun 
isimlendirilirken başına  ‘Grek’ konmasını 
hatırlatıyor… (bilmeyenler için; grek döner, 
grek baklava, grek yoğurt, grek ayran 
adıyla sahiplenilen birçok Anadolu kültürü 
ürünümüze sahip çıkamamamızın sonuçlarını 
bugün yaşıyoruz.) Ve Helen üslubu 
dediğimiz kültürel oluşumun da gerçekte 
Anadolu Kültürü olduğu inancını ısrarla 
savunuyorum…

Antik Çağ’ın en güçlü 
imparatorluklarından biri olan Roma 
İmparatorluğu’nun , 330 yılında  Doğu ve Batı 
olmak üzere ikiye ayrılmasıyla ve  Başkenti 
Roma olan Batı Roma İmparatorluğu'nun 
476’da yıkılmasıyla gelişen süreç sonunda 
bugün bizlerin Bizans dediği ama aslında 1. 
Konstantin tarafından kurulan Doğu Roma 
İmparatorluğu 330 yılından sonra Anadolu'da 
kendini göstermeye başlıyor…

Anadolu’nun her türlü kültürel 
birikiminden yararlanarak oluşan bir 
Doğu Roma kültürü, başta Istanbul 
olmak üzere Anadolu’da yaşayan  
ustaların merkezlere getirtilmesiyle ve 
bu Anadolulu ustaların birikimlerinin 
batıya hizmet etmeye başlamasıyla 
çok büyük bir kültürel kaynaşma ve 
özgün eserlerin  ortaya çıkma süreci de 
başlıyor… Mimari, resim, heykel, kuyum 
alanlarında tam bir doğu batı sentezini 
bu dönemde görüyoruz… Helenistik 
Üslup ve Bizans Kültürü dediğimiz ‘Doğu 
Roma kültürel oluşumları’ benim için 
‘Anadolu Sentezi’ diye adlandırdığım 
üslupsal oluşumlardır…

1071 yılında Selçuklu Türklerinin Doğu 
Roma İmparatorluğu’nu (Bizans) mağlup 
etmesinden sonra Anadolu’ya Türk akınları 

başlıyor. 1077 yılında başkenti İznik olmak 
üzere Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor, 
Birinci Haçlı Seferi sırasında İznik şehri 
Doğu Roma’nın eline geçtiğinden, Sultan I. 
Kılıçarslan 1097 tarihinde başkenti Konya’ya 
taşıyor ve bu tarihten sonra Konya, Selçuklu 
Devleti’nin başkenti oluyor. Türklerin 
Anadolu’ya girmesinden sonra Türkler, 
Haçlılar, Bizanslılar (Doğu Romalılar) ve 
Moğollar, bu toprakları ele geçirmek için 
yoğun bir mücadele veriyorlar. (Bu arada, 
Doğu Roma, küçük bir kasaba olan 
Bizantion’da inşa edildiği için adı Bizans 
İmparatorluğu olarak tanımlanıyor. 
Ancak, Romalılar bunu kabul etmiyor 
ve kullanmıyor. ‘Biz Romalıyız’ diyorlar, 
ama Bizans kelimesi 1800’lerde yoğun 
olarak kullanılmaya başlıyor. Sebebi de 
siyasi tabii ki. Özetle; Bizans dediğimiz 
‘Doğu Roma’, Rum dediğimiz de Yunanlı 
değil ‘Romalı’ aslında…)

1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti 
ile Moğollar arasında gerçekleşen savaş 
sonucunda Anadolu, Moğol hakimiyetine 
giriyor ve Selçuklu Devleti zayıflayıp 
yerini Türk beyliklerine bırakıyor…

 Bu beylikler arasında, Söğüt ve Bilecik 
çevresinde kurulu olan Osmanoğulları Beyliği, 
13. yüzyılın sonlarına doğru bağımsızlığını 
ilan ediyor. Gerisini biliyoruz zaten, 
1453 yılında Osmanlı Devleti padişahı 
II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) 
komutasındaki Osmanlı birlikleri 
Konstantinopolis’i fethediyor ve 1058 
yıllık Bizans İmparatorluğu, hem 
Anadolu hem de tarih sahnesinden 
silinmiş oluyor…

Osmanlı Imparatorluğu, 1453’ten 
sonra uzun yıllar boyunca ülkenin 
sınırlarını Kuzey Afrika’dan Orta 
Avrupa’ya kadar genişletiyor. 1683’te 
en geniş sınırlarına ulaşıyor… Kültürel 
kaynaşmayı siz düşünün artık…

19. yüzyılda da duraklama sürecine 
giren Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
yanında I. Dünya Savaşı’na katılıyor. Savaştan 
yenilgiyle ayrıldıktan sonra devletin elinde 
sadece Anadolu toprakları kalıyor. 1919 
tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı, 
1922’de Türk halkının zaferiyle sonuçlanıyor. 
1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından 623 yıllık Osmanlı 
saltanatı kaldırılıyor ve 29 Ekim 1923 
tarihinde Cumhuriyet ilan edilerek yeni 
Türk devleti kuruluyor. O zamandan 
bugüne Türkiye Cumhuriyeti ve halkı 
Anadolu topraklarında varlığını, 
modern, çok kültürlü ve çok renkli bir 
ülke olarak sürdürmeye devam ediyor. 
Bir bayram sofrasında, 7 bölgeden çeşit 
çeşit lezzetleri annelerimiz pişirip yan yana 
sunabiliyorsa ve biz hiçbirini yadırgamadan 
afiyetle yiyebiliyorsak, sofralarımızdaki bu 
Doğu-Batı sentezindeki kabulü, kültürel 
zenginliğimizde de açıkça görebiliyoruz 
demektir… Ve bu ‘çok kültürlülüğün’, ‘çok 
renkliliğin’ bir ayrıcalık ve gerçekte büyük bir 
kazanç olduğunu da herkesin fark etmesini 
diliyorum… 

Mutlu günler…
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel Yazdan 

sonbahara 
geçerken 
yüzünüz ve 
cildiniz için;

MOKONDRİ - 
YAŞLANMA - ENERJİ

YENiLEYiCi 
ONARICI KOLAJEN 
PROTOKOLÜ
Son yıllarda kolajenin önemi daha çok konuşulur 
oldu. Ben de hem dergide, hem seminerlerde, 
hem de sosyal medyada çokça bahsettim 
kolajenden, ayrıntılara tekrar girmeyeceğim. 
Ama önemli birkaç hatırlatmam var…

NEREDEYSE tüm 
dokularımızın temel 
yapı taşı proteini olan 
kolajen cilt için ayrı bir 

önemli. Çünkü cildin yüzde 72’si 
kolajenden oluşuyor. Otuzlu yaşlara 
kadar vücut yıkım yapım dengesini 
koruyabilmekte iken, sonrasında 
gittikçe ihtiyaç arttığından ve yapım 

azaldığından denge bozuluyor ve 
kolajen kaybı artıyor. Özellikle 
bu yaşlardan sonra kollajen 
desteği çok kıymetli.

KOLLAJEN AŞISI: 
CİLTTEKİ GENÇLİĞİN SIRRI
Beni tanıyanlar ya da bir 

konuda benim fikrimi almış 
olanlar bilir; her konuya bütüncül 
yaklaşırım. Yani sadece görünen 
ya da semptomla ilgilenmem. 
Hem sistemik olarak tüm vücutta 

sorunun belirlenmesi ve sistemik 
destek üzerine yapılması gerekenleri hem 

de bölgesel olarak sorunları ve çözümleri 
birleştirmeye çalışırım. 

Eğer erken yaşta veya beklenenden fazla 
bir elastikiyet kaybı, kolajen azalması varsa 
mutlaka sistemik sorunlar; inflamasyon, 
sızdıran barsak, otoimmün hastalıklar, 
metilaston problemleri, stres, sigara ve daha 
çoğaltılabilecek birçok sorunu da gözden 
geçirip çözümler aramalıyız.

Beslenmede kolajen artırıcı gıdalar ve lifli 
besinler çok önemli.

Kolajen içmekle hem cilde hem de tüm 
vücuttaki ihtiyaca destek vermek önemli. 

Ancak cildimiz ve yüzümüz için başka bir 
seçeneğimiz daha var: Enjektabl Kollajen 
Aşısı…

Özellikle yüz ve ellerdeki volüm kaybı, 
kırışıklıklar, lekeler hiç sevmediğimiz ve cilt 
yaşını olandan da fazla gösteren bulgular. 
Yüzde mimik ile oluşan ince ve derin 
kırışıklıklar, göz etrafı özellikle kaz ayakları ve 
gözaltları sıkıntılı bölgeler. 

Bu sayıda sizlere bu sorunlu bölgeler için 
çok etkili bir tedavi planı sunacağım. Hem de 
bu planın tam mevsimindeyiz.

Belirtmeliyim ki; bu plan bana özgü… 
Belki başka uygulayan hekim arkadaşlarım 
vardır ama ben bilmiyorum. Bana özgü 
dememdeki hikaye şu: Yıllar önce kolajen 
aşıları yeni kullanılmaya başladığı dönemde 
-ki sonuçlarından oldukça etkilenmiştik- 
kolajen aşılarının PRP ile kombine 
edilmesi yani karıştırılarak uygulanmasını 
konuşmuştuk ancak ülkemizdeki bu konuda 
tecrübeli arkadaşlar doğru bulmamışlardı. 
Fakat firma, bu konuyu bu işin mucidi İtalyan 
profesöre sorduğunda, kesinlikle çok daha 
iyi olacağını ve kendisinin bazı hastalarda 
bu kombinasyonu kullandığını ifade etmişti. 
Ben de PRP Kök Hücre uygulaması seven 
bir hekim olarak bundan çok memnun 
olmuştum.
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Hem yazın oluşan olumsuz etkilerden 
kurtulmak hem de kışa hazırlık için hepsi bir 
arada formülü…
m Cilt bakımı her zaman olmazsa olmaz 

ilk adımımız,
m Karbon Peeling, BiorePeel ya da 

New Skin Peel’den biri,
m Kollajen Aşısı ve PRP Kök Hücre 

Protokolü: Bu protokol cildin ihtiyacına göre 
artırılıp azaltılabilir. Buna cilt analizi sırasında 
karar veriyoruz. Burada bahsedilen yaş cilt 
yaşı ya da ihtiyacı olarak düşünülmelidir.

Farklı protokoller oluşturmak mümkün 
ama genel olarak şu şekilde özetlemek 
mümkün.

35 YAŞ ALTI TOPLAM 3 SEANS 
I. Kolajen aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu
II. Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
III. Kolajen aşısı ve PRP Kök hüvre 

enjeksiyonu

35 YAŞ ÜSTÜ
m Kolajen aşısı ve PRP Kök hücre 

enjeksiyonu
m Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
m Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
m Kolajen Aşısı Enjeksiyonu
m Kollajen Aşısı ve PRP Kök hüvre 

enjeksiyonu
Bu hem onarıcı hem anti-aging ve hem 

de gençleştirici protokolün tam zamanı. Bu 
uygulamalar genellikle 10 gün ya da iki hafta 
aralarla yapılıyor ve ihtiyaca göre hemen tüm 
seanslarda dermapenle de kombine ediliyor. 

Sağlıklı ve güzel günler diliyorum. 
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FRİG YOLU’NDA

Yeşim Özkoç

ayak  izlerim

AYAZİNİ KÖYÜ
Afyon tarafından başladığım gezimin 

vadide il durağı Ayazini Köyü oldu.  Afyonka-
rahisar –Eskişehir karayolunun 27. km’sinden 
sağa doğru 4,7 km. daha gidilerek ulaşılan 
Ayazini kasabasının Frigler döneminden beri 
yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek 
kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine 
ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür 
bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyula-
rak yapılmış eserlerdir. Tarihte çok önemli bir 
Hıristiyan ibadet mekanı olan Ayazini Köyü, 
Roma ve Bizans döneminde Metropolis adıyla 
anılan dini bir merkezmiş. Bugün. Ayazini 
köyü yerleşimi ile içine olan bu tarihi mekan 
ziyaretçilerin keşfetmesi için çok katlı iskan 

Geçen yazımda kısaca tanıtmaya çalıştığım Frig Vadisi ve yürüyüş rotalarında 
elbette ben de ayak izlerimi bıraktım. Yürüyerek değil ama arabayla yaptığım 

kısacık gezimde çok şey gördüm, tecrübe ettim ve etkilendim. Daha sonra, daha 
uzun ve detaylı bir geziyi planlayarak ayrıldığım Frig Vadisi’ne ait gezi notlarım ve 

uğrayabildiğim ören yerlerini de sizlerle paylaşmak istedim…

alanlarını (Avdalaz Kalesi), kaya mezarlarını 
ve yine kayaya oyulmuş kiliseleri kapsar. Yü-
rüyerek epey dağınık konumlanmış mekanları 
gezmek çok vakit alsa da bölge halkının inanıl-
maz misafirperver yaklaşımı ve içten ikramları 
gezginlere yorgunluklarını unutturacaktır. 
Daha sonra çayını içmek üzere söz verip ayrıl-
dığımız Ali Dayı bize köy civarında yetiştirilen 
haşhaş ve bölge tarihi hakkında çok bilgi verdi. 
Ayazini mistik bir tarih yolculuğu gibi ve çok 
fotojenik bir yerleşim yeri. Frig, Roma ve Bi-
zans yapılarının kümeleştiği bu Anadolu köyü 
fotoğraf severlere şahane kareler sunuyor. 
Köy halkıyla vedalaşıp hala fotoğraf çekmeye 
devam ederek zar zor köyü terk ettikten sonra 
Göynüş Vadisine doğru yol almaya başlıyoruz.

Yol boyu trüf kaya oluşumları Kapadokya 
bölgesiyle çok benzeşiyorlar. Haşhaş tarlaları-
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nın, ağaçların ve çiçeklerin eşlik ettiği manzara 
çok etkileyici. İnsanın her köşede durup fotoğ-
raf çekesi geliyor ama kararlılıkla Aslan Taş’a 
varıncaya kadar yola devam ediyoruz.

ASLANTAŞ VE YILANTAŞ ANITLARI
Önemli bir kralın mezarı olduğu ve M.Ö.7. 

yüzyılda yapıldığı sanılan Aslantaş, Frig taş 
işçiliğini yansıtan en güzel örneklerdendir. Ön 
yüzüne bir kapı boşluğu açılarak mezar odası 
oyulmuş, kapı boşluğunun her iki yanında 
kükremiş iki heybetli aslan ve ayakları altında 
birer yavru aslan ile kapı üzerinde aslanları 
içine alan hayat ağacı kabartması yapılmıştır. 
Mezar odası; üçgen tavanlı, sol tarafta ölüyü 
yatırmak için kline (sedir) bulunan küçük bir 
odadır.

Yılantaş ise Aslantaş’ın batısında aynı 
kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıt parça-
landığı için onun iç kirişleri görülmekte olup, 
anıtın dış tarafında bir aslan kabartmasının 
sadece baş ve bir ayak kabartması vardır. Yılan 
kabartması anıtın ön yüzünde alt tarafındadır. 
Kapıda birbirine sarılmış iki yılan kabartması 
ile kapının iki yanında da mızraklarıyla yılana 
saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen 
kaya altında olduğundan görülmemektedir. 
M.Ö.700 yıllarında yapıldığını sanılmaktadır.

MALTAŞ
Yine aynı döneme tarihlenen Maltaş da bir-

birine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından 
yaklaşık olarak 500 m. uzaklıkta olup bugün 
zemine gömülü durumdadır. Üçgen çatılı geo-
metrik motifli ve yazıtlı tapınak cephesi vardır.

YAZILIYAKA VADİSİ
Anıtları inceleyip fotoğraflayıp, çevrenin 

de güzel fotoğraflarını çekip yola devam 
ediyoruz. İstikamet Eskişehir’in Han ilçesinde 
bulunan, egzotik ve gizemli görünüşleri ile 
Dağlık Frigya vadilerinden biri olan Yazılıkaya 
Vadisi.

Friglerin başkenti daha önceki yazılarım-
dan birinde tanıttığım Gordion’dur. Devletin 
en güçlü politik merkezi ise krallığın başlan-
gıcından beri en önemli dini merkezi olan 
Yazılıkaya Kibele İnanç Merkezi’dir. Midas 
şehri olarak da anılan bu merkez Yazılıkaya 
Vadisi’nin güney ucunda, Yazılıkaya köyünün 
hemen batısında yer alır. Yüksek ve sarp tüf 
kayalardan oluşmuş Yazılıkaya platosunun 
üzerinde kurulmuştur. Yazılıkaya Kibele 
İnanç Merkezi ve çevresi askeri soylu sınıfın 
yaşadığı Frig Kaleleri ile koruma altın alın-
mıştır. Bugün herhangi bir kalıntısı kalmasa 
da Frig döneminde merkezin surlarla çevrili 
olduğu düşünülmektedir. Ana kayaya açılan 
rampalı yol Kral Yolu olarak bilinir. Rampa 
boyunca yolu sınırlandıran kaya kütleleri 
üzerine figüratif kabartmalar işlenmiştir. 
Şehrin yayılım alanı içinde, plato üzerinde ana 
kayadan yontulmuş anıtsal ölçekli basamaklı 
sunaklar; girişleri platodan başlayan, kaya 
merdivenleriyle inilen tonoz örtülü iki kaya 
tüneli ve güneybatı yönde alt terastaki anıtsal 
kaya sarnıçları en önemli yapıları oluşturur. 
Yerleşmeyi çevreleyen yüksek ve sarp volkanik 
kayalarda ise anıtsal ölçekli fasad, basamaklı 
atlar/sunak ve nişlerden oluşan çok sayıda 
kült yapısı ve oda mezarlar yer alır. Burası çok 
sayıda ve en anıtsal dinî anıtlarla donatılarak 
ayrıcalıklı bir konuma yükseltilmiştir.

MİDAS ANITI
Bu dini metropolün en önemli yapısı Midas 

Anıtı’dır. Frig kaya fasadlarının en görkemli 
örneğidir. Midas şehri platosunun kuzeydoğu 
eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi 
üzerinde yer alır. Anıtın sol üst kısmında, düz-
leştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigce yazıtta 
geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad 
verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar 
nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandır-
mıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. 
Doğuya bakan anıt 17,00 m yüksekliğinde, 
16,50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 
1.20-1.80 m’dir. Tepe akroteri karşılıklı iki 
daire parçasından oluşur. Alınlık ve cephe 
duvarı geometrik motiflerden oluşan zengin 
bir bezeme ile süslüdür. Anıt’ın merkezinde 
kapıyı simgeleyen büyük bir niş yer alır. Burası 
dinî törenler sırasında içine tanrıça Matar’ın 
heykelinin yerleştirildiği en kutsal bölümdür. 
Anıtın üzerinde Frigce yazıtlar vardır. Birinci 
yazıt, anıtın sol üst kısmında, düzleştiril-
miş ana kaya üzerine kazınmıştır, 11.00 m. 
uzunluğundadır. Burada Kral Midas’ın ismi 
okunmaktadır. İkinci yazıt, sağ yan çerçeve 
üzerindedir. Bezeme ile çerçeve kenarı ara-
sında kalan boşluğa yanlamasına soldan sağa 
doğru yazılmıştır. 4.75 m uzunluğundadır. 
Baba sözcüğü ilginçtir. Okunabilmekle birlikte 

anlamları kesin olarak çözülemeyen bu yazıt-
lardan birincisi konum itibarıyla anıtın tümü 
ile ilgilidir. İkincisi ise daha özeldir. Ayrıca, nişi 
çevreleyen ikinci çerçevenin her iki yanında ve 
nişin sağındaki bezemenin alt kısmında çıplak 
gözle güçlükle seçilebilen birkaç Frigce kelime 
vardır. Bunlar oldukça kaba ve yüzeysel olarak 
kazınmıştır. Bunlarda Ana Tanrıça Matar’ın 
adının geçmesi önemlidir. Anıtın solundaki 
nişin içinde bulunan yazıt, nişin sol duvarın-
dan başlar, arka duvarı ve sağ duvarı üzerinde 
devam eder. 4.45 m uzunluğundadır.

Krallığın siyasi olarak yıkılmasından sonra 
da Midas Şehri terk edilmemiş, Hellenistik ve 
Roma dönemlerinde Frig kaya yapıları bazı 
ilave ve değişikliklerle kullanılmaya devam 
etmiştir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirası 
listesine dahil edilmek üzere aday gösterilmesi 
uygun görülen Yazılıkaya ören yeri dünyada 
eşi ve benzeri bulunmayan anıt yapılarıyla 
her türlü olumsuz dış etkilere karşı inatla 
direnmektedir. 

Bütün merkezi saatlerce bizle beraber yürü-
yüp, gezdirip, özveriyle bilgi aktaran Yazılkaya 
Köyü muhtarı Veysel Bey turu tamamladıktan 
sonra bizi evinde çay molasına davet ediyor.  
Çaylarımızı keyifle içtikten sonra, şahane bir 
günbatımı başlarken birkaç km ötede olan 
Gerdek Kaya anıtını da gün batmadan ziyaret 
etmek için misafirperver muhtarımıza tekrar 
gelmek üzere söz verip köyden ayrılıyoruz.

GERDEK KAYA MEZAR ANITI
Hellenistik ve Roma dönemlerinde kulla-

nılmış Dor stili tapınak cephesi taklit edilerek 
oyulmuş bu mezar anıtında, içerlek iki kapı ile 
ölü odasına girilmektedir. Alınlığın üstündeki 
kaya çıkıntısı üzerinde, başsız bir aslan figürü 
de görülmektedir.

Bir günü daha Friglerin ayak izleri peşinde 
batırdıktan sonra vadideki az sayıdaki 
konaklama seçeneklerinden biri olan Midas 
Han’ın yolunu tutuyoruz. Yorgun ama keyifle 
tamamladığımız Frig Vadisi mini gezimiz 
daha uzununu yapmak üzere ilham ve istek 
oluşturuyor. Midas Han’ın bahçesinde gecenin 
sakinliğinin keyfini sürerken,  yeni gezinin 
planlamalarına dair koyu ve heyecanlı bir 
sohbete dalıyoruz…
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GEBELIK sürecinde kullanılan bazı 
ilaçlar, bebek sağlığı için belirleyici 
bir rol oynuyor.Dolayısıyla anne 
adaylarının, hamilelik süresinde 

daha dikkatli olmaları gerekiyor. Anne aday-
larında sıklıkla karşılaşılan mide yanması, baş 
ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ya da şeker 
hastalığı gibi durumlarda doktor kontrolü eşli-
ğinde ilaç tedavisine başlanıyor. Bu kapsamda 
mevsimsel enfeksiyonlar ve hamileliğe özgü 
ağrılara bağlı olarak ilaç kullanımına dikkat 
edilmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkla-
rı ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, 
“Gebelikte kullanılan her ilaç güvenli değildir. 
Çünkü annenin ağızdan aldığı her besin, 
bebeğe de geçmektedir. Dolayısıyla hamilelikte 
ilaç kullanımını sınırlandırmak zorunda kalı-
yoruz. Gebelik boyunca kullanılan ilaçlar kimi 
zaman çocuklarda dikkat eksikliği, otizm gibi 
belirtilere sebep oluyor. Bu yüzden gebelikte 
ilaç kullanımı çeşitli riskleri de beraberine 
getiriyor” diye belirtti. 

“AĞRI KESİCİLER SANDIĞIMIZ 
KADAR MASUM DEĞİL”

Hamilelik döneminde birçok anne adayının 
şiddetli ağrılarla baş etmek zorunda kaldığının 
altını çizen ve gebelikte zararsız sayılabilecek 
ağrı kesici türlerinin parasetamo veya aseto-
minofen türevi ilaçlar olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Yücel Karaman, “Birçok ağrı kesici, bebeğin 
hayati değerleri üzerinde tahmin edildiğinden 
daha fazla rol oynuyor. Bazı ağrı kesici grup-
ları kanı sulandırarak aşırı kanamalara neden 
olabilir. Hatta özellikle gebeliğin 34. hafta-
sından itibaren bebeğin suyunda azalmaya-

Uzmanlar uyarıyor!
AĞRI KESiCiLER 

SANDIĞIMIZ KADAR 
MASUM DEĞiL

Anne adaylarının gebelik sürecinde en çok endişe ettiği 
konuların başında mevsimsel enfeksiyonlara bağlı 

ilaç kullanımı geliyor. Hamilelik döneminde geçirilen 
hastalıklar, beslenme düzeni gibi etkenler bebek sağlığı 
üzerinde önemli rol oynarken, ağrı kesici kullanımı ise 

kafa karışıklığa neden oluyor. Yapılan araştırmalar ise 
bazı ilaç gruplarının doktor kontrolünde alınabileceğini 

gösteriyor. Bu kapsamda gebelik sürecinde sıklıkla kas 
-eklem ağrılarının ve baş ağrılarının yaşandığını belirten 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel 
Karaman, mevsim geçişlerinde enfeksiyon riskinin 

arttığını ve gebelik sürecinde ağrı kesici kullanımının 
doktor kontrolü eşlinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. 
Yücel Karaman

duktusarteriozus olarak adlandırılan damarın 
kapanması sebebi ile bebeğin beklenmedik bir 
şekilde yaşamını yitirmesine kadar yol açabilir. 
Dolayısıyla alınacak her ilaç, doktorun bilgisi 
ve önerisi dahilinde alınmalı, riskler hep göz 
önünde tutulmalıdır” diye belirtti.

“ANTİBİYOTİKLER NE KADAR GÜVENLİ?”
Ağrı kesiciler başta olmak üzere enfeksi-

yonlara bağlı olarak kullanılan antibiyotikle-
rin gebelik sürecinde kritik bir öneme sahip 
olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel Karaman; 
“İdrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu 
enfeksiyonları, diş tedavileri, sinüzit, apse 
gibi enfekte durumlar söz konusu olduğun-
da ilaç kullanımı zorunlu olabilir. Hamilelik 
doğrudan antibiyotik kullanımına engel 
olmasa da hassas dengeleri sağlamak amacıyla 
alınan antibiyotikler de tıpkı ağrı kesiciler gibi 
doktor kontrolünde olmalıdır. Hatta tedaviye 
karar veren doktor, doğum doktoru ile dirsek 
temasında bulunarak bu kararı vermelidir en 
önemlisi de en az zarar verme ihtimali olan 
antibiyotikler seçilmelidir” dedi.
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UZMANLARA göre küçük yaşta kitap 
okuma alışkanlığı, çocukların ilerle-
yen dönemlerde daha hızlı anlama, 
kavrama ve anladığını doğru ifade 

edebilme yeteneklerine katkı sağlıyor. Günü-
müzde ise teknolojinin gelişimi ile çocukların 
ilgi odağı olan tabletler, telefonlar ve oyun 
konsolları çocuğun okuma alışkanlığını arka 
plana atıyor.  Bu kapsamda “Çocuğum niye 
kitap okumuyor?” demek ile “Niye piyano 
çalamıyor?” demenin aynı şey olduğunu dile 
getiren Eğitim Danışmanı Murat Karcıoğlu 
kitap okuma kültürünün oluşmasının anne 
karnında başlayan çocuğun büyüme ve olgun-
laşmasıyla uzun alışkanlıkların ve egzersizle-
rin neticesinde gelişen bir durum olduğunu 
vurguluyor.

Eğitim Danışmanı Murat Karcıoğlu’n-
dan Çocuğun Kitap Okuma Kültürünün 
Oluşmasına Katkı Sunacak Öneriler: 

KİTABA PİJAMA GİYDİRMEYİN!
Kitap okumak her yaş grubu için eğitici ve 

öğretici aktivitelerin başında geliyor ancak 
çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazan-
dırmak için ebeveynlerin de örnek olması 

Çocuğa okuma kültürü 
kazandırmak için

5 ÖNERi

Uzmanlara göre küçük 
yaşta kitap okuma 

alışkanlığı, çocukların 
ilerleyen dönemlerde daha 

hızlı anlama, kavrama ve 
anladığını doğru ifade 

edebilme yeteneklerine 
katkı sağlıyor. Eğitim 

Danışmanı Murat Karcıoğlu 
kitap okuma kültürünün 

oluşmasının anne karnında 
başlayan çocuğun büyüme 

ve olgunlaşmasıyla 
uzun alışkanlıkların ve 

egzersizlerin neticesinde 
gelişen bir durum olduğunu 

vurguluyor.

gerekiyor. Kitabı uykuya geçiş yolculuğundan 
çıkartarak güne yaymak gerekiyor. Bu kap-
samda küçük yaştaki bir çocuğa uykuya geçiş-
te kitap okumanın bir sakıncası olmadığını 
yetişkin çocuklarda ise uyku öncesi okunan 
kitabın daha farklı sonuçlar doğurabileceğinin 
altını çizen Karcıoğlu, “Bu gibi durumlarda ço-
cuk, kitabı sadece yatmadan önce yapılan bir 
eylem olarak görür, zihninde kitabı ninnileş-
tirir. Günün daha erken saatlerinde gerçekleş-
tireceği herhangi bir okuma eylemi çocuğun 
uykusunun gelmesine neden olur. Çocuğun 
severek okuduğu sürükleyici bulduğu kitaplar 
ise gece yatmadan önce okunduğunda ka-
ranlıkta salgılanan uykunun uyarıcısı olarak 
bilinen ‘melatonin’ hormonunun salgılanma-
sını baskılayarak, uyku kalitesinin düşmesine 
neden olabilir” diye belirtti.

KİTAPLIĞINIZI EVİN DEKORU 
OLMAKTAN ÇIKARIN

Evi kitaplığa çevirin. Bırakın dağınık 
kalsın. Çocuklar, dağınıklığı sever. Kitapsız bir 
evden daha kötüsü okuru olmayan kitaplarla 
dolu bir evdir. Kitap, evin her yerinde olmalı-
dır.  Evin banyo veya mutfak gibi alanlarında 
kullanacağınız dergi veya gazetelerin olduğu 
raflar, sehpanın üstünde duran kitaplar 
çocuğun okumaya ilgisini artıracak küçük 
görünen, büyük detayları oluşturur.

KUMDAN KALELER YAPTINIZ, 
PEKİ KİTAPTAN KALELER YAPTINIZ MI?
Oyun, çocuğun en temel ihtiyaçların-

dan biridir. Bu yüzden çocuk için oyun ve 

oyuncağın önemi yadsınamaz. Çocuğa pahalı 
oyuncaklar almak yerine çocuğun hem ken-
dini hem de dış dünyayı keşfetmesine olanak 
sağlayacak kitapları onun oyun sepetindeki 
en değerli oyuncakları haline getirin. Alışveriş 
merkezlerinde oyuncakçılar kadar kitapçıları 
da gezin. Belki de kitapçıda yolunuzun kesişti-
ği bir kitap, çocuğunuzun en iyi oyun arkadaşı 
olacaktır. 

“HER KİTAP BİR MESAJ VERMELİ” 
YANILGISINDAN SIYRILIN

Ebeveynler çoğu zaman  “Her kitabın bir 
iletisi olmalı.” düşüncesi ile çocuklarına kitap 
alırken seçici davranıyor ancak bu bakış açısı 
çocuğu kitap okuma alışkanlığı kazandırırken 
doğru bir yol değil. Bu yüzden kitaplıkta, 
edebi, macera, bilim kurgu gibi her alanda 
okunabilecek hikayeye sahip kitapların yer 
alması gerekir çünkü her çocuğun hayal gücü, 
ilgi alanı farklıdır. Bu yüzden çocukların sev-
dikleri alandaki hikayeleri konu alan kitapları 
okuması merak duygusu ile kitap okuma 
alışkanlığını kuvvetlendirirken hayal güçlerini 
de geliştirir. 

KİTABI ÖDEV VEYA CEZA ARACI OLARAK 
KULLANMAYIN

Kitap okumak çocuğun tüm hayatına 
yayması gereken bir hazdır. Kitap okumayı 
ödev veya ceza aracı yöntemi olarak zorunlu 
hâle getirmek çocuğun kitabı stres halinde 
okumasına, kitaba karşı olumsuz bir tutum 
beslemesine ve okuma alışkanlığının başlama-
dan bitmesine neden olur.  

Murat Karcıoğlu 

CITYÖNERİ
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ANKSIYETE diğer adıyla kaygı bozuk-
luğu, günümüz dünyasının en yaygın 
psikolojik rahatsızlıklarından biri… 
Anksiyetenin diğer adının kaygı bo-

zukluğu olmasının nedeni ise duyduğumuz bu 
kaygıların seviyesinin normalin çok üzerinde 
olup günlük yaşantılarımızı etkilemesinden 
kaynaklanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanla-
rından Uzm. Psk. Erdem Ocak, ikili ilişkilerdeki 
aşırı kıskançlıklar, şüphecilikler, engelleyici 
veya kısıtlayıcı davranışlar, aşırı korumacılık 
gibi durumların birçoğunun anksiyete kaynaklı 
olduğunu söylüyor. “Ya onu daha çok beğenir-
se; benden daha eğlenceli biri… Kesin sevgilim 
beni onun için terk edecek. Oraya gitmemeli, 
kesin başına bir şey gelir” gibi cümlelerin 
temelinde yatan nedenlerden birinin de kaygı 
bozuklukları olduğunu belirten Uzm. Psk. 
Ocak, anksiyetenin yalnızca romantik ilişkileri-
mizi değil aynı zamanda sosyal yaşantımızı da 
olumsuz yönde etkilendiğini anlatıyor.

Anksiyetenin kişinin başkaları ile olan ilişki-
lerine yönelik sorunların ötesinde kendi hayatı 
için problem yarattığına dikkat çekenUzm. 
Psk. Ocak, bunların başında bağımlılıkların, 
kararsızlıkların ve kendini engelleyici davra-
nışların yer aldığını söylüyor. Uzm. Psk. Ocak, 
“Örneğin uyuşturucu ve alkol içerikli madde-
lerin kötüye kullanımı, kısa süreli bir rahatla-

maya sebep olmakta; bu yüzden kaygılanma 
durumunun kontrol edilemediği her durumda 
kişi, bu maddelerin kullanımına ihtiyaç duyar. 
Sonuç olarak bir süre sonra bu tür maddelere 
yönelik bağımlılıklar oluşur. Bu da kişinin hem 
fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz 
yönde etkiler. Öte yandan anksiyeteye bağlı 
problemlerden bir diğeri de kişinin bir türlü 
yeni bir şeye başlayamaması, sürekli kararsızlık 
içinde kalma gibi kendini engelleyici davranış-
larıdır. “Ya dışarı çıktığımda birisinden hastalık 
kaparsam... Ya kaza geçirirsem, ya spora 
gittiğimde sakatlanırsam. Ya başıma bir şey ge-
lirse…” gibi düşünceler sebebiyle kişi, yapmak 
istediği birçok şeyi yapamayacak duruma gelip 
kendi kendini kafese kapatır” diyor.

Bütün bunların normalde hayat içerisinde 
yaşanabilecek olaylar arasında yer aldığını 
hatırlatan Uzm. Psk. Ocak, şöyle devam ediyor: 
“Fakat anksiyete bozukluğu olan kişiler, bu gibi 
durumlar ile başa çıkamayacaklarını düşünüp, 
kendilerini çoğunlukla bir çaresizlik durumu 
içerisinde görmelerine ve günlük yaşantıların-
da oldukça fazla problem yaşamalarına sebep 
olur. Bilmelisiniz ki kaygı bozukluğu çeşitli 
bilişsel müdahalelerle üstesinden gelinebilecek 
bir durum. Eğer bu tür problemler yaşıyorsanız 
bunun için tek yapmanız gereken, konu ile ilgili 
bir uzmandan psikolojik destek almak.”

ANKSiYETE 
PSiKOLOJİK 
DESTEKLE 
ATLATILABiLiR

Günlük hayatımızda 
hepimiz bazı nedenlerle 

kaygıya kapılıyoruz. 
Ancak bu kaygılar 

hayatımızı etkileyecek 
şekilde, aşırı seviyeye 
ulaştığında anksiyete 
olarak tanımlanıyor. 
DoktorTakvimi.com 

uzmanlarından Uzm. Psk. 
Erdem Ocak, anksiyeteye 

dair merak edilenleri 
anlatıyor.
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KIŞILER olumlu ya da olumsuz 
fark etmeksizin yeni bir durumla 
karşılaştıklarında kaygı belirtileri 
gösterebilirler. Kaygı duygusu, dışa-

rıdan gelen tehdidin tam olarak ne olduğunun 
bilinmemesi ve geleceğe yönelik sınırların 
belirsiz olmasından kaynaklı hissettiğimiz 
bir duygudur. Buradan baktığımızda kişilerin 
algıladıkları ekonomik durumlarının ve yaşa-
dıkları ülkenin ekonomik dalgalanmalarının, 
ruh sağlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu söylenilebilir.  

EKONOMİK DALGALANMALAR KİŞİLERİN 
YAŞAMLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hayat aslında belirsizlikler üzerine kurulu-
dur. Bu belirsizlikler ister olumlu olsun ister 
olumsuz, belirsiz olan her durum kişilerde bir 
takım olumsuz duyguları tetikleyebilir. Belirli 
düzeyde hissedilen kaygı aslında sağlıklı bir 
duygudur. Bizi motive eder, tehlikelere karşı 
kendimizi ve çevremizdekileri korumamıza ve 
önlemler alarak hayatta kalmamıza yardımcı 
olur. Örneğin; bu durumda kaygı kişiyi çalış-
maya, planlamaya, sorgulamaya, gelişmeye ve 
birikim yapmaya itebilirken daha yoğun hisse-
dilen kaygı ise kişinin yaşamdan aldığı doyumu 
olumsuz yönde etkileyebilecek düşünce ve 
davranışlara itebilir. Dolayısıyla hissedilen kay-
gının yoğunluğu ve kişinin günlük hayatındaki 
işlevselliği üzerindeki etkisinin, ruh sağlığı 
üzerinde belirleyeci bir faktör olduğu söylene-
bilir. Rutinler kişilerin olumsuz duygularla baş 
edebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Kişiler içinde bulundukları belirsizliği gün için-
deki rutinleriyle farkında olarak ya da farkında 
olmadan belirli hale getirirler. Örneğin, sabah 
belli saatlerde uyanmak, işe gitmek, işten 
sonra dışarıda bir şeyler içmek ya da yemek 
yemek, spor yapmak, sosyal aktivitelerde 
bulunmak, belirli zamanlarda seyahat etmek, 
alışveriş yapmak, hobileriyle ilgilenmek gibi 
tüm bu aktiviteler kişilerin hayatındaki moti-
vasyonel rutinler arasında yer alabilir. Kişilerin 
yaşamlarındaki bazı faktörler mevcut rutinleri 

üzerinde engelleyici ya da bozucu rol oyna-
yabilmektedir. Ne yazık ki günümüzde gerek 
Pandemi koşulları gerekse mevcut ekonomik 
dalgalanmalar, kişilerin günlük rutinlerini 
gerçekleştirebilmesini zorlaştırabilmekte 
hatta rutinleri üzerinde bozucu etkiye neden 
olabilmektedir.

EKONOMİK KAYGIYLA 
BAŞA ÇIKMADA NELER YAPILABİLİR?

Geçmişe ve geleceğe yönelik hatalı düşünce-
ler yerine gerçekçi ve işlevsel düşüncelere odak-
lanın. Olumsuz duygular karşısında duygusal 
yeme ya da duyguları bastırma gibi işlevsel 
olmayan tutumlardan uzak durmak son derece 
önemlidir. Bu süreçte duygu ve düşünceleri 
ifade etmek, aile ya da yakın arkadaşlardan 
maddi veya manevi destek talep etmek, duygu 
paylaşımında bulunmak ve sevdiklerimizle 
vakit geçirmek gibi aktivitelerin olumsuz 
duygunun azalmasında önemli bir faktör 
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 
yeterince iyi uyumak, düzenli beslenmek, kişiyi 
rahatlatacak yoga, meditasyon ya da gevşeme 
egzersizleri gibi tekniklerden faydalanmak 
da işlevsel baş etme yöntemleri arasında yer 
almaktadır.
m Ekonomik durumunuzu daha verimli 

bir şekilde yöneteceğiniz yolları değerlen-
dirin.

Ekonomideki belirsizlik ve tutarsızlıklar 
karşısında kişilerin ekonomik durumlarına 
göre yeniden planlama yapmaları oldukça 
önemlidir. Planlamalar başlangıçta kişide 
endişe ve ümitsizlik uyandırsa dahi özellikle 
öncelikli ödeme planlarının yapılması ve gi-
derlerin yeniden değerlendirilmesi gibi çözüm 
arayışlarının kişiyi uzun vadede rahatlatabildi-
ği görülmektedir. 
m “Ya Hep Ya Hiç” yapmak yerine ru-

tinlerinizi yeniden düzenleyin.
Mevcut sürdürülebilir rutinlere mümkünse 

devam edebilirsiniz. Devam edilmesi maddi ya 
da manevi açıdan güçlük oluşturan rutinler ye-
rine yeni rutinler oluşturmak kişilerin olumsuz 

EKONOMiK 
KAYGI iLE 

NASIL BAŞA 
ÇIKILIR?

Son zamanlarda cevabını bilemediğimiz sorularla belirsizlikler 
içerisindeyiz. “Kazandığım para ile geçimimi sağlayabilecek miyim? 
İhtiyaçlarımı rahatlıkla karşılayabilecek miyim? Keyif alanlarıma yer 

ayırabilecek miyim” gibi cevabını aradığımız belirsiz düşüncelere 
yoğun bir şekilde maruz kalmaktayız.  İstanbul Okan Üniversitesi 
Hastanesi Psikoloji Uzmanı Kln. Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, 

ekonomik kaygı hakkında açıklamalarda bulundu.

duygu durumları üzerinde rahatlatıcı bir etki 
oluşturabilmektedir. Örneğin; maliyeti yüksek 
bir spor salonuna gitmekten tamamen vazgeç-
mek yerine ekonomik durumunuza uygun bir 
spor salonuna gitmek, evde spor yapmak ya da 
açık alanda yürüyüş yapmak gibi yeni rutinler 
oluşturmak kişilerin iyi olma halinde önemli 
bir rol oynamaktadır.
m Sosyal medyanın aşırı kullanımından 

uzak durun!
Gün içerisinde gerek gazetelerde gerekse 

televizyon gibi kitle iletişim araçlarında ve sos-
yal medya kanallarında ekonominin durumu 
hakkında çok fazla olumsuz habere maruz kal-
maktayız. Olumsuz bir durum, duygu ya da dü-
şünceye sürekli olarak maruz kalmak kişilerde 
kaygıyı tetikleyebilmekte hatta var olan kaygıyı 
arttırabilmektedir. Bu noktada sınırlandırma-
nın, kaygı belirtileri üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğu söylenebilir. Burada kast edilen 
var olan gerçekliği inkâr etmek ve görmezlikten 
gelmek değildir. Tabii ki de kişiler birtakım 
bilgiler edinmeli ve gündemi takip etmelidirler. 
Ancak yoğun kaygı oluşturacak içeriklere sınır 
getirmek ve aşırı maruz kalmaktan kaçınmak 
kişilerin iyi olma halinin artmasında önemli bir 
etkiye sahiptir. Örneğin, "Sabahları kalktığım-
da 10 dakika haberlere bakacağım" şeklinde kişi 
kendi yaşam düzenine göre medya kullanımına 
sınırlama getirebilir.

Ancak tüm bunlara rağmen kişi mevcut 
durumla baş etmekte güçlük yaşıyorsa, kişinin 
duygu yoğunluğunda bir azalma olmuyorsa ya 
da duygunun şiddeti giderek artıyorsa ve bu 
durum kişinin günlük hayatını ve işlevselliğini 
olumsuz yönde etkilemeye başladıysa psikote-
rapi desteğinin alınması kişinin psikolojik iyi 
olma hali açısından oldukça önemlidir. 
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ÖZELLIKLE pandemi nedeniyle evde 
kalınan günlerde hem hareket ek-
sikliği yaşanıyor hem de sıkıntıdan 
daha fazla besin tüketiliyor. Bunla-

rın yanına sağlıksız beslenme eklenince kilo 
artışı kaçınılmaz hale geliyor. Böylelikle bağı-
şıklık düşebiliyor, Koronavirüs ve mevsimsel 
gribin yanı sıra kalp-damar rahatsızlıkları ile 
diyabet gibi birçok rahatsızlığa kapı aralana-
biliyor. Bağışıklığı güçlendirerek zayıflama-
nın mümkün olduğunu söyleyen Beslenme 
Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, 
yapılacak diyetin kişiye özel olması gerektiğini 
vurguluyor. Her diyetin herkese uymayacağını, 
kalori hesabı yapmadan da zayıflanabileceğini 
belirten Demirkaya, uygun beslenme öneri-
lerinde bulunuyor ve diyette doğru bilinen 
yanlışları sıralıyor.

CITYBESLENME

Depresyon için 
balık

Bağışıklığa 
maydanoz

Diyet kişiye 
özeldir

Bir kibrit kutusu 
peynir efsanesi

Ekmek ve limon

Kilo ile 
ilgili doğru 

bilinen 
efsane 

yanlışlar

Aşırı kilo almak, kalp-
damar rahatsızlıklarından 
diyabete varıncaya kadar 
birçok hastalığa neden 
oluyor. Beslenme Uzmanı ve 
Diyetisyen Pınar Demirkaya, 
bu doğrultuda uygun 
beslenme önerilerinde 
bulunurken, doğru bilinen 
yanlışları sıralıyor: “Suya 
limon katmak zayıflatmaz, 
ekmek tek başına kilo 
aldırmaz...”

KIŞ mevsiminde güneş ışığından en az 
ölçüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı, 
depresyon riskini artıran faktörler arasında 
yer alırken, depresyon ise kilo alımını tetik-
leyebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu 
ve balık gibi Omega 3 zengini gıdaların diyet 
planında bulunması yarar sağlıyor.

KORONAVIRÜS, soğuk algınlığı, mev-
simsel grip için bağışıklığı korumak önemli 
olduğundan, kış aylarında düşüşe geçen bağı-
şıklık için çinko ve C vitamini alımına dikkate 
etmek gerekiyor. Maydanoz, yumurta, yulaf, 
kırmızı pancar, avokado, brokoli, kivi, tahin, 
kabak çekirdeği gibi besinler, formu korurken 
bağışıklığı güçlendiriyor.

HERKESE aynı beslenme programı uygu-
lanmaz, bu büyük bir hata olur. Çünkü her-
kesin ihtiyacı, alışkanlıkları ve metabolizması 
farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri 
de farklı. Bazı beslenme modelleri diyabet 
ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda tercih 
edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu kişiye 
özel olarak hazırlanmalı.

Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuç-
lar verebiliyor. Eskiden her yerde ‘bir kibrit 
kutusu peynir, beş adet zeytin tüketilince 
zayıflayabilirsiniz’ veya ‘yalnızca karbonhid-
ratsız beslenerek kilo verebilirim’ gibi diyet 
efsaneleri konuşulurdu. Ancak tüm bunlar 
çok yanlış çünkü sağlıksız ve diyet yapmak 
sağlıksız beslenmek demek değil. Zayıf bir 
bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç 
önemi yok.

EKMEK tek başına ne kilo aldırıyor ne de 
zarar veriyor. Unutulmamalıdır ki, ekmeğin 
kombine edildiği besinler ve ekmek türüne 
göre bu durum değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, 
toplumda yine doğru bilinen bir yanlış daha 
var: Bilinenin aksine suya limon katmak 
zayıflatmaz, yalnızca ekstra C vitamini alımına 
yardımcı olur. C vitamini bağışıklık için önemli 
ama fazlası vücuttan atılıyor.
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VÜCUDUN belirli bölgelerinde 
biriken yağın kaybedilmesini 
ve metabolizmayı çalıştırarak 
hızlı bir şekilde kilo verilmesine 

yardımcı olan aralıklı oruç diyetinin hem kilo 
kontrolü hem de bazı metabolik sorunlarla 
başa çıkabilmek açısından çok etkili 
olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih 
Özel, “Her gün bu şekilde beslenmek yerine 
genel olarak alınan kaloriyi azaltmak için hiç 
olmazsa haftada 2-3 kez aralıklı oruç diyeti 
uygulanabilir” dedi.

AÇLIK HÜCRELERİ HAREKETE GEÇİRİYOR
Hücrelerin açlık dönemlerinde 

evrimsel olarak korunmuş olan savunma 
mekanizmalarını ortaya çıkardığını hatırlatan 
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, 
“Bu mekanizmalar glukoz regülasyonunu 

Aralıklı 
oruç diyeti 

her gün 
uygulanmalı 

mı?

Son yılların popüler diyeti 
olan aralıklı oruç oldukça 

tercih ediliyor. Kalori 
kısıtlaması ve aralıklı açlığın 

insan sağlığı için oldukça 
yararlı bir beslenme yöntemi 

olduğunu ancak bu diyetin 
her gün uygulanmaması 

gerektiğini belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi 

Gastroenteroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Melih Özel, “Aralıklı 

oruç diyetini her gün 
uygulamak sürdürülebilir 

olmayabilir. Haftada 2-3 gün 
bu diyetin uygulanması hem 

kilo kontrolü hem de sağlık 
açısından oldukça faydalı” 

açıklamasında bulundu.

kontrol ediyor, inflamasyonu baskılıyor ve 
stres direncini artırıyor. Bu sayede, oksidatif 
ve metabolik strese karşı direnç yolakları ve 
hasarlı moleküllerin uzaklaştırılması ya da 
tamiri mekanizmaları aktifleştiriyor” diye 
konuştu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Aralıklı beslenme ve aç kalmanın, 

yaşam süresini uzattığını gösteren 
çalışmaların da yapıldığına dikkat çeken 
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih 
Özel, “İnsanların aralıklı beslenme konusunu 
uzun yıllar sürdürüp, sürdüremeyeceği 
ve eğer sürdürebilirlerse, bunun insan 
yaşamını uzatıp uzatmayacağı konusu 
henüz tam olarak bilinmiyor. Ek olarak 
klinik çalışmalar genellikle genç veya orta 
yaşlı hasta gruplarında yapıldığı için bu 
sonuçların tüm yaş gruplarına yönlendirilip 
yönlendirilemeyeceği de berrak değil. Aslında 
sorun günlük alınan toplam kaloride ve deyim 
yerindeyse abur cubur yenip yenmemesinde 
yatıyor” dedi.

KADINLAR 12-14 SAAT, ERKEKLER 
14-16 SAAT ARALIKLI ORUÇ UYGULAYABİLİR

Seçilen aralığa göre kadınlarda 12-14 
saat, erkeklerde 14-16 saatlik bir “oruç” 
sonrası alınan yüksek proteinli bir öğünün 
gün içerisinde glisemik kontrolü ve keton 
cisimlerinin yakılmasında çok etkili olduğunu 
belirten Prof. Dr. Melih Özel, “Gün içerisinde 
alınan total kalori, günlük fiziksel aktivite, 
kalori harcama düzeyi ve diyetin içeriği de 
önemli. ‘Kahvaltı’ yerine günün ilk öğünü 
demek daha doğru olur” şeklinde konuştu.
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DOÇ. Dr. Yeşim Garip Çimen, 
“Boyun-sırt ağrıları, omuz, dirsek, 
el bileği ağrıları ve ellerde uyuşma” 
ile ortaya çıkan karakterize belirti 

ve bulgulara “Bilgisayar Kullanımı ile İlişkili 
Mesleki Kas İskelet Sistemi Bozuklukları” 
adı verildiğini söyledi. Doç. Dr. Çimen bu 
rahatsızlıkların işe bağlı sakatlık ve iş gücü 
kaybının en önemli nedenlerinden biri 
olduğunun altını çizdi. 

AĞRILARI ARTIRAN RİSK FAKTÖRLERİ 
Doç. Dr. Çimen, ofis çalışanlarında en sık 

görülen ağrıların boyun ve sırt bölgesinde 
olduğuna değinerek “Bilgisayar başında 
mola vermeden oturma, yanlış oturma 
pozisyonu, omuz, dirsek ve el bileklerinin 
yanlış pozisyonlanması, uzun süreli aynı 
pozisyonda kalma; monitör, klavye ve fare gibi 
bilgisayar donanımlarının yanlış kullanımı 
risk faktörlerinin başında gelir” dedi. Doç. 
Dr. Çimen uzun süre bilgisayar kullananlarda 
“servikal strain (boyun düzleşmesi), servikal 
omurgada anteriora angulasyon (boyun 
aksında açılanma), servikal disk hernisi 
(boyun fıtığı), dorsal kifoz (sırtta kamburluk), 
karpal tünel sendromu ve Quervain tendiniti 
(başparmak tendonunun sıkışması)” 

Bilgisayar başında çalışanlar dikkat!
HER YARIM SAATTE BİR MOLA VERİN!

Bilgisayar kullanımının 
yaygınlaşması, sırt ve boyun 

ağrıları başta olmak üzere 
birçok kas iskelet sistemi 

sorununu da beraberinde 
getirdi. Acıbadem Ankara 
Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Yeşim Garip 

Çimen, bilgisayar karşısında 
çalışanları her yarım saatte 

bir mola vermeleri için uyardı 
ve ağrıları engelleyebilecek 

egzersiz yapmalarını önerdi.
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Boyun egzersizleri

Omuz egzersizleri

El ve el bileği 
egzersizleri
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risklerinin arttığına dikkat çekti ve bunlara 
göz sorunları, baş ağrısı, yorgunluk gibi 
belirtilerin de eşlik ettiğini söyledi. 

ÇALIŞMA MASANIZI 
POSTÜRÜNÜZE GÖRE AYARLAYIN

Oluşabilecek ağrıları önlemek için 
ergonomik önlemlerden bahseden Doç. 
Dr. Çimen, doğru pozisyonun önemini 
anlattı. Doç. Dr. Çimen, masa yüksekliğinin 
60-75 cm, genişliğinin ise en az 90 cm 
olması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: 
“Masada öne eğilmeden oturulmalı ve baş, 
kulaklar omuz hizasında olacak şekilde 
dik tutulmalı. Ayaklar yere düz bir şekilde 
temas etmeli, dizler yaklaşık doksan derece 
bükülmeli. Gerektiğinde ayak tahtalarından 
yararlanabiliriz. Sandalye 360 derece 
dönebilmeli ve arka eğimi, yüksekliği ve 
kollukları ayarlanabilir olmalı. Güvenli 
hareket için beş ayaklı olması tercih edilmeli 
ve sandalye yüksekliği ise ortalama 40-50 cm 
olmalı. Belin dik durmasını sağlayacak şekilde 
ayarlanmalı ve sırt sandalyeye yaslanmalı. Bel 
kavisi bir bel yastığı ile desteklenmeli.”

Monitör konumunun nasıl olması 
gerektiğini anlatan Doç. Dr. Yeşim Garip 
Çimen “Monitör ekranının üstü gözümüzle 
aynı seviyede ya da gözümüzden birkaç cm 
yukarıda olmalı. Daha alçakta olduğunda 
boynumuzu aşağı eğmek ve boyun 
kaslarımızdaki gerilimi artırmak durumunda 
kalırız” dedi. 

KLAVYE VE FARE NASIL DURMALI?
Klavye ve farenin doğru pozisyonlarda 

olması gerektiğini de söyleyen Doç. Dr. 
Çimen “Klavye ve fare dirsekler 90 derece 
bükülecek şekilde konumlandırılmalı. Klavye 
ve faremizi konumlandırırken, parmaklarımız, 
bileklerimiz, kollarımız ve omuzlarımızdaki 
fazla gerilimi azaltmak ve onları olabildiğince 
rahat bir pozisyonda tutmamız gerekir. 
Fare elimize uygun boyutta olmalı. Ellerde 
uyuşma varsa el bileklerini destekleyici bir ped 
kullanabiliriz” diye konuştu. 

 İş erişim mesafesinin düzenlenmesinin 
öneminden bahseden Doç. Dr. 
Çimen “Çalışma alanı oluşturulurken çok sık 
kullanılan malzemelerin erişim mesafesinin 
10 cm’yi, orta sıklıkta kullanılan malzemelerin 
erişim mesafesinin ise 30 cm’yi geçmemesine 
özen gösterilmeli. Böylelikle kas ve 
tendonlarda fazla gerilmeye bağlı ağrı ortaya 
çıkması engellenmiş olacağı gibi iş verimi de 
artar” dedi.

HER YARIM SAATTE BİR MOLA
“Sürekli ofis koltuğunda oturmak 

postürümüzün bozulmasına neden 
olacağından kısa süreli ama sık dinlenme 
araları önerilir. Aynı pozisyonda kaldığımızda 
eklemlere gerektiğinden fazla yük binecek, 
kas ve tendonlarda gerginlik olacaktır. Bu 
yüzden 30 dakikada bir, birkaç dakika mola 
vererek ofis içinde yürümek uygundur. Ayrıca 
düzenli egzersiz yapmamız gerekir” diyen Doç. 
Dr. Çimen ofis çalışanlarında kas ve iskelet 
sistemi bozukluklarından korunmak için şu 
egzersizleri önerdi:

Her hareketi 10 kere tekrarlamak üzere, 
günde iki kez; 
m Her iki elinizi alnınıza dayayın, başınızı öne 
doğru itin ve bu sırada ellerinizle boynunuzun 
hareketine engel olmaya çalışın, 
m Her iki elinizi başınızın arkasına dayayın, 
başınızı arkaya doğru itin ve ellerinizle boynu-
nuzun hareketine engel olmaya çalışın,
m Sağ elinizi yüzünüzün sağ tarafına koyun, 
başınızı sağa doğru itin ve sağ elinizle boynu-
nuzun hareketine engel olun, 
m Sol elinizi yüzünüzün sol tarafına koyun ve 
başınızı sola doğru itin. Bu sırada boynunuzun 
hareketine sol elinizle engel olmaya çalışın, 
m Başınızı nazikçe çeneniz göğsünüze de-
ğecek şekilde öne eğin ve burada 5 saniye 
tuttuktan sonra nazikçe arkaya doğru eğin, 
m Başınızı kulağınız omzunuza değecek 
şekilde hafifçe sağa doğru eğerek, 5 saniye 
tuttuktan sonra aynı şekilde sola doğru eğin,
m Başınızı omzunuzu görecek şekilde sağa 
döndürün, burada 5 saniye tuttuktan sonra 
aynı şekilde sola döndürün.

Bu egzersizleri saat başı 10-15 kez yapın;
Her iki omzunuzu yavaşça kulak memelerinize 
doğru kaldırıp indirin.

Bu egzersizleri saat başı 10-15 kez yapın;
Dik oturun, kollarınızı 90 derece bükerek kol-
larınızın iç tarafını karşıya doğru getirin; avuç 
içleriniz yukarı baksın. Parmaklarınızı yumuşak 
bir cisim kavrıyormuş gibi açıp kapatın. 
Aynı pozisyonda, el bileklerinizi parmaklar 
yukarıya gelecek şekilde zorlamadan bükün, 
burada 5 saniye tuttuktan sonra yavaşça par-
makları aşağıya gelecek şekilde eğin.
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Deniz Gözükızıl

Disney+ çarpıcı abone 
sayısı ile Türkiye’de 

büyümeye devam 
ediyor

Apple, iPhone’unuzdaki 
REKLAMLARI ARTTIRIYOR
ŞIMDIYE kadar reklamları arama 

temelinde sunan Apple, yeni dönem-
de uygulama sayfalarının en altında 
başka uygulamaların reklamlarını 

yerleştirmeye başlayacak. Firma aynı zaman-
da market açıldığı zaman karşımıza çıkan 
“Bugün” kısmına da uygulama reklamları al-
maya başlayacak. Reklamların altına “reklam” 
olduğunu açık olarak belirtecek firma, ortaya 
çıktığı kadarıyla reklamları diğer uygulamala-
rına da genişletecek. Bloomberg’in haberine 

göre Apple, iPhone’lar ve diğer ürünlerde 
yerleşik olarak gelen uygulamalarda da reklam 
gösterecek. Bu bağlamda Haritalar, Kitaplar 
ve Podcast’ler uygulamalarında da reklamla-
rın karşımıza çıkacağı aktarılıyor. Servisleri 
ve uygulamalarındaki reklamların sayısını 
artırma konusunda birçok farklı test yaptığı 
aktarılan Apple, Apple TV gibi diğer cihazları 
için de bu stratejiyi uygulayabilir. Belki de 
reklamlı/reklamsız olmak üzere yeni abonelik 
paketleri bile gelebilir, bekleyip göreceğiz.

DISNEY+ Türkiye’de 2 milyon 
aboneyi geçti. Yıl başına kadar bu 
rakamın 3 milyona ulaştırılma-
sını hedefleyen Disney Plus üst 

yönetiminin, Türkiye pazarı için ek bütçe 
çıkarma kararı aldığı konuşuluyor. En büyük 
rakip Netflix’in ise en son duyduğumuzda 
Türkiye’de 3,5 milyon abonesi vardı. Ancak 
bu rakamın şu an daha düşük olduğu tahmin 
ediliyor. Bu arada firma tarafından kısa süre 
önce resmi olarak yapılan duyuruya göre tüm 
Disney servisleri (Disney+, Hulu ve ESPN 
Plus) toplamda 221 milyon aboneye ulaşmış 

durumda. Bu durumda Disney toplamda 220 
milyon aboneye sahip Netflix’i geride bıraktı 
diyebiliriz. Global olarak Disney+ tek başına 
son çeyrekte kazandığı 14,4 milyon yeni abo-
ne ile toplam 152 milyon seviyesini görmüş 
durumda. Türkiye’de hızlı şekilde büyüyen ve 
yerli içeriklere ciddi yatırım yapan firma, ABD 
merkezli olarak aylık 7,99 dolar olan fiyatını 
8 Aralık tarihinde 10,99 dolar seviyesine çı-
karılıyor. Bu zammın diğer ülkelere yansıyıp 
yansımayacağı henüz belli değil. Disney+’ın 
hali hazırda Türkiye fiyatı aylık 34,99 TL, 
yıllık ise 349,90 TL.

APPLE, geçtiğimiz haftalarda 
App Store‘dan daha fazla gelir 

elde etmek ve geliştiricilerin 
uygulamalarını öne çıkarma 

konusunda farklı imkanlar 
yaratmak adına yeni bir adım 

attı. Bu adım kapsamında 
da uygulama marketine 

yeni reklamların geleceği 
duyuruldu. 
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Türkiye pazarına yeni 
giren akıllı saat:
Realme S100

CITYTEKNOLOJİ

BAHÇELERDE kesintisiz 
internet keyfi için kullanılabi-
lecek çözümlerin ilki, power-
line adaptörler. Yazlık gibi 

bahçeli standart büyüklükte bir evin 
bahçesi için powerline adaptörlerle 
hem kablolu hem kablosuz bağlantı 
sağlanabiliyor. En basit tanımıyla 
evin elektrik hattını aynı zamanda 
interneti de taşıyan bir hat haline 
getiren powerline teknolojisiyle, eğer 
bahçeli evin elektrik hattı tek fazlı 
ise ve bahçede elektrik prizi/prizleri 
bulunuyorsa bağlantı sorunu kolayca 
çözülebiliyor. Genelde iki adaptörden 
oluşan bir kit halinde satılan power-
line adaptörlerden biri modeme ve 
elektrik hattına, diğeri ise bahçedeki 
prize takılarak kullanılabiliyor. Böylece 
bahçede de evin içindeki gibi güçlü 
bir bağlantı sağlanıyor. Rahatlıkla her 
yere taşınabilen powerline adaptörler, 
yazlıktan dönüşte diğer evin içinde ya 
da taşınıldığında yeni evde, istenen 
her yerde kullanılabiliyor.

 Eğer bahçeli evin elektrik hattı tek 
fazlı değilse ya da bahçe çok büyükse 
dış mekanlar için özel üretilen erişim 

noktaları (access point) bulunuyor. 
Daha çok kurumsal projeler için akla 
gelen bu ürünler, TP-Link’in kolay 
kullanım ve yönetim özellikli çözümle-
ri sayesinde evlerde, sitelerde de rahat-
lıkla kullanılabiliyor. Örneğin havuzlu, 
geniş bahçeli bir ev ya da site için EAP 
serisi dış mekân erişim noktaları güçlü 
ve kesintisiz WiFi keyfini garanti eden 
ürünler.

 Açık alanda son derece geniş 
kapsama alanı sağlayan, çok sayıda ci-
hazın ağa erişimini destekleyen ve PoE 
(Power over Ethernet) özelliği saye-
sinde elektrik hattı çekilmesine gerek 
kalmadan da kurulabilen bu ürünler, 
açık alanlar için özel tasarlandığından 
her tür hava koşuluna dayanıklılar.

 Bu iki çözümün yanı sıra bahçeli 
evde oturan Deco Mesh sistemi kul-
lanıcıları bahçede internet keyfi için 
yine Deco çözümlerini tercih edebilir-
ler. TP-Link’in ev Mesh WiFi sistemi 
olan Deco ailesinde powerline ile mesh 
teknolojisini birleştiren bir model de 
mevcut. Deco P9 ürünü, katlı ve bah-
çeli evler için ideal çözümler arasında 
yer alıyor.

BBK firmalarından Realme, Türkiye’ye 
yeni bir akıllı saat modeli getirdi; 
Realme S100

Firmanın aktardığına göre;
“Realme, her geçen gün sunduğu farklı eko-

sistem ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek, 
Watch S100 ile şık tasarımı, dayanıklı yapısı, 
yenilikçi özellikleri ve uzun ömürlü pili ile kul-
lanıcıları her yönüyle etkileyecek bir deneyim 
sunacak. 

“Watch S100, sağlıklı bir yaşam sürmek 
isteyen herkesin ihtiyacı olduğu verileri sağla-
yacak özelliklerle donatılmıştır; koşu, yürüyüş, 
bisiklet, futbol, basketbol, dans, yoga gibi 24 
farklı spor modu ile egzersiz verilerini doğru 
bir şekilde izler ve analiz eder. Bu şekilde kul-
lanıcılar egzersiz sırasında dikkat dağınıklığı 
yaşamadan sporuna odaklanabilir ve Watch 
S100 spor verilerini kaydederken, keyifle 
sporlarını tamamlayabilmektedir. Adımsayar, 
cilt sıcaklığı ölçümü, kan oksijen doygunluğu 
ölçümü ve nabız ölçümü özelliklerine sahip 
olan Watch S100, vücut verilerini 7/24 takip 
ederek bu değerlerdeki değişimleri anlık olarak 
takip edebilmeyi sağlar. Profesyonel düzeyde 
ölçüm yapan sensörleri ile Watch S100, her 
an sağlığının zirvesinde kalınmasına yardımcı 
olur ve uyku kalitesi monitörü sayesinde uyku 
alışkanlıklarını düzenleyebilmek için gece 
uykularını izler ve topladığı veriler ile uyku 
analizleri oluşturur. Watch S100, 260 mAh pili 
sayesinde tek şarjda 12 güne kadar kesintisiz 
bir kullanım ömrü sunar. Bu sayede kullanıcı-
ları uzun yolculuklarında dahi hiç düşünme-
den realme Watch S100’ü koluna takıp şarj 
problemi olmadan kullanabilmektedir. Aynı 
zamanda 1.69” (4.3 cm) geniş ve parlak ekrana 
sahip Watch S100, özelleştirilebilir yüzlerce 
saat yüzü arasından birini seçerek etkileyici 
canlılıkta ekranlar yaratılmasına olanak tanı-
maktadır. 

Ayrıca hava durumu tahminlerini görün-
tüleyebilir, bağlı bulunduğu akıllı telefonların 
müzik, kamera, fener gibi özelliklerini kontrol 
edebilir ve telefonumu bul özelliğini aktifleşti-
rebilmektedir. Realme Watch S100 kullanıcıla-
rını hayatının her anını kolaylaştırma vaadiyle 
gelecek. Sağlam bir kullanım deneyimi için 
metalik yüzeyli birinci sınıf bir kadran ve IP68 
1,5 Metre Suya Dayanıklılık özellikleri ile 
donatılmış Watch S100 şık görünüşüyle her 
koşulda dikkat çekmeyi başaracak.”

TP-LiNK iLE BAHÇEDE 
KESiNTiSiZ iNTERNET

Yaz aylarında zamanın çoğu evin dışında geçiriliyor. 
Evlerin içindense açık alanlarda, balkon ya da 

bahçelerde olmak tercih ediliyor. Yazlığa gidenler 
de çoğunlukla bahçeli evlerde yazı geçiriyorlar. Açık 

alanda olmak pek çok açıdan iyi olmakla birlikte, 
eğer bahçede internete ulaşmak sorunlu ise can 

sıkabiliyor. Sürekli çevrimiçi olma ihtiyacında olan 
günümüz insanın bahçe keyfi kaçabiliyor.
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ANTALYA’DA 
DÜNYA MARKALARI iLE
YENi YAŞAM MERKEZi
“FENIX CENTER”
Fenix Yapı tarafından Antalya’da hayata geçirilen “Fenix 
Center” projesi, Antalya’yı “En Lüks” segmentte tatil 
ve yaşam destinasyonu yapmak için şimdiye kadar 
geliştirilmiş en iyi proje olarak dikkat çekiyor. Konyaaltı 
plajı bölgesinde yer alan, dünya markalarının boy 
gösterdiği, bir yaşam alanından beklediğiniz herşeyi 
içinde barındıran, eşsiz ve  alanında dünyanın en iyi 
markalarıyla işbirliği yapan Fenix Center Antalya’ya farklı 
bir konsept sunuyor... Antalya’nın adından en çok söz 
ettiren “Fenix Center” projesinin lansmanı 22 Haziran 
Çarşamba günü gerçekleşti.
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FENIX Yapı Yönetim Kurulu Başka-
nı Eyüp Mavi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen basın toplantısına yerel ve 
ulusal basından pek çok temsilci yoğun 

ilgi gösterdi. Toplantıda kısa bir konuşma 
yapan Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Mavi, Fenix Yapı tarafından Antalya’da 
hayata geçirilen “Fenix Center”ın Antalya’yı 
uluslararası alanda farklı bir boyuta taşıyaca-
ğını belirtti. Fenix Center, özellikle Antalya’da 
yaşayacaksanız farklı bir lüks segmenti, tatile 
geldiyseniz bambaşka bir tatil keyfi, alışve-
rişe geldiyseniz dünyanın en iyi ve ilk defa 
Antalya’da açılacak olan perakende ve gurme 
markalarıyla farklı bir proje sunmakta. Pro-
jenin Akdeniz Bölgesi’nde yapılan en büyük 
yatırımlardan biri olduğunu da vurgulayan 
Mavi, barındırdığı birçok  ilk ile “Fenix Cen-
ter”ın adından söz ettirmeye devam edeceğini 
belirtti.  Alışverişte fark yaratacak markalar ve 
gurme restoranlarla, Fiba Holding iştiraki Fiba 
Commercial Properties (Fiba CP) iş birliği ile 

Antalya’ya yeni bir nefes getirecek olan Fenix 
Center, Accor Grubu işbirliği ile Swissotel Re-
sidance, Swissotel Living, Roof’ta ise Mehmet 
Gürs ve Cihan Çetinkaya ile heyecan verici 
restoran projesi müjdesini de basın mensup-
larıyla paylaşan Eyüp Mavi, birbirinden lüks 
markalar ve işbirlikleri ile Fenix Center’ın 
şehrin yeni cazibe merkezi olacağını sözlerine 
ekledi…

Eyüp Mavi konuşmasına; “Bu yeni yaşam 
merkezi, 2’nci etabıyla birlikte toplam 108.000 
metrekare kapalı inşaat alanıyla Akdeniz’in en 
büyük projelerinden birisi olarak 650.000.000 
TL yatırım bedeli ile ekonomiye  kattığı katkıyı 
ortaya koymaktadır. Ayrıca satışların yüzde 
95’i tamamlanmış ve ağırlıklı olarak yabancıya 
satış yapılarak ülkemize döviz ve yatırım geti-
ren bir proje olarak farkını ortaya koymuştur.” 
sözleriyle devam etti.

“ŞEHRİN BATISI, BUNDAN SONRA 
MODANIN VE LÜKSÜN MERKEZİ OLACAK”

AVM’de Fenix Yapı, Fiba CP işbirliği;
Fenix Center’ın AVM alanları, açılır kapanır 

çatı sistemleri, hem yazın hem de kışın tercih 
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edilebilecek, ‘Fashion Mall’ konsepti ile ayın 
belli günlerinde bünyesinde barındırdığı mar-
kaların defileleri ile Antalya’da moda rüzgarı 
estirerek bu konuda ne kadar iddaalı oldukla-
rını ortaya koyacağını belirten Mavi; “Fiba CP 
işbirliği ile birçok dünya markasını Antalya’ya 
getiriyoruz. Özellikle bulunduğumuz alandan 
yılda 7 milyon turist havalimanı dönüş yolun-
da geçmekte ve getirdiğimiz birçok markayı 
hem Antalyalılara hem de turistlere sunarak, 
bu farkı yaşatmak istiyoruz. AVM’mize alanın-
da, dünyada tanınan birçok gurme markasını 
da getirmiş olacağız. Fenix Center, ülkemize 
döviz getiren ‘bacasız fabrika’ niteliğinde bir 
projedir.” dedi.

REZİDANS’TA ACCOR GRUBU 
FENİX YAPI İŞBİRLİĞİ;

Sözlerine; “Rezidans bölümümüzde Accor 
Grubu işbirliğinde Swissotel markasıyla otel 
bölümümüz ve rezidanslara otel hizmeti de 
verilecektir. İsteyen müşterilerimiz dairelerini 
otelin işletmesine vererek gelir kaynağı oluştu-
rabilecek, zamanla yaptıkları yatırımın ne 
kadar mantıklı olduğunu göreceklerdir.

GÜÇLÜ PROJE, GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK…
Bölge halkına birçok ilki yaşatmaya 

hazırlanan Fenix Center, Antalya’nın Kemer, 
Göynük ve Tekirova yönü üzerinde şehrin 
‘Batı Giriş Kapısı’ konumunda, lezzet, alışveriş 
ve eğlence anlamında tercih yeri olmasına 
olanak sağlayacak bir donanıma da sahip 

olacak. Fenix Center, hem çevreyolu ana 
bağlantı noktasına hem de Batı Antalya tatil 
beldelerine olan mesafesi ile alternatifsiz bir 
lokasyonda bulunmanın da avantajını yaşatı-
yor olacak.” şeklinde devam eden Eyüp Mavi; 
“Fenix Center projesi yapımında, Ankara 
Üniversitesi işbirliği ve ortak hareketi ile özel 
yapım teknolojileri kullanılmış olup, deniz se-
viyesinin altında güçlendirmeler yapılmıştır. 
Depreme dayanıklılık konusunda, Türkiye’nin 

en dayanıklı betonarme yapısı olma özelliği 
taşımaktadır ve özel bir yapım teknolojisine 
sahiptir. Bu özellikleriyle de Antalya’da birçok 
ilki barındıracaktır...” sözleriyle ve lansmana 
katılan tüm basın mensuplarına teşekkür 
ederek, konuşmasını sonlandırdı.

Lansman Fenix Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Mavi’nin konuşmasından sonra 
soru-cevap bölümüyle devam etti ve sona 
erdi.
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ZIYARETTE Antalya ve Irak arasın-
daki ticaretle ilgili bilgi veren Davut 
Çetin, “Antalya’nın 2021 yılında top-
lam 2,429 milyar dolarlık ihracatın-

da, Irak’a olan ihracatımız yaklaşık 25 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Aynı dönemde 
Irak’tan ithalatımız 581,8 bin dolar. Odamıza 
kayıtlı 5100 yabancı sermayeli firmanın 72 
tanesi Irak sermayeli. Bu firmalar; turizm, 
inşaat, gayrimenkul, yiyecek içecek hizmetleri 
gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 2019 yılında 
Irak’tan Türkiye’ye 1 milyon 374 bin 896 kişi 
gelirken, Antalya’ya gelen Iraklı sayısı sadece 
51 bin 952. Antalya’ya yılda 15-16 milyon 
turist geldiği düşünüldüğünde bu rakam çok 
düşük. Bu sayıların artmasıyla iki ülke arasın-
da ticaretin de artacağına inanıyorum. Yurt 
dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi 
odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umu-
yorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız 
protokol her iki kent için de hayırlı olur” dedi.

Başkan Davut Çetin, Nouri’yi Bağdat’tan 
bir alım heyetiyle birlikte Antalya’da önümüz-
deki aylarda düzenlenecek Growtech Tarım, 

Otel Ekipmanları ve Food Product Gıda 
Fuarlarına davet etti.

 Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Baş-
kanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri ise konuşma-
sında, Türkiye ve Irak arasında yıllık 20 milyar 
dolar seviyesindeki ticaret hacminin gelecek 
yıllarda artması için çalışmalar yaptıklarını 
ifade etti. Bağdat Ticaret Odası’nın 1926’da 
kurulduğunu ve 480 bin üyesi olduğunu belir-
ten Nouri, “Antalya’ya 6 sene önce gelmiştim. 
Görevim gereği dünyanın birçok yerinde 
bulundum, birçok şehir gördüm ama Antalya 
kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim” dedi.

 Bağdat’tan Antalya’ya haftada iki uçak 
seferi olduğunu belirten Nouri, “Odalarımız 
arasındaki işbirliğinin gelişmesiyle önümüz-
deki dönemde Antalya’ya gelen Iraklı tatilci ve 
yatırımcı sayısı artacaktır” ifadesini kullandı.

 Nouri, Başkan Davut Çetin’i önümüz-
deki 1-10 Kasım 2022 tarihinde yapılacak 
Uluslararası Bağdat Fuarı’na davet ederken, 
iki başkan önümüzdeki günlerde “Kardeş 
Oda” protokolü imzalanması konusunda 
görüş birliğine vardı.

Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası, 
iŞBiRLiĞi PROTOKOLÜ iMZALAYACAK

ATSO Başkanı Davut Çetin, Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb 
Al-Nouri’yi konuk etti. Ziyarette Bağdat Ticaret Odası ve ATSO arasında işbirliği protokolü 

imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

 Başkan Çetin, Nouri’ye ziyaretin anısına 
Antalya zeytinyağı hediye etti.
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GELECEĞIN yapılı çevrelerini 
tasarlayacak olan mimarların, 
iklim kiriz, sürdürülebilir çevre ve 
ekolojik yapı tasarımı konusunda 
düşünmeye ve farklı disiplinler-

le birlikte çalışarak mekânsal veya kentsel 
mimari çözümler üretmeyi hedefleyen ulusal 
yarışmada, ödül, mansiyon ve jüri özel ödülü 
kategorilerinde ödüller sahiplerini bulurken, 
projeler ödül töreni öncesinde davetlilere 
sergilendi. Türkiye’deki 53 üniversitenin 
mimarlık fakültelerinde öğrenim gören öğ-
rencilerinin 206 mimari proje başvurusunun 
arasından seçilen proje paftaları 4-7 Temmuz 
tarihleri arasında, Muratpaşa Belediyesi Fikret 
Otyam Sergi Salonu’nda sergilenmeye devam 
edecek.

SERA GAZI EMİSYONLARINI 
YÜZDE 39’U BETONDAN

Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, iklim 
değişikliği kriziyle ilgili ANSİAD olarak somut 
adımlar atma konusunda kararlı ve iş birlikle-
rine açık olduklarını kaydederek, küresel bir 

iŞ DÜNYASINDAN iKLiM KRiZiNE 
SOMUT ADIM

GELECEĞİN MİMARLARI İKLİM KRİZİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE VE EKOLOJİK YAPI TASARIMI İÇİN YARIŞTI

Antalya Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği 

(ANSİAD)’nin 2021 
yılında ‘İklim Değişikliği 
ve Sürdürülebilir Çevre’ 

temasıyla başlattığı çalışmalar 
kapsamında gerçekleştirilen 

ANSİAD Ulusal Öğrenci 
Mimari Proje Yarışması sergi 
ve ödül töreni Akra Hotel’de 

sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, kamu ve 

medyadan çok sayıda ismin 
katılımıyla gerçekleşti.
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soruna karşı birlikte hareket etmenin önemi-
ne işaret etti. Karbon döngüsünün fosil yakıt 
kullanımlarıyla hızla bozulduğunu belirten 
Başkan Akıncı, “Global bir krize dönüşen iklim 
kriziyle beraber çok yönlü zorluklar söz konu-
su ve buna tek bir çözüm yolu bulunmuyor” 
dedi. Akdeniz havzasının iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden 
biri olduğunu belirten Başkan Akıncı sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Türkiye, küresel ısınmanın 
özellikle su kaynaklarının azalması, çölleşme 
ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi 
olumsuz yönden etkilenmeye başladı. İklim 
değişikliği kaynaklı yağış azalması ve toprak 
bozulumunun doğal kaynaklar üzerinde 
yaratığı baskı, söz konusu kırılgan grupları 
göçe zorlayacak ve bu olgu istikrarsızlıkları 
tetikleyerek, güvenlik risklerini de beraberin-
de getirecektir” diye konuştu. Yapılı çevrelerin 
yıllık küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 
75’inden sorumlu olduğunu dile getiren 
Başkan Akıncı, “Binalar bunun yüzde 39’unu 
tek başına oluşturuyor, biz de bu tespitten 
yola çıkarak yarının aktörlerini iklim krizi, 
sürdürülebilir çevre ve ekolojik yapı tasarımı 
konusunda düşünmeye ve farklı disiplinlerle 
birlikte çalışarak mekânsal, kentsel mimari 
çözümler üretmek için davet ettik” dedi. 
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BAŞKAN AKINCI: “HEPİMİZ SORUMLUYUZ”
İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 

çalışmalarını sadece bir çevre sorunu olarak 
görmediklerinin altını çizen Başkan Akıncı, 
“Gerçekte bu mücadele gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin izleyeceği büyüme stratejilerini, 
enerji, sağlık, turizm ve tarımla programlarını, 
su kaynaklarının kullanımını, gıda güvenliğini, 
düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerini doğrudan etkile-
yecek ve belirleyici olacaktır” dedi. Hedeflere 
yönelik stratejilerin ülkelerin finansman, 
teknoloji transferi ve kapasite geliştirme 
konusunu yerine getirmeleriyle ilgili olduğu-
nu belirten Başkan Akıncı, “Bizler de Ansiad 
olarak bölgemizde önemini vurgulamaya 
çalıştığım iklim değişikliği konusuna dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmak üzere yaklaşık 
iki senedir iklim değişikliği ve sürdürülebilir 
çevre konusunu etkinliklerimiz kapsamında 
işliyoruz. Çünkü hem küresel hem toplum-
sal hem de mesleki olarak herkes yaşadığı 
gezegen üzerindeki iklim değişikliği baskısını 
azaltmak için bilgi birikimini, becerilerini ve 
zamanını ortaya koymak zorunda. Bu noktada 
hepimiz sorumluyuz” diye konuştu. 

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ANSİ-
AD Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması’na 
katılan tüm genç mimar adaylarını kutladığını 
kaydeden Başkan Akıncı, “Meslek hayatla-
rında sonsuz başarılar diliyorum. Ayrıca yine 
bu yarışmada eşdeğer mansiyon ve jüri özel 
ödüllerine layık görülen gençlerimizi de tebrik 
ediyor, başarılarının devamını temenni ediyo-
rum” diye konuştu. 
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ANSİAD ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE 
YARIŞMASI EŞ DEĞER ÖDÜL

m Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Emre 
Erdem, Süleyman Uluışık
m Gebze Teknik Üniversitesi- Kaan 

Kağızman, Arif Tahtalı, Eren Kırıştıoğlu, 
Nurseli Karatepe, Yılmaz Suzan ve Zeynep 
Ece Katipoğlu
m İstanbul Teknik Üniversitesi- Elif Naz 

Özen, Aslı Fulin Çalçalı ve Sümeyye Aslıhan 
Keleş

ANSİAD ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE 
YARIŞMASI EŞ DEĞER MANSİYON ÖDÜLLERİ
m Yıldız Teknik Üniversitesi- Kağan 

Rüstem, Ceren Geyikyepe, Övgü Resmiye 
Gülaçar, Ahmet Hakan Uğur, Dila Hanım 
Çelik ve Halime Duman

m Marmara Üniversitesi- Ayceren 
Karabıyık, Nisa Şahin
m Marmara Üniversitesi- Ebrar Bekçi, 

Mehmet Çorakçı
m Sakarya Üniversitesi- Zahid Emre 

Öndin, Yeşim Kısa, Nidanur Görgel ve Fatih 
Tursun
m Sakarya Üniversitesi- Muhammed 

Çetinkaya, Khusnıddın Khakımov

ANSİAD ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE 
YARIŞMASI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

m MEF Üniversitesi- Hayrunnisa Mutlu, 
Buse Şahin
m İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Ayşe 

Nur Aytulun
m İstanbul Teknik Üniversitesi- Emirhan 

Ayata

ÖDÜL ALANLAR



76

CITYAKTÜEL

QM Awards gecesi, Me-
gasaray Westbeach 
Hotel’deki kokteyl 
prolonge ile başladı. 

Gala yemeği ile yerlerini alan QM Turizm 
Ödülleri’nin seçkin misafirleri açılış konuş-
malarının ardından QM Awards takdimle-
rine heyecanla destek verdi. Gala gecesi için 
organize edilen Lazer Show ve Agora Senfoni 
Orkestrası (AGO) hava koşulları nedeniyle 
gösteri yapamadı. Davetliler Respect Müzik 
Grubu’nun renkli performansı ile QM’in 
büyüsüne kapıldı.

Hava koşullarının yarattığı tüm olumsuz-
luklara rağmen davetliler tüm gece boyunca 
yerinden kalkmadan QM Awards takdimlerine 
alkışlarla destek verdi. Yağmur çiseledikçe 
kalabalığın coşkusu arttı ve büyük bir inançla 
QM AWARDS sahiplerini buldu. Ödül takdim-
lerinin ardından davetliler Megasaray Westbe-
ach lobisinde perküsyon sanatçısı Onur Bolat 
ile keyifli dakikalar geçirdi.

GM CENTER Yönetim Kurulu Başkanı ve 
QM AWARDS Kurucusu Selçuk Meral açılış 
konuşmasında; Turizm endüstrisine geniş 
katılımları ve büyük destekleri için teşekkür 

Türkiye Turizminin En İyileri
“QM AWARDS” 

SAHiPLERiNi BULDU
Türk turizminin Oscar’ı olarak 

kabul edilen ve “Türkiye’nin 
En Kapsamlı Turizm 

Ödülleri” olan QM-Quality 
Management Awards  (Yönetim 

Kalitesi Ödülleri) Megasaray 
Westbeach’te gerçekleştirilen 

olağanüstü bir gece ile 
sahiplerini buldu. Toplam 10 

ana kategoride 74 farklı dalda 
kişi ve markalar QM Ödülleri’ne 

kavuştu. Türkiye’nin dört bir 
yanından turizm endüstrisi 

profesyonelleri ve paydaşlarının 
bir araya geldiği QM ödül töreni, 

yeni sezon için moral olurken, 
sektör temsilcileri arasında 

güçlü bir sinerji yarattı.
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ederek, Türk turizminin rol modellerini takdir 
ve teşvik etmek amacındaki QM Awards’ın 
Türk turizmi için yarattığı motivasyon ve 
sinerjiden dolayı büyük bir önem taşıdığını 
vurguladı. 

Meral; “Cevher zorlu süreçlerin sonunda 
oluşmakta. Türk turizmi ne denli önemli bir 
cevher olduğunu yaşadığımız zorlu senelerin 
sonunda bir kez daha gösterdi. Bunu bir kez 
daha ispat eden, her daim Türk turizminin 
Türkiye ve tüm dünya için eşsiz bir kıymet 
olduğunu büyük fedakarlıklarla, yılmadan 
anlatan, özveriyle sektörü hayatta tutan 
değerli turizm yatırımcıları, profesyonelleri ve 
çalışanlarıdır. Türkiye’nin isimsiz kahraman-
larından olan turizm ailesinin neferlerinin en 
kısa zamanda hakettikleri değeri görerek ha-
yatlarının ve işlerinin kolaylaşmasını dilerim. 
Bu büyük turizm ailesinin her bir neferine 
ülkesini çok seven biri olarak çok ama çok 
teşekkür ederim. İşte QM Turizm Ödülleri 
de GM Turizm ve Yönetim Dergisi olarak bu 
bakış açımızın ürünüdür. Sıkça vurguladığım 
gibi turizm memleket meselesidir ve bunun 
hakkını her daim vermeye çalışan, Türk 
turizminin mimarları olan tüm turizm ailesini 
emeklerinden, inançlarından ve dayanışmala-
rından ötürü bir kez daha kutlar, kendilerini 
tebrik ederim” şeklinde konuştu. 

DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Meral konuşmasını sponsorlara teşek-

kür ederek sonlandırdı. Selçuk Meral; “Bu 
yıl 12. kez düzenlenen ve QM AWARDS’ın 
gerçekleşmesinde katkı sağlamış olan Ana 
Sponsorumuz Antalya Turizm Fuarı (ATF), 
Gala Sponsorumuz Megasaray Hotels , Altın 
Sponsorumuz Hotelrunner, Gümüş Sponso-
rumuz Sun&Fun Holidays, Özel Sponsorları-
mız ATR Touristik, Emir Cargo ve Hellootel, 
Servis sponsorumuz Richy Life Club, Bilişim 
Sponsorumuz Hotech, Müzik Sponsoru 
Frekans Event, Event Sponsorumuz Rainbow 
Entertainment ve Parti Sponsorumuz Onur 
Bolat, Destinasyon Sponsorumuz Ejder 3200, 
Servis Sponsorumuz Grass Company , Basın 
Sponsorumuz Hürriyet’e ve Culture & Art 
Support Sponsorumuz Murat Ömür Tuncer’e 
çok teşekkür eder, özellikle sizlerle bu geceyi 
inşa etmekten mutluluk duyduğumu belirt-
mek isterim” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Yağcı ise açılış konuşmasında; “Bu yıl 
önemli bir yıl. Türk turizminin normalleştiği 
bir senede Türkiye’nin her yerinden gelen 
misafirler ile ödül törenindeyiz. GM Cen-
ter ekibine yılmadan her türlü koşulda bu 
güzel organizasyonu yaptıkları için teşekkür 
ederim. Kalite bizim sektörümüz için oldukça 
önemli. Turizm sektörünü derinden etkileyen 
her türlü krizi hizmet kalitemiz ve başarımız 
sayesinde aşacağımızı vurgulamak isterim.” 
dedi.
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QM Galası’nda 10 farklı kategoride 74 kişi 
ve marka QM Awards’ın sahibi oldu ve ödülleri 
kendilerine takdim edildi. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen “Türkiye Turizminin En İyileri” 
QM AWARDS töreni sonunda toplu fotoğraf 
çekimi yaptırarak bu özel geceyi unutulmaz bir 
ana dönüştürdü. QM ödül töreninin ardından 
davetliler, After Party’de ünlü Perküsyon Sanat-
çısı Onur Bolat’ın heyecan verici performansıy-
la eğlenerek müthiş bir geceye imza attılar.

10 kategoride 74 ödül 

102 bin oylama 
ziyareti

QM AWARDS 2021- 
TÜRKİYE 

TURİZMİNİN 
EN İYİLERİ

GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafın-
dan her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
QM (Quality Management) Awards’da ödül 
kazanan kişi ve markalar 5 farklı dilde oylana-
bilen anket sonuçları ve önermeleri ışığında 
belirlendi. QM Awards anket sayfasını bu yıl 
ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 102 
bin turizm paydaşı ziyaret etti. QM Awards 
oylama anketi katılımcıları, adayları oylayarak 
ve önerilerde bulunarak sektörde geniş çaplı 
bir etkileşim ağı oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM KONAKLAMA 
SEKTÖRÜ SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Party 
Festival Yönetimi; Effect Ses Işık
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Canlı Müzik 
Yönetimi; NoxEvent Management
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Konser 

Yönetimi; Ballerini Entertainment Company
m Türkiye’nin En İyi  Yönetilen QM Outsource 
Otel Eğlence Yönetimi; Steps Production
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Outsource 
Otel Show Yönetimi; Seans Organizasyon

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM 
SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Acente 
Yönetim Yazılımı; Sejour
m Türkiye’nin En İyi  Yönetilen QM Otel 
Yönetim Yazılımı (Yerli); Electraweb
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Online Satış 
& Pazarlama Destek Firması; Paximum
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Online Satış 
Yönetim Yazılımı; Hotelrunner

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM 
BÖLGESEL ŞEHİR OTELLERİ

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Doğu 
Anadolu Bölgesi  Şehir Oteli; Movenpick 
Hotel Malatya

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Şehir Oteli; Divan Gaziantep
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM İç Anadolu 
Bölgesi Şehir Oteli; Alegria Business Hotel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Karadeniz 
Bölgesi Şehir Oteli; DoubleTreeBy Hilton 
Hotel Trabzon
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Marmara 
Bölgesi Şehir Oteli; Richmond İstanbul
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Ege Bölgesi 
Şehir Oteli; Swissôtel Büyük Efes İzmir
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Akdeniz 
Bölgesi Şehir Oteli; Divan Mersin

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM OTELLERİ
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Butik ve 
Küçük Oteli; Limak Thermal Boutique Hotel 
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Mice Oteli; 
Granada Luxury Belek
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM MiceLuxury 
Oteli; Calista Luxury Resort Hotel 
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Thermal 
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Oteli; Sandıklı Thermal Park Resort Spa & 
Convention Center
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM 
Spa&WellnessLuxury Oteli; Gloria Serenity 
Resort

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM OTELLERİ
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Golf Oteli; 
Sirene Belek Hotel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Spor Oteli; 
Nirvana Cosmopolitan
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Futbol 
Oteli; Gloria Sports Arena
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Eğlence 
Oteli; Rixos Sungate Hotel

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Etkinlik 
Oteli; Nirvana Cosmopolitan

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM DESTİNASYON 
AİLE OTELLERİ

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Didim Aile 
Oteli; Maxeria Blue Didyma Hotel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Marmaris 
Aile Oteli; D Maris Bay
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Kuşadası 
Aile Oteli; Fantasia Hotel De Luxe
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Fethiye 
Aile Oteli; Hilton Dalaman Sarıgerme Resort 
& Spa
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Bodrum 

Aile Oteli; Voyage Torba
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Kemer - 
Tekirova Aile Oteli; Mirage Park Resort
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Kundu - 
Belek Aile Oteli; Miracle Resort Hotel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Side- 
Manavgat Aile Oteli; Aydınbey King’s Palace 
& Spa
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Alanya Aile 
Oteli; Mylome Luxury Hotel &Resort
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Ege Luxury 
Aile Oteli; Club Marvy
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Akdeniz 
Luxury Aile Oteli; Regnum Carya Golf & Spa 
Resort

QM BEST NEW AWARDS
m QM Best New Boutique Hotel; Lucky 
Monkey Hotel
m QM Best New Party Hotel; Amon Hotels 
m QM Best New Ski Hotel; Das 3917
m QM Best New Resort; Liu Resorts
m QM Best New Luxury Resort; NG Phaselis 
Bay
m QM Best New Consept Management; 
Nirvana Hotels

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM RESORT OTELLERİ
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Ege Bölgesi 
Resort Oteli; Titanic Deluxe Bodrum
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Akdeniz 
Bölgesi Resort Oteli; Ela Excellence Resort 
Belek
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Ege Bölgesi 
Luxury Oteli; Lujo Art &Joy



81

CITYAKTÜEL

Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Akdeniz 
Luxury Oteli; Maxx Royal Kemer

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM ZİNCİR OTELLERİ
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Zincir Resort 
Otel Markası; Armas Hotels
Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Zincir Luxury 
Otel Markası; Barut Hotels

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM KALİTE YÖNETİMİ 
ÖZEL ÖDÜLLERİ

m Kalite Yönetimi Profesyonel QM Özel 
Ödülü; Ali Kızıldağ
m Kalite Yönetimi Yatırımcı QM Özel Ödülü; 
Nafi Güral 
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Turizm 
Destinasyonu; Alanya

QM SPECIAL ÖDÜLLERİ
m Career QM Special Award; Cüneyt Kuru
m Warrior QM Special Award; Osman Kafadar
m Leadership QM Special Award; Vural Karasu 
m Internatıonal QM Special Award; Salih 
Gözcü
m Brand QM Special Award; Setur
m HonorQM  SpecialAward; Hasan Tonbul
m Lıfestyle QM Special Award; Bodrum

TÜRKİYE’NİN EN İYİ QM ACENTELERİ VE 
TUR OPERATÖRLERİ

m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Futbol 
Acentesi; Arena Sports & Travel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Golf 
Acentesi; Bilyana Golf Holidays
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM BDT Pazarı 
Luxury Tur Operatörü; CIP Service
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Balkan 
Pazarı Tur Operatörü; Akay Travel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM İran Pazarı  
Tur Operatörü; Old Tuşba Tour
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM GCC Tur 
Operatörü; HeysemTourism Travel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Küresel 
Satın Alma & Dağıtım Teknolojisi; Hotelbeds
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Dijital 
Seyahat Acentesi; Tatilbudur.com
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Incoming 
Acentesi; Summer Tur
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Baltık Pazarı 
Tur Operatörü; Akay Travel
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM İç Pazar Tur 
Operatörü; Jolly
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM İngiltere 
Pazarı Tur Operatörü; Jet2 Holidays
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Alman 
Pazarı Tur Operatörü; FTI 
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Orta Avrupa 
Pazarı Tur Operatörü; TUI
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM BDT Pazarı 
Tur Operatörü; AnexTour
m Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Turistik 
Charter Havayolu Şirketi; Corendon Airlines
m Ceylan QM Special Award; Limak Hotels 
Ağaç Kampanyası
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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 
Teknopark, küresel erken aşama 
yatırım ve sermaye piyasalarının 
Davos’u olarak kabul edilen Dünya 

Melek Yatırım Forumu (World Business 
Angels Investment Forum-WBAF) iş birliği 
ile dünyanın 125 ülkesinin melek yatırımcı-
larını Antalya’ya getirecek. İlki 2017 yılında 
düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu 
Dünya Kongresi, 25-26 Ekim 2022 tarihle-
rinde, İstanbul’dan sonra ilk kez Antalya’da 
gerçekleşecek.

2020 yılı Şubat ayında imzalanan protokol 
ile 2017 yılından bu yana İstanbul’da düzenle-
nen Dünya Melek Yatırım Forumu, Antalya’ya 
kazandırıldı. 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde 
gerçekleşecek bu dev organizasyonun lansma-
nı, Antalya Kundu’da Nirvana Cosmopolitan 
Hotel’de yapıldı. Antalya OSB Teknopark 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahip-
liğinde düzenlenen lansmana Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek, Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı 
Baybars Altuntaş, Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Volkan Yüksel, Antalya 

iş dünyasının temsilcileri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yöneticileri, meslek odalarının 
başkanları, Antalya OSB sanayicileri, yatı-
rımcılar ile girişimcilerden oluşan seçkin bir 
davetli grubu katıldı.

DESTEK ÇAĞRISI
Lansmanın açılış konuşmasını yapan 

Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar, 
nitelikli bir organizasyonu nitelikli bir şehir 
Antalya ile buluşturdukları için çok mutlu 
olduklarını söyledi. Yatırım ortamı ve iklimini 
hazırlamanın çok kolay bir şey olmadığını 
aktaran Başkan Bahar, “Bizim bu organizas-
yonu Antalya’ya kazandırmak için 5 yıldır 
devam eden bir yolculuğumuz var. Özellikle 
belirtmek isterim ki ar-ge ve inovasyon, bu ke-
limeler tek başına söylenerek gerçekleştirile-
cek, vücut bulacak konular değildir. Bunların 
hepsini birlikte bütün bir şehir sahiplenirse, 
bütün kurumlar sahiplenirse ve bu iklim 
oluşturulabilirse ancak bu faunayı yaratmak 
mümkündür. İşte biz 5 yıllık çabamız 
sonucunda bu noktaya gelebildik, bütün 
bunları ortaya koyduktan sonra bu programı 
düzenleyebildik. Eğer altyapısındaki o kültürü 
oluşturmamış olsaydık, bu nitelikli toplantıyı 
Antalya’mıza kazandıramazdık. Bilim ve sanat 
asla finansmansız olamıyor. Melek yatırım 
sermayesini, melek yatırım ağını, melek yatı-

125 ÜLKENİN MELEK 
YATIRIMCILARI 

ANTALYA’YA GELiYOR
Antalya OSB Teknopark, Antalya’nın G20 ve EXPO 2016’dan sonra üstleneceği 

en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan Dünya Melek Yatırım 
Forumu Dünya ve Akdeniz Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. 



83

CITYAKTÜEL

rım fonunu, girişimci sermayesini oluşturmaz-
sak eğer, kötü bir şey ile karşılaşacağız. Genç 
girişimcilerimizi, genç beyinlerimizi yurtdışına 
kaptıracağız. Bunun gerçekleşmemesi için bu 
organizasyonların niteliği çok önemli. Burada 
bu nitelikli kişilere, kurumlarımızın değerli 
liderlere bu lansman sonrasında sponsor 
olarak bu girişimcilere destek verme adına 
ve kendilerini de dünyada tanıtmaları adına 
davette bulunacağız. Teknolojik gelişime ve 
şehrimize katkı sağlamaları konusunda elleri-
ni taşın altına koymalarını kendilerinden rica 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

10 MİLYON DOLARLIK FON
Dünya Melek Yatırım Forumu’na en güzel 

şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyleyen 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, dijitalleşmenin 
pandemiden sonra insan hayatında birinci 
sırayı yükseldiğini söyledi. Vali Yazıcı, “Tu-
rizmi ve tarımı dünya standardının üzerinde 
yapan bir şehiriz, bu organizasyonu da sıfır 
hatayla gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. 
WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da foruma 
devlet başkanları ile üst düzey yöneticilerinin 
de katılacağını, önemli konuların ele alına-
cağını söyledi. Melek yatırımcıların sermaye 
piyasasında diğer yatırımcılardan ayrı bir rol 
oynadığını, sadece finansal yatırım değil, çev-
resine mentorluk yaptığını söyleyen Altuntaş, 
“Yüzlerce melek yatırımcı ve fon yöneticisi bu-
rada bir araya gelecek. Biz bu program için 10 
milyon dolarlık fon ayırdık. Tüm fon yönetici-

leri 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde, Antalya’da 
bu salonda olacak” diye konuştu.

İKİ BİNE YAKIN ÜST DÜZEY KATILIM
‘Pandemi Sonrası Ekonomiler İçin Dijital 

Dönüşüm’ temasıyla yapılacak WBAF Dünya 
Kongresi ile birlikte, 23 Akdeniz ülkesinin 
katılımıyla gerçekleşecek ilk bölgesel organi-
zasyon olan WBAF Akdeniz Kongresi de yine 
Antalya ev sahipliğinde, 25-26 Ekim’de gerçek-
leşecek. Girişimcilerin ve melek yatırımcıların 
pandemi sonrası dönemde geçireceği süreçleri 
keşfetmeleri için bir platform sağlayacak olan 
kongreye, iki bine yakın üst düzey yabancı 
devlet yöneticisi, bürokrat, iş insanı, girişimci 
ve yatırımcının katılması bekleniyor.

DÜNYA MELEK YATIRIM FORUMU
Dünya çapında daha fazla iş ve daha fazla 

sosyal adalet yaratma nihai hedefiyle, işletme-
lerin başlangıç seviyesinden büyüme aşaması-
na kadarki süreçlerinde finansmana erişimini 
kolaylaştırmayı amaçlayan uluslararası bir 
organizasyon olan Dünya Melek Yatırım Foru-
mu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve G20 
ülkelerinde, kritik sorunlara çözüm bulmak 
için çalışan en önemli platformlardan biridir. 
Dünya Melek Yatırım Forumu, özel sermaye 
fonları, varlık yönetimi kurumları, bilim ve 
teknoloji parkları, yatırım ajansları, ekonomik 
kalkınma kurulları, ticaret ve sanayi odaları, 
belediyeler ve endüstri aktörleri gibi önemli 
profillerin tümüne kolaylıkla ulaşmak, daha 
zengin, daha anlamlı küresel ağlar geliştirmek 
amacıyla kurulmuş bir platformdur.

ANTALYA OSB TEKNOPARK
Antalya OSB Teknopark, yüksek ve orta 

ileri teknoloji alanlarında ar-ge ve inovasyon 
ekosistemini geliştirmek ve girişimcileri des-
tekleyerek üretmeye ve yeni ürün geliştirmeye 
yöneltmek amacıyla kuruldu. Antalya OSB 
Teknopark Yönetimi, dünyanın birçok farklı 
ülkesinden katılan girişimcileri ve yatırımcı-
ları bir araya getirerek, Akdeniz Bölgesindeki 
girişimcilik eko sistemini ivmelendirmek 
amacıyla 2020 yılında Dünya Melek Yatırım 
Forumu ile bir iş birliği protokolü imzaladı. 
Dünyadaki melek yatırımcıları Antalya’ya 
çekmek ve Antalya’yı uluslararası girişimci-
ler için bir cazibe merkezi haline getirmek 
amacıyla imzalanan protokol ile Antalya 
OSB Teknopark’ın güçlü altyapı olanaklarıyla 
girişimcilere, ar-ge ve inovasyon çalışmalarını 
destekleyen bir ekosistemde çalışmalarını 
yürütme imkânı sağlandı.
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ATSO bünyesinde hizmet verecek 
İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi’nin 
açılışı ve İtalya Ülke Günü etkinliği 
nedeniyleATSO’yu ziyaret eden, 

İzmir İtalya Konsolosu ValerioGiorgio, İtalya 
Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, İzmir İtal-
yan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı PietroAlbave İzmir İtalyan Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, Baş-
kan Davut Çetin’i ziyaret etti. ATSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Sayman Üye Ayhan 
Kızılsavaş ve Genel Sekreter Vildan Demer’in-
de hazır bulunduğu ziyarette, Antalya ve İtalya 
arasındaki ticaretle ilgili işbirliği fırsatları 
görüşüldü.

TİCARET HACMİ ARTTIRILMALI
Görüşmede konuşan Başkan Davut Çetin, 

başta tarım ve turizm olmak üzere mermer, 
mobilya, sağlık turizmi, yat üretimi sektör-
lerinde Antalya ve İtalya arasında işbirliği 

ATSO’DAN İTALYA’YA 
TİCARET KÖPRÜSÜ

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkanı Davut 
Çetin, Türkiye’nin en önemli 
ticaret ortaklarından olan 
İtalya ile karşılıklı ticareti 
geliştirmek amacıyla, İzmir 
İtalyan Ticaret ve Sanayi 
Odası Derneği ile yeni ve 
güçlü bir işbirliğine imza 
atıldığını bildirdi. 
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imkanlarının olduğunu belirtti. Hizmete 
girecek Korkuteli Mermer İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi dolayısıyla öncelikli olarak 
mermer sektöründe bir heyet organizasyonu 
yapılabileceğini belirtenBaşkan Çetin, “İki 
Odanın birlikte çalışmasıyla ortak sektörlere 
eğilerek, Antalya-İtalya arasında ticaret hacmi 
arttırılmalı” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan İzmir İtalyan TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba’da 
Türkiye’nin İtalyan firmalar için çok önemli 
bir ticaret merkezi olduğunu kaydetti. İtalyan 
firmaların Türkiye’nin tüm illerindeki po-
tansiyeli görmeleri için çalıştıklarını belirten 
Alba,“İzmir İtalyan TSO olarak faaliyetlerimizi 
farklı illere yaymak istiyoruz. Antalya’nın 
İtalyan firmalar için önemli bir lokasyon 
olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple ATSO 
bünyesinde bir temas noktası olması bizim 
için çok önemli” dedi.

İZMİR İTALYAN TSO 
ANTALYA OFİSİ HİZMETE GİRDİ

Ziyaret kapsamında Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi 
Odası Derneği arasında bir işbirliği protokolü 
de imzalandı. Protokol kapsamında, ATSO 
hizmet binasında bir temas noktası olarak 
hizmet verecek, İzmir İtalyan TSO Antalya 
Ofisi’ninaçılışı gerçekleştirildi. 

Ofisin açılışında konuşan Başkan Davut 
Çetin “ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğümüz bün-
yesinde faaliyet gösterecek bu ofis için çalışma 
arkadaşımız Gözde Medford’u görevlendirdik. 
Antalya’da, İtalya ile ticaret yapmak isteyen 
firmalarımız için bu ofis önemli bir iletişim 

noktası olacak. İtalya pazarı ile ilgili bilgi edin-
mek isteyen bu pazarla ilgili sorulara cevap 
arayan, pazara girmek isteyen üye firmaları-
mızı Ofisimiz ile iletişime davet ediyorum” 
dedi.

İTALYA ÜLKE GÜNÜ DÜZENLENDİ
Açılışın ardından ATSO Konferans Salo-

nu’nda “İtalya Ülke Günü” etkinliği düzen-
lendi. Üyelerin yoğun olarak katılım göster-
diği toplantıda, İtalya ve Antalya arasındaki 

yatırım ve ticari işbirlikleri ele alındı. Yapılan 
işbirliği kapsamındaki ilk etkinlik olarak 
düzenlenen İtalya Ülke Gününde, İtalya ile 
karşılıklı ticaret, İzmir İtalyan TSO Derneği 
Antalya Ofisi’nin İtalya ile iş yapmak isteyen 
firmalara yönelik sağlayacağı hizmetler, İtalya 
ile ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlarla 
ilgili bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin ardından 
üye firmalar İzmir İtalya Konsolosu ve İtalyan 
TSO yetkilileri ile birebir tanışma ve sohbet 
etme imkanı buldu.
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HASAN Subaşı Tesisleri’nde gerçekle-
şen ve 34 üyenin tamamının katıl-
dığı ilk toplantı, tanışma ortamında 
geçerken, ilk kez bir araya gelen Av. 

Aziz Çetin başkanlığındaki Antalyaspor Kulü-
bü Derneği yönetim kurul üyelerinin amatör 
branşlarda görev dağılımı da yapıldı.

DELİKLİ KURUŞUNU KAÇIRMAYACAĞIZ
Toplantıda konuşan Antalyaspor Kulübü 

Derneği Başkanı Aziz Çetin “Antalyaspor A.Ş 
de gösterdiğimiz titizliği ve özverili çalışmayı 
burada Antalyaspor derneğinde de hep birlikte 
göstereceğiz. Hepimiz heyecanlı ve güzel 
insanlarız. Birçok farklı projeyle kalıcı eserlere 
imza atacağız. Antalyaspor’un delikli kuruşu-
nu kaçırmayacağız.” ifadelerinde bulundu.

AKDAĞ’A SÜRPRİZ PASTA
Antalyaspor Kulübü Derneği’nin yeni baş-

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞi 
iLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTiRDi

Geçtiğimiz hafta Emin 
Kemal Hesapçıoğlu’ndan 

başkanlık koltuğunu devralan 
Aziz Çetin başkanlığındaki 

Antalyaspor kulübü derneği, 
ilk toplantısını Hasan Subaşı 

Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

kanı Av. Aziz Çetin’in dernek üyelerine yaptığı 
teşekkür konuşmasının ardından toplantı 
odasına sürpriz bir şekilde getirilen yaş pas-
tayı yine dernek yönetim kurul üyesi Osman 
Sapmaz, Mehmet Akdağ’a takdim ederek yaş 

gününü başkan Aziz çetinle birlikte kutladı. 
Minnet dolu bakışlar arasında oldukça duy-
gulanan Akdağ, tüm üyelere bu anlamlı jest 
için teşekkür etti ve yönetiminin ilk toplantısı 
fotoğraf çekimi ile sonlandı.
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ANTALYASPOR Stadyumu’nun ismi-
nin yeni sezonda “Corendon Airlines 
Park Antalya” olarak yenilenmesi, 
2 Ağustos Salı günü Türkiye Spor 

Yazarları Derneği Levent Tesisleri’nde yapılan 
bir basın lansmanıyla duyuruldu. Corendon 
Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray 
Karaer, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Av. 
Aziz Çetin, Fraport TAV Antalyaspor Asbaşka-
nı Berkay Bahar, Corendon Airlines ve Antal-
yaspor yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen 
basın lansmanında anlaşmayla ilgili detaylar 
paylaşıldı.

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Ka-
raer: “Antalya’ya ve Antalyaspor’a değer 
katmasını hedeflediğimiz bu iş birliğin-
den onur duyuyoruz”

İmza töreninde yaptığı konuşmada Coren-
don Airlines olarak Türk sporunun destekçileri 
arasında yer aldıklarını belirten Corendon Air-
lines CEO’su Yıldıray Karaer, şunları söyledi: 
“Sporun gelişimine katkı sağlamak, marka 
değerlerimizi oluşturan unsurların başında 
geliyor. Markamızın faaliyetlerine başladığı 
günden bu yana hem yurt içinde hem de yurt 
dışında pek çok spor kulübüne, elit sporcuya 
ve spor organizasyonuna sponsorluk desteği 
sağladık. Antalya merkezli bir şirket olarak 
şehrimizde düzenlenen spor organizasyonla-
rına ve Antalya’da faaliyet gösteren spor ku-
lüplerine ise ayrı bir önem veriyoruz. Fraport 
TAV Antalyaspor’un kuruluşundan bu yana 
şehrimizi başarıyla temsil etmesinden gurur 
duyuyoruz. 2019’da forma sponsorluğu ile 
başlayan iş birliğimizi, filomuzdaki uçaklar-
dan birini Antalyaspor logosu ve renkleriyle 
giydirerek desteğimizi farklı bir boyuta taşı-
mıştık. Antalyaspor uçağımız halen Corendon 
Airlines’ın Avrupa seferlerinde kullanılarak 
Antalyaspor’un amblemini uluslararası hava 
sahasında ve havalimanlarında dalgalandırı-
yor.

Yeni bir sezon başlarken daha heyecan 
verici bir anlaşmaya imza atarak, Antalyaspor 
Stadyumu’nun ismini “Corendon Airlines Park 
Antalya” yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Antalya’ya ve Antalyaspor’a değer katmasını 
hedeflediğimiz bu iş birliğinden onur duyuyo-
ruz. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde büyük 
emeği olan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı 
Aziz Çetin’e çok teşekkür ediyorum. “Coren-
don Airlines Park Antalya’nın Antalyaspor’a 
şans getirmesini ve başarılı dolu bir sezona ev 

Corendon Airlines ve 
Fraport TAV Antalyaspor 

arasında stadyum isim 
sponsorluğu anlaşması 

imzalandı

“İlklerin Havayolu” 
Corendon Airlines ile 

Fraport TAV Antalyaspor 
arasında 2019 yılından bu 

yana devam eden iş birliği, 
stadyum isim sponsorluğu 
anlaşmasıyla taçlandırıldı. 
Fraport TAV Antalyaspor’a 

verdiği desteğin kapsamını 
genişleten Corendon 

Airlines’ın yeni sponsorluk 
hamlesiyle Antalyaspor 

Stadyumu’nun ismi 
“Corendon Airlines Park 

Antalya” oldu.

sahipliği yapmasını diliyorum.”
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı 

Av. Aziz Çetin: “Corendon Airlines ailesi 
bize, biz de onlara güç katarak her iki 
Antalya markasını daha da yukarılara 
taşıyacağımıza inanıyorum”

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Av. 
Aziz Çetin ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı: “Bugün burada, örnek bir birliktelik 
için bulunuyoruz. Antalya’nın 1966’dan bu 
yana en büyük markası olan Antalyaspor’u-
muz ile 18 yıllık genç yaşına rağmen Antal-
ya’dan çıkıp bir dünya markası olan Coren-
don Airlines’ ın iş birliği, sadece Antalya’ya 
değil, Türkiye’ye örnek olmalı. Özellikle 
şehir takımlarının, kendi kentinin değerleri 
tarafından sahip çıkılmasına ihtiyacı var. 
Bugüne kadar kentimizin önemli markaları ile 
güzel iş birliktelikleri yaptık. Her birine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki; ortaya 
koyduğumuz vizyon, yönetimimiz ile teknik 
heyet ve futbolcularımız arasındaki uyum, 
aldığımız başarılı saha sonuçları ve titizlikle 
uyguladığımız mali disiplin, artık ulusal ve 
bugün olduğu gibi uluslararası markaların da 
dikkatini çekmeye başladı. Corendon Airlines 
ailesi bize, biz de onlara güç katarak her iki 
Antalya markasını daha da yukarılara taşıya-
cağımıza inanıyorum.”

Türkiye’nin kendi enerjisini üreten 
ilk stadyumu: “Corendon Airlines Park 
Antalya”

Yeni adıyla “Corendon Airlines Park An-
talya”, 33 bin 32 kişilik koltuk kapasitesiyle 
geniş bir taraftar kitlesini ağırlayabiliyor. 26 
Ekim 2015’te, Süper Lig 2015-16 sezonu 9. 

haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla 
resmi açılışı yapılan stadyum, Türkiye’nin tek 
oval mimarili stadı olma özelliğini taşıyor. 
90.251 m2 alana oturmakta olan “Corendon 
Airlines Park Antalya”nın toplam inşaat alanı 
ise 87.331 m2. Toplam çatı alanı 22.118 m2 
olan stadyumun çatısında 1400 kw elektrik 
enerjisi üreten fotovoltaik güneş enerjisi pa-
nelleri bulunuyor. Türkiye’nin kendi enerjisini 
üreten ilk stadyumu olan “Corendon Airlines 
Park Antalya”da, 6 adet VIP girişi, 1 adet 
başkanlık locası, 46 adet VIP loca (4 adet 85 
kişilik, 42 adet 20 kişilik), 7500 m2 AVM ala-
nı, 29 adet büfe, 14 adet mescit bulunuyor.
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DEKAMER’de görevli veterinerler 
tarafından Lara Barut Collection’ın 
sahiline getirilen “Lara” isimli 
Caretta Caretta, kıyıya 5 metre 

uzaklığa bırakıldı. Uydu takip cihazı takılı 
Caretta Caretta, denize ulaştı. Bu etkinlik 
için otelin sahilinde toplanan otel misafirleri 
Caretta Caretta’nın denizle buluştuğu anda 
büyük sevinç yaşadı. DEKAMER Müdürü 
ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Caretta Caretta’nın 1,5 yıl önce 
kıyıda halsiz bir şekilde bulunduğunu söyledi. 
Önce plastiğin vücuttan atılması için ilaç 
tedavisi yapıldığını aktaran Kaska, “Caretta 
Caretta, tedavinin yanı sıra düzenli beslenme 
ile dalmaya başladı. Ardından takip için Lara 
Barut Collection Otel’in sponsorluğunda uydu 
cihazı taktık. Rehabilitasyonu tamamlanan 
Lara’nın 1 yıl süreyle doğal ortama ne kadar 
uyum sağladığını, kışın nerelere göç ettiği 

gibi bilgilerini elde edeceğiz.” dedi. Kaska, 30 
yaşındaki bir deniz kaplumbağasının tedavi 
edilerek kurtarılmasının popülasyonları açı-
sından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, 
sözlerini sürdürdü: “Çünkü bin yavrudan 1 
tanesi 30 yaşına erişebiliyor. Yani bu kap-
lumbağayı kurtarmakla adeta bin yavruyu 30 
yıl bakmakla eş değer bir popülasyona katkı 
sağlamış oluyoruz. Kaplumbağanın tedavisi 
tamamlanarak doğal ortama gönderilmesinde 
emeği olan kurumlara teşekkür ediyorum. 
Plastikler, poşetler denize atılıyor. Deniz 
kaplumbağaları da onları deniz anası sanarak 
yiyor. Bu durum da onlarda ölümcül sonuçlara 
yol açıyor. Lara buraya getirilmemiş olsaydı 
bağırsaklarındaki plastik kurşun görevi görüp 
onun ölümüne neden olacaktı.” dedi. Etkinliğe 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kutluhan da katıldı. 

Lara Barut Collection Genel Müdürü Cem 
Karacan ise “Hayata tutunma hikayesinden 

LARA BARUT COLLECTION 
30 YAŞINDAKi CARETTA 

CARETTA’NIN YENiDEN DENiZLE 
BULUŞMASINA DESTEK OLDU
Çevre ile ilgili sürdürdüğü projeleri nedeniyle farklı kurum ve 
kuruluşlardan birçok çevre ödülü alan Lara Barut Collection, 
DEKAMER’de tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki dişi Caretta 

Caretta’nın uydu takip cihazı ile izlenmesi projesine destek oldu.

çok etkilendiğimiz kaplumbağaya Lara ismini 
verdik. Caretta Caretta’lar için su ve kum ha-
yati önem taşıyor, 30 yaşlarında bir dişi olması 
nedeniyle, ona su perisi ve kum anlamlarını 
taşıyan Lara adını yakıştırdık. Uzun yıllardır 
sahilimizde kum zambaklarını ve Caretta Ca-
retta yuvalarını koruyoruz. Binlerce kaplum-
bağa yumurtasından yalnızca birkaçı hayata 
tutunabiliyor. Bilinçli olmak ve destek sunmak 
bu canlıların neslinin korunması için çok 
önemli. Lara’nın yolculuğu web sitemizden 
izlenebilecek. Yalnızca yüzeye çıktığında sinyal 
alınabildiği için hareketlerini ve yolculuğunu 
heyecanla bekleyip takip edeceğiz. Denizlerin 
plastiklerle değil, sağlıklı deniz canlıları ile 
dolu olmasını dileriz.” dedi. 
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AGC ÜYELERi KÜLTÜR VE
DOĞA MiRASI iLE BULUŞTU

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi ile 
Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardım-
laşma Derneği iş birliğinde, Akdeniz Kişisel Ve-
rileri Koruma Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, 
Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Barosu ve 
Antalya Barosu’nun katkıları ile gerçekleşen 
zirveye Antalya OSB Denetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kasapoğlu, Antalya OSB Bölge Müdürü 
İlhan Metin, Bilgisayar Mühendisleri Dayanış-
ma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehmi 
Özkaner, Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başka-
nı Mehmet Ali Yazıcı, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri 
Dairesi Başkanı Ersin Can, baroların komisyon 
başkanları ile konunun uzmanları katıldı. 

3 OTURUM
Tüm gün süren zirvenin ilk oturumu Tür-

kiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Mehmet 
Ali Yazıcı moderatörlüğünde, KVKK İdari ve 
Teknik Uyum Referans Uygulamalar konu 
başlığında gerçekleşti. İkinci oturumda “KVKK 

ANTALYA 
OSB’DE KVK 

ZiRVESi 
DÜZENLENDi

Antalya OSB’de, Akdeniz 
Kişisel Verileri Koruma 

Zirvesi düzenlendi. Bölge 
sanayicilerinin ilgili 

kurumlarla temasının 
gerçekleştirildiği zirvede, 
KVKK hakkında kapsamlı 

bilgiler verildi. 

İdari ve Teknik Uyum Erk ve Yönlendirici 
Kuruluş Değerlendirmeleri” katılımcılar ile 
buluşurken, günün son ve üçüncü oturumun-
da “KVKK Güncel Durum Analizi ve Hukuki 
Değerlendirmeleri” ele alındı. Oturum araları-
na, Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı M. Ali İnceefe ile Dijital Strateji ve 
İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, yaptıkları 
özel sunumlar ile renk kattı. 

ENFORMASYON İHTİYACI KARŞILANDI
Zirvenin açılış konuşmasını yapan An-

talya OSB Denetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Kasapoğlu, Akdeniz Kişisel Verileri Koruma 
Zirvesi ile Türkiye’nin bu alandaki enformas-
yon ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli 
bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan 
büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. 

KVK uzmanlarını Antalya OSB’de ağırlayarak, 
paydaşların ve sanayicilerin, ilgili kurumlarla 
temasını gerçekleştirmek istediklerini ifade 
eden Kasapoğlu, “KVKK’ya istinaden özel 
sektör ve kamuda ortaya çıkan bilgi ve yön-
lendirme ihtiyacımızın, ilgili kurumlarca bu 
zirvede karşılanıyor olması Antalya’mız için 
bir değerdir. İşin uzmanlarını Antalya OSB’ 
de ağırlayarak paydaşlarımızın ve sanayicile-
rimizin bu alandaki ilgili kurumlarla temasını 
gerçekleştirmek; üzerimize addettiğimiz hiz-
met misyonumuzun bir sonucudur. Akdeniz 
Kişisel Verileri Koruma Zirvesi organizasyonu 
eğitim-farkındalık programlarımız kapsamın-
da gerçekleştirdiğimiz 280’inci programımız 
olup, bugün burada davetimize iştirak ederek 
organizasyonumuza değer katan kişi, kurum 
ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dedi.
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SON derece neşeli geçen toplantıda 
medikal ve kozmetik estetik hakkında 
merak ettiklerini Dr. Asel Seda Bal’dan 
öğrenme fırsatı bulan davetliler 

organizasyon için teşekkürlerini ilettiler. 
Dr. Bal ZİÇEV’in çalışmaları hakkında da 
bilgi alırken, kendi deyimiyle ‘yüce gönüllü’ 
davetlilerini emeklerinden dolayı tebrik 
ederken, kendisinin de elinden geldiğince 
yardımcı olabileceğini iletti.

Dr. Asel Seda Bal, 
medikal ve 

kozmetik 
estetiği anlattı

Dr. Asel Seda Bal, Manavgat’tan sonra Antalya/Lara’da 
açtığı ikinci estetik kliniğiyle Antalyalı hastalarına hizmet 

vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Akra Barut 
Hotel’de DRN Ajans PR tarafından organize edilen bir 

kahvaltılı toplantıda ZİÇEV gönüllüsü kadınları ağırlayan 
Dr. Asel Seda Bal, kozmetik ve medikal estetik konusunda 

çok önemli bilgiler paylaştı.
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BIYOENERJI Uzmanı Ayşe Karaşin’in 
Akra Barut Otel’de düzenlediği sınırlı 
sayıda katılımcının kabul edildiği özel 
eğitimlerden biri daha, katılımcıların 

memnuniyetiyle nihayetlendi.
Bu tür eğitimlerin 10 – 15 kişilik guruplarla 

yapılması gerektiğinin, bu şekilde katılımcılara 
birebir ulaşarak daha fazla başarı elde edile-
ceğinin altını çizen Ayşe Karaşin; “Bu eğitim 
uygulamalı olduğu için, katılımcılar öğrendik-
leri bilgileri eğitim esnasında birbirlerine uy-
gulayarak hayatlarına dahil etmeye başlıyorlar. 
Yaşam enerjilerini nasıl doğru kullanmaları 
gerektiğini öğrenip, yeni farkındalıklarla 
hayatlarına değer katabiliyorlar” dedi.

Ayşe Karaşin’le 
Biyoenerji 
Eğitimleri 

devam ediyor
Biyoenerji Uzmanı Ayşe 
Karaşin’in Akra Barut Otel’de 
gerçekleştirdiği eğitim 
programında, eğitime katılan 
on iki kursiyer büyük bir 
mutlulukla sertifikalarını 
aldılar.
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MANAVGAT Belediyesi, 1 yıl önce 
28 Temmuz tarihinde yaşanan ve 
kayıtlara Türkiye’nin en büyük 
yangını olarak geçen Manavgat 

yangının yıldönümünde, “Bir Ömür Bir Fidan” 
hatıra ormanı fidan dikme ve Cumhuriyet 
Meydanı altında “Yüzyılın Yangını Açık Hava 
Müzesi” etkinlikleri düzenledi. Başkan Şükrü 
Sözen’in etkinliklere 1 yıl önceki yangında 
6 gün boyunca üzerinden çıkarmadığı yeşil 
gömlekle katılması herkesi duygulandırdı. 

YOĞUN KATILIM
Etkinliklere CHP Antalya İl Başkanı Nuri 

Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın 
Özer, Rafet Zeybek, CHP Manavgat İlçe 

Başkanı Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş 
Ali Arslan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar 
ve Manavgat halkı katıldı. Gün içinde Bahçe-
lievler Mahallesi 5042 Sokak’ta 2700 m2 alana 
oluşturulan Bir Ömür Bir Fidan hatıra orma-
nına 108 adet çam fidanı dikildi. 28 Temmuz 
2021 ve 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında 
doğan çocuklara ithafen gerçekleştirilen fidan 
dikim töreninde yangınzede Anka Kuşu çocuk-
ları Başkan Şükrü Sözen’le birlikte fidanları 
dikerek sulamalarını gerçekleştirdi. Ardından 
Cumhuriyet Meydanı altında kurulan Yüzyılın 
Yangını Açık Hava Müzesi’ne geçildi. 

CITYAKTÜEL

MANAVGAT’TA MANAVGAT’TA 
YÜZYILINYÜZYILIN YANGINI 

MÜZESi AĞLATTI

Manavgat Belediyesi, 
Manavgat yangının 1. 
yıldönümünde, “Bir Ömür 
Bir Fidan Hatıra Ormanı” 
ve “Yüzyılın Yangını 
Açık Hava Müzesi” 
oluşturarak, vatandaşlarla 
açılışını gerçekleştirdi. 
Başkan Şükrü Sözen’in 
etkinliklere 1 yıl önceki 
yangında 6 gün boyunca 
üzerinden çıkarmadığı 
gömlekle katılması, 
gözleri yaşarttı.  
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PERNOD Ricard’ın sürdürülebilirlik ve 
sorumluluk 2030 yol haritası motto-
su; “Good Times from a Good Place” 
çerçevesinde ilk kez 2011’de başlatı-

lan ve yılda 1 kez düzenlenen Responsib’All 
Day etkinliklerinin 10’uncusu 16 Haziran’da 
gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanında tüm 
Pernod Ricard çalışanları, bütün günlerini 
öğrenmeye, paylaşmaya, toplumda farkındalık 
yaratmaya adadı. Responsib’All Day’de bu 
yılın odak noktası; Pernod Ricard’ın arazileri 
güçlendirme taahhüdüne uygun olarak, 
‘doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak, restore 
etmek’ olarak belirlendi.

Pernod Ricard Antalya Grubu, 
ZİÇEV çocuklarıyla birlikteydi

Pernod Ricard’ın dünya 
genelindeki 18.500’den 
fazla çalışanı ile her yıl 

gerçekleştirdiği ‘Responsib’All 
Day’in 10’uncusu düzenlendi. 
Bu kapsamda şirketin Antalya 

Grubu, ZİÇEV Antalya 
çocuklarıyla harika bir gün 

geçirdi.
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Proje kapsamında şirketin Antalya grubu ZİÇEV Antalya şubesinde özel çocuklarla birlikte 
fide ekimi gerçekleştirdi, doğal organik un ve mayadan kendi emeklerini pişirdiler.
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MARKANIN yeni sloganı olan “Mo-
vement That Inspires”dan esin-
lenerek “İlham Veren Yolculuk” 
başlığıyla düzenlenen etkinlikte, 

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel marka-
nın gelecek hedeflerini ve vizyonunu paylaştı. 

“KİA’NIN GLOBAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU 
TÜRKİYE’DE DE BAŞLADI”

Markanın 2020 yılında açıkladığı Plan S 
stratejisi ve 2021 yılında duyurulan kurumsal 
dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini 
söyleyen Can Ağyel, “Kia’nın 2027 yılına kadar 
14 elektrikli model geliştireceği açıklanmıştı. 
EV6 ve Yeni Niro EVbu strateji doğrultusunda 
geliştirilen iki yeni model. 2021’de Kia globalde 
başlayan dönüşüm yolculuğuyla markanın 
logosundan sloganına kadar bir dizi değişim 
geçirdik. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren 
yeni logolu araçlarımızTürkiye yollarında 
görünmeye başladı. Bayilerimizi yenileme ve 
yapılandırma süreci başladı. Kia’nın hedefleri 
doğrultusunda 2023 yılının sonuna kadar tüm 
bayilerimiz de bu değişim sürecini tamamlamış 
olacak.” dedi. 

“BU YIL 12 MODEL SATIŞA SUNACAĞIZ” 
2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını 

genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Can 
Ağyel, “Tedarik, üretim ve döviz kuru kaynaklı 
konulartüm sektörü etkiledi. Arz talep dengesi-
nin üretim aleyhine bozulduğu bir dönem yaşa-
dık. Buna rağmen sürdürülebilir iş modelimizi, 
istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. 2022 
yılında toplamda 12modeli Türkiye pazarında 
satışa sunacağız. “Güçlü Üçlü” olarak konum-
landırdığımız Picanto, Rio ve Stonic modelleri-

KIA’dan, yeni modelleriyle ilham 
veren dönüşüm yolculuğu

Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine 
kadar dönüşüm yolculuğuna başladığını açıklayan Kia, 

yeni modelleriyle 2022’de hedef büyüttü.  

miz, Kia’nın amiral gemisi Sportage modelinin 
beşinci nesli ve SUV denilince akla ilk gelen 
modellerimizden Sorento ile pazar payımızı 
yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“YENİ SPORTAGE İLE SUV SEGMENTİNDE 
İDDİAMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK”

Beşinci nesil Sportageile birlikte iddialı 
konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Ağyel, 
“SUV modellerine talep her geçen yıl artı-
yor. 2021 yılında SUV modellerinin toplam 
otomobil satışlarındaki payı yüzde 34’e ulaştı. 
Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve Yeni Sorento 
ile yine iddialıyız. Yeni Sportage ile bu yıl C SUV 
segmentindeki satışlarımıza ivme kazandırdık.” 
ifadelerini kullandı. 

KİA EV6 HAZİRAN AYINDA TÜRKİYE’DE
Etkinlikte, Avrupa’da “2022 Yılın Otomobi-

li” ödülünü kazanan Kia EV6 modelinin haziran 

ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de 
satışa sunulacağı açıklandı. Kia EV6, WLTP 
verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye 
kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Av-
rupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknoloji-
si, sürücünün sadece 18 dakikada yüzde 10’dan 
yüzde 80’e şarj edebilmesine olanak tanıyor.
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Sonbahara girerken…
Mevsim değişikliklerinde yenilenmenin de zamanı gelmiş demektir. Yaz güneşinin 

yıpratıcı etkilerinden kurtulmaya, gardıroplarda ve evlerde minik değişiklikler yapmaya 
hazır mısınız? O zaman alışveriş listelerinizi oluşturmanın şimdi tam zamanı!

Yves Rocher saç 
oluşumunu destekleyen 

ve dökülmeyi engelleyen 
şampuan 159.90 TL

Yves Rocher saç oluşumunu 
destekleyen ve dökülmeyi 
engelleyen saç bakım kürü 

399.90 TL

Yves Rocher saç 
oluşumunu destekleyen ve 
dökülmeyi engelleyen saç 

kremi 149.90 TL

Maurice Lacroix
15.970,00 TL

Maurice Lacroix
20.600,00 TL

Jacques Philippe
6.260,00 TL

Bobbi Brown Vitamin 
Enriche dEye Base 15ml 

740 TL

Aveenov Dermexa günlük 
yumuşatıcı krem 139,90 TL Aveenov Dermexa günlük yumuşatıcı 

vücut temizleyici 139,90 TL

Aveeno Dermexa hızlı ve uzun süreli 
Kkaşıntı Yatıştırıcı Balm 119,90 TL

Bobbi Brown Vitamin Enriched Face 
Base Duo 1.250 TL

Jacques Philippe
6.390,00 TL

Calvin Klein Bileklik 
2.280,00 TL

Emporio 
Armani 
Erkek 
Yüzük 

2.700 TL

Diesel Erkek Bileklik
2.180 TL Fossil Bilekik

1.430,00 TL

Tommy Hilfiger 
Erkek Bilekik 1.830,00 TL

Guess Kadın 
Bileklik 

950,00 TL

Guess
4.210,00 TL
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Zülfü Livaneli’nin, tarihin en tartışmalı 
dönemini anlatan yeni romanı: 

“Kaplanın Sırtında”

Usta oyuncu zafer algöz’ün üçüncü kitabı
“KEN TAÇ DİS”

Pika Yayın’dan zayıflama yolunda 
motivasyon kaynağınız olacak bir kitap:

Zayıflamanın Tadı Hiçbir Yemekte Yok!

TARKAN’dan 
“YAP Bİ 
GÜZELLİK”

DENİZ SEKİ’DEN 
“YALAN DEĞİL”

KÜLTÜR ve sanat dünyamızın 
değerli ismi Zülfü Livaneli’nin, 
tarihin en tartışmalı dönemle-
rinden birine ve o dönemin baş-
kahramanı olan II. Abdülhamid’e 
dair epik biranlatım sunduğu 
“Kaplanın Sırtında”, ön siparişe 
açıldı.

Saltanatının üzerinden bir 
asırdan uzun bir süre geçse de 
tartışılmaya devam eden II. Ab-
dülhamid’e yeni bir bakış açısı su-
nan “Kaplanın Sırtında” romanı, 
beş yıllık bir çalışmanın ardından 
okurlarıyla buluşmaya hazırlanı-
yor. Birçok kişi ideolojik eğilim-
lerine göre kendi Abdülhamid’ini yaratırken, 
Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı “Kaplanın 
Sırtında” romanında, tartışmaların ardındaki 
gerçek insan ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

“Kaplanın Sırtında”, Osmanlı mülkünü 

otuz üç yıl boyunca demir 
yumrukla yöneten sultanın “hal’ 
edilmesi”nin ardından II. Abdül-
hamid ve ailesinin yaşadıklarına 
odaklanıp; halen merak edilen 
istibdat dönemini, siyasetin yanı 
sıra bir hükümdarın iç dünyasıy-
la da ele alıyor. Selanik sürgünü 
günlerinde geçen “Kaplanın Sır-
tında”, İttihatçı Doktor Hüseyin 
Atıf Bey ile II. Abdülhamid’in 
diyaloglarına da yer verirken, 
ezber bozan bir yaklaşımla tari-
hin en çetrefillisayfalarına yeni 
notlar düşülüyor.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle 
basılan romanın arka kapağında İlber Ortaylı, 
Taner Timur ve Ali Yaycıoğlu gibi önemli 
tarihçilerin görüşlerine yer verilirken, kapak 
illüstrasyonları da tarih profesörü Ali Yaycıoğ-
lu’nun imzasını taşıyor.

ZAMANINDA herkesin çok severek din-
lediği YALAN DEĞİL bu sefer DENİZ SEKİ ve 
İSKENDER PAYDAŞ dokunuşu ile yepyeni bir 
enerjiye kavuştu. Fatma Turgut düeti ‘Aramızda 
Uçurumlar’ ile projenin haberini veren ve dinle-
yici tarafından oldukça beğenilen, radyo ve diji-
tal platformlardaki listelerde üst sıra başarısıyla 
taçlanan projenin ikinci şarkısında Suat Suna, 
Deniz Seki ve İskerder Paydaş kamera karşısına 
birlikte geçtiler. Şarkının düzenlemesi usta 
aranjör İskender Paydaş tarafından yapılırken 
klibin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı üstlendi.

“YAP bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım”
 Megastar Tarkan, yeni şarkısı “YAP Bİ GÜ-

ZELLİK” ile 22 Temmuz’da tüm dijital müzik 
platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle 
buluştu.  Yapımcılığını Doğan Music Compan-
y’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, 
müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait. 
Şarkıyla aynı gün yayına giren klibin çekimleri 
İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trend-
yol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin 
yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını 
ise Neptune Film üstlendi.

AŞK Benim Hamurumda 
Var ve Menümüzde Aşk Var 
kitaplarının yazarı Melekber De-
niz bu kez okurlarla diyetisyen 
kimliğiyle buluşuyor. Hayatınıza 
kolaylıkla uyarlayabileceğiniz, 
listedeki malzemeleri bulmak 
için market market gezmek 
zorunda kalmayacağınız, sür-
dürülebilir bir sağlıklı beslenme 
alışkanlığı için rehber niteliğinde 
olan Zayıflamanın Tadı Hiçbir 
Yemekte Yok, Pika Yayın etike-
tiyle raflarda yer alıyor. 

Son zamanlarda daha sık 
pazartesi başlayacak diyet planları yapıyor, ye-
diklerinizin kalorisini hesaplamaya çalışarak 
zihninizde bir egzersiz takvimi oluşturuyor 
ancak yoğun iş hayatı, gündelik telaşlar der-
ken bir türlü planlarınıza sadık kalamıyorsa-

nız bu kitap tam size göre!
Diyetisyen Melekber Deniz, 

on bir yılın birikimiyle hayatınıza 
kolaylıkla uyarlayabileceğiniz, lis-
tedeki malzemeleri bulmak için 
market market gezmek zorunda 
kalmayacağınız, sürdürülebilir 
bir sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazanmanın çok da ulaşılmaz 
olmadığını anlatıyor. 

İster kilo verme motivasyo-
nunu bir türlü bulamıyor ister 
defalarca denemiş ama hep bir 
noktada vazgeçmiş olun, ister 
“şekeri bir bıraksam gerisi gele-

cek” diyenlerden ister hamile veya emziren 
anne olun, ister kilo vermenizi zorlaştıracak 
sağlık problemleriniz olsun bu kitap size 
sağlıklı beslenme yolunda rehberlik edecek ve 
yolunuza ışık tutacak.

BAZEN güldüren, bazen 
hüzünlendiren birçok anının ka-
leme alındığı “Ken Taç Dis”, Zafer 
Algöz’ün üçüncü kitabı olarak 
raflardaki yerini aldı. Birbirinden 
eğlenceli hikâyelere yer veren 
İnkılâp Kitabevi, bu kez Zafer Al-
göz’ün keyifli anılarının yer aldığı 
bir anlatıyı okurlarının beğenisine 
sunuyor.

Daha önce yayımlanan ve çok 
sevilen iki kitabının ardından usta 
tiyatrocu ve oyuncu Zafer Algöz, 

yeni kitabı “Ken Taç Dis” ile okur-
larına yeniden merhaba diyor. 
İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflarda 
yerini alan “Ken Taç Dis”, yazarın 
kendi hayatından kesitleri samimi 
bir anlatımla aktararak eğlenceli 
bir anlatı sunuyor. Usta oyuncu 
Algöz, başından geçen olayları 
sade ve akıcı bir dille satırlara 
dökerken, anlatımın yalınlığı ve 
okurla kurulan içten bağ edebiyat-
severlerin beğenisini kazanmaya 
hazırlanıyor.
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 “29. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ”

 SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

TARIHI Aspendos antik tiyatrosu 
eşsiz akustiği ile sahnelenen eserlere 
ayrı bir keyif katıyor. Antalya Devlet 
Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 

bu yıl iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ve 
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist 
sanatçılarınınseslendireceğibir konser olmak 
üzere beş etkinlik 29. Uluslararası Aspendos 
Opera ve Bale Festivali’nde izlenebilecek.

AÇILIŞ “AIDA” OPERASI İLE OLACAK
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 

Festivali’nin açılışı 10 Eylül Cumartesi saat 
21.00’deAnkara ve Antalya Devlet Opera ve 
Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenece-
kAIDAoperası ile yapılacak.

Giuseppe Verdi’nin Romalı komutan 
Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın 
imkânsız aşkını anlatan “Aida” operasının 
rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, 
tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong 
Sisowath yapıyor.

Opera ve balenin geniş sanatçı kadrosu, 
görkemli dekor ve kostümleri ile seyircinin 
beğenisini kazanmış olan eser orkestra şefi 
Raoul Gürineis yönetiminde Antalya Devlet 
Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara 
ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 
sahnelenecek. 

Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi 
korolarının eşlik edeceği eserde başlıca rollerde 
Aida’yı Feryal Türkoğlu, Radames’i Efe Kışlalı, 
Amneris’i Ezgi Karakaya, Amonasro’yu Eralp 
Kıyıcı, Ramfis’i Zafer Erdaş, Il Re’yi Engin 
Suna, Un Messaggero’yi Emrah Sözer ve Sacer-
dotessa’yı Nihan İnan Özbayrak seslendirecek. 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi 
çalıştırıcıları Defne Dinçer ve Ömür Uyanık. 
Eserin Koro şefi Mahir Seyrek. Dekor tasarımı 
Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gürcan Ku-
bilay’a, koreografisi Sergei Terechenko’ya, ışık 
tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait. 

“LA TRAVIATA” ASPENDOS’TA…
İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 

sahnelenecek LA TRAVIATA operası, müzikleri, 
konusu ve dönemi yansıtan dekor ve kostüm-
leriyle sanatseverlere Aspendos’ta bir opera 
şöleni sunmaya hazırlanıyor. Eser 14 Eylül 
Çarşamba saat 21.00’de sahnelenecek. 

Aleksandr Dumas’nın “Kamelyalı Kadın” 
romanından esinlenilerek hazırlanan eserde 
Alfredo Germont ve Violetta’nın aşkları anla-
tılıyor. Bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu 
Francesco Maria Piave’ye ait olan “La Traviata” 

Dünyanın en iyi korunmuş 
antik tiyatrosunda her yıl 

gerçekleştirilen Aspendos 
Uluslararası Opera ve Bale 
Festivalinde, opera, bale ve 
klasik müzikseverler yine 

birbirinden özel eserleri 
izleme fırsatı bulacakl

operasını Carlos Vilán sahneye koyuyor.
Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetiminde 

Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve 
Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşli-
ğinde solists sanatçılar, Burcu Uyar “Violetta”, 
yabancı konuk sanatçı Gürcü tenor George 
Oniani “Alfredo Germont”, Cengiz Sayın “Gi-
orgio Germont”, Ayşe Özmen “Flora”, Evrim 
Keskin “Annina”, Burak Dabakoğlu “Gastone”, 
Cihan Özmen, “Marki” rollerinde sahnede 
olacak.

Dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm ta-
sarımı Gülay Korkut Dinç, ışık tasarımı Müfit 
Özbek imzası taşıyan eserdekoroşefliğiniOr-
han Öner Özcan ve Mahir Seyrek üstleniyor. 

“DON QUIXOTE” BALESİ DE FESTİVAL 
PROGRAMINDA…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 
sahnelenecek DON QUIXOTE balesi 17 Eylül 
Cumartesi günü saat 21.00’de izlenebilecek. 

Orkestra şefi Roberto Gianola yönetiminde 
Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
eşliğinde, Miguel de Cervantes’in aynı adlı 
romanından hareketle koreografisi Marius 
Petipa, müzikleri Ludwig Minkus’a ait eser 
Ayşem Sunal Savaşkurt’un düzenleyip sahneye 
koymasıyla sanatseverlere sunulacak. 

Eserde orta çağ şövalye hikayelerine saplan-
tı derecesinde meraklı olan Don Kişot ile yaveri 
Sancho Panza’nın seyahatlerinden birinde 
babası tarafından zengin bir adamla evlendi-
rilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi 
Basil’lin aşk öykülerine tanıklık etmelerini 
konu ediliyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanat-
çılarından Berfu Elmas Kitri’yi, Batur Büklü 
Basilio’yu, Alkış Peker Don Quixote’u, Ürün 
İndere Sancho Panza’yı, Özerk Tozkoparan 
Gamache’yi, Kerem Kuraner Lorenzo’yu, Meh-

met Nuri Arkan Espada’yı, Deniz K. Tunçeli 
Mersedes’icanladıracak.

CARMINA BURANA ASPENDOS’UN 
MUHTEŞEM AKUSTİĞİNDE YANKILANACAK.

Antalya Devlet Opera ve Balesi 21 Eylül 
Çarşamba saat 21.00’de CARMINA BURANA 
sahne kantatını seslendirilecek.  

Alman besteci Carl Orff tarafından Münih 
yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 
kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan, 
dünyanın adeta soluksuz dinlediği Carmina 
Burana eseri Aspendos Antik Tiyatrosu’nun 
muhteşem akustiği eşliğinde seslendirilecek.

Orkestra şefiHakan Kalkan ve koro şefi Ma-
hir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera 
ve Balesi Orkestrası ve Antalya Devlet Opera 
ve Balesi Korosu solist sanatçıları; soprano 
Nurdan Küçükekmekçi, Tenor Devrim Demirel 
ve bariton Serhat Konukman sanatseverlerin 
karşısında olacak.

FESTİVAL KAPANIŞI MUHTEŞEM 
YILDIZLAR GEÇİDİYLE YAPILACAK

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali 25 Eylül Pazar günü saat 21.00’de 
adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak GALA 
KONSER ile kapanıyor.  

Orkestra şefi Andreas Solinas yönetimin-
deki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanat-
çıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzosoprano 
Ferda Yetişer, tenor Bülent Bezdüz, bas Tuncay 
Kurtoğlu sahnede olacak.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali dünyaca ünlü opera bestecilerinin en 
seçkin eserlerinden parçaların yer alacağı Gala 
Konser ile sona erecek. 

Festival biletleri www.biletinial.com adre-
sinden temin edilebilir.
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