aylık yaşam dergisi
sayı: 172 KASIM 2022 15 TL

ANNE SÜTÜ
HAKKINDA

DOĞRU SANILAN
10 YANLIŞ!
AKREP VE
YELKOVANIN
PEŞiNDE:

UZUN ÖMÜR

DiYETi NEDiR?

CENEVRE

SUZAN ÖZDERE:

“Asuman Lara’da o eski,
sıcak aile sofralarını
paylaşıyoruz”

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

editörden...

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç
Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Ayşen Ovalı Binbir
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
Fırat Uzun
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Murat Yılmaz
Tolga Temel
Yeşim Özkoç
Yönetim Yeri
Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu
1539 Sokak Batuhan Apt. No: 4/2
Muratpaşa/ANTALYA

Merhabalar,
Kasım… Bundan 84 yıl önce
aramızdan ayrılan ama
kalplerimizde her daim yaşamaya
devam eden Atamızı saygıyla,
özlemle ve rahmetle andığımız bir
10 Kasım ve onun “Cumhuriyetin
koruyucu muhafızlarının (yeni
neslin) yetiştiricileri” olarak
gördüğü, büyük kıymet verdiği
öğretmenlerimize teşekkürlerimizi
sunduğumuz bir 24 Kasım, bizim
için bu ayın en önemli günlerini
oluşturuyor…

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: Kasım 2022
Türü: Yerel süreli yayın
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A

TATÜRK, öyle büyük bir lider, öyle
ileri görüşlü bir deha, öyle başarılı
bir devlet adamı ve öyle kahraman
bir Başkomutan ki; bu milleti ve bu
ülkeyi öyle zor günlerden bugünlere taşıdı
ki, kendisine milletçe duyduğumuz sevgi
ve özlemi kelimelere sığdırmanın imkanı
yok elbette... Ama elimizden geldiğince,
bizden sonraki nesle, O’nun gösterdiği doğru
yolu anlatmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Bu
görev hepimizin ancak en çok da bizleri
de bilgilerle donatarak bugünlere getiren
öğretmenlerimizin… Onlar Cumhuriyetin
ilk yıllarından beri ülkeye faydalı bireyler
yetiştirmek için çabalıyorlar. Ve iyi ki
varlar… Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyoruz…
Gelelim sayfalarımıza…
Ekim ayı, yine dopdolu geçen bir ay
oldu. Açılışlar, kutlamalar, etkinlikler…

Bizler nefes nefese geçen bir ayı daha geride
bırakırken, tüm yaşanılanları da sayfalarımıza
yansıtmaya çalıştık.
Bu ay kapak ve ‘Güldal’la 5 Çayı’
bölümümüzün konuğu; bir süredir Lara
bölgesinde hizmet veren ve kısa sürede
adından övgüyle söz ettirmeyi başaran,
Asuman Lara Restaurant’ın sahibi; Suzan
Özdere oldu… Kendisi ile işi, restoran
işletmeciliğinde kalitenin olmazsa olmazları
ve daha birçok konuda son derece lezzetli
bir söyleşi gerçekleştirdik… Lezzet avcılarına
duyurulur.
“Doğru Biline Yanlışlar” bölümümüzde;
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Pınar Atılkan, sizler için ‘anne sütü’ hakkında
toplumda doğru sanılan hatalı bilgileri anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!
“Digital Dünya” başlığımızın altında;
sonbaharın gelmesiyle birlikte kullanıcıların
kötü hava koşullarından doğacak veri
kayıplarını önlemek adına alması
gereken önlemlere dikkat çekildi. Veri
Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap
Günal, sonbaharda veri kaybını önlemek
adına alınabilecek tedbirleri 4 maddede
sıraladı.
Araştırma bölümümüzde; gençlerin kariyer
platformu Youthall, son günlerde gündemi
meşgul eden ‘SESSİZ İSTİFA’ konusunun
yansımalarını ve eğilimlerini ölçmek adına
gençler arasında gerçekleştirdiği araştırmanın
sonuçlarını açıkladı.
Daha birçok konu başlığımızla birlikte,
birbirinden önemli, güncel ve faydalı konu
başlıklarıyla; yine her ay olduğu gibi kıymetli
yazarlarımız; ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur.
Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Dr. Tolga Temel, A&D
Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim
Batı, Teknoloji Yazarımız Deniz Gözükızıl ve
Mimari Tasarım yazarımız Yüksek Mimar
Gamze Akyol, birbirinden değerli; bilgi, görüş
ve önerileriyle sayfalarımızdaki yerlerini
aldılar…
Keyifle okumanız dileklerimizle... Hoş ve
sağlıkla kalın…

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

Kasım 2022
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36

VİTRİN

ESTETİK

52

FAYDALAR

Selda Zeren Özel
Kubilay Yücel Polikliniği

38

ARAŞTIRMA

GENÇLERDEN SESSiZ
iSTiFA ALARMI

40

SAĞLIK

Dr. Tolga Temel

14
16
18

DUYURU TAHTASI
FİRMA HABER

43

EVCIL HAYVANLARLA
KURULAN BAĞLAR, POZITIF
DUYGULARI ARTIRIYOR

44

GÜNDEM

PSİKOLOJİ

55

DİJİTAL DÜNYA

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDAN
ETKILENEN CIHAZLARI
KURTARMAK MÜMKÜN MÜ?

56

KÜLTÜR SANAT

GEZİ

58

AKTÜEL

AKREP VE YELKOVANIN
PEŞINDE: CECENEVRE

46

DOĞRU BİLİNEN
YANLIŞLAR

ANNE SÜTÜ HAKKINDA
DOĞRU SANILAN 10 YANLIŞ!

SUZAN
ÖZDERE

24
KÖŞE
30 Aylin Ayaz Yılmaz
34 Gamze Akyol
42 Gül Devrim Batı
54 Deniz Gözükızıl
4

48

ÇOCUK

ÇOCUĞUNUZU OYUN
BAĞIMLILIĞINDAN
KURTARMANIN EN ETKILI
YOLLARI

49

94
95
96

KİTAP&MÜZİK
SİNEMA
MODA

SOSYAL MEDYA

BIR GIRIŞ IZNI
HAYATINIZI ZEHIR EDEBILIR

50

DİYET

98

ALIŞVERİŞ

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

Daha erken buluşmak mümkün!

12:00

‘de açılıyoruz

asmanirestaurant.com
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Soğuk
havalara
meydan
okuyan
lezzet!
Türkiye’nin ilk ambalajlı
suyunu üreten Pınar Su ve
İçecek şimdi de fonksiyonel
suyu Bağışıklık Pınarım ile C
vitamini ihtiyacının yüzde
100’ünü, çinko ihtiyacının
yüzde 37,5’ini karşılayarak,
soğuk havalarda bağışıklık
sisteminin korunmasına
yardımcı oluyor. İlave şeker
içermeyen Bağışıklık Pınarım,
üstelik vegan sertifikalı.

Cesur ve güçlü adımlar
Divarese, şehre dönüşün tatlı heyecanına, tasarım
detayı ve formu, konforu ve işlevselliğiyle eşlik ediyor.
Bu sezon Divarese, desenli deriler, renkli tabanlar ve
toprak tonları ile göz kamaştırıyor.

T

RENDLERI yakalayan taban detaylar
ve deri kontrast dokunuşlar ile şehre
dönenlere konfor ve şıklığı bir arada
sunuyor. Alçak topuklu govalar, leopar desenli loaferlar, ikonik oxfordlar ve süet
yumuşaklığını hissettiren botlar, yeni sezonda
zahmetsiz şıklığın simgesi olarak vitrinlerden
sokaklara taşınıyor.
Maskülen görünümlere hacimli ökçeler ve
metal aksesuarlar ile feminen dokunuş yapan
kroko botlar, özgür ruhlu Divarese kadınını
tamamlıyor. Klasik gri, haki ve siyahı göz alıcı
saks mavisi ve yeşil ile buluşturan sneakerlar genç ve güncel kombinler yaratıyor. Kış
stilinin vazgeçilmezi yağmur botları, haki ve
kemik tonları ile gardıroplarda yerini alıyor.

A

VRUPA ve Amerika wellness
dünyasında önemli bir yere sahip
olan fonksiyonel içecek kavramına
Türkiye’de de büyüyen bir ilgi söz
konusu. Fonksiyonel içecekler, su ihtiyacını
karşılarken düzenli olarak tüketildiğinde,
kronik rahatsızlıklara yakalanma
oranını düşürmeden biyolojik savunma
mekanizmalarını güçlendirmeye kadar çeşitli
faydalar sağlıyor.
İçeriğinde zencefil ve çinko bulunduran
Pınar Bağışıklık Pınarım, güçlü içeriği
sayesinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde
100’ünü, çinko ihtiyacının da yüzde 37,5’ini
karşılıyor. Böylece bağışıklık sisteminizi ve
vücudunuzu korumaya yardımcı oluyor. Doğal
kaynak suyundan üretilen, şeker ilavesiz
Bağışıklık Pınarım,Uluslararası Vejeteryanlar
Birliği tarafından aldığı V-label vegan
sertifikasına da sahip.
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Güzelliğin Gücü!
İlhamını ve
yaratıcılığını her zaman
denizin iyileştirici
gücünden alan lüks cilt
bakım markası La Mer,
yüz peelingini yeniden
yaratıyor ve cilt bakım
rutinine ekliyor.
Güçlü eksfoliyasyon
ve cilt güçlendirme
faydalarını tek bir
üründe bir araya
getiren yenilikçi bakım
aşaması, güçlü ve
nazik Mikro Peel, her
gece kullanıma uygun
olarak tasarlanmış. Cildi
arındırıyor, yeniliyor ve
yeniden yapılandırıyor.

G

ECE boyunca etkisini süren, evde
uygulanabilen ve
güçlü bir bakım
olan Micro Peel; cildi gece
boyunca güçlendirirken aynı
zamanda arındırır, yapılandırır ve yeniler. Zamanla
daha sağlıklı ve daha eşit bir
görünüm için gözenekleri
temizler.

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

B vitaminleri açısından zengin,
kırmızı et ve tavuğa göre daha fazla
protein, daha az yağ barındıran
hindi eti diyet yapanlar ve kilo
vermeye çalışanlar için idealdir.
100 gram ızgara hindi göğüs eti, sadece
155 kalori ve 1,7 gram yağ içerir.
Mutluluk veren besinler arasında yer alır.
Tryptophan maddesini içerir ve
tryptophan da mutluluk hormonu olan
“serotonin”e dönüşür.

yaylaturkiye

www.yaylaturk.com
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Mutfağınızdaki zaman
yolculuğu
Mutfağınızı benzer ürünlerle
doldurmak yerine dekorasyon stilinize doğru dokunuşlarla, eski dönem detaylarını
taşıyan retro eşyalarla farklılık
yaratabilirsiniz.

Tek tuşla tezgahta
gizlenebilen davlumbaz

“R

ETRO” kelimesi geleceğe
doğru bir ilerleme yerine
geçmişe doğru bir hareketi
temsil eder ve tasarımlarda
geriye, geçmişe yönelik nostaljik bir bakış açısı
getirir. Retro parçaların eski olması gerekmez;
geçmiş zamanı kopyalanan yeni modeller,
tasarımlar da retro olabilir. Tıpkı İngiliz tarzını
mutfaklara taşıyan Russell Hobbs’un yeni
Retro serisi gibi...
Mutfakları nostaljik bir yolculuğa çıkaran
bu seri, eski trendleri modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Su ısıtıcısı, ekmek
kızartma makinesi, gıda hazırlayıcı, el blenderı, sürahi blenderı, el mikseri ve cam sürahili
kahve makinesi bulunan Retro serisi, kırmızı,
siyah ve krem olmak üzere üç farklı renk
seçeneği sunuyor.

Silverline, istenildiğinde tek
tuşla tezgahta gizlenebilen
Armonia ile davlumbaz
teknolojisindeki iddiasını
ortaya koyuyor. Modern çağın
mutfak dekorasyonuna estetik
ve teknolojik çözümler sunan
marka, ocak arkasında ya da
yanında konumlandırılabilen
Armonia ile kullanıcıları
alternatif çözümlerle
buluşturuyor.

İddialı şıklık
İsviçre saatçiliğinin hassas
işçiliğini ve üstün kalitesini
özel tasarımlarla buluşturan
Raymond Weil, çarpıcı
tasarımıyla tüm bakışları
üzerinde topluyor.

S

AAT tutkunlarıyla, dünyaca ünlü
markaların Türkiye’deki tek yetkili
distribütörü Saat&Saat farkıyla
buluşan Raymond Weil, fark yaratmayı seven erkeklere hitap eden iddialı bir
tasarım sunuyor. Siyahın asaletini yansıtan
saatin, iskelet tarzında tasarlanan kadranı
tüm mekanizmayı gözler önüne seriyor.
İsviçre saatçiliğinin mükemmelliğini yansıtan
mekanizmada kullanılan vida ve yakut
detayları ise estetik dokunuşlar olarak öne
çıkıyor.
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E

RGONOMIK yapısı sayesinde esnek
ve kapsamlı pişirme deneyimi sunan
Armonia, istenildiğinde tek tuşla
tezgâh içine gömülüyor ve kapalı
konumdayken tezgâh üzerinde sadece şık
kontrol paneli gözüküyor. Elektrikli ocaklarla
uyumlu çalışabilen Armonia davlumbaz, 15
dakikalık yoğun güç kullanım fonksiyonu
ve karbon filtresi sayesinde ağır koku veren
yemeklerin yarattığı etkiyi mutfaktan anında
uzaklaştırıyor. Vitroseramik ve indüksiyonlu
ocaklar ile uyumluluk gösteren Armonia’nın
tasarımında kullanılan cam kolaylıkla siliniyor,
taşma ve sıçramalardan oluşan yemek artıkları
kısa sürede temizlenebiliyor.

CITYVİTRİN
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Hem çok
hızlı hem
de ekstra
güvenlikli

Hem siz, hem de tüylü
dostunuz çok rahat!
Düdüklü tencereler mutfakta
hayatımızı kolaylaştıran en
pratik ürünlerin başında
geliyor. Özellikle yoğun
bir günün ardından, hızlı
ve güvenli bir şekilde,
sağlıklı yemek yapmak
için sık tercih ediliyor.
Ancak güvenlik kaygısıyla
düdüklü tencerelere temkinli
yaklaşanlar da yok değil.
Multi brand mağaza zinciri
olarak müşterilerini daima
dünya markalarının en yeni
ve teknolojik ürünleriyle
buluşturan Enplus, satışa
sunduğu üç yollu güvenlik
sistemli Sage SPR680 BSS the
Fast Slow Go Akıllı Düdüklü
Tencere ile bu kaygılara son
veriyor.

B

IR basınç tahliye valfi, bir basınç
emniyet valfi ve bir emniyet kilitleme
pimi içeren 3 yollu güvenlik sistemli
paslanmaz çelik yapıya sahip Sage
SPR680 BSS the Fast Slow Go Akıllı Düdüklü
Tencere, tüm yemeklerin güvenle pişmesini
sağlıyor. Kullanımı kolay ara yüzü ile pratik
pişirme için çorba, et, güveç, buhar, sote,
bakliyat, pirinç/taneler, risotto, yoğurt,
redüksiyon, sous vide olmak üzere 14 kısayol
sunuyor. Sous vide kısa yolu ile et ve sebzeleri
hassas bir şekilde ayarlanmış sıcaklıkla,
kenardan kenara eşit şekilde pişiriyor. Yoğurt
kısa yolu ile evde 2 litreye kadar lezzetli ve
sağlıklı yoğurt yapmak mümkün oluyor.
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Enza Home, evcil hayvan tırmalamalarına karşı yüksek
dayanım sağlayan, kolay silinebilir kumaş yapısına sahip
Petra Koltuk Takımı ile evcil hayvan besleyenlere şık ve
rahat bir alternatif sunuyor.

E

VLERINDE kedi, köpek gibi evcil
hayvanlar besleyenlerin en büyük
sorunlarından biri mobilyalarının yıpranması oluyor. Her zevke hitap eden,
göz alıcı koleksiyonlarıyla fark yaratan Enza
Home, evcil hayvan sahiplerine “pati dostu”
bir koltuk takımı sunuyor.
Petra Koltuk Takımı, pati dostu kumaşı sayesinde evcil hayvan sahiplerine dayanıklılık,
konfor ve şıklığı buluşturuyor. Temizliği kolay

ve bir o kadar da dayanıklı olan kumaşa sahip
Petra Koltuk Takımı, evcil hayvan tırmalamalarına karşı yüksek dayanım sağlayarak uzun
yıllar kullanım imkanı sunuyor. Fonksiyonelliğiyle de dikkat çeken Petra Koltuk Takımı, 3’lü
koltuk ve 2’li koltuk modüllerinde bulunan
kol mekanizmasının yanlara doğru açılma
özelliğiyle ekstra oturum alanı, yukarıya doğru kademeli açılma özelliğiyle ise gerektiğinde
sehpa, uzanıldığında ise baş desteği yaratıyor.

Bakım ile gelen konfor
Tek sürüşte daha nemli ve
daha cesur dudaklara sahip
olabilirsiniz. En az ambalaj
tasarımı kadar lüks hissiyatını
dudaklarınıza YENİ Luxe
Lipstick serisi ile taşıyın.
Saten bitişli bu seride farklı
cilt tonlarına uygun renk
alternatiflerini keşfedin!

N

EW York City’den ilham alınarak
tasarlanan YENİ Luxe Lipstick
tek sürüşte dudaklarınızda lüks
tanımını değiştirecek. 10 saat
boyunca dudaklara nem sağlayan teknolojisi
ve gün boyu kalıcı etkisi ile dudaklarınızda
pürüzsüz bir görünüm sunarken aynı
zamanda içeriğindeki cilt dostu bileşenler ile
dudaklarınızı besliyor.

CITY???????????
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DÜNYA VE TÜRKiYE ENERJi
PiYASASI ANTALYA’DA
Türkiye enerji piyasasının
“En Büyük Aile Buluşması”
12. Türkiye Enerji Zirvesi,
21-22 Kasım 2022 tarihlerinde
Antalya’da yapılacak.
T.C. Enerji Bakanlığı’nın
himayelerinde, Enerji
Fuarcılık tarafından
düzenlenen Zirve’de,
Türkiye’nin küresel enerji
piyasalarındaki stratejik rolü,
yakın dönemde keşfedilen
potansiyel enerji kaynakları,
enerji yatırımlarının bugünü
ve geleceği konuşulacak.
Elektrik, doğal gaz, akaryakıt
ve LPG piyasalarını tek çatı
altında toplayan ilk ve tek
organizasyon olan Türkiye
Enerji Zirvesi; bir kez daha
kamu ve özel sektörü aynı çatı
altında buluşturacak.
14

K

ÜRESEL enerji piyasaları kritik
bir dönemden geçerken; bölge
ülkelerine kıyasla arz ve tedarik
konusunda hazırlıklı olan
Türkiye’nin küresel enerji piyasalarındaki
stratejik rolü, yakın dönemde keşfedilen
potansiyel enerji kaynakları, enerji
yatırımlarının bugünü ve geleceği, 21-22
Kasım 2022 tarihlerinde ‘Enerji ve Jeopolitik
Özel’ ana teması ile Regnum Carya Golf & Spa
Resort Hotel’de yapılacak 12. Türkiye Enerji
Zirvesi’yle gündeme taşınacak.
T.C. Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde,
Enerji Fuarcılık tarafından 12 yıldır
düzenlenen Türkiye enerji piyasasının en
kapsamlı ve en geniş katılımlı zirvesi, bir
kez daha kamu ve özel sektörü aynı çatı
altında buluşturacak. Zirvenin bu yılki
oturumlarında, doğalgaz arama ve üretim
yatırımları, Türkiye Elektrik Piyasasında
Üretim, Ticaret ve Dağıtım, Türkiye Akaryakıt,
LPG ve Doğal Gaz Piyasası, Türkiye’de
Yenilenebilir Enerji Ya

CITYDUYURU TAHTASI
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CITYFİRMA HABERLER

S

CK Enerji’den, I-REC sertifikası alan
Barut Otelleri’nin enerjisi yeşillendi

ÜRDÜRÜLEBILIR bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen
gün artarken karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Band Turizm A.Ş., CK
Enerji ile işbirliğine giderek Acanthus Cennet
Barut Collection ve Lara Barut Collection
otelleri için Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Sertifikası (I-REC) aldı. CK Enerji aracılığı ile
aldığı sertifika sonrasında Akdeniz Bölgesi’ndeki iki otelinde yüzde 100 yenilenebilir
enerji kullanacak olan BAND Turizm, ilk yıl
4 milyon 720 bin kg karbondioksit miktarına
(CO2) eşdeğer salınımını önlemeyi planlıyor.
Bu sertifika ile iki otel yıllık 10 milyon kWh’lik
elektrik tüketimlerini yeşil enerjiden sağlamış
alacak.

“I-REC SERTİFİKASI İLE REKABET
AVANTAJINA SAHİP OLACAKLAR”
Lara Barut Collection’da düzenlenen törende, otellerin I-REC sertifikalarını takdim eden
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü
Fahrettin Tunç, dünya genelinde yenilenebilir
enerjinin payının her geçen gün arttığına
dikkat çekerek, “CK Enerji olarak biz de doğayı
ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerjiyi çok önemsiyoruz. Doğaya duyarlılığıyla
bilinen, çevre dostu BAND Turizm’in iki
tesisini yeşil enerjiye kavuşturmaktan ve buna
aracılık etmekten büyük bir mutluluk duyduk.
2030 AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı Sıfır
Karbon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC)
öneminin gün geçtikçe artacağı biliniyor.
I-REC’esahip olan bu iki otelimizin ulusal
ve uluslararası pazarda kendilerini daha iyi
16

Akdeniz Bölgesi’ndeki
Acanthus Cennet Barut
Collection ve Lara Barut
Collection Otelleri’nde
tüketimini yeşil enerjiden
karşılamak için harekete
geçen Band Turizm,
CK Enerji aracılığı ile
Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Sertifikası (I-REC)
sahibi oldu. İki otel yıllık
10 milyon kWh’lik elektrik
tüketimini yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlayacak.

konumlandıracağına ve önemli bir rekabet
avantajına sahip olduklarına inanıyoruz” diye
konuştu.

“YEŞİL ENERJİ SERTİFİKASINI
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE İLK ALAN OTELLER
OLMAK GURUR VERİCİ”
Acanthus Cennet Barut Collection Genel
Müdürü Halil Özcan da, “Grubumuzun ilk oteli olan Acanthus’ta, markamıza ve bölgemize
ilham veren birçok yeniliği hayata geçirdik.
Yeşil Enerji Sertifikası’nı ilk alan oteller olmak
bizim için gurur verici bir adım. Markamızın

değerleri arasında yer alan doğa, gönülden
sahiplendiğimiz ve koruduğumuz bir unsur.
Çevreye verdiğimiz önemi yansıtan projeleri
hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ değerlendirmesinde bulundu.
Lara Barut Collection Genel Müdürü Cem
Karacan ise geniş yeşil alanlara sahip olan
otellerinin ilk açıldığı 2005 yılından bu yana
çevreyi odağına alarak hizmet sunduğuna
işaret ederek şunları söyledi: “Yeşil Enerji
Sertifikası ile bu konudaki çalışmalarımıza
bir yenisini daha eklemiş olduk. Teknolojiye
yatırım yaparak gereksiz tüketimden kaçınıyoruz. Hedef pazarlarımızın çevre konusunda
bilinçli olmaları bize otel içi uygulamalarımızda avantaj sağlıyor. Akdeniz Bölgesi’nin Yeşil
Enerji Sertifikası’nı alan ilk otelleri olduğumuz
için mutluyuz. Bölgemizde yeni bir hareketi
tetikleyerek çevreye fayda sağlayacağımızı
biliyoruz.”

CITYFİRMA HABERLER

QTERMINALS ANTALYA KARBONU
NÖTRLEYEREK TSE iKLiM DOSTU
KURULUŞ BELGESi’Ni YENiLEDi
Türkiye’nin önde gelen
ticari yük ve kruvaziyer
limanı QTerminals
Antalya, faaliyetleri sonucu
oluşan karbon miktarını,
yenilenebilir enerji projelerini
destekleyerek nötrledi ve 2019
yılında aldığı TSE İklim Dostu
Kuruluş Sertifikasını yeniledi.

T

ÜRKIYE’nin önde gelen ticari yük
ve kruvaziyer limanı QTerminals
Antalya, yenilenebilir enerji
projelerinin geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına destek olarak küresel
ısınma ile mücadeleye katkı sağlıyor.
QTerminals Antalya, faaliyetleri sonucu
meydana gelen 2.573 eşdeğer ton CO2’yi,
yenilenebilir enerji projelerine destek vererek
nötrledi ve İklim Dostu Kuruluş Sertifikasını
yeniledi.
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında
2019 yılı doğrulanmış sera gazı emisyonlarını
nötrleyerek TSE’den “İklim Dostu
Kuruluş” unvanı kazanan ilk liman olan
QTerminals Antalya, bu yıl da üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirerek ‘’İklim Dostu’’
liman olmayı sürdürdü.
Gelecek nesillere daha temiz ve yanaşabilir
bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik
çalışmalarını desteklediklerini söyleyen
QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür
Sert, “Tüm faaliyetlerimizde çevre ve enerji
mevzuatlarına uygun hareket eden, en iyi
standartları benimseyen bir işletmeyiz. İş
süreçlerimizde çevresel etkileri minimuma
indirmenin ve doğal kaynakları korumanın
yollarını arıyoruz. Hayata geçirdiğimiz
uygulamalar sayesinde bu alandaki önemli

sertifikaları almaya başardık. Liman
sektörüne özgü bir çevre yönetim standardı
olan PERS’e tam uyum sağlayarak çevre
yönetim çalışmalarımızı kanıtladığımız
ECOPORTS PERS Sertifikası, çevresel
etkileri en iyi şekilde yönettiğimizin ve
operasyonlarımızda enerji verimliliğini
sağladığımızın kanıtı olan ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazı Envanteri
Yönetimi sertifikaları, Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından
uygulamaya alınan ve 2020 yılında kriterlere
tam uyum sağlanarak kazandığımız “Sıfır Atık
Belgesi” sahibiyiz. Bunun yanı sıra ülkemiz
kıyı ve denizlerinin korunması amacıyla
kurulan TURMEPA’nın da destekçilerinden
biriyiz. TSE’den 2019 yılında aldığımız
“İklim Dostu Kuruluş” unvanımızı korumayı
başararak geçtiğimiz günlerde bu belgemizi
de yeniledik. Çevremizi korumaya yönelik
adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini
kullandı.
QTerminals Antalya, geçtiğimiz aylarda
erozyonla mücadele ve orman varlığının
artırılması amacıyla Orman Mühendisleri
Odası iş birliğinde 10 bin fidan bağışlayarak
Antalya Konyaaltı’nda bir hatıra ormanı
oluşturdu.

17

CITYGÜNDEM

DASK’TAN 25 iLDEKi 250 OKULA

DEPREM EĞiTiMi
D
Doğal Afet Sigortaları
Kurumu (DASK) ve Millî
Eğitim Bakanlığı (MEB)
iş birliğiyle “Önceliğimiz
Güven Sorumluluğumuz
Güvence” projesi
kapsamında hayata
geçirilen “Dersimiz
Deprem Yaşasın Önlem”
eğitici eğitimi 250 okuldan
öğretmenlerin katılımıyla
gerçekleşti. Antalya’dan
da 10 ayrı okuldan sınıf
öğretmenleri afetler,
deprem ve Zorunlu
Deprem Sigortası
konularında hizmet içi
eğitim programına katıldı.
Eğitimlerde çocuklarla
travmatik konuları doğru
şekilde işlemek için
kullanılması gereken
yöntemler anlatıldı.
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OĞAL Afet Sigortaları Kurumu’nun
(DASK), Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) iş birliğiyle “Önceliğimiz
Güven Sorumluluğumuz Güvence”
projesi kapsamında hayata geçirdiği “Dersimiz
Deprem, Yaşasın Önlem” eğitim programı
12 – 21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşti. 25 ilden seçilen 250 okulun sınıf
öğretmeninin katıldığı programda, uzman
eğitmenler, deprem gibi doğal afetlerin ve
travmatik konuların çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin de bilgiler verdi.

ÖĞRETMENLER DENEYIMLEYEREK ÖĞRENDI
Deprem, sigortacılık ve depreme karşı
finansal güvence olan Zorunlu Deprem
Sigortası konularında eğitim alan öğretmenler, eğitim bilimleri uzmanları tarafından
hazırlanan materyal ve etkinliklerin uygulamalarını yaptı. Çocuklara hayat boyu sürecek
bir deprem bilinci aşılamayı ve depreme karşı
finansal güvence olarak Zorunlu Deprem
Sigortası farkındalığı oluşturmayı amaçlayan
DASK, ilkokul dördüncü sınıflar için “öğrenen merkezli” bir program hazırladı. Sosyal
bilgiler, Türkçe, matematik ve görsel sanatlar
derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan etkinlikleri içeren “Öğretmen Kılavuz Kitabı”yla
öğrencilerin afetler ve deprem konusunda
bilgilendirilmesi amaçlandı.
“Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” söylemiyle yürütülen projede çocukları, deprem
ve deprem sigortası konularında eğitmek

amacıyla eğlendirici ve öğretici etkinlikler
tasarlayan ve 2022 yılında Deprem ve Sigorta
haftalarında Türkiye çapında 500 okulda 70
bin öğrenciye etkinlik kitapları ve materyalleri yollayan DASK, eğitim alan öğretmenler
aracılığıyla 40 bin öğrenciye daha ulaşmayı
hedefliyor.

ERKEN YAŞTA DEPREM BILINCI
GELIŞTIRMEK IÇIN

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, topraklarımızın yüzde 98’inin aktif deprem kuşakları üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Dersimiz
Deprem, Yaşasın Önlem” programına neden
ihtiyaç duyduklarını şöyle anlattı: “Deprem
kaynaklı can kayıplarının ve maddi hasarların azaltılması, depremden sonra özellikle
evlerdeki hasarların kısa sürede karşılanması
ve hayatın normal akışına dönmesi için
önlem almak ve önlem alma bilincini bireylere
küçük yaşlarda kazandırmak büyük önem
taşıyor. Biz de bu proje ile öğrencilere erken
yaşta deprem bilgisi ve bilinci kazandırmak,
öğrencilere ve ailelerine deprem öncesi, sırası
ve sonrasındaki doğru davranış biçimlerini
edindirmek ve finansal bir önlem olarak
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma konusunda bilinçlendirmek, Zorunlu Deprem
Sigortası’na sahip olmanın önemini anlamalarını, ailelerine de aktarmalarını sağlamak
için yola çıktık. Projenin yaygınlaştırılması ve
eğitimlerin tüm Türkiye’de uygulanması için
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

CITYGÜNDEM

“ANTALYA BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESI İMAR
YÖNETMELIĞI”

RESMi GAZETE’DE
YAYINLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GiRDi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçe belediyesi
ve meslek odalarının katkılarıyla hazırladığı “Antalya
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

B

ÜYÜKŞEHIR Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, 19 ilçe belediyesi ve Meslek
Odaları’nın katılımıyla hazırlanan
“Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi
Gazete’de yayınlandı. Antalya, kent kimliğine
önemli katkı sunacak anayasa niteliğindeki
bir düzenlemeye kavuşmuş oldu.

ORTAK AKILLA HAZIRLANDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi

İmar Yönetmeliği’nin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “3 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde
Büyükşehir Belediyelerine imar yönetmeliği
yapma yetkisi verilmişti. Ancak 2017-2019
yılları arasında bu konuda yol alınamamıştı.
2019 Nisan ayında göreve geldiğimizde planlı,
kurallı kimlikli kent Antalya için ilgili meslek
odaları ve 19 ilçe belediyeleri ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
çalışmalarını başlattık. Kentimizde yapılaşmanın bir düzen içinde olmasının sağlanması
ve denetlenmesi, doğal, kültürel ve tarihi de-

ğerlerimizin korunması, yasal mevzuatla kent
halkının modern, çağdaş sağlıklı yapılarla
tanışması, hizmet alması ve memnuniyetinin
sağlanarak örnek kent dokusunun yaratılmasında etken olması amaçlanmıştır. Yaşanabilir
mekanlar planlaması, işlevsel ve sağlıklı
binalar yapılması, yeşil dokunun artırılması,
kent ve yapı estetiğinin sağlanması, görüntü
kirliliğinin önlenmesi ve ilimiz yöresel koşullarına uygun olması nedeniyle Bakanlığın
onayı alınarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi
İmar Yönetmeliği 27 Ekim 2022 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Antalya’mıza hayırlı olsun.”

BU PROTOKOL iLE HAK
ARAYIŞI DAHA KOLAY
Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu arasında imzalanan protokol ile şiddete
uğrayan kadın ve çocukların daha hızlı bir şekilde hem
hukuki hem de psikolojik desek alması sağlanacak.

K

ONYAALTI Belediyesi ile Türkiye
Kadın Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokol ile ilçede
şiddete uğrayan kadın ve çocuklar
gerek hukuki gerekse de psikolojik destek
alması daha hızlı olacak. Konyaaltı Belediyesi
olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya
gayret göstereceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bugün imzaladığımız protokol ile Konyaaltı sınırları içerisinde
kadına yönelik şiddet ile karşılaştığımızda, acil
yardım hattı aracılığı ile hem hukuki hem de
psikolojik yardım anlamında daha erişilebilir
bir hizmeti sunmuş olacağız. Federasyon bu
hizmeti geniş alanlara yaymak için burada. Bizler de bunun bir parçası olmaktan
mutluluk duyduk. Belediyeler olarak bizler

de insanların buna erişimini hızlandırmak,
bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu yolla da
şiddetin toplumda giderek azalmasına yönelik
bir protokolü imzalamış olduk. Protokolümüz
etkili bir şekilde Konyaaltı’nda yürütülecek.
İnşallah bizim de bu çorbada bir tuzumuz
olur. Biz de sonuna kadar şiddetin karşısında
sizinle beraber saf tutmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.

BAŞKAN ESEN’E TEŞEKKÜR
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum göz
önüne alındığında imzalanan protokolün çok
önemli olduğunu söyleyen Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü;
“Yerelde politika üretmesi için belediyelerden
yana, sivil toplum kuruluşları ile mekaniz-

maları hayata geçirmesi ve şiddet mağduru,
istismara uğrayan kadın ile çocukların hukuki
ve psikolojik yönlendirme almaları açısından
çok önemli bir hizmet. Semih Esen başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
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KEPEZ’DEN
ÜRETEN
KADINLARA
‘HANIMELi
MARKETLERi’
Kepez Belediyesi, üreten
kadınları buluşturan Kadın
Kooperatiflerinin ürünlerini
pazarlayabilecekleri
‘Hanımeli Marketleri’ni
Antalya’ya kazandırmaya
hazırlanıyor.

Ü

RETEN, emeğini ekonomik değere dönüştürmek isteyen kadınları
5 maddelik ‘Kadın Kooperatifleri
Destek Paketi’ ile cesaretlendiren
Kepez Belediyesi, yeni projelerle
girişimci kadınlara destek olmaya hazırlanıyor.
Kadın kooperatifleri için yeni çalışmalar ortaya koyan Kepez Belediyesi, üreten
kadınlar için ‘Hanımeli Marketleri’ni Antal-

ya’ya kazandırıyor. Kadın kooperatiflerinin
ürettikleri ürünlerin, Hanımeli Marketleri
ile doğrudan tüketiciyle buluşturulması
hedefleniyor. Üreten kadınları desteklemek,
kooperatifçilik modeli ile daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla yola çıkan Kepez Belediyesi, girişimci kadınların ürünlerini kolayca
pazarlayabilecekleri bir sanal mağazanın da
kurulması üzerinde çalışmalar yürütüyor.
Kepez Belediyesi’nin kuracağı Hanımeli
Marketleri ve sanal ortam mağazacılığı ile
kadınlar ürettikleri ürünleri kolay yoldan
pazarlama imkanı bulabilecekler. Üreten ve
ürettiklerini kolay yoldan satabilen, pazarlayabilen kadınlar daha çok üreterek, hem ülke
ekonomisine hem de ev ekonomilerine daha
çok katkı sağlamış olacaklar.
Kepez Belediyesi, üreten kadınlara destek
sunabilmek için ilk etapta 2019 yılında

hizmet çatısı altında ‘Kadın Koordinasyon
Merkezi’ni kurdu. Kepez Belediyesi’nin,
5 maddelik Kadın Kooperatifleri Destek
Paketi ise kadın girişimcileri cesaretlendiren
en büyük adım oldu. Kadın Kooperatifleri
Destek Paketinde yer alan; Girişimci Eğitim
Programları, Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama
Süreçlerine Destek ve Alım Garantisi Verme
Destekleri girişimci kadınlara kooperatifçilik
çatısı altında güçlerini birleştirme imkanı
sundu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Kooperatifleri Festivali ile de, Türkiye’nin dört
bir tarafındaki kadın girişimciler Antalya’da
buluşturuldu. Kepez Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde hizmete kazandıracağı Hanımeli Marketleri ve üzerinde çalışılan sanal
mağazacılık ile Antalya’nın üreten kadınları
artık daha da güçlenecek.

Startup ekosistemi ASSİM’de buluştu
Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi’nin yenilik, girişim
ve inovasyon destekleme
merkezi ASSİM, girişimcilik
ekosistemiyle ilgili paydaşları,
kişileri, öğrencileri ve
girişimcileri bir araya getirdi.
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AFTA sonu gerçekleşen buluşmanın açılışında JCI Antalya Başkanı
Ülkü Göncü, 18-40 yaş arası üyelerden oluşan ve kar amacı gütmeyen
küresel bir organizasyon olan JCI çalışmaları
hakkında bilgilendirme yapttı. ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal’ın
merkezi tanıtan sunumuyla başlayan etkinlik,
Startup Centrum’dan Erşad Zor’un konuşmasıyla devam etti.
Etkinliğin birinci bölümü, Speed Networking ile başladı. Startup Centrum, Antalya

JCI, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve
Kariyer Topluluğu, ASSİM İnovasyon Merkezi
ortaklığında düzenlenen ‘FindYourCo-Founder’ etkinliğine ilgi yoğun oldu. Birinci bölümden sonra Kid Lab’dan Kaan Yavuz, b2bpla.
net’ten Mehmet Sarı, Fire-Stopper’dan Büşra
Atkesen, İnta İnsansız Tarım Aracı’yla Ulaş
Alsan, Ayris Games’den Murat Narman, Grilltab’s Dumansız Mangal Sistemleriyle Halil
Küçükceran girişimleriyle ilgili 3’er dakikalık
sunum yaptı, soruları yanıtladı. Etkinlik Free
Networking ile son buldu.
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ANTALYA
KÜTÜPHANESI

HIZLA YÜKSELIYOR
Kepez Belediyesi’nin
2023 yılına 16 kütüphane
projesi kapsamında
kütüphanelerin amiral
gemisi olarak nitelendirilen
Antalya Kütüphanesi’nin
yapımı hızla devam ediyor.
Gülveren Mahallesi’nde inşa
edilen ve tamamlandığında
aynı anda 2 bin kişinin
ders çalışabileceği ve 1
milyon kitap kapasitesiyle
kapılarını açacak olan
Antalya Kütüphanesi’nin dış
iskelet yapısı tamamlandı,
betonarme yapısında da
tamamlanma aşamasına
gelindi.

K

EPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Cumhuriyet’in 100. Yılında
geleceğimizin teminatı çocuk ve
gençlere armağan edilecek kütüphane inşasını inceledi.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN
KÜTÜPHANESİ OLACAK

Antalya Kütüphanesi’nin yapımının büyük
bir hızla devam ettiğini belirten Başkan
Tütüncü, “Çok yakında burada Türkiye’nin en
zengin kitap koleksiyonlarından birisi olacak.
Öğrencilerimiz için üniversitenin hemen
karşısında bambaşka bir yaşam alanı meydana
getiriyoruz. Kepez’de her şey gençler için…
Kepez, kütüphaneler projesi ile kendisini
bambaşka bir şekilde ifade etmiş gençlere çok
önemli hizmetler yapmış Türkiye’deki nadir
belediyelerden birisi… Hatta diyebiliriz ki;
Kepez Belediyesi kelimenin tam anlamıyla bir
kütüphane gönüllüsü, okumaya, düşünmeye,
yazmaya gençlere yepyeni bir gelecek ufku
çizmeye çok meraklı. İşte! Antalya Kütüphanesi Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden

birisi olacak. Kepez’e 16 kütüphane yapıyorduk, bunu yeni hedeflerle 21’e taşıyoruz. Bu
yapacağımız kütüphanelerin en büyüğü olacak.
Metre kare açısından sadece Antalya’nın en
büyük kütüphanesi değil, Türkiye’nin en
büyük kütüphanelerinden birisini Kepez’e,
gençlerimize kazandırma konusunda büyük bir
kararlılığın içerisindeyiz. Biz çok heyecanlıyız.
Çünkü Cumhuriyet’in 100. yılına harika bir
eser kazandıracağız. “ dedi.

AKDENiZ ÜNiVERSiTESi
KATLI OTOPARK PROJESi
HIZLA iLERLiYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi yerleşkesinde başlattığı 1797 araç kapasiteli Katlı
Otopark Projesi inşaatının yüzde 80’i tamamladı.

A

NTALYA Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Özlenen Özkan arasında imzalanan
işbirliği protokolüyle yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi, hızla
devam ediyor. Mart ayında temeli atılan katlı
otopark inşaatında hummalı çalışma sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi Başkanı Serkan Temuçin de çalışmaları
yerinde inceledi.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin,
“Katlı otopark inşaatı tamamlandığı zaman
Akdeniz Üniversitesi’nin otopark sorunu
çözülecektir. 13 bin metrekare alana oturan
projemiz 4 katlı bir otopark. Toplam 54 bin
metrekare bir inşaat alanı var. Projemizin kaba
inşaatı yılsonuna kadar tamamlanacak. Kaba
inşaat tamamlandıktan sonra projenin diğer
mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu
imalatları ve çevre düzenlemesi Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek” dedi.

Katlı otopark inşaatının yüzde 80’nin
tamamlandığını aktaran Temuçin, “Projemiz
ihale sürecine uygun olarak gününde tamamlanacak. 45 milyon TL’ye ihale edilmiş katlı
otopark projemizin TÜİK endekslerine göre
hesaplanan fiyat farkı oranları ve KDV dahil
olarak yaklaşık 120 milyon TL gibi bir maliyeti
olacaktır. Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark
Projesi aynı zamanda acil afet toplanma alanı
olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.
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GENÇLiiK MECLi
GENÇL
MECLiSi’NDE YENi
YENi DÖNEM

G

ENÇLERIN fikir ve önerileriyle kent
yönetiminde söz sahibi olmasını
sağlamak üzere oluşturulan Antalya
Büyükşehir Gençlik Meclisi yeni
dönemde yeni üyeleriyle ilk toplantısını
gerçekleştirdi.Yeni dönem Gençlik Meclisi’nin
ilk toplantısında başkanlık, başkan vekilliği,
yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı.
Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de katıldı.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Gençlik
Meclisi’nin Başkanlığına Ozan Şükrü Kayapınar, birinci başkan vekilliğine Sema Eylül
Öner, ikinci başkan vekilliğine Aybüke Yılmaz
ve birinci divan katipliğine Evrim İşeri seçildi.

Antalya Büyükşehir
Belediyesi Gençlik Meclisi,
yeni dönemin ilk olağan
genel kurul toplantısını
gerçekleştirdi.
YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN
Yeni dönem içinyapılan Gençlik Meclisi
seçimlerinde tekrar başkanlığa seçilen Ozan
Şükrü Kayapınar, Antalya için gençlere söz
hakkı veren Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Şimdi
önümüzde Cumhuriyet’in 100. yılına giden
onurlu, şanlı bir meclis dönemi bizleri bekliyor. Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum”
diye konuştu.

HAYATPARK’A
ATATÜRK ANITI
Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi iş birliği ile yapımını
tamamladığı Atatürk anıtı,
düzenlenen açılış töreni ile
HayatPark’taki yerini aldı.

K

ONYAALTI Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile
yaptığı protokol kapsamında yapımı
tamamlanan Atatürk anıtı, düzenlenen açılış töreni ile HayatPark’taki yerini aldı.
HayatPark’ın girişine konulan anıtta, Atatürk
ve manevi kızı Ülkü’nün el ele olan fotoğrafından ilham alındığı bildirildi. Açılış, Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin
Osman Budak ve üniversite yönetiminin yanı
sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Uzun zamandır HayatPark’a böylesi anlamlı
bir anıt koymayı planladıklarını ifade eden
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hem
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
hem de bize emanet ettiği değerlerini her daim
sahipleneceğiz. Bu değerleri de ilelebet yaşaması için gelecek nesillere aktaracağız. Normalde
yaptığımız hizmetlerin açılışını yapmıyoruz.

22

Ancak söz konusu Atatürk olunca açılış töreni
yapmadan olmazdı. Gece gelip sessiz sedasız
anıtı bırakıp arkamızı dönüp gidemezdik. Bu
saygısızlık olurdu” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ ANITI BEĞENDİ
Düzenlenen tören ile açılışı yapılan Atatürk
anıtı, vatandaşlar tarafından büyük beğeni
topladı. Açılıştan sonra alanda bulunan vatandaşlar Atatürk anıtı ile fotoğraf çekme heyecanı
yaşadı. Çocuklarını anıt ile birlikte ölümsüzleştiren aileler, yapılan bu hizmetten duydukları
memnuniyeti dile getirmeyi ihmal etmedi.
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Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi’nin cumhuriyetin
ilanının 99’uncu yıl
dönümü anısına ‘Kuvayı
Milliye 99. Yıl’ adını verdiği
spor salonu Metin-Nuran
Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde
düzenlenen törenle açıldı.
Törene Belediye Başkanı
Ümit Uysal ve eşi Ümran
Uysal’ın yanı sıra İl Milli Eğitim
Müdürlüğü yöneticileri,
siyasi partiler ve sivil toplum
kuruluşlarından temsilciler,
okul yönetimi, öğretmen ve
öğrenciler katıldı.

T

ÖRENDE Okul Aile Birliği Başkanı
Sevcan Hızır, okulun bir spor salonuna kavuşuyor olmasından dolayı
veliler olarak mutluluk duyduklarını
belirterek, “Şüphesiz ki spor salonumuz çocuklarımızın sportif alanındaki gelişimlerine
çok büyük katkı sağlayacak” dedi. Okul Müdürü Bahri Toker, büyük heyecan ve mutluluk
yaşadıklarını aktardı, “Uzun yıllardır özlemini
çektiğimiz ve eksikliğini hissettiğimiz spor
salonumuza kavuşuyoruz” diye konuştu.

HER MAHALLEYE SPOR SALONU
Düzenli sporun beraberinde başarıyı, disiplini getirdiğini, vücut direncini arttırdığını
kaydeden Başkan Uysal, “Her mahallede birer
spor salonumuz varsa inanın mevcut hastane
sayımızın yarısı bize yeter” dedi.

KUVAYI Mi
MiLL
LLiiYE 99. YIL
SPOR SALONU AÇILDI
Uysal, şunları sözlerine; “Metin-Nurdan
Çakallıklı Anadolu Lise’mizin avlusuna bunu
yapabildiğimiz için çok mutluyum. İhale de
etmiyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz.”
diyerek devam etti.
Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü
anısına spor salonuna Kuvayı Milliye 99. Yıl
adını verdiklerini belirterek konuşmasına
devam eden Başkan Uysal, gençlere “Cumhuriyetimiz bir mucizedir. Dünya haritasına baktığınızda, Ortadoğu coğrafyasında
bataklıkta açan bir çiçektir. Cumhuriyetimiz
demokrasinin, bilime dayalı kalkınmanın,

insani gelişmişliğinin, irfanın kalesidir dünyada” diye seslendi.

HAVA ATIŞINI YAPTI
Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından
törende, çeşitli spor branşlarında Dünya,
Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde eden öğrencilerine hediyeler verildi.
Tören, Kuvayı Milliye 99. Yıl Spor Salonu’nun
açılış kurdelesinin hep birlikte kesilmesiyle
sona ererken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor basketbol takımının salonda yaptığı
gösteri maçının da hava atışını yaptı.

BARBAROS HAYRETTi
HAYRETTiN PAŞA’NIN ADI
KEPEZ BALIK PAZARI’NDA YAŞATILACAK
Kepez Belediyesi’nin Ekim
ayı meclis toplantısında
Kepez Balık Pazarındaki
Camiye, Osmanlı’yı
deniz imparatorluğu
haline getiren Kaptan-ı
Derya Barbaros Hayrettin
Paşa’nın ismi verildi.

K

EPEZ Belediye Meclisi’nin Ekim ayı
olağan toplantısında 22 yazılı, 1 önerge olmak üzere 23 gündem maddesi
görüşüldü. Kepez Belediye Meclis
Başkan Vekili Süleyman Acar başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Grup sözcülerinin dilek ve temennilerini aktarmalarının ardından, meclis gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ekim ayı
meclisinde Göksu, Çankaya, Beşkonak, Baraj,

Varsak Şelale, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Karşıyaka, Esentepe Mahallelerindeki açık
pazar alanlarının kapalı semt pazarına dönüştürülmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliğiyle
komisyona sevk edildi. Varsak Mahallesi’nde
10 yıl süreyle Kepez Belediyesi ve Türkiye Faal
Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanlığı arasında ortak proje yapılması da

meclis gündemine geldi. Kepez Belediyesi’nin
balıksırtı mimarisinde yapımını tamamladığı
ve faaliyete başlayan Kepez Balık Pazarı’nda yer
alan camiye isim verilmesi de meclise önerge
olarak sunuldu. Kepez Balık Pazarı’ndaki
camiye Akdenizi bir Türk gölü haline getiren
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın
isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
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SUZAN ÖZDERE:
“Asuman Lara’da o eski,
sıcak aile sofralarını
paylaşıyoruz”
Bu ay Güldal’la 5 Çayı
bölümümüzde konuğum;
bir süredir Lara bölgesinde
hizmet veren ve kısa sürede
adından övgüyle söz
ettirmeyi başaran, Asuman
Lara Restaurant’ın sahibi;
Suzan Özdere… Bugüne kadar
seyahat ettiği her şehirde
mekan mekan dolaşıp, farklı
lezzetler deneyimleyen
Özdere, elde ettiği lezzet
birikimini şimdi kendi
restoranında müdavimleri
ile paylaşıyor. Başarısını ise
üç önemli konuya bağlıyor;
“Hijyen kurallarına koşulsuz
bağlılık, doğru, kaliteli
ürün kullanımı, uzman ve
doğru kişilerden oluşan
ekip”… Suzan Özdere ile işi,
restoran işletmeciliğinde
kalitenin olmazsa olmazları
ve daha bir çok konuda son
derece lezzetli bir söyleşi
gerçekleştirdik…
Üstelik bu ay beş çayı
konseptimiz dışına çıkarak,
dillere destan nefis Asuman
kahvaltısı eşliğinde... Lezzet
avcıları burada mı?
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S

UZAN Özdere, aslen İzmirli genç
bir girişimci… İlk ve lise öğrenimini
İzmir’de tamamladıktan sonra
Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nden mezun olmuş. 2010 yılında
tanıştığı eşi Burak Özdere ile mutlu bir evliliği
ve bu evlilikten; dünya tatlısı, 5 yaşında bir
oğlu var…
Dilerseniz, bundan sonrasına
sohbetimizden yansımalarla devam edelim…

m Suzan Hanım, gezdiğiniz kent ve yörelerin lezzetlerini deneyimleyerek paylaşma
fikriyle çıktığınız yolda, bugün son derece
başarılı bir işletme; Asuman Lara Restaurant
ile gündemdesiniz. Oluşum hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?
Elbette… Sizin de değindiğiniz gibi; yemek yemeyi ve farklı mekanları denemeyi çok
seven bir aile olarak, seyahat ettiğimiz şehirlerde yeni mekanlar, farklı sunumlar denemek
bizim için her zaman keyif olmuştur. Bu keyifle
edindiğimiz tecrübeleri oldukça geniş olan
sosyal ve iş çevremizle paylaşma isteğinden
ortaya bu fikir çıktı... Kısacası, lezzet ve yemek
kültürü birikimimizi, konularında uzman
şeflerimiz ve profesyonel ekibimiz yardımıyla,
dostlarımızla ve dostluk kuracağımız yeni

insanlarla paylaşmak istedik.
İşletmecilik hizmetlerimizin yanı sıra
inşaat sektöründe de varlık gösteriyoruz
ve bu sebeple tasarım, dekorasyon
konularında da deneyimlerimize güveniyoruz.
Kayınpederimin bu konulardaki tecrübeleri
ışığındaki talepleriyle ve HK Design Studio’nun kurucusu, başarılı mimar Hande
Kocabaş’ın eliyle, hedefimiz olan misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri sıcak
bir ortam, keyifle yemek yenilen bir mekan
oluşturduk ve çok içimize sinen bir “Asuman”
ortaya çıktı diyebilirim...
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m Asuman demişken, “İsme nasıl karar verdiniz?” diye de sormak isterim.
Asuman; bildiğiniz gibi gökyüzü anlamına
geliyor. Restoranımızın bulunduğu konum
için çok uygun olduğunu düşündük. Ayrıca hedefimiz klasikleşmiş, sıcak bir mekan sunmak
olduğundan, bu sıcaklığı nostaljik bir isimle
buluşturmanın doğru olacağı düşüncesiyle çok
içimize sinen ‘Asuman’da karar kıldık...

“YEMEKLERIMIZ,
IKI GIDA
MÜHENDISI
EŞLIĞINDE,
TAM HIJYEN
KURALLARINA
RIAYET EDILEREK
VE ÖZENLE
HAZIRLANIYOR”
m Evet, gerçekten güzel, keyifli ve sıcak bir ortam yaratmışsınız. Ama bugün
Asuman Lara’nın aldığı övgülerin tek sebebi bu değildir elbette. Başarınızda bir
diğer önemli etken olarak, neyin altını
çizmek gerekir?
Taze ve kaliteli ürün seçimi diyebilirim.
Ürün seçimi, yemeğinizin lezzet ve kalitesi için
çok büyük önem taşır. Restoranımıza giren
her malzeme yerinden alınır ve organik olmasına özen gösterilir. Seçimlerimizin neredeyse
tamamını 2n14.com’dan yapıyor, organik ve
laboratuvar testlerinden geçmiş olmalarına
çok dikkat ederek belirliyoruz. Yemeklerimiz,
iki gıda mühendisi eşliğinde, tam hijyen kurallarına riayet edilerek ve özenle hazırlanıyor.
Kalan et ürünlerimiz, ayrıştırılıp barınaklara
ulaştırılıyor. Çünkü minik ve tüylü dostlarımızı çok seviyoruz ve onların da lezzetli yiyecekler tüketmeyi hak ettiklerini düşünüyoruz.
Tüm bunların tercih edilmemizde büyük
önem taşıdığına inanıyorum.
m Yemek için menünüzden bana önerileriniz neler olur? Başka bir deyişle; en
çok alkışı hangi ürünleriniz alıyor?
Aslında iddialı ürünler konusunda listemiz
epey uzun… Ama benim favorim; Adana Dolama. Bunun yanında, Asuman Special ve Şaşlık
da ilk üç imza ürünümüz arasında yer alıyor.
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“UZMANLIK,
TECRÜBE,
VIZYON, GELIŞIM
VE DEĞIŞIME
AÇIK OLMAK,
PERSONELIMIZDE
ARADIĞIMIZ
ÖZELLIKLERDIR”

Az önce ekibin önemine dikkat çekmiştiniz. Bu ekibi hangi kriterlere göre
oluşturdunuz?
Şeflerimiz, işinin ehli ve son derece
tecrübeli… Her biri daha önce birçok şehirde
görev yaparak vizyonunu geliştirmiş, işini
severek yapan, uzman şefler. Diğer görevler
için ise, yine konusunda uzman ve tecrübeli,
gelişime ve değişime açık kişilerle çalışmayı
tercih ediyoruz. Bu konuda da epey şanslıyız
diye düşünüyorum.
m Bize bu enfes kahvaltıda da eşlik
eden şeflerimize de sorum olacak. Engin
Şefim, tüm bu lezzetleri bir de sizden
dinlemek isterim. Kahvaltı da misafirlerinize neler servis ediyorsunuz? Ve sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
Elbette. Öncelikle adım Engin Kurt. Asuman Restaurant’ta son derece özel bir kahvaltı
menümüz var. Antalya’da ilk ve tek doğal ve
organik kahvaltı diyebilirim. Çünkü bu menüde; kendi el yapımı reçellerimiz, kavurmamız,
sucuğumuz, özel olarak Isparta’dan getirttiğimiz manda kaymağımız, taze sıkılmış portakal
suyu, nar suyu yer alıyor. Her şeyi olduğu gibi
kahvaltı menümüzü oluşturan ürünlerimiz de
hijyen ortamda hazırlıkyor ve saklıyor, değerli
misafirlerimize sunuyoruz.
Kısaca kendimden de bahsedeyim; aslen
Sivaslıyım. Mesleğime İstanbul’da başladım ve
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gerçek. Bu konularda da iddialı olduğumuzu
söylemek isterim. Elbette siz ve okuyucularınız, benim sözüme değil, kendi tecrübelerinize
göre karar vermek istersiniz diye düşünüyorum. Ziyaretlerinizden her zaman memnuniyet duyarız.

“MUTFAĞIMIZA
GIREN
MALZEMELERI
YERINDEN VE
ORGANIK OLARAK
TEDARIK EDIYORUZ”

20 yılı geçkin bir süredir devam ediyorum. Bu
meslekte ilerlememi sağlayan şeflerim; Yaşar
Demir, İsmail Börekçioğlu, Zübeyir Ertaş ile
çalışma imkanım oldu. Etle lezzetli ürünler hazırlamayı seviyorum. Değişime önem veriyor,
mesleğimle ilgili araştırma yapmaktan büyük
keyif alıyorum. Mutfağımda temizlik, ürün
kalitesi, doğal ve organik ürünler kullanmak
en önem verdiğim konulardır. Bu nedenle de
Asuman Restaurant benim için vaz geçilmez
bir mekan oldu. Bize en başından beri önderlik
eden Adnan Özdere’ye ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü
ekip arkadaşlarım bölümlerinde yenilikçi ve
profesyonel ustalarım.
m Peki, Ramazan Şefim, sizi de kısaca
tanıyalım ve bu malzemeleri nerelerden
getirtiyorsunuz?
Ben Ramazan Kurt. Mesleğe Ergün Şef’le
birlikte başladık. İlk meslek hayatıma İstanbul
Sevinç Restoran’da başladım, daha sonrasında
kendimi geliştirerek İstanbul’un Elit mekanlarından birisi olan Zübeyir Ocakbaşı’nda
çalıştım. Yedi yıl çalıştığım bu mekanda hem
kendimi hem mesleğimi geliştirme imkanı
buldum. Daha sonra 2016 yılında Antalya’dan gelen teklifi kabul ederek, Antalya’ya
yerleştim. Şimdi ise Asuman Et & Kebap’ta
çalışıyoruz ve Antalya halkına hizmet veriyoruz. Hem lezzet hem de hijyen bakımdan
özenli ve güler yüzlü arkadaşlarımızla Antalya
halkını Asuman Restaurant’a bekliyoruz.
Kebaplarımız zırh kıymasından yapılmaktadır. Spesiyal etlerimiz, dana antrikot ince
döküm tavada servise sunulur ve masada
pişirilir. Etlerimiz Trakya bölgesinden temin
edilen, Kıvırcık kuzudur. Steak etlerimiz ve
T-bone, Dallas döküm tavada ve müşterinin
önünde pişirilerek servis edilir.
m Suzan Hanım, bana göre bir restoranda ana yemeklerin dışında da çok özel
lezzetler vardır ve bu lezzetlerin de müdavimleri olur zamanla. Siz ne dersiniz
bu konuda?
Size sonuna kadar katılıyorum... Ana
yemekler kadar, mezelerin, ara sıcakların, salataların ve hatta tatlıların da önemli olduğu bir

m Tercih ettiğiniz malzemelerden de
biraz daha bahsedelim mi?
Tabi, memnuniyetle… Kuzu etlerimiz,
şefimin söylediği gibi Balıkesir yöresinden
ve Trakya Bölgesi’nin kıvırcık kuzularından
seçiliyor. Etinin kokmaması için, kuzunun 19
kiloyu geçmemesine azami özen gösteriyoruz.
Balkabağımız Sakarya Bölgesi’nden, kaymağımız
Isparta’dan geliyor. Daha önce de belirttiğim
ve örnek verdiklerim gibi birçok malzememizi
yerinden ve organik olarak tedarik ediyoruz.
m Ve elbette; biraz da sizden bahsetmek
isterim... Mesela bir restoran işletmecisi
olarak, mutfakta durumunuz nedir?
Ben yemeyi daha çok seviyorum diyeyim. Çünkü annem, harika yemeklere imza
atan, elinin lezzeti tanıyan herkes tarafından
konuşulan biridir ve bu nedenle de çoğunlukla
benim mutfağa girmeme gerek kalmamıştır.
Hatta kendisinin ‘Resimli Tarif’ adında sayfası ve
birçok takipçisi olan bir YouTuber olduğunun da
altını çizmek isterim.

m İlginizi çeken mutfaklarda başı
hangisi çekiyor?
Anadolu Mutfağı daima en önde gelir benim
için.
m Yapılması en zor yemek sizce hangisi?
Kesinlikle sarma…
m Peki ya, hobileriniz…
Modayla ilgilenmeyi seviyorum. Müzik
dinlemeyi de… Ve yoga yapmak beni hem rahatlatıyor, hem de egzersiz ihtiyacımı karşılıyor…

“ASUMAN
LARA’DA O ESKI,
SICAK AILE
SOFRALARINI
PAYLAŞIYORUZ”
m Son olarak, eklemek istedikleriniz…
Biz çok sık misafir ağırlayan bir evdik.
Eşimiz dostumuzla, lezzetli ve keyifli sohbetlerin edildiği sofralar kurar, bundan da büyük
mutluluk duyardık... Bu şekilde büyüdüğüm
için hala dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmayı
çok severim, ailecek seviyoruz.
Şimdiyse yeni edineceğimiz dostlarımızla
Asuman Lara’da o eski, sıcak aile sofralarını
paylaşıyoruz. Bizim için bu çok mutluluk
verici…
Okurlarınızla tanışmaktan mutluluk duyacağımızı ve ilk fırsatlarında Asuman’ın lezzetlerini denemeye beklediğimizi söylemek isterim.
Ve bugüne kadarki tüm misafirlerimize, bizi
tercih ettikleri, çıktığımız bu yolda bizi yalnız
bırakmadıkları için sonsuz teşekkürler…
SAÇ&MAKYAJ

FOTOĞRAFLAR

ŞEREF
BAYRAM
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Sonbahar’ın
son ayında;
‘DiZi DiZi’
insanlık halleri
Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu ay sizlere önereceğim bolca dizi var. Gerçek yaşam
hikayelerinden uyarlananlardan tutun da, tamamen
hayal mahsulü hatta bilimkurgu senaryolarla bile çok
tanıdık bulacağınıza inandığım epey bir dizi önereceğim
bu ay sizlere… Şimdiden, iyi seyirler!

Dopesick

The Wheel of Time
İlk olarak yazmak istediğim dizi: The
Wheel of Time. “Bir zamanlar bir kız vardı,
bir gün yiyecek aramaya çıktı ve haydutlarla
karşılaştı. Ne altını vardı, ne mücevheri. Canı
haricinde kıymetli bir şeyi yoktu. Onu bulduğumda, eğlencesine öldürdüklerini anladım.
Saatlerce cesedi ile oturdum. Göğsündeki
kırık mızrağa öylece baktım, söküp çıkarmaya
yeltendim. Onu avladıkları gibi, o canavarları
avlayacaktım. Çünkü öç almak istemiştim.
Evet, kulağa pek “yaprağın yolu” gibi gelmiyor… Şiddete karşı en büyük öç barıştır!
Ölüme karşı en büyük öç yaşamdır! Çark’ın bu
dönüşünde kızımı koruyamadım ama günün
birinde, ben göçtükten çok sonra, Çark yine
kızımın ruhunu teslim edecek. O zamana dek
yanımda keyfini sürmeyi hak ettiği, o daha
iyi dünyayı kurmak
için elimden geleni yapacağım”… Epey oldu
izleyeli, güçlü, cesur,
korkusuz kadınların
dizisi, 2. sezonunu bekliyoruz. Karakterleri
çok beğendim ama en
çok da “yaprağın yolu”
felsefesini anlatan bu
Çingene kadını. Ne izlesem diyenlere tavsiye
edebilirim.
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İkinci olarak yazmak istediğim
dizi; Dopesick. Gerçek bir hikaye,
epey sıkı bir vahşi kapitalizm hikayesi!
Konu sağlık sektörü!! FDA’in, “narkotik” hammaddeli bir ağrı kesiciye onay
vermesi, hırslı bir ilaç firması aile ve
satış ekibine verilen büyük primlerle,
yoğun ilaç satışı ve binlerce “madde
bağımlısı” ve ölenler!!! Konu tüyler
ürpertici gerçekten! Benim gibi ilaçtan, özellikle ağrı kesiciden korkanları
ürpertecek cinsten! Bu dizi üzerine
saatlerce konuşulur! İlaç sektöründe
reklam olmalı mı, satış hedefi konulmalı mı sorularının yanıtı tartışılmış!
Davası da hala sürüyor!

Dr. Death
Üçüncü olarak yazmak istediğim dizi;
Dr. Death. Bu da gerçek bir hikaye ve bu da
gerçekten ürpertici! Zeki ve çok çalışkan, fakat
pratiği eksik, hatta belki pratiği olmayan,
yüksek egolu bir doktorun, 38 kadar bel/boyun
fıtığı hastasını ameliyat ederken öldürmesi
ya da engelli bırakmasını anlatmış! Burada da
hastanelerin hekim reklamı yapmalı mı sorunu
incelenirken, hastanelerin gelir yazmak adına,
sorunların hasıraltı edilmesi konusu ‘bold’
yapılıp, altı çizilmiş! Özetle vahşi kapitalizm…
İkisi de gerçek olaylara dayandığı için epey ilgi
çekici geldi bana, hele de bu sektörden gelen
biri olarak. Hep diyorum manipülasyonlarla
yaşıyoruz. Ne zaman bir yiyeceğe, ilaca, alete
fazla övgü okusam, duysam; manipülasyon
hissederim ve ona dirençli yaklaşırım. Aslında
bildiğimiz, hissettiğimiz işlerin dizi haline
gelmiş halleri. Bu yüzden önemi büyük, bu
yüzden izlerken nefessiz izliyoruz.

CITYKÖŞE

Open your Eyes

Deutschland
83-86-89
Bahsetmek istediğim dördüncü dizi; Deutschland 83-86-89.
Dönem dizisi seyretmeyi çok seviyorum, özellikle şahitlik ettiğim, yakın
dönemin dizilerini... Deutshland
83-86-89, anlatımın ve oyunculuğun
çok başarılı olduğu bir yapım olmuş!
Berlin duvarının yıkılış hikayesi, Doğu
ve Batı Almanya’nın nasıl birleştiği,
o günün şartları, istihbarat örgütlerinin, ajanların gözünden anlatılmış,
teyze/yeğen - baba/torun üzerinden.
Teyze karakteri Lenora, dizide favorim!
Konuşmalarına, giyimine, görüşlerine,
duruşuna hayran oldum! Karaktere
can veren oyuncu Maria Schrader’e çok
alkış. Duvar yıkıldığında, hapishanedeki
sözlerini şuraya da not düşeyim; “İnsanlar özgürlük için haykırıyorlar ama
alacakları şey kapitalizm! Kapitalizm bir
özgürlük şekli. Kapitalizm kapitalizmden başka bir şey değildir! Hiçbir şey
için kullanılamaz, ne özgürlük ne başka
bir şey. Kapitalizm herkesi içine çeker
ve yiyip bitirir!” Birleşmenin ilk başkanı
Helmut Kohl’un seçilmesinin ardında,
istihbarat örgütlerinin ortak kararı/
koruması olduğu da ince ince işlenmiş.
Doğu’nun “özgürlükleri kısıtlanmış”
idealist yaşamı, Batı’nın “kendilerini
özgür hissettirilerek” oysa kapitalizm kelepçesi takılmış yaşamı, güzel
karşılaştırılmış! Bu arada Stasi-HAV/
BND karşılaştırılması, CIA’in buradaki
rolü de izlemeye değer! KGB de var
tabii, ürkütücü, elim ensende havasıyla
hikayenin içinde… Senaryosuna Alman
şair Rilke’den sözler de alan (Bir askerin
cebinden Rilke kitabı çıkması, ne güzel
bir sahnedir! Hayalimdeki askeriye kafası.) bu iyi yazılmış, güçlü oyunculuklarla derdini çok iyi anlatmış diziyi hele
de, benim gibi “duvar”ın yıkılışına şahit
olanlardansanız, izleyin derim.

Ve; Open your Eyes… “Beyin nedir?
Beyin vücudun operasyon merkezidir!
Sinir sistemi de biyolojik bilgisayarımızdır.
Kullandığı yazılım da bilincimizdir! Ona
veri besleyen, onu güncelleyen, beş duyu
arasından, insanda en baskın olanı da
gözlerdir!” Bu diyalog bu diziden! Okuduğum
bir yazarın tavsiyesi ile izledim bu diziyi!
Yaşadığımız hayatı, kendimi sürekli
sorguluyorum, anlam arayışıyla! Çünkü bazen
yaptığımız / konuştuğumuz / duyduğumuz
her şey aşırı anlamsız geliyor! Bildiğimizin
ötesine geçmemiz gerek bir şekilde farklı
bakmamız / düşünmemiz / algılamamız
gerek! Yani bence! Önce okumalarıma
“beyin”, “insan vücudu” ile başladım, şimdi
“anlam arayışında, bulduklarını” yazan /
çizen / anlatanları okuyup, izlemeye zaman
ayırıyorum! “Open your Eyes” da bunları
sorgulayan yapımlardan! Yine diziden bir
diyalog daha paylaşayım, çok beğendiğim:
“Hayat nedir? Deliliktir! Hayat nedir?
İllüzyonun fonudur! Gölgelerin hayalidir,
hiçliğin beşiğidir!” Bu konuları sorgulayan biri
iseniz çok tavsiye!

Raised by Wolves
Son olarak yazmak istediğim dizi;
Raised by Wolves. Digital Kale ile “Mitra”yı anladıktan, kısa bir süre içinde bu diziyi
izledik! Ridley Scott’ın yapımcıları arasında
yer aldığı Raised by Wolves. Orijinal fikirleri
dizi ortamında bulamadığımız bu dönemde,
içerisinde hem yazar hem yönetmen olarak çok
yetenekli ve saygıdeğer kişileri barındıran dizi,
Aaron Guzikowski’nin en kaliteli işi olmuş.
Dünya’nın ateistler ve inananlar arasındaki
bir savaşla tükendiğini ve insanlığın uzaya
kaçtığını izlediğimiz bu gerçeklikte birçok in-

sani duygu ve bunların “android”lere uygulanmasını izledik. Açıkçası çok iyi bir anlatım ve
sinemaya yansıması vardı! Küçük mercekten
anneliği ve “bir predatör olarak insan”ı anlatan
dizi, büyük mercekten bakıldığında bizlere
adeta ders veriyor: Bir dünya oluşturma dersi.
Cast çok iyi, Travis Fimmel’i, Vikings’ten beri
izlemeyen biri olarak kendini bu kadar rolüne
veren birini izlemek beni etkiledi. Raised by
Wolves, birbirlerine “Anne” ve “Baba” olarak
hitap eden iki kişinin bir uzay gemisinde yeni
bir gezegene gelişiyle başlıyor. Android olduklarını anlamamız birkaç saniye bile sürmüyor.
Bu ham dünyada yegâne amaçlarını ve buna
eşdeğer olarak isimlerinin anlamlarını da ilk
görevlerini tamamlayan androidler sayesinde
çabucak öğreniyoruz. Yanlarında taşıdıkları
embriyolara, “anne”nin bedenini taşıyıcı olarak
kullanmak suretiyle hayat vermek. Gerçekten
çocuklarla bir anne, baba gibi ilgilenen ve bu
fonksiyonları yerine getiren androidler ara
ara duygu ve empati eksikliği ile ilgili sorunlarla karşılaşıyorlar. Farklı ırklardan olan
altı çocuğun yetiştirilmesinde android olan
ebeveynler sorunumuz, bize sık sık acılı bir
şekilde aktarılıyor. Bir “yeniden başlangıç”
hikayesi! Ve bu başlangıç neden kaynaklanmış
olabilir sorusuna da, insanlık tarihinde sürekli
rastladığımız din savaşlarına gayet uyumlu
olan bu senaryo ile anlatmaya çalışmışlar;
geleceğin en büyük savaşının, medeniyetin
sonunun, ateistler ve dindarlar arasında olan
bir savaş olacağını göstermişler. Yazar kadrosu
uzun uzadıya, dünya yaratma (world building)
üzerine kafa yormuş bir ekip! Benim de çok ilgimi çekiyor bu konular! Bir embriyolog olarak
benim de kafamda düşündüğüm muhabbetler
olunca tabii! Meraklısına tavsiye!
Gelecek ay görüşmek üzere, iyi seyirler!
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Teknolojinin
kullanımı ve
göz sağlığımızı
korumanın yolları
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Akıllı telefonlar,
bilgisayarlar, tabletler
olmazsa olmazımız, peki
biz nasıl bir sorunla karşı
karşıyayız? Konuyla
ilgili Kaya Göz Merkezi
kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Op. Dr.
İbrahim Kaya ile son derece
önemli bilgiler içeren mini
bir söyleşi gerçekleştirdik.

T

EKNOLOJIYE karşı bir tutum
söz konusu değil, konu hepimizin
olmazsa olmazı bir durum
değerlendirmesi. Özellikle anne
babalar açısından durum; “doktor derdime bir
çare?” noktasında…
Bizler ve çocuklarımız bu çağın içinde
yaşamak zorundayız. Teknoloji isteğe bağlı
bir durum değil artık, zorunlusunuz. “O
halde neler yapmalı?” sorusunun cevabını
söyleşimizde bulacaksınız…
m Teknolojiyi aşırı kullanımdan ne
anlamalıyız?
Dünya Sağlık Örgütü, günlük iki saatin
üzeri olarak tanımlanmış aşırı kullanımı...
Diyeceksiniz ki; mümkün mü? Hepimiz için
olmasa da çocuklar için çabalanabilir.
m Çocuklar için nasıl önlenebilir?
Gözün gelişimi en çok 2-4 yaş arasında
gerçekleşiyor. Bu süreci unutmamak gerek.
Birde 12-16 yaş arası ergenliğe denk gelen
süre hücre artışının en çok olduğu dönem.
Bu dönemlerde karşılaşılan durumlar
gelecekte pek çok hastalığa ve göz kusuruna
sebep olabiliyor. Elimizde ki veriler Japonya
– Singapur gibi uzak doğu ülkelerinde
çocukların gözlük kullanımının %80 oranına
ulaştığını ABD’de %62 olduğu şeklinde. Bu
demek ki bu ülkenin ebeveynleri çocuklarını
düzenli göz muayenesine götürüyor ve tedavi
etmeye çalışıyor.
m Buradaki sorunu kısaca özetler
misiniz?
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar diğer
ekranlar mavi ışık diye adlandırdığımız ışıkları
yayıyorlar. Gözümüzün kornea tabakası bu
dalga boyundaki ışıkları süzemiyor ve direk
iletiyor. Bu ışıklar gözümüze zarar veriyor
kalıcı göz kusurlarına dönüşüyor. Görme
bozuklukları artıyor. Göz kuruluğu başlıyor.
Gözlerde kızarıklık, batma, kanlanma, bulanık
görme şeklinde belirtiler ortaya çıkıyor.
m Çözüm önerileriniz nelerdir?
Çok duyduğunuz ama uygulamadığınız 20
dakika da bir ara vermek kullandığınız ekrana
ve mümkünse açık havaya çıkmak.
Göz kuruluğunuz başlamışsa mutlaka
düzenli doktor kontrolünde olmak
çocuklarınızın yıllık göz kontrolünü düzenli
yaptırmak. Küçük büyük demeden ekran
koruyucu filtre özelliği olan gözlükler
kullanmak. Görme bozukluğunuzun olmasını
engellemek için en etkili yöntemdir bu. Göz

kusurunuz var ise mutlaka numaralı ve filtreli
camlı gözlüklerinizi kullanmanızı öneririm.
Ne alakası var demeyin günlük sıvı
tüketimi beslenmelerinde yağ asitlerini ve
vitaminleri dengelemeleri, iyi bir uyku düzeni
göz sağlığının korunmasında son derece
önemlidir.
Son olarak ;
Türkiye Gözlükçüler Federasyonu bu konu
ile ilgili bir kamu spotu hazırlamalı. Ailelere
ulaşmanın en etkili yolu medyadan geçiyor.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen
Caddesi No: 70/1
Muratpaşa - Antalya / TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 316 00 96-98
Fax: 0(242) 316 00 99
www.kayagozmerkezi.com
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Ev
dekorasyonunda

Feng Shui
Günlük yaşantımızda
girdiğiniz mekanlarda
içinizin sıkıştığını ya da
rahatladığınızı, daraldığınızı
ya da ferahladığınızı
hissettiğiniz oldu mu? Bunlar
gibi duygu değişimlerinin bir
sebebinin de mekanların bize
yansıttıkları enerji olduğu
düşünülür.

F

ENG Shui ile yaşam alanlarımızdaki
(ev, ofis, vs…) ufak tefek değişiklikler ile kendimize denge ve iyi şansı
çekebiliriz. Gelin neler yapabiliriz hep
beraber bakalım.
Feng Shui, bir uzak doğu felsefesidir ve
en basit tanımıyla denge ve uyum demektir.
Genellikle bu felsefe, şans, sağlık, mutluluk
ve bereket ile ilişkilendirilir. Bu felsefeye göre
evdeki eşyaların, renklerin, ışıkların ayrı ayrı
enerjileri mevcuttur ve doğru enerjilerin doğru açılarla doğru noktalara yerleştirildiğinde
evin enerjisini de arttırdığına inanılmaktadır.

Giriş, koridor
ve antre
ENERJI ve mutluluğu öncelikle yaşam
alanlarımıza çekmenin birincil yolu giriş
kapılarını düzenlemekten geçer. Bu felsefe,
mekanlara giriş kapılarının en önemli yer
olduğunu vurgular ve temiz düzenli olmalıdır.
Kapının etrafı aydınlık olmalı ve mümkünse
enerjiyi çekmek için bitki yerleştirilmeli. Feng
Shui felsefesinde yön duygusu çok önemlidir.
Bu sebeple yaşam alanlarımızdaki koridor ve
antreler sade ve dağınıklıktan uzak olmalı,
yönler net olmalı. Ve özellikle evin girişinde
ayna olmamalıdır.

Gamze Akyol

Yüksek Mimar
gamzeakyol7@gmail.com
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Salon
FENG Shui felsefesine göre, salon evimizde
fırsatların geldiği yerdir. Bu sebeple evlerimizi
ne kadar düzenli ve sade tutarsak o kadar
fırsatın geleceği düşünülür. Evin merkezi
olarak nitelendirilir. Canlı çiçekler evin
merkezi dediğimiz bu alandaki enerjiyi arttırır.
Karanlık köşelerin kalmaması için abajur,
lambader gibi aydınlatma elemanlarından
faydalanılmalıdır.
Ayna konusunda, salonun giriş kapısına
bakacak şekilde ayna yerleştirilmemesi
gerektiği önemle vurgulanır. Ancak salonda
yemek masası bulunuyorsa, Feng Shui
için yemek alanı kutsal ve önemlidir. Bu
yemek masasının olduğu bölüme, yemek
masasını yansıtacak şekilde büyük bir ayna
konumlandırılmalıdır. Aynanın yansıtıcı
etkisiyle sofra bereketinin artacağı düşünülür.

Yatak Odası

Salon
MUTFAK, Feng Shui felsefesine göre en
önemli alanlardan biridir. Çünkü bolluk ve
bereketi temsil eden bir mekan olduğuna
inanılır. Evinizdeki enerjiyi arttırmak
için mutfakta görünür bir yerde mutlaka
nar olmalıdır. Mutfak dekorasyonunun
kalabalıktan uzak olması bolluğu arttırır.
Bunların yanında, bu felsefeye göre
mutfakta ateş ve su yan yana gelmemelidir.
Çünkü ateş ve su doğada birbiriyle çatışan iki
elementtir ve bunların yan yana gelmesi evin
içerisinde uyumsuzluk ve çatışmaya sebebiyet
verebilir. Bu sebeple, ocak ve evye yan yana
konumlanmamalı, arada mutlaka bir mesafe
olmalıdır. Aynı durum fırın ve buzdolabı
gibi zıt kutuplar için de geçerlidir. Feng Shui
felsefesi için en önemli alan olan mutfakta
kullanılan malzemeler uyum içerisinde
olmalıdır.

YATAK odasına gelindiğinde, evin genelinde önerilen sadelik burada öneriden öte bir
hal almaktadır. Bu felsefeye göre yatak odası
sadece uyumak için olup, bu odada uyku düzenini bozacak, dikkat dağıtacak hiçbir unsur
olmamalıdır. Feng Shui dekorasyonu yapılan
bir evde yatak odasında televizyon, saat gibi
uyku düzenini bozacak hiçbir objeye yer verilmez. Bu felsefeye göre insanın iç huzurunun
sağlanabilmesi için, dinlenme ve uyku çok
önemlidir. Bu nedenle yatak odası mekan
olarak her şeyden arınmış bir mekan olmalıdır. Hatta mümkünse yatak odası sadece
uyuma fonksiyonu için kullanılmalı, giyinme
makyaj gibi başka fonksiyonlar için ayrı odalar

Genel olarak ana
kurallara bakacak
olursak

düzenlenmelidir. Renk olarak yine dinlendirici
nötr doğal tonlar olmalıdır. Feng Shui’ye göre,
yatak kapıyla aynı hizada olmamalı, kapıdan
uzağa konumlandırılmalıdır. Bu odada ayna
bulundurulması da önerilmez. Aynanın
dikkat dağıtıcı fonksiyonu olması sebebiyle
odadaki huzuru bozacağı düşünülür.
Yatak odalarındaki en önemli konu, yatak
odasının güney doğu köşesi evin “bereket”
köşesi olarak değerlendirilir. Bu köşeye parayı
ve bereketi çekecek objeler konumlandırılmalıdır. Bereketin rengi olarak bilinen mor
rengi, bu köşede bir obje ile kullanılabilir ya da
cüzdan, bir miktar para bu köşeye konumlandırılabilir.

m Evde dağınıklığa ve fazla eşyaya yer
yoktur.
m Yaşam alanlarınızda havalandırma ve
doğru aydınlatma çok önemlidir
m Renkleri kullanın mümkünse her oda
için farklı renkler
m Doğru ayna kullanımı çok önemlidir
m Mutlaka bitkiye yer verin

Banyo
BANYO kapısı ve klozet kapaklarının her
zaman kapalı olması gerektiği savunulur,
aksi durumda enerji kayıplarının yaşanacağı
düşünülür. Banyolar Feng Shui felsefesine
göre evin en küçük olması gereken yeridir
çünkü burada enerji kayıplarının yaşandığına
inanılır. Yine burada, doğal ışık almıyorsa bile
canlı çiçek bulundurulmasının enerji akışını
doğru yöne çevireceğine inanılır.
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ALLOBLAST
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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.
SELDA ZEREN

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

Alloblast uygulama

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
dahilinde gerçekleştirilir. Üretilen fibroblast
hücreleri Sağlık Bakanlığı’nın ve Avrupa
Standartlarının belirlemiş olduğu kalite
kontrol süreçlerinden geçerek uygulamaya
hazır hale gelir.

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

CITYESTETİK

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, 1971 Sokak,
No: 36-D Kat: 1, Lara Cd., 07230 Muratpaşa / Antalya
www.kubilayyucel.com.tr
444 30 75

37

CITYARAŞTIRMA

GENÇLERDEN
SESSiZ iSTiFA ALARMI
Bir sosyal medya gönderisiyle başlayan ve kısa sürede viral olan “Sessiz
İstifa” kavramı ülkemizde de gündem oldu. “Büyük İstifa” kavramının
ardından konuşulmaya başlanan kavram, gerçek bir istifa olmayan,
genel anlamıyla “işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında
hiçbir şey yapmamak, özel hayatı korumak ve daha az sorumluluk
almak” olarak ifade edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanıyor.
Gençlerin kariyer platformu Youthall, insan kaynağı tarafından
konunun yansımalarını ve eğilimlerini ölçmek adına gerçekleştirdiği
“Sessiz İstifa” araştırmasını sonuçlarını açıkladı.
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NLINE olarak yapılan araştırmaya
1002 kişi katıldı. Türkiye’de
gençlerin yüzde 24’ünün şu an
sessiz istifa sürecinde; yüzde
46,7’sinin ise bu kavrama yatkın olduğunu
ortaya koyan araştırma, şirketlere de rehber
olacak yanıtlar içeriyor.
Youthall’un çalışma hayatında
gündeme oturan “Sessiz İstifa” konusunda
gerçekleştirdiği ve gençlerin görüşlerini aldığı
araştırmaya, 18-50 yaş arasındaki 1002 kişi
katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 57,3’ü
kadın, yüzde 41,6’sı erkek olarak dağılım
gösterirken soruları yanıtlayanların yüzde
74,3’ü aktif çalışan, yüzde 25,7’si ise şu an
çalışmayan katılımcılardan oluştu.
Sessiz istifa kavramıyla ilgili; iş-yaşam
dengesi, iş yerlerine aidiyet, iş tanımlarının
netliği gibi konu başlıklarının ele alındığı
araştırma, kavrama yönelik eğilimleri,
nedenleri ve süreçten vazgeçme kriterlerini de
ortaya koydu. Gençlerin görüşlerini yansıtan
araştırma, şirketlere de rehberlik eder
nitelikte.

İŞ YERINE KENDISINI AIT HISSEDENLERIN
ORANI SADECE YÜZDE 18,5
Araştırmaya katılan çalışanların yüzde
58,1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam
dengesini kuramadıklarını belirtirken “Bunu
başarabiliyorum.” diyenlerin oranı yüzde 41,9
oldu.
“Hayatınızın ne kadarı özel yaşam odaklı?”
sorusuna verilen yanıtlar, iş dışında yaşama ne
kadar az vakit ayrıldığını gösterdi. “Hayatımın
yüzde 30’undan azı özel yaşam odaklı.”
diyenlerin oranı yüzde 41,1 iken sadece
yüzde 30-50 arasında diyenlerin yüzdesi 36,4
oldu. Yüzde 50 ila 70 arasında “Özel yaşama
vakit ayırabiliyorum.” diyenler ise yüzde 17,3
oranında.
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Çalıştığı işyerine aidiyetin de sorgulandığı
“Sessiz İstifa” araştırmasında, dönemsel
olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin
oranı yüzde 48 iken, işyerine kendilerini
ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5
olarak tespit edildi. İş yerine kendini ait
hissedenlerin oranı ise sadece yüzde 18,5.
Gençler yüzde 64,4 oranında iş tanımını
net bulmuyorken yüzde 35,6 oranında görev
tanımının net olduğunu belirtti.

GENÇLERIN YÜZDE 24’Ü
SESSIZ ISTIFA SÜRECINDE
“Sessiz İstifa” hakkında ne
düşünüyorsunuz? sorusuna gençlerin yüzde
24’ünün sessiz istifa sürecindeyim demesi ve
yüzde 46,6’sının bu kavrama yatkın olduğunu
belirtmesi, dünya gündeminde olan konunun
Türkiye’de de yaygın olduğunu ortaya koydu.
Gençlerin yüzde 15’i bu yaklaşıma yatkın
değilim derken, ne olduğunu bilmiyorum
diyenlerin oranı 14,4’te kaldı.
“Sessiz İstifa” sürecini şu an yaşayan,
konuya yatkın olan ve yatkın olmayan
kişilerin yorumlarının ayrı ayrı analiz edildiği
araştırmada;
“Sessiz İstifa” yaklaşımına yatkın
olmayanların %31,3’ü, çalıştıkları şirkette
kariyer yollarının kapalı olduğunu hissettikleri
takdirde bu sürece girebileceklerini belirtti. Bu
oranı yüzde 24,7 ile iş-özel hayat dengesizliği,
yüzde 18,7 ile iş tanımının net olmaması ve
aynı oranda düşük maaş takip etti. Sürece
uzak olanların hayatlarındaki öncelikler ise
şu şekilde sıralandı: Kariyer yüzde 22,9, özel
hayat yüzde 25, aile yüzde 21,5, sağlık yüzde
20,1 ve para yüzde 10,5.

SESSIZ ISTIFAYA ILK NEDEN DÜŞÜK MAAŞ
Youthall tarafından yapılan araştırmada
“Sessiz İstifa” sürecinde olan gençlerin
kendilerini bu duruma sürükleyen nedenlerin
başında “düşük maaş” geliyor. Yüzde 35

oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde
21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15
ile iş tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile
kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9
ile uzun mesai saatleri takip etti.
“Şu an sessiz istifa sürecindeyim.” diyen
yüzde 24 oranındaki kitle, hangi durumda
sessiz istifalarını sonlandırabileceklerini de
aktardı. Yüzde 35,8 yan hakların ve maaş
haklarının düzenlenmesini ilk sırada belirtti.
Buna en yakın oranda alınan cevap ise yüzde
32,9 ile “iş-özel hayat dengesine olumlu katkı
sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi”
olarak dikkat çekti. Yüzde 14,6 “kendi çalışma
modelini oluşturma fırsatı” derken aynı
oranda katılımcı “değişen motivasyonumun
yöneticim/işverenim tarafından fark edilmesi”
durumunda da “Sessiz istifadan vazgeçerim.”
dedi.

Z KUŞAĞININ YÜZDE 64,2’SININ
GÜNDEMINDE SESSIZ ISTIFA VAR!
Yüzde 45,2 ile araştırmaya en yüksek
oranda katılım gösteren 18-24 yaş bandının
cevapları incelendiğinde yüzde 13,2’si sessiz
istifa sürecinde olduğunu, yüzde 50,9’u ise
sessiz istifa sürecine yatkın olduğunu belirtti.
Bu da özellikle Z kuşağının temsilcilerinden
oluşan gençler arasında bu kavramın
gündemde olduğunu ortaya koydu. Tüm
katılımcıların ortalamasında sessiz istifa
sürecine götüren neden; maaş iken, 18-24 yaş
grubunda neden olarak ilk sırayı iş-özel hayat
dengesizliği aldı.
Araştırmada özgürlüklerine düşkünlükleri
ve ne istediklerini net bir şekilde belirtmeleri
ile iş hayatında ön plana çıkan Z kuşağının,
verilen işler dışında ekstra sorumluluk
almayarak ve mesai saatlerinin dışına
çıkmayarak sessiz istifa sürecinde olduklarının
sinyallerini yöneticilerine verdikleri
gözlemlendi.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA
SESSIZ VAZGEÇIŞTE
Ankete katılan kadın çalışanların yüzde
68,6’sısessiz istifa sürecinde olduğunu ya da
sessiz istifa sürecine yakın olduğunu belirtti.
Kadınların bu sürece yakın olmasının altında
yatan en temel etken yüzde 33,9ile iş-özel
yaşam dengesi kuramamaları oldu. Erkeklerin
yüzde 58,7’si sessiz istifa sürecinde ve sürece
yatkın olduklarını belirtirken kendilerini
bu sürece iten en büyük neden ise kadın
çalışanlardan farklı olarak yüzde 21,2ile düşük
maaş olarak tespit edildi.

EMRE AYKAN: “İŞ DÜNYASINDA
YÜKSELEN YENI AKIMLARIN ÖNCÜSÜ:
Z JENERASYONU”
“Youthall olarak çalışma hayatının nabzını
tutan, eğilimleri ortaya koyan araştırmalarımızın gençlerin sesi olmasını ve işveren markalara yol göstermesini amaçlıyoruz.” diyen Youthall CEO’su Emre Aykan araştırma sonuçlarını
şu şekilde değerlendirdi:”Özellikle pandemi
sonrası iş dünyasında yükselen yeni akımların öncüleri olan Z jenerasyonu, bu akımda
da başı çekiyor. Buna hayatlarında yolunda
gitmeyen konulara önceki jenerasyonlara göre
tahammüllerinin daha düşük olmasını neden
gösterebiliriz fakat çözüm yollarının da onlarla
oluşturabileceğini düşünüyorum.” dedi.
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Dr. Tolga Temel

www.tolgatemel.com

Sağlığa
yeni bakış:

ANTi - AGING
HEKiMLiK
Yaşadığımız anı, bireysel ve çevresel
özelliklerimizi, yaşımızı ve tüm bunların
oluşturduğu şartları, kendimizi tanımaya,
anlamaya çalışarak, yapabildiğimizin
en iyisini yapmak için gayret etmek,
bizim ihtiyacımız… Umarım hepimiz bu
çabada yolda olabiliriz.
Asıl olan; yolda olmaktır.

H

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

Hastalık bir süreçle
oluşur, gerçek tedavi Uzun ve sağlıklı bir
yaşam mümkün
de bir süreçtir
ŞUNU belirtmeliyim; fark sadece bakış
açısında ya da başlangıç noktasında değil
elbette. Yaklaşım tamamen bütüncül; önleyici/
koruyucu ve geliştirici bir sağlık yaklaşımı
ve varsa hastalığın sadece semptomları/
belirtileri değil kök nedeni ya da nedenleri;
ruhsal, fiziksel ve zihinsel süreçleri de içerecek
şekilde tespit edilerek, tedavi sürecinin
yönetilmesini içeriyor. Bu yapılırken, sağlık
izleme belirteçleri de oldukça farklı ve klasik
yaklaşıma göre zengin.
Bireyin doğum öncesinden başlayan bir
öyküleme süreci aile bireylerini de içine alacak
şekilde ele alınıyor. Fiziksel ve ruhsal gelişim
süreçleri ayrıntılı değerlendiriliyor. Beden,
özellikle kas kitlesinden cilt özelliklerine kadar
tüm yönleri ile değerlendirilip takip ediliyor.
Sistem ve organ performansları da takip
edilirken, diğer özelliklerin yanında özellikle
hormonal sistem üzerinden yaşlanma ve
muhtemel hastalık belirtileri izleniyor.
Tabi ki sistemin tedavi ya da iyileşme
yaklaşımı da oldukça farklı. Beslenmeden,
uyku düzenine, bireysel vücut biyoritmine
kadar yine genetik ve epigenetik özellikler
gözetilerek dikkate alınması gerekiyor.

Temeli tıbbın temeline dayanan, ama son
yıllarda uzaklaşılmış bu koruyucu ve geliştirici
sağlık yaklaşımı bugün yaşamın uzatılması
ve sağlıklı bir yaş alma üzerine şekillenmiş.
Teknolojik gelişmelerden de oldukça faydalanan, ilaçlar yerine doğal yaklaşımların
benimsendiği koruyucu ve geliştirici ANTİ
AGİNG HEKİMLİK önümüzdeki yılların tıbbi
yaklaşımı olacak. Önümüzdeki yazılarda pratikte bu alanda hangi çalışmaları ve uygulamaları yaptığımızı, klasik ‘check-up’lar dışındaki
takip yöntemlerimizi ve sonra da anti aging
hekimlik uygulamalarımızı sizlere yazmaya
çalışacağım.
Sağlıklı iken sağlığımıza sahip çıkalım.
Sağlıkla ve sevgiyle kalın…

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
drtolgatemel
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Koşulsuz sevgi
mümkün mü?

Koşulsuz sevgi mümkün mü? Elbette ki; evet… Peki nasıl?
Koşulsuz sevgi” kavramını, her insanı biricik ve doğuştan
iyi olarak kabul eden insanı ve evrensel anlayıştır.

Ç
Gül Devrim Batı

A&D Kids Konyaaltı
Anaokulu Müdürü
devrim.bati@adkids.com.tr
devrimogretmenim
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OCUĞUMUZ doğuştan bir mizaç
ile dünyaya gelir, kimi hareketli kimi
sakin, kimi sosyal kimi utangaç,
kimi kaygılı kimi rahat… Ebeveyn
için bu mizaç özellikleri hiç hayal ettiği
gibi olmayabilir. Bu durum ciddi bir hayal
kırıklığına neden olabilir. Ancak çocuğu
kendi rızasıyla dünyaya getirdiğine ve ondan
vazgeçme seçeneği olmadığına göre çocuğu
anlamak ve ona uyumlanmak ebeveynin
yapabileceği en iyi şeydir ve ebeveynin
görevidir.
Çocuk büyürken, öğrenmenin doğası
gereği, pek çok hata yapar ve aldığı kabullerle,
geribildirimlerle pek çok şey öğrenir. “Sana
kızsam da, çok yorulsam da, zorlansam
da, seni senden karşılık beklemeden çok
seviyorum” mesajını alan çocuk, koşulsuz
sevgiyi hissedebilir. Öte yandan verilen her
emeğin, harcanan her paranın, zamanın
karşılığı beklenen, sadece ebeveyninin
istediği gibi davrandığında takdir edilen
çocuk koşullu sevildiğini hisseder. Çocukların
ebeveynlerinden duyduğu olumlu ve olumsuz
geribildirimler ona sevildiği/sevilmediği,

değerli olduğu/olmadığı konusunda pek çok
fikir verir. İşte bu gelişim sürecinde sahip
olduklarıyla ve olmadıklarıyla, yapabildikleri
ve yapamadıklarıyla sevildiğini bilmesi
yani koşulsuz kabul edilmesi, kendine
güvenebilmesi ve kendine değer vermesi için
son derece önemli ve gereklidir. Koşulsuz
sevilen ve koşulsuz kabul edilen çocuk
özgürce kendini ifade edebilir ve potansiyelini
gerçekleştirebilir.
Onu sadece bizim istediklerimizi
yaptığında, tam da bizim istediğimiz gibi biri
olduğunda seveceğimizi söylemek; “Benim
istediğim gibi giyinirsen, benim istediğim gibi
davranırsan , benim başarı olarak gördüğüm
alanlarda başarılı olursan”… sanki karşıdakini
değerli kılabilecek tek şeyin kendi aklımız,
beğenilerimiz, ihtiyaçlarımız olduğunu ifade
etmiş gibi oluruz. Onu istediğimiz gibi bir
kalıba sokmaya çalışmış ve öyle olmazsa onu
asla sevmeyeceğimizi söylemiş oluyoruz.
Güçlü ve geliştirilebilecek yanlarının
olabileceği gerçeği hep aklımızda olmalı.
Dolayısıyla koşulsuz kabul ebeveyn-çocuk
ilişkisi mümkün ve gereklidir.

CITYPSİKOLOJİ

EVCiL
HAYVANLARLA
KURULAN
BAĞLAR, POZiTiF
DUYGULARI
ARTIRIYOR

P

ATILI dostlarımız hayatımıza keyif,
mutluluk ve güzellik katıyor.Evcil
hayvanları hayatımıza dahil etme
oranı gerek ülkemizde gerekse tüm
dünyada gittikçe artıyor. “Özellikle çocukların ve yaşlıların hayvanlarla olan iletişimine
baktığımızda, aralarında ne kadar sıkı bağlar
olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz”
diyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Uzm. Psk. Erdem Ocak, bu iletişim şeklinin,
yalnızca bir evcil hayvan edinme ve ona bakım
sağlama ile sınırlı kalmadığını;hayvanlarla
kurulan ilişkilerin insanlara psikolojik, sosyal
ve fizyolojik açılardan birçok katkı sağladığının altını çiziyor.

EVCIL HAYVANLARIN SORUMLULUĞUNU
ALMAK KIŞININ ÖZ DEĞERINI ARTIRIYOR
Evcil hayvanlarla geliştireceğimiz ilk bağın
koşulsuz sevgi ve kabul olduğunu belirten
Uzm. Psk. Ocak, “Eleştirilmeden, yargılanmadan, bir tavsiye beklemeden, açıkça tüm duygu
ve düşüncelerimizi dışa vurmamıza imkân
sağlayan patili dostlarımızla geliştirdiğimiz
ilişkiler, hayatımızın temel yapıtaşlarından
olan bağlanma ile ilgili bize güvenli, huzurlu
bir ortam sağlıyor. Bir canlının sorumluluğunu
alma düşüncesiyle onu koruyacak, besleyecek,
tüm ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinlikle olduğunu gören kişilerin öz değerlerinin artıyor,
hayata daha çok dahil oluyorlar” diyor.
Yapılan çalışmalar, evcil hayvan besleyen
kişilerin daha az stresli ve empati becerilerinin
daha gelişmiş olduğunu, evcil hayvanlarının
kişinin yalnızlık duygusunu ve buna bağlı
depresif düşünceleri azalttığını, hatta bazı
hayvanların özellikle dışarı ihtiyaçlarından

Evcil hayvan sahibi olmak
bize koşulsuz sevgiyi
öğretmekle kalmıyor, hayata
daha çok dahil olmamızı
sağlıyor. Hayvanların
insanlar üzerindeki
olumlu etkileri nedeniyle
terapi süreçlerinde de
kullanıldığına dikkat
çeken DoktorTakvimi.
com uzmanlarından Uzm.
Psk. Erdem Ocak, evcil
hayvanların hayatımızdaki
etkilerini anlatıyor.

dolayı kişileri spor yapmaya teşvik ettiğini
gösteriyor. Bilim insanlarının hayvanların
insanlar üzerindeki olumlu etkilerini sağlık
alanında değerlendirmeye başladığını ve
Hayvan Destekli Terapi (HDT) programlarının
oluşturulduğunu anlatan Uzm. Psk. Ocak, bu
programların kronik bir rahatsızlığı olup uzun
süre hastane tedavisine ihtiyaç duyan hastaların rehabilitasyon ve tedavilerini kolaylaştırmayı ve tedavi sürecinden optimum sonuçların elde edilmesini amaçladığını söylüyor.

HDT PROGRAMLARI ÇOCUK,
ERGEN VE YETIŞKIN TERAPI
SÜREÇLERINDE KULLANILIYOR
Son yıllarda dünya genelinde bazı
okullarda, hastanelerde, huzurevlerinde
ve hapishanelerde hayvan destekli terapi
yöntemlerinden yararlanıldığı ve bunların
sayısının gitgide arttığı görülüyor. Bu
yöntemler davranış bozukluğu olan çocuk,
ergen ve yetişkinlerin terapi sürecinde
korumacılık, şefkat, sorumluluk, iş birliği,
yetişkin otoritesine saygı gibi olumlu sosyal
davranışları arttırma ve agresyonu azaltma
gibi konularda etkili oluyor. “Yapılan
çalışmalar, bir evcil hayvanınızın olmasının
başlı başına bir sosyal destek sağladığını,
yeni kişilerle tanışmayı kolaylaştırdığını,
aile ilişkileri gibi var olan sosyal ilişkilerin
kalitesini arttırdığını ve iyileştirdiğini, fiziksel
aktivitelerin arttığını ortaya koyuyor” diyen
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.
Psk. Erdem Ocak, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Evcil hayvanınızla kurduğunuz bağla
birlikte pozitif duygu ve düşüncelerle ilişkili
dopamin, serotonin ve endorfin salınımlarının
sağlanıyor, bağışıklık sisteminin güçleniyor,
psikolojik rahatsızlıkların semptomlarına
yönelik yoğunlaşmayı azaltıyor, yatıştırıcı
bir etki sağlıyor. Özetle, terapi veya tedavi
ihtiyacı olmaksızın, bir evcil hayvanımızın
olmasının hayatımızı birçok anlamda olumlu
yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bu
olumlu etkilerden de en çok çocuklarımızın
faydalanacağını düşünecek olursak, küçük
yaştan itibaren çocuklarımıza hayvan sevgisini
aşılamamız önemli bir rol oynuyor.”
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Akrep ve
yelkovanın peşinde:

eC nevre

Belki de Alplerin
eteklerindeki bu yeşil ve
elit kenti, Cenevre’yi akrep
ve yelkovanın vatanı diye
tanımlamak en uygunu
olur. Hem dünyaca ünlü
saat markalarının doğum
yeri olması hem de zamanı
önemseyen, düzeni prensip
edinmiş yapılanması
Cenevre'ye bu sıfatı yakıştırır.

C

ENEVRE, İsviçre Federal Devleti’ne
bağlı 26 eyaletten biri olan Cenevre
Eyaleti’nin başkentidir. Avrupa’nın
merkezinde Alpler ve Jura Dağları
arasında konumlanan şehir, Cenevre Gölü’nün
kıyısındadır. İsviçre’nin 2. en kalabalık kenti
olan Cenevre “Mercer Araştırma Şirketi”
tarafından 2008 yılında yapılan yaşam
kalitesi endeksi anket araştırmalarına göre
yaşanılabilecek en iyi 3. şehir olarak tespit
edilmiştir.
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Yeşim Özkoç

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü,
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, gibi dünya
çapında örgütlerin bir çoğunun merkezlerine
ev sahipliği yapan Cenevre, global yapısıyla da
dikkatleri üzerine çekmektedir. Ayrıca yaptığı
deneylerle tüm Dünya’daki bilim insanlarının
yakından takip ettiği, CERN yüksek enerji

CITYGEZİ

fiziği laboratuarı da bu Şehirde yer alır.
Harp sahalarında asker olmayanlara karşı ve
harp esirlerine karşı yapılacak muamele ve
tutumları ele alan “Cenevre Konvansiyonları”
yine bu şehirde imzalanmıştır. Cenevre diğer
bir taraftan da küresel finansal merkezdir.
Şehirde yer alan bankalar ciddi mevduatları
barındırıp, yönetmektedir. Bu global kimliği
haliyle Cenevre’yi İsviçre’nin en kozmopolit
şehri yapar ve halkın %44.3’unu yabancılar
oluşturur.

SEYEHATINIZI DÜZENLEYIN
Avrupa sosyetesinin her mevsim uğrak
noktalarından biri olan göl kıyısındaki
bu seçkin kent; lüks alışveriş merkezleri,
tertemiz sokakları, düzenli trafiği, sakinliği,
damak tadına hitap eden cafeleri, şık otelleri
ve tarihi gotik binalarıyla zarif ve çekicidir.
Sakin, huzurlu ve kaliteli bir tatil peşinde
olanlar gol kıyısında romantik yürüyüşlerin
ve cafelerin keyfini çıkardıktan sonra Rue
de Rhone’da yer alan lüks mağazalardan
satın alabilecekleri saat, mücevher veya
dünya markalarının ürünleriyle kendilerini
şımartabilirler. Ama eğer bir gezgin olarak
Cenevre’yi ziyaret edecekseniz ben şehirdeki
büyük organizasyonların tarihlerini takip
ederek seyahatinizi planlamanızı öneririm.
Aksi takdirde Cenevre size tenha ve fazla sakin
gelebilir.

OTOMOBIL FUARI
Mart ayı başlarındaki 700,000’den fazla
kişinin ziyaret ettiği otomobil fuarı Cenevre
seyahati için iyi bir zaman olabilir. Uluslararası
Cenevre Otomobil Fuarı, Cenevre Cointrin
Uluslarası Havalimanı’nın yanında yer alan
fuar merkezi Geneva Palexpo’da düzenlenir.
Sergi Uluslararası Otomobil Üreticileri
Organizasyonu tarafından düzenlenir ve
dünyanın en önemli otomobil fuarlarından
biri olarak değerlendirilir.
Kayak sezonu zamanında geldiğinizde, ki
bu genellikle Ocak-Nisan dönemini kapsar,
Cenevre çok ideal bir konumdadır. Bir saatlik
bir yolculukta çevredeki yaklaşık otuz kayak
merkezinden birine ulaşabilirsiniz. Cenevre
yakınlarında bulunan Crans-Montana, Alp
Dağları’nın Matterhorn zirvesinin bulunduğu
bölgede bulunan Zermatt, Alp Dağları’ nın
en zor pistlerine sahip Verbier ve Avrupa’nın
en sosyetik ve dünyanın en eski kayak
merkezlerinden olan St Moritz bunların en
bilinenleridir.

Romalılardan kalan tarihi şatolar, amfi
tiyatrolar ve arkeolojik alanlar, lüks oteller
ve genellikle sosyete veya sanat dünyasından
ünlü kişilere ait olan villalarla doludur.
Muhteşem dağ manzaralarının masmavi
berrak sulara yansıdığı bu dünya harikası
gölün kenarında yürüyüşler yapabilir, şatoları
ziyaret edip, manzara eşliğinde lezzetli yerel
şarapların tadına bakabilirsiniz.

VE CENEVRE’NIN SEMBOLÜ JET D’EAU
(SU FISKIYESI )
Cenevre’yi ziyaret edenler için mutlaka
görülmesi gerekenler listesinin baş sıralarında
yer alan bu fıskiye, Cenevre Gölü üzerinde
yer almaktadır. Jet d’Eau, saatte 200
kilometrelik bir hızla 500 litre suyu 140 metre
yüksekliğe fışkırtmaktadır ve Dünya’nın en
yükseklerindendir
Bu arada gezinizi çikolata dükkanlarına
göz atmadan sakın tamamlanmış saymayın.
Harika çikolataların lezzeti kadar sunum
ve dükkanların dekorasyonu da aklınızda
kalacak özelliklerden. Ve diğer bir İsviçre’ye
özgü lezzet: fondü. Bu deneyim için sadece
fondü yapan, yerel halkın tercih ettiği fondü
restoranlarından birini tercih etmenizi
öneririm.

KALITE VE LÜKSÜN ŞEHRI
Tabi ki Cenevre seyahati bir saat veya
İsviçre çakısı olmadan eksik kalır. Almasanız
da lüks mağazalarda vitrinleri süsleyen
saatlere göz atmanızı tavsiye ederim.
Cenevre kalitenin ve lüksün yaşamın her
alanına sokulduğu; sakin, sorunsuz ve seçkin
bir Avrupa şehridir. Eğer sizin de niyetiniz
güven, huzur ve düzenin içinde sakin bir tatil
geçirmekse Cenevre sizi bekliyor.

SANATA ILHAM VEREN YAPI
Eğer yaz aylarında Cenevre’yi ziyaret
edecekseniz bu kez de seyahatinizi ağustosun
ilk haftasındaki Fetes de Geneve’e (Cenevre
festivali) denk getirmenizi tavsiye ederim.
Yaz aylarında kuşkusuz Cenevre’nin en cazip
tarafı göl ve çevresidir. Fransızca konuşan
halk tarafından daha çok Leman Gölü adıyla
bilinen Cenevre Gölü, Orta Avrupa’nın en
büyük göllerinden birisidir. Gölün bir ucu
İsviçre sınırlarına diğer ucu ise Fransa sınırları
içerisine dâhildir. Cenevre Gölü masmavi
berrak suları ve Alp Dağları’nın panoramik
manzarası eşliğinde yıllar boyu ressam,
şair, müzisyen gibi sanatçıları; büyüleyici
güzelliğiyle kendine çekmekte ve sanata ilham
veren ünlü bir yapı hâline dönüşmektedir.
Gölün kıyıları; verimli üzüm bağları,
sevimli tahta evlerden oluşan balıkçı köyleri,
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ANNE SÜTÜ HAKKINDA
DOĞRU SANILAN 10 YANLIŞ!
Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay
boyunca tüm gereksinimleri
olan su, protein, karbonhidrat,
mineral ve yağları tek başına
karşılayabilen mucize bir
besin. Zengin içeriği sayesinde
bebeğin büyümesini,
gelişmesini ve enfeksiyon
hastalıklarından alerjiye, kalp
ve damar hastalıklarından
kansere kadar pek çok sağlık
problemlerinden korunmasını
sağlıyor. Üstelik bebeğin zeki,
mutlu ve özgüvenli bir birey
olabilmesinde de önemli
işlevler üstleniyor. Acıbadem
Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar
Atılkan, sizler için ‘anne sütü’
hakkında toplumda doğru
sanılan hatalı bilgileri anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda
bulundu!

M

UCIZEVI faydaları nedeniyle
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bakanlığı; anne sütünün doğum
sonrasındaki ilk yarım saat içinde
bebeğe verilmesini, ilk 6 ay tek başına, 2 yaşına
kadar da ek besinle birlikte devam edilmesini
öneriyor. Ancak anne sütü ve emzirmeyle ilgili
toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler
annelerin gereksiz yere endişeye kapılmalarına
neden olabiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Pınar Atılkan,‘anne sütü’ hakkında
toplumda doğru sanılan hatalı bilgileri anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

Bebeğim ağlıyor,
demek ki sütüm
yetersiz. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Yaygın inanışın aksine, her annede bebeğine yetecek kadar süt oluyor. “Bebeğin ağlaması bir taleptir, bebek anne sütüne
ihtiyaç duyduğu sıklığı ağlayarak anlatır. Her
ağladığında emzirirseniz, bebeğin büyümesi
ve gelişmesi için yeterli süt üretimini sağlayabilirsiniz” diyen Dr. Pınar Atılkan, şöyle
devam ediyor: “Bebekler farklı nedenlerden
de ağlayabilirler, bu gayet normaldir. Ağlamak
bebeklerde iletişim yoludur. Dolayısıyla temel
bakımlarını karşılayıp, emzirmeniz yeterli
gelecektir. Bebeğinize yapılacak olan aralıklı
tartı kontrolleri ve doktor muayeneleri anne
sütünüzün yeterli olup olmadığını belirler.
Yapılan kontrollerde bebeğiniz yeterli kiloda
ve sağlıklı ise endişelenmenize gerek yok.”

Ek besine
geçtiğimde bebeğim
anne sütüne ihtiyaç
duymaz. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bakanlığı; ilk 6 ay bebeğin sadece anne sütü
ile beslenmesini öneriyor. Anne sütü yeterli
gelmezse doktor önerisiyle ek katı besinlere
aşamalı olarak başlanabiliyor. Dr. Pınar Atılkan,ancak bu oranın yüzde 30’u geçmemesi
gerektiğine işaret ederek, “Temel besinin 8.
aya kadar yüzde 70-80 oranında anne sütü
olması gerekiyor. Bebek büyüdükçe anne
sütünün miktarı da değişiyor. Örneğin, 9-12
aydan sonra besinlerin yarısı anne sütünden
yarısı da ek besinden sağlanmalı. Tamamlayıcı
beslenmeye de 2 yaşına kadar anne sütü ile
beraber devam edilmelidir” diyor.

Dr. Pınar Atılkan

Sütüm sulu ve açık
renk olduğu için
kalitesiz. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bebek doğduktan hemen
sonra ‘kolostrum’ adı verilen ağız sütü geliyor.
Koyu sarı ve yoğun bir süt olan kolostrum, içeriğinden dolayı bu görünümde oluyor. Bebeğin
bağışıklık sistemini destekleyen kolostrum
yaklaşık bir hafta içinde daha berrak ve açık
beyaz renkli süte dönüşüyor. Dolayısıyla sütün
sulu olması, protein mineral ve besin içeriği
yönünden yetersiz olduğu anlamına gelmiyor.

Göğsüm çok küçük
bu nedenle sütüm az
olabilir. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, sütün miktarı ile
kalitesinin anne memesinin boyutundan
bağımsız bir durum olduğunu vurgulayarak,
“Her annenin sütü bebeğine yeterli geliyor,
dolayısıyla annelerin endişelenmelerine gerek
yok.” diyor.

İkiz bebeklere anne
sütü yetmez. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Anne sütü ikiz bebeklere de
rahatlıkla yetecek miktarda oluyor. Hatta
anneler ikiz bebeklerini eş zamanlı bile
besleyebiliyorlar. Bunun için çeşitli emzirme
pozisyonları öneriliyor.
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Bebeğimi biberonla
beslemek yeterli
gelecektir. YANLIŞ
DOĞRUSU: Bazı bebekler hem biberon
hem anne memesi ile beslenebiliyorlar. Ancak
bebeğin mümkünse ilk 4-6 hafta, zorunlu
haller dışında, biberonla beslenmemesi
gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, “Beslenmek için
biberon zorunlu olsa bile anne bebeğini yine
emzirmelidir. Zira, yaşamsal faydalarının yanı
sıra anne sütü çok daha kolay sindirildiği için
bebek daha sık besleniyor.” diyor.

Hasta olduğumda
emzirmemeliyim.
YANLIŞ!

Formül mama
versem bebeğim
daha iyi uyur ve
daha çok kilo alır.
YANLIŞ!
DOĞRUSU: “Formül mamanın
sindirimi daha uzun ve zordur.
Dolayısıyla beslenme aralıkları çok
daha uzun olacaktır” bilgisini
veren Dr. Pınar Atılkan, “Anne
sütünün sindirimi ise çok daha
kolaydır. Bu nedenle anne
sütü ile beslenen bebekler
daha huzurlu uyurlar ve
daha çok kilo alırlar. Ayrıca
anneyle bağ kurdukları
için kendilerini güvende
hissederler.” diyor.

DOĞRUSU: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Pınar Atılkan,emzirmeyi
ertelemek veya tamamen kesmek gereken
sadece kanser ve epilepsi gibi birkaç nadir
hastalık olduğunu belirterek, şöyle devam
ediyor. “Ayrıca bazı kanser ve epilepsi ilaçları,
tedavi amaçlı radyoaktif ışın alınması,
tüberküloz ve meme başı herpesinde emzirme
önerilmiyor. Annenin zorunlu kullanması
gereken ve anne sütüne yüksek oranda
geçebilen ilaçlar varsa, bunlar da mutlaka
doktora danışılarak kullanılmalıdır.”

Sütümü arttırmak
için vitamin
almalıyım. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Yine yaygın inanışın aksine
yeterli ve dengeli beslenildiği takdirde anne
sütünü artırmak için vitamin takviyesine
gerek olmuyor. Sütü arttıracak olan 3 kural
var: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sık
emzirmek ve bolca su ile sıvı içmek.

Tahıl eklemek gece
uyumasına yardımcı
olur. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Anne adaylarında anne
sütüne ve formül sütlere ‘tahıl’ eklendiğinde
bebeğin daha iyi kilo alacağına dair yanlış
bir inanış var.İlk 6 ay anne sütüne veya
zorunlu hallerde verilen formül süte kesinlikle
tahıl eklenmemeli. Bunun nedeni ise tahıl
eklenmesinin sindirim sistemi üzerine
olumsuz etkileridir. Dolayısıyla bebek her
uyandığında emzirmek gerekiyor. Bebeğin
uyku atıştırmalığı olan memeden gelen süt,
ayrıca anne ve bebek arasındaki bağı da
güçlendiriyor.
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ÇOCUĞUNUZU OYUN BAĞIMLILIĞINDAN
KURTARMANIN EN ETKiLi YOLLARI
Teknolojinin gelişmesiyle insan yaşamında görülen en ciddi
olumsuzluklardan bir tanesi de çocuklarda oyun bağımlılığı.
Teknolojik cihazlara bağımlı bir şekilde yaşamaya başlayan
çocukları her anlamda olumsuz etkileyen bu sorunu Eğitim
Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu değerlendirdi.
Karcıoğlu ‘Ebeveyn etkisi ile çocukları oyun bağımlılığından
uzaklaştırmak sanılanın aksine çok daha kolay olabiliyor’ dedi.

Ç

OCUKLARIN boş zamanlarını bilgisayar oyunları ve mobil oyunlarla
doldurmaları ciddi bir bağımlılık
halinin ortaya çıkışına neden
oluyor. Başlangıçta masum bir ilgi
olarak kabul edilse de çocuğun oyun oynamadan yaşayamamaya başlaması durumunda
oyun bağımlılığı kendini iyiden iyiye hissettirir. Bu sorunu aşmaksa bilinçli ebeveyn olmak
ve profesyonel destek almakla alakalıdır.

EBEVEYN CIHAZ KULLANIMINDA
ÖRNEK OLMALI
Anne ve babaların çocuklarda görülen oyun
bağımlılığı konusunda en büyük hataları cihaz
kullanımında kötü örnek olmaları. Anne ve
babasını sürekli olarak cihazlarla haşir neşir
gören çocuğun oyun bağımlılığından kurtulması imkânsız bir durum. Bu nedenle de çocuğu cihazlardan uzaklaştıracak ve onu oyuncak48

larla ya da farklı aktivitelerle ilgilenmeye sevk
edecek yaklaşımlar benimsenmeli. Böylesi
bir yaklaşımın oyun bağımlılığını gidermede
etkisi tartışmasızdır.

TEKNOLOJISIZ ALANLAR ILE YENI BIR
YAŞAMA KAPI ARALAYIN
Çocuğunuzun oyun bağımlılığını ortadan
kaldırmada başarısızlıklarla dolu denemeleriniz varsa yaşam alanınızın belli bölgelerini
teknolojiye yasak noktalar olarak belirlemelisiniz. Yasak bölgeler başlangıçta çocuğu kısıtlayacak bir davranış gibi görünse de günün
belli dönemlerinde oyunlardan ve teknolojik
cihazlardan uzak kalması gerektiğini kavrayacak olan çocuk için oyun bağımlılığından
kurtulmak daha hızlı ve etkili bir şekilde
gerçekleşecektir.

AKRANLARLA ZAMAN GEÇIRMEK
TEKNOLOJIYLE BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLAR
Geçmişte çocukları sokaktan eve getirmek
imkânsıza yakın olsa da günümüzde çocukları
teknolojik cihazlardan ayırıp oyun oynamaya
sevk etmek aynı duruma eş. Bunun en büyük
nedeni de akranlarla geçirilen zamanın çok
az olması. Çocuğun oyun ve eğlenceyi sadece
teknolojik cihazlarda bulması sorununu
akranlarla zaman geçirme sayesinde gidermek
mümkün. Böylelikle çocuğun çevresini tanıması ve sosyalleşmesi de mümkün olacaktır.

CITYSOSYAL MEDYA

BiR GiRiŞ iZNi
HAYATINIZI ZEHiR EDEBiLiR

G

Sosyal ağlar üzerinden giriş bilgisi izni verdiğiniz uygulamalar dikkat
edilmezse büyük sorun yaşatabiliyor. Bir giriş izni diyerek, yeni
indirdiğiniz bir uygulama Facebook bilgilerinizi çalıyor olabilir. Facebook
hesabıyla giriş yapılan ancak bilgilerinizi çalmaya çalışan 400 uygulama
tespit edildi ve uygulama marketlerinden kaldırıldı.BeyazNet güvenlik
uzmanları, her uygulama için e-posta ile kayıt olmayı ve sosyal medya giriş
bilgilerini kullanarak başka uygulamaya giriş yapmamayı ya da izinleri iyi
incelemeyi öneriyor.

EÇTIĞIMIZ hafta Meta,
Facebook kullanıcılarının
oturum açma bilgilerini çalan
400’den fazla Android ve IOS
uygulaması tespit ettiğini açıkladı. Fotoğraf
editörlerinden oyunlara, VPN hizmetlerinden
iş uygulamalarına kadar birçok yardımcı
program bu listede yer aldı.
Giriş bilgilerini çalmak için kullanan
uygulamaların %42,6’sı fotoğraf editörleri.
Bunu iş araçları (%15,4), telefon araçları
(%14,1), oyunlar (%11,7), VPN’ler (%11,7)
ve yaşam tarzı uygulamaları (%4,4) izliyor.
İlginç bir şekilde, iOS uygulamalarının
çoğunun Meta ve Facebook yan kuruluşu için

reklam yöneticisi araçları olduğu ortaya çıktı.
Hatta, olumsuz yorumların öne çıkmasını
azaltacak şekilde sahte incelemeler ve
yorumlar da yayınladığı ortaya çıktı. Toplamda
355’i Android olmak üzere 402 uygulama
marketlerden kaldırıldı.

KOLAYLIK VAATLERİ BİLGİLERİNİZİ
TEHLİKEYE ATABİLİR

Telefonlarımıza kurduğumuz
uygulamalara, sosyal medya hesapları ile
oturum açmanın kolay olduğu için izin
verildiğine dikkat çeken BeyazNet CTO’su
Akgün Yardımcı, “Facebook başta olmak üzere,
tüm sosyal ağ ve diğer erişim izni isteyen

uygulamaları kurarken dikkatli olunmalıdır.
Hangi izni verdiğinizi kontrol ederek izin
vermek çok önemli. Ayrıca, uygulamanın
geliştiricilerinin gerçekliğini de araştırmalı.
Yeni bir kolaylık vaadihem sizin hem de
arkadaş listenizdekilerin, sevdiklerinizin
bilgilerinin çalınmasına, izniniz dışında
bilgilerinizin işlenmesine, hatta bu bilgilerin
ilgisiz üçüncü şahıslara aktarılmasına sebep
olabilir. Bir uygulama bilgilerini kolaylık olsun
diye paylaşmak yerine, e-posta adresi ile yeni
üyelik oluşturarak yapmalarını öneriyoruz.
Bilgisayarlarda gösterdiğimiz hassasiyeti
telefon ve tabletlerimizde de kesinlikle
göstermeliyiz” şeklinde konuştu.
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Uzun ömür
diyeti nedir?
Uzun ömür diyeti, besinlerin genleriniz
üzerindeki etkileri ve bunların yaşlanmayı
ve hastalık riskini nasıl etkileyebileceği
konusundaki araştırmalarıyla tanınan Güney
Kaliforniya Üniversitesi Uzun Ömür Enstitüsü
Müdürü Valter Longo adlı bir biyokimyacı
tarafından derlenen bir dizi yeme tavsiyesidir.
Valter Longo, bu diyeti uygulayarak 120 yaşına
kadar yaşamayı planlıyor. Peki, bu diyetin
diğerlerinden farkı ne? Diyetisyen Funda Özkan,
yetişkinleri ve yaşlıları hedefleyen ama gençlere
de önerilen uzun ömür diyeti hakkında sizler
için önemli bilgileri verdi…
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Bu diyet neye
benziyor?

Akdeniz Diyeti’ne
benziyor

Sağlıklı kiloyu
koruyun

BU diyetteki yiyecekler, yapraklı yeşillikler,
meyveler, kuruyemişler, fasulye, zeytinyağı ve
cıva oranı düşük deniz ürünleri de dahil olmak
üzere sebzelerdir.
Bu nedenle, uzun ömür diyetindeki
çoğu gıda bitki bazlıdır. Bitki bazlı diyetler
genellikle vitaminler ve mineraller, diyet lifi,
antioksidanlar açısından daha yüksektir ve
doymuş yağ ve tuz açısından daha düşüktür.
Bu da sağlık yararlarına yol açar. Diyette uzak
durulması gereken yiyecekler çok miktarda et
ve süt ürünleri ile işlenmiş şeker ve doymuş
yağ oranı yüksek yiyeceklerdir.
Uzun ömür diyeti; sütten vazgeçmek
istemeyen insanlar için, inek sütünden biraz
farklı besin profiline sahip keçi veya koyun
sütüne geçmeyi önerir. Ancak koyun ve keçi
sütünün sağlığa daha fazla fayda sağladığına
dair çok az kanıt vardır.
Uzun ömür diyetinde önerildiği gibi
diyetinize fermente süt ürünleri (peynir ve
yoğurt gibi) dahil etmek, herhangi bir sütten
daha kapsamlı bir mikrobiyom (iyi bakteri)
sağladığı için faydalıdır.

BIRÇOĞUNUZ bu diyeti tanıdık bir
beslenme düzeni olarak tanıyabilir. Diyet;
Akdeniz diyetine benzer, özellikle her ikisi de
tercih edilen yağ olarak zeytinyağına sahiptir.
Akdeniz diyeti, sağlığın teşviki, hastalık riskinin azaltılması ve uzun ömürlülüğün teşvik
edildiğine dair çok sayıda kanıt tarafından
desteklenmekte ve önerilmektedir.

UZUN ömür diyeti, aşırı kilolu kişilerin
günde sadece iki öğün (kahvaltı ve öğlen veya
akşam yemeği) ve sadece iki düşük şekerli
atıştırmalık yemesini önerir. Bu, kilo kaybı için
kilojoule alımını azaltmaya çalışmaktır.
Bu tavsiyenin bir diğer önemli yönü, özellikle doymuş yağ, tuz veya şeker oranı yüksek
gıdaların atıştırılmasını azaltmaktır. Bunlar
genellikle ‘isteğe bağlı / bazen alınabilecek
gıdalar’ veya ‘aşırı işlenmiş gıdalar’ olarak
adlandırdığımız gıdalardır. Bu gıdalar çok az
besin değeri sunar ve bazı durumlarda daha
kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılıdır.

Aralıklı oruç
UZUN ömür diyetinin bir başka yönü,
aralıklı oruç olarak bilinen belirli oruç
dönemleridir. Diyet, 12 saatlik bir zaman
diliminde yemek yemeyi ve yatmadan üç ila
dört saat önce yemek yememeyi savunuyor.
Tipik olarak aralıklı oruç tutan insanlar,
dört ila sekiz saatlik bir yemek yeme penceresi
ile 16-20 saat oruç tutarlar. Diğer bir aralıklı
oruç seçeneği, yemek yemenin haftanın iki
günü yaklaşık 2-3 bin kilojul ile ve diğer beş
gün normal yemek yeme ile sınırlandırıldığı
5:2 diyetidir.
Kanıtlar, aralıklı açlığın insülin direncinde
iyileşmelere yol açabileceğini ve bu da daha
iyi kan şekeri kontrolüne yol açabileceğini
gösteriyor. Bu, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı
ve obezite gibi diğer kronik hastalık riskinizi
azaltabilir.

Rengarenk
yiyecekler yiyin
UZUN ömür diyeti, çoğu ulusal diyet
kılavuzunun da savunduğu, besinler açısından
zengin yiyecekler yemeyi önerir. Bu, bitkisel
besinlerden zengin bir diyet ve her besin
grubundan çeşitli besinler tüketmek anlamına
gelir.
Bu diyet, her renk meyve ve sebze farklı besinler içerir, bu nedenle çeşitli renkli meyve ve
sebzelerin tüketilmesi önerilir. Rafine edilmiş
tahıllar, ekmekler, makarnalar ve pirinç yerine
bir dizi kepekli tahılın seçilmesi önerisi de en
iyi beslenme kanıtını yansıtıyor.
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Doktorunuz
önermediyse gıda
takviyesi almayın
BU diyet, her üç ila dört günde bir multi
vitamin ve mineral takviyesi almanızı önerir.
Longo, bunun yetersiz beslenmeyi önlediğini
ve herhangi bir beslenme sorununa neden
olmayacağını söylüyor. Bununla birlikte,
Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiliz Kalp
Vakfı ve Amerikan Kalp Derneği dahil olmak
üzere birçok sağlık kuruluşu, kanser veya kalp
hastalığını önlemek için takviye almayı önermemektedir. Takviyeler, belirli bir besinde
eksiklik olduğunu gösteren bir kan testinin
ardından sadece doktorunuzun tavsiyesi üzerine alınmalıdır. Bunun nedeni, bazı vitamin
ve minerallerin yüksek miktarlarda olduğunda
zararlı hale gelebilecek olmasıdır. Tüm besin
gruplarında çeşitli yiyecekler yiyorsanız, zaten
tüm besin gereksinimlerinizi karşılıyorsunuz
ve takviyeye ihtiyacınız yok demektir.

Egzersizi
unutmayın
UZUN ömür diyetinde bahsedilmeyen şey
ise sağlıklı ve uzun bir yaşam için egzersizin
önemidir.”

Protein alımını
kısıtlayın
BU diyet, günlük vücut ağırlığının kilogramı başına 0.68-0.80 gr protein alımını kısıtlamayı öneriyor. Bu 70 kg’lık bir kişi için günde
47-56 gr protein demektir. Referans için bu
yiyeceklerin her biri yaklaşık 10 gr protein
içermektedir: İki küçük yumurta, 30 gr peynir,
40 gr yağsız tavuk, 250 ml süt, 3/4 su bardağı
mercimek, 120 gr tofu, 60 gr fındık veya 300
ml soya sütü.

Kilojoule nedir?
KALORI, enerji ölçüm birimi şeklinde
ifade edilir. Bahsedilen enerji yiyeceklerde ve
içeceklerde veya egzersiz sonrası olan süreçte
vücutta yakılabilen enerji biçiminde ifade edilir. Kalori enerji birimi kilokalori veya kilojoule
şeklinde gösterilebilir. KJ kısaltması, kilojoule
olarak ifade edilir. 1 kilogram joule ise 1000
joule biçiminde ifade edilir.
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NAR TÜKETMENiZ iÇiN

7 ÖNEMLi NEDEN!

V

ITAMIN, mineral ve antioksidan
içeriğiyle nar tam bir şifa deposu
adeta. Yapılan çalışmalarda; meyve
olarak yenilen narın meyve suyu
halinde tüketilmesine oranla 20 kat daha
yüksek oranda antioksidan etki sağladığı
ortaya konmuş. Buna narın çekirdeğiyle
birlikte tüketilmesinin etkisi olduğu düşünülüyor. Orta boy bir narın ortalama ağırlığı
350-400 gram oluyor ve yaklaşık 1 su bardağı
nar tanesine denk geliyor. Acıbadem Dr.
Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, bir porsiyon
narın 100 gram ve yaklaşık 80 kalori olduğunu
belirterek, “Sağlığımız üzerindeki etkilerinden
faydalanmak için her gün bir porsiyon nar
tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak diyabet hastası iseniz narı daha az
ve kontrollü tüketmeniz gerekir” diyor.

Eklem ağrılarına
iyi geliyor
YÜKSEK antioksidan içeriğiyle vücutta
kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve
vücuttaki iltihabın azalmasına destek
veriyor. Bu etkileri sayesinde eklem
ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem
hastalıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

Sonbahar ile kış mevsiminin
en sevilen meyvelerinden
olan nar, market ve pazarların
tezgahlarını renklendirmeye
devam ediyor. Nar A vitamini,
bazı B vitaminleri (B1, B2,
B6), C vitamini, E vitamini
ve folik asit gibi pek çok
vitamin içermesinin yanı
sıra potasyum, magnezyum,
sodyum, kalsiyum, çinko ve
demir gibi minerallerden
de zengin bir meyve.
Ayrıca içeriğinde bulunan
bol miktardaki polifenol
sayesinde antioksidan
içeriği en yüksek besinler
arasında yer alıyor. Acıbadem
Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Tuba Sungur, nar
tüketmeniz için 7 önemli
nedeni anlattı; önemli
öneriler ve uyarılarda
bulundu.

Kan şekerini
dengelemeye
Damarları koruyor
yardımcı oluyor
YAPILAN çalışmalara göre; antioksidan
kapasitesi yüksek olan nar suyu LDL (kötü
huylu) kolesterolü düşürebiliyor ve trombosit
aktivasyonunu azaltarak aterosklerozun
(damar sertliği) önlenmesine yardımcı oluyor.
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POSA, kan şekerini düzenlemeye destek
olan önemli etkenlerden biri.Beslenme ve
Diyet Uzmanı Tuba Sungur, “Nar çekirdeği
içerdiği zengin lif sayesinde kan şekerinin
dengelenmesine yardımcı oluyor.” diyor.

Tümöre karşı
etkili olabiliyor
NARIN içerdiği zengin antioksidanlar
vücudu hastalıklara karşı daha dirençli
hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki
gösteriyor ve oluşan kanser hücrelerinin
çoğalmasının önlenmesine destek veriyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur,
“Özellikle nar suyu tüketiminin prostat
ve kolon kanserini önleyici etkileri olduğu
çalışmalarla gösterilmiştir.” diyor.

Hafızayı
güçlendiriyor
NARIN içeriğindeki antioksidan
bileşenlerin ve özellikle çekirdeğinde bulunan
esansiyel bir yağ asidi olan punisik asidin
hafızayı güçlendirmek gibi önemli bir
işlevi var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Sungur, “Bu etkisi nedeniyle narın Alzheimer
tedavisinde önemli bir rol oynayacağı
düşünülüyor.” diyor.

Ciltte kırışıkları
geciktirebiliyor

Kabızlığa iyi
geliyor

YAŞ ilerledikçe vücutta antioksidan
üretimi yavaşlıyor. Vücutta antioksidanın
azalması da ciltte kırışıklıklara ve hızlı
yaşlanmaya sebep oluyor. Nar içerdiği
zengin antioksidanlar sayesinde ciltte
kırışık oluşumunu geciktirerek yaşlanmanın
etkilerini azaltıyor.Narın çekirdeğinde
bulunan punisik asit de (omega 3 yağ asidi)
cildin nem kaybının azalmasına yardımcı
olarak yaşlanmanın etkisini yavaşlatıyor.

YETERSIZ lif alımı kabızlığın en sık
karşılaşılan nedenlerinden biri. Lif oranı
oldukça yüksek olan nar kabızlığa iyi geliyor.
Sadece narı yemek değil, nar suyu içmek de
kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine
yardımcı oluyor. Ancak çok fazla
nar tüketmenin de gereğinden
fazla lif alımına yol açıp kabızlık
yapabileceği de unutulmamalı.
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Nar
tüketirken
5 kurala
dikkat!

m Narın kabuğunda tanenler yer
alıyor. Kabuklu presleme yöntemiyle
elde edilen nar suyunun içeriğindeki
tanenler sayesinde antioksidan özelliği
daha fazla oluyor.
m Antikanserojen ve antiinflamatuar
özelliğinden faydalanmak için narı
çekirdekleriyle birlikte tüketin.
m Vitamin değerlerinin kaybolmaması için
özellikle nar suyunu bekletmedeniçin.
m Nar, özellikle antikogülan grubu denilen
(kan sulandırıcı) bazı ilaçlarla etkileşimde
oluyor. Dolayısıyla kullandığınız ilaçların nar ile
etkileşimi olup olmadığını mutlaka hekiminize
danışın.
m Diyabeti olanlar için porsiyon ölçüsü normal
bireylerden daha azdır. Diyabet hastalığınız
varsa günde yaklaşık 1 çay bardağı nar tanesi
tüketebilirsiniz.
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“REKLAMLI NETFLIX”iN
DETAYLARI AÇIKLANDI

Deniz Gözükızıl

teknoamigo@gmail.com
dgoz33@hotmail.com

Netflix’in reklamlı ve reklamsız olarak abonelikleri ayıracağı
uzun zamandır konuşuluyordu. Belki de abone kaybını
etkileyen nedenlerden biri bu söylentilerdi. Her şeye rağmen
Kasım ayı itibariyle bu özellik kullanıma açılıyor. ABD’de şu an
en düşük abonelik 9,99 dolar seviyesinde.

M

AKSIMUM 720P çözünürlük
destekleyecek ve saat başı 4-5
dakika reklam gösterilecek bu
yeni paketin aktif edileceği ilk
ülkeler, “ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada,
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore,
Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık” olarak
açıklandı. Paket için fiyatlar ülkelere göre
değişiyor. Paketin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği
ise henüz belli değil.
Reklamlı paket tercih edenlerde ise bahsi
geçen reklamlar platformun her alanını işgal
etmeyecek. Örneğin çocuklara yönelik ana
içeriklerde reklamlarolmayacak. Bu konuda
Disney’in yolundan giden Netflix, bazı yeni
filmlerinde de reklam göstermeyecek. Hatta
bazı içerikler reklamlı paket içerisinde dahi
reklamsız olarak gösterilecek.
Netflix CEO’larından Ted Sarandos’un açıklamasına göre paket normal paketlerde olan
her içeriğe de sahip olmayacak. En azından
ilk aşamada birçok içeriğin standart paketlere
özel kalacağı söyleniyor. Aynı zamanda reklam
destekli abonelik satın alan kişiler, filmleri,
belgeselleri ya da dizileri daha sonra izlemek

için de cihazlarına indiremeyecek. Bu açıdan
ucuz pakette birçok kişinin özellikle uzun
yolculuklar özelinde hoşuna giden çevrimdışı
kullanım olmayacak, bunun için daha pahalı
diğer paketlerin seçilmesi gerekecek. Reklam
destekli abonelik paketi için Netflix, yazılım
devi Microsoft ile ortaklık yapacağını da
duyurmuştu. Bu konuda firma kendisi şunu
aktarmıştı: “Nisan’da tüketiciler için mevcut
reklamsız temel, standart ve özel planlarımıza
ek olarak yeni, daha düşük ücretli ve reklam
destekli bir abonelik planı sunacağımızı duyurmuştuk. Bugün küresel reklam teknolojisi
ve satış ortağımız olarak Microsoft’u seçtiğimizi duyurmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

Android uygulamalarına
“arşiv” özelliği geliyor
YAKINDA bir uygulamayı çok nadir
kullanıyorsanız telefonunuzda tutmanıza
gerek kalmayacak. Google tarafından Android
telefonlar için geliştirilen “Arşiv” özelliği,
uygulamalardaki size ait verileri (Belge gibi
dosyalar dahil) ve sistemsel bazı dosyaları
koruyarak silmenize imkân tanıyacak. Play
Store üzerinden çalışacak altyapı, uygulamaya
ihtiyacınız olursa yeniden indirme yaparak işinizi hızlı şekilde halletmenize imkân
tanıyacak. “Bunda ne var ki zaten istediğim
zaman indirebiliyorum.” Diyebilirsiniz. Fakat
bu özellikle simgeler ana ekrandan kaldırılmayacak, indirme işlemi direkt olarak bu simgeye
basıldığı an yapılacak. Bu da kullanıcılara
büyük bir veri ve zaman kazandıracak.
Yine bu özellik ile Google cihazlara arasındaki veri aktarımına onay gerekmeyecek,
hatta ekran kilitli iken bile aktarımlar gerçekleşebilecek. Bu yeni altyapıya “self-share”
adını veren Google, bu manuel olarak açılması
gereken özellik ile bir Android telefon yanında
Android tablet ya da Chromebook’a sahip olan
kişilerin hayatını daha kolay hale getirmeyi
hedefliyor.
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iPhone 14’te SIM problemi
TABIR yerindeyse ülkenmizde “dünyanın parası”verilerekayrıcalıklı bir kitlenin
ulaşabildiği iPhone 14 serisi telefonlarda,
“SIM Desteklenmiyor” sorunu yaşanıyor.
Yalnızca yazılımsal olduğu aktarılan sorun, şu
an Apple tarafından inceleniyor ve yakında
bir güncelleme ile halledilmesi planlanıyor. Apple’dan gelen açıklamaya göre “SIM
Desteklenmiyor” mesajı ekrana geldikten
sonra telefonlar donuyor ve kullanılmaz hale
geliyor. Firma, bu mesaj ekrana geldiği zaman

kişilerin öncelikle mesajın ortadan kalkmasını beklemesini tavsiye ediyor. Eğer mesaj
ekrandan kalkmazsa, kişilerin iPhone’larını
sıfırlamaması ve en yakın resmi teknik servise
başvurması öneriliyor. İddialara göre sorun
teknik serviste çözülebiliyor. Fakat verilen
ücret dikkate alındığında Steve Jobs’tan beri
tek bir problemsiz telefon üretemeyen ve
teknoloji devi olarak adlandırılan Apple’ın
kullanıcılarına her defasında yaşattığı bu
problemli durumlar ne kadar etik, tartışılır.

CITYDİJİTAL DÜNYA

Fırtına, soğuk havalar ve
şiddetli yağış gibi kötü hava
koşulları teknolojik cihazlarda
arızalanmalara neden
oluyor. Arızalanan teknolojik
cihazlar ise veri kaybına
sebebiyet veriyor. Sonbaharın
gelmesiyle birlikte
kullanıcıların kötü hava
koşullarından doğacak veri
kayıplarını önlemek adına
alması gereken önlemlerin
kritik önem taşıdığını
vurgulayan Veri Kurtarma
Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, sonbaharda
veri kaybını önlemek adına
alınabilecek tedbirleri 4
maddede sıralıyor.

S

KÖTÜ HAVA
KOŞULLARINDAN
ETKiLENEN CiHAZLARI

KURTARMAK
MÜMKÜN MÜ?

ONBAHARIN gelmesiyle birlikte hava
sıcaklıkları düşüyor, yağış oranları
artıyor. Kötüleşen hava koşulları
cihazlara zarar verirken kullanıcıların
verilerini de ciddi oranda tehdit ediyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ani
elektrik kesintileri ve sıvı teması gibi durumlar
başta depolama cihazlarını olumsuz etkilerken
kullanıcıların bilinçsiz davranışlarının ise
veriler için geri döndürülemez sonuçlara
yol açtığının altını çizen Veri Kurtarma
Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,
sonbaharda yaşanacak veri kayıplarının önüne
geçmek için kullanıcıların alması gereken
önlemleri 4 adımda aktarıyor.

SONBAHARDA VERİ KAYBINA
4 ADIMDA DUR DEYİN!
Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan yağış
oranları, hayatın birçok alanını etkilediği
gibi teknolojik cihazları da etkiliyor. Şiddetli
yağmurlar hem kişisel hem de profesyonel
hayatta kullanılan teknolojik cihazlar için
hayati önem taşıyan problemlere sebebiyet
veriyor. Öyle ki ani elektrik kesintileri ve
teknolojik cihazların sıvı ile teması gibi
problemler veri kaybı riski taşıyor. Bu
problemler karşısında kullanıcıların bilinçli
davranması gerektiğinin birincil öncelik
olduğunu vurgulayan Serap Günal, ani elektrik
kesintilerini engelleyecek ve veri kaybına dur
diyecek önlemler alınması gerektiğini ifade
ediyor.
m Sıvıyla temas eden ve hasar gören

Serap
Günal

m Sıvıyla temas eden cihazları kurutmayın.
Şiddetli yağışların yaşandığı durumlarda
sıvıyla temas etmiş olan cihazları bilinçsiz
bir şekilde kurutmaya çalışmak verileri geri
dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Kurutma
makinelerinin cihazları maruz bıraktığı sıcak,
diskleri aşındırıyor ve cihazlardaki hasarı
artırıyor. Bu nedenle sıvıyla temas eden
cihazların kurutulmaması öneriliyor.
m Yardımcı yazılımlar kullanmayın.
Kötü hava koşulları nedeniyle hasar gören
bir sürücüyü onarmaya çalışmak için dosya
kurtarmak amacıyla diğer yardımcı yazılımlar
bilinçsizce kullanılmamalı. Yardımcı yazılımlar
verileri bozabiliyor.
m Hasar almış sabit sürücülere dikkat
edin. Hasarlı bir sabit sürücü sallanmamalı
ve sökülmemeli. Aksi durumda gerçekleşecek
yanlış kullanım verilerde daha fazla hasara
sebep olabilir.

cihazları çalıştırmayı durdurun. Hasarlı ya da
sıvıyla temas eden laptop, masaüstü bilgisayar,
telefon, tablet ya da hard disklerin çalışmasını
durdurmak veri kaybını önlemede kritik önem
taşıyor. Bu gibi durumlarda cihazların hemen
kapatılması veya yeniden çalıştırılmaması
gerekiyor. Cihazlarda işlem yapılmaya devam
edilmesi durumunda verilerde onarılmayacak
zararlar oluşabiliyor.
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AKMED’DEN TARiH
MERAKLILARINI VE
HAYVANSEVERLERi KALEiÇi’NDE
BULUŞTURACAK SERGi:

Koç Üniversitesi Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (AKMED),
Antalya Kaleiçi Müzesi’nde
yeni sergisini açtı. Hayvanlar
ve Paralar: Antik Çağ’dan
Günümüze Paralar
Üzerindeki Hayvan Görselleri
başlıklı sergi, tarih boyunca
devletlerin kullandığı
paralara resmedilen hayvan
figürlerine odaklanan ilk sergi
olma özelliği taşıyor. Serginin
küratörlüğünü, numismatik
alanında Türkiye’nin önde
gelen bilim insanlarından
Koç Üniversitesi Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi ve AKMED
Direktörü Prof. Dr. Oğuz
Tekin ile AKMED Akademik
İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı
üstleniyor.
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HAYVANLAR VE
PARALAR
K
OÇ Üniversitesi Suna & İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nin (AKMED) yeni sergisi
tarih, arkeoloji meraklılarını ve
hayvan severleri Antalya’nın Kaleiçi Müzesi’nde bir araya getiriyor. Hayvanlar ve Paralar:
Antik Çağ’dan Günümüze Paralar Üzerindeki
Hayvan Görselleri başlıklı sergi, tarih boyunca
kullanılan paralarla özdeşleşmiş, hatta zaman
zaman bu paralara adını dahi verecek kadar
öne çıkmış hayvanları konu ediniyor.
Antik Çağ yazarlarının, kendi dönemlerinde yaşayan hayvanlara ilişkin gözlem ve tanımlamalarıyla zenginleştirilen sergi, yüzlerce
hayvan ve para üzerinde yapılan çok kapsamlı
ön çalışmalarsonucu oluşturuldu. Sergide,
100’ün üzerindeki devletin 34 farklı hayvan
görselinin resmedildiği 140 ayrı parasıyla ilgili
çarpıcı bilgiler de yer alıyor.Antik Çağ’dan
günümüze paraları ve üzerlerineresmedilen
hayvanları konu edinen sergi, bu alanda ilk
olma özelliği de taşıyor.
Küratörlüğünü numismatik alanında
Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından
olan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi veAKMED Direktörü
Prof. Dr. Oğuz Tekin ile AKMEDAkademik
İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı’nın üstlendiği sergi,
pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri
arasında AKMED Suna & İnan Kıraç Kaleiçi
Müzesi’nde ziyarete açık olacak. Serginin kata-

loğu, ilerleyen aylarda yayımlanacaktır.
Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan
küratörler Prof. Dr. Oğuz Tekin ve Dr. Arif
Yacı, sergiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sikkenin Lydia Krallığı’nda icat edilmesinin üzerinden 2600 yılı aşkın bir süre geçti. O dönemden
günümüze değin –yani Lydia Krallığı’ndan
modern devletlere– paraların üzerinde pek
çok farklı tasvirin yanı sıra hayvan görselleri
de yer aldı. Devletler, genellikle kendi coğrafyalarında yaşayan hayvanların görsellerini
paralarında kullandılar, hatta bazı hayvanlar
ülkelerin armalarında da yer aldı ve o ülkenin
ulusal hayvanı sayıldı. Yüzlerce örnek üzerinde
yapılan ön çalışmayla seçilen hayvanlar ve
paralarla ilgili çarpıcı bilgilerin yer aldığı sergi,
Antik Çağ yazarlarının kendi dönemlerinde
yaşayan hayvanlara ilişkin gözlem ve tanımlamalarıyla da zenginleştirildi.”

CITYAJANDA

ANTALYA DEVLET OPERA ve BALESi
KASIM 2022 PROGRAMI
m 05.11.2022, Saat: 20.00, G. ROSSINI SEVİL BERBERİ (Opera), Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / Antalya
m 08.11.2022, Saat: 11.00, H. ÖZÖRTEN SİHİRLİ DÜNYA (Çocuk), Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / Antalya
m 08.11.2022, Saat: 20.00, C. İDİZ - KANLI
NİGAR (Müzikal), Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / Antalya
m 10.11.2022, Saat: 20.00, ATATÜRK’Ü
ANMA KONSERİ, Antalya Haşim İşçan Kültür

Merkezi / Antalya
m 12.11.2022, Saat: 20.00, G. VERDI KAMELYALI KADIN (Bale), Antalya Haşim
İşçan Kültür Merkezi / Antalya
m 15.11.2022, Saat: 20.00, ÇELLO YILDIZLARI
(Konser), Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi
/ Antalya
m 17.11.2022, Saat: 20.00, G.VERDI KAMELYALI KADIN (Bale), Antalya Haşim
İşçan Kültür Merkezi / Antalya
m 19.11.2022, Saat: 20.00, DOSTLAR BENİ

HATIRLASIN (Konser), Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / Antalya
m 22.11.2022, Saat: 15.00, MÜZE KONSERİ,
Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi / Antalya
m 26.11.2022, Saat: 20.00, G. PUCCINILA BOHEME (Opera), Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / Antalya
m 29.11.2022, Saat: 20.00, G. PUCCINILA BOHEME (Opera), Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / Antalya

ANTALYA DEVLET
TİYATROSU PROGRAMI
Haşim İşcan Kültür Merkezi Dt
Sahnesi Küçük Salon
m 4 Kasım 2022, Cuma, ZİYARETÇİ, 20.00
m 5 Kasım 2022, Cumartesi, ZİYARETÇİ, 15.00
m 5 Kasım 2022, Cumartesi, ZİYARETÇİ, 20.00
m 6 Kasım 2022, Pazar, HERKES İÇİN
KELOĞLAN, 14.00
m 8 Kasım 2022, Salı, HERKES İÇİN
KELOĞLAN, 11.00
m 10 Kasım 2022, Perşembe, WİNDSOR’UN
ŞEN KADINLARI, 20.00
m 11 Kasım 2022, Cuma, WİNDSOR’UN ŞEN
KADINLARI, 20.00
m 12 Kasım 2022, Cumartesi, WİNDSOR’UN
ŞEN KADINLARI, 15.00
m 12 Kasım 2022, Cumartesi, WİNDSOR’UN
ŞEN KADINLARI, 20.00
m 13 Kasım 2022, Pazar, HERKES İÇİN
KELOĞLAN, 14.00
m 16 Kasım 2022, Çarşamba, TERSİNE
DÜNYA, 20.00
m 17 Kasım 2022, Perşembe, TERSİNE
DÜNYA, 20.00

m 18 Kasım 2022, Cuma, TERSİNE DÜNYA,
20.00
m 19 Kasım 2022, Cumartesi, TERSİNE
DÜNYA, 15.00
m 19 Kasım 2022, Cumartesi, TERSİNE
DÜNYA, 20.00
m 23 Kasım 2022, Çarşamba,
SHAKESPEARE’İN BÜTÜN OYUNLARI, 20.00
m 24 Kasım 2022, Perşembe,
SHAKESPEARE’İN BÜTÜN OYUNLARI, 20.00
m 25 Kasım 2022, Cuma, SHAKESPEARE’İN
BÜTÜN OYUNLARI, 20.00
m 26 Kasım 2022, Cumartesi,
SHAKESPEARE’İN BÜTÜN OYUNLARI, 15.00
m 26 Kasım 2022, Cumartesi,
SHAKESPEARE’İN BÜTÜN OYUNLARI, 20.00
m 30 Kasım 2022, Çarşamba,
SHAKESPEARE’İN BÜTÜN OYUNLARI, 20.00
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CUMHURiYET’iN 99. YILI
COŞKUYLA KUTLANDI
29 Ekim Cumhurşyet Bayramı, Antalya
merkezde ve tüm ilçelerde farklı organizasyon
ve etkinliklerle, coşku içerisinde kutlandı.

Antalya Büyükşehir
Belediyesi Cumhuriyet'i çok
sayıda etkinlikle kutladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99’uncu yıl dönümü
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk
sunma törenine katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Hizmet Binası önünde de ayrı bir tören düzenlendi.

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen fener alayı ve
Sefo konserine on binlerce Antalyalı
katıldı. Cumhuriyet Meydanı tıklım
tıklım dolarken, Antalyalılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doya doya yaşadı.
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Kepez Senfoni
Orkestrasından
Cumhuriyetin 99. yılına
özel konser

K

EPEZ Belediyesi’nin Antalya Çocuk
ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla Erdem Bayazıt Kültür
Merkezi’nde konser verdi.

Cumhuriyet ile çok
güzelsin Konyaaltı

K

ONYAALTI Belediyesi’nin 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Ceylan Ertem konseri binlerce
vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.
Sabah saatlerinden itibaren HayatPark’ta
başlayan Cumhuriyet coşkusu, Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası önünde saat 20.30’da
başlayanCeylan Ertem konseriyle coşku içinde
devam etti.
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Kepez’de Cumhuriyet
Kupası Tenis Turnuvası
düzenlendi

K

EPEZ Belediyesi Spor Kulübü, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel
tenis turnuvası düzenledi. 29 Ekim
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasına 16 ile 75 yaş arasındaki amatör ve
profesyonel 90 sporcu katıldı.

KEPEZ’DE
CUMHURiiYET
CUMHUR
29KUPASI
Ekim UlusalTENi
Kaya iS
TEN
Tırmanış
Şenliği yapıldı
TURNUVASI
DÜZENLENDi
DÜZENLEND
i
A

NTALYA’da, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda düzenlenen ve 21 yıldır
devam eden Ulusal Kaya Tırmanış
Şenliği, Muratpaşa Belediyesi’nin
destekleriyle Geyikbayırı’nda gerçekleşti.
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29 EKiM
COSMOS
TURiZMCiLER
KUPASI’NDA
ŞAMPiYONLAR
BELLi OLDU!
Antalya’da turizme emek veren kişi ve
kurumları geleneksel olarak bir araya
getirmeyi amaçlayan “29 EKİM COSMOS
TURİZMCİLER KUPASI” isimli turnuvanın bu
yıl düzenlenen ikincisi, Basketbol ve Voleybol
branşlarında, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü
itibariyle Nirvana Cosmopolitan Cosmos
Sports Center’da başladı. Heyecan dolu
müsabakalar 29 Ekim 2022 tarihinde oynanan
final maçları ile sona erdi.

29

Ekim Cosmos Turizmciler Kupası yarı final karşılaşmalarının
ardından takımlar
29 Ekim’de final maçlarını oynadı.
Voleybolda Team Corendon - MyLomeLuxury Hotel karşılaşması finalde
yer alırken Basketbolda SunExpress
- Maxx Royal takımları final maçında
mücadele etti. 3.lük Basketbol maçı
ise Team Corendon - Fraport Tav
takımları arasında oynandı. Bu yılın
şampiyonları Voleybol’da Team Corendon,
Basketbol’da Maxx Royal oldu.
29 Ekim 2022 19.30’da Nirvana Cosmopolitan Excel Bar’da yapılan kupa töreni ile
turnuva tamamlandı.
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ANTGİAD’ın
CUMHURiYET COŞKUSU
Antalya Genç İş İnsanları
Derneği (ANTGİAD),
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 99’uncu
yıldönümünü düzenledikleri
Cumhuriyet Balosu ile
kutladı.

C

UMHURIYETIN kuruluşunun
99’uncu yıldönümü sebebiyle
düzenlenen ANTGİAD Cumhuriyet
Balosu üyelerin yoğun katılımı ile
gerçekleştirildi. Üyelerin yanı sıra Yörük
Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Aykut
Ege’nin de katıldığı kutlamanın açılış konuşmasında Başkan Osman Sert, Cumhuriyet
Bayramını üyeleriyle kutlamaktan duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Başkan Osman Sert,
“Bizlere Ulu Önder Atatürk’ün emanet ettiği
bugün Türk Milleti’nin en büyük bayramı.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda emperyalist güçlere karşı verilmiş bir mücadele
ve şehitlerimizin kanıyla ödenmiş bir bedel
vardır. Bizlere Cumhuriyeti bırakan başta
Büyük Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi şükranla, rahmetle ve
minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK CUMHURİYETİ BİZ GENÇLERE
ARMAĞAN ETMİŞTİR”
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyeti bizlere
yani gençlere emanet etmiştir diyen Osman
Sert, “Gençliğe hitabesinde bunu açıkça dile
getirmiş ve biz gençlere olan inancını ifade
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etmiştir. Bizler de Antalya Genç İş İnsanları
Derneği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği hedefler doğrultusunda yolunda
yürümeyi kurulduğumuz ilk günden bu yana
vazgeçmeden ve bütün kararlılığımızla devam
ettiriyoruz. Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri
olarak bu mirası gelecek nesillere aktarmak
için sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLİMİN VE AKLIN IŞIĞIYLA ÇALIŞMAYA VE
ÜRETMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ”
ANTGİAD’ın 170’e yakın üyeye ulaşmış bir
dernek olduğunu söyleyen Başkan Sert “Bize
yol gösterici olan Cumhuriyetin, bilimin ve
aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam
etmekteyiz. Adaletli ve vicdan sahibi genç
iş insanları olarak, gençliğimizden aldığımız
enerjiyi ülkemizin gelişimi için harcamakta ve
yorulmadan mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Yarattığımız istihdam, iş hacmimiz, üretimimiz ile ülkemizin ekonomisine sınıf atlatmak
ve ülkemizi daha ileri götürebilmek için tüm
üyelerimiz var gücüyle çalışmakta, üretmekte ve katma değer yaratmaktadır. Hepimiz
bunların yanında ANTGİAD çatısı altında yine
bir değer yaratabilmek için bir arada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“CUMHURİYET KADIN VE
ERKEK EŞİTLİĞİDİR”
Cumhuriyet özgür düşüncenin, hür iradenin, adalet karşısında eşitliğin ve kardeşçe
yaşamanın vazgeçilmez unsurudur. Cumhuriyet kadın ve erkek eşitliğidir. Cumhuriyet
vicdan özgürlüğüdür. Ne mutlu ki bugün bu
salonda çağdaş, medeni gelişimini sürekli
ilerleten ve kadınlarımızın baş tacı edildiği bir
çatının altındayız.

“ANTALYA İÇİN ÇALIŞMAK
CUMHURİYET İÇİN ÇALIŞMAK DEMEKTİR”
ANTGİAD olarak başta Türkiye ardından Antalya için var güçleriyle çalıştıklarını
ifade eden Sert, “Bu şehre dokunmak bu
şehri yüceltmek ve yükseltmek, Cumhuriyeti
yüceltmek ve yükseltmektir. Biz gençler daha
çok çalışarak Cumhuriyeti ileri götüreceğiz.
Emanetimize sahip çıkacağız. Emanetimizi en
güzel şekilde bizden sonraki nesillere aktaracağız. Buna ben hepimiz adına söz verebilirim.
Bundan eminim ve en ufak bir şüphem dahi
yoktur” diye konuştu ve sözlerini; “Bizler
hem ekonomik kalkınmaya katkı koyan, hür
ve daha kuvvetli bir ülke olmak için çalışan iş
dünyasıyız, hem de Cumhuriyetin ve devrimlerin sahibi ve bekçisiyiz. Bunu da bizden
sonraki nesillere layıkıyla taşımak en büyük
vazifemizdir. Yolumuz Cumhuriyet’ten ve
Atatürk devrimlerinin yolumuzu aydınlattığı
meşaleden ayrılmasın” diyerek, kendi yazmış
olduğu Aydınlığa Giderken adlı şiirle sözlerini
tamamladı.
Başkan Osman Sert’in ardından Sanatçı
Erkan Güleryüz’ün Cumhuriyet konseri ile
devam eden kutlamanın sonunda ANTGİAD’ın gelenekselleşen 29 Ekim pasta kesimi
gerçekleştirildi.
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ROTARY’LER 29 EKiM
CUMHURiYET BAYRAMINI
COŞKUYLA KUTLADI
Lara Rotary Kulübü’nün düzenlediği baloda 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, Antalya’daki diğer rotary kulüplerle
birlikte ve coşkuyla kutlandı.

2

430’uncu Bölge Guvernör Yardımcısı
Birol Öncel, Hüseyin Karaman,
2430’uncu Bölge sekreteri Serdar
İlkmen ve eşi Banu İlkmen, Antalya
Rotary dönem Başkanı Ali Çelik ve üyeleri,
Alanya Rotary dönem Başkanı Ümit Köse
ve üyeleri, Kaleiçi Rotary temsilen Seçkin
Arkan, Aspendos Rotary dönem Başkanı Ufuk
Aydemir ve üyeleri, Perge Rotary dönem
Başkanı Ali Fuat Gökbakır, OlimposRotary
dönem Başkanı Hande Yurdakul ve üyeleri,
Falez Rotary dönem Başkanı Okan Köken
ve üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
düzenleyen Lara Rotary dönem Başkanı Şeyda
Özgören ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.
Lara Rotary Başkanı ve yönetimi tüm
misafirleri kapıda karşıladılar. Atatürk, silah
arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu
ve istiklal marşının ardından balo açılış
konuşması için Lara Rotary Dönem Başkanı
Şeyda Özgören 29 Ekim, Atatürk ve Rotary
temalı konuşması yer aldı. Ardından 29 Ekim
Bayramı Pasta törenine geçildi. Bu törenin
ardından orkestranın Atatürk’ün sevdiği
şarkıları içeren repertuarına yer verildi.
Roteryen ve eşlerinden oluşan Balo gecesinde
sahnede vals ve tango dansı yapıldı.

Karayılan hikayesini birlikte okudular.
Ardından Guvernör yardımcısı Hüseyin
Karaman şiirin devamını okuyarak tamamladı.
Tuğçe Özgür Almaç “Eleniden Atatürk’e
mektup” şiirini okudu. Katılımcılar duygu
yüklü anlar yaşandı.
Hilton otelde gerçekleşen 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Balosu orkestra
tarafından verilen küçük konserin ardından
10’uncu yıl marşının söylenmesi ile akşam çok
mutlu ve gururlu bir şekilde sonlandı.

BAŞKANLAR SAHNEDE KONUŞTU
Rotary Kulübü dönem Başkanları Ali Çetin,
Ümit Köse, Seçkin Arkan, Ufuk Aydemir,
Ali Fuat Gökbakır, Hande Yurdakul, Okan
Köken, Şeyda Özgören 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın önemini ifade eden konuşma
yaptılar. Geçmiş dönem başkanı İsmail Toy
ve eşi Yadigâr Toy, Kuvay-ı Milliye Destanı
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NIRVANA COSMOPOLITAN
CUMHURiYET’iN 99. YAŞINI

COŞKUYLA KUTLANDI
Nirvana Cosmopolitan’da üç gün boyunca süren
Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinlikleri’nde tarih
söyleşilerinden jazz performansına, Cumhuriyet Balosu’ndan
sağlıklı beslenmeye uzanan çeşitlilikte pek çok farklı faaliyetle
Cumhuriyet’in 99. yaşı coşkuyla kutlandı.

K

ILIT Hospitality Grup bünyesindeki
Nirvana Cosmopolitan’ın bu yıl
ikincisini düzenlediği Cosmopolitan
Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında
Sunay Akın’ın “Cumhuriyet Yolunda”
söyleşisi, Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio
jazz performansı, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve
Dr. Selim Erdoğan’ın Cumhuriyet Söyleşisi,
Astrolog Hande Kazanova, Dinçer Güner ve
Sare Aldemir’in konuklara özel programları,
Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile Sağlıklı
Yaşam ve Beslenme brunch’ı gibi etkinliklere
üç gün boyunca ev sahipliği yaptı.
Cumhuriyet’in 99. yılının coşkuyla
kutlandığı, konukların yoğun ilgi gösterdiği
buluşmalarda Cumhuriyet tarihinden sağlıklı
yaşama ve astrolojiye uzanan çeşitlilikte birçok
konu ele alındı.
Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinliklerinin
ilk gününe katılan konuklar, Sunay Akın’ın
“Cumhuriyet Yolunda” söyleşisi ve Fatih Erkoç
& Kerem Görsev Trio jazz performansı ile
Cumhuriyet kutlamalarına erken başlayarak
Nirvana Cosmopolitan’ın keyifli ortamında
unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinliklerin
ikinci günü; 29 Ekim Cumartesi günü
COSMOS Astroloji Sohbetleri kapsamında
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Astrolog Hande Kazanova, Dinçer Güner ve
Sare Aldemir’in konuklara özel programları
ile başlarken, günün devamı Arcturus Ball
Room salonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı ve
Dr. Selim Erdoğan’ın Cumhuriyet Söyleşisi
gerçekleştirildi. Bu yıl Nirvana Cosmopolitan
Hotel Cosmos Sports Center’ın ev sahipliğinde
ikinci kez düzenlenen Cumhuriyet Bayramı
COSMOS Turizmciler Kupası’nın Ödülleri ise
Excel Lounge’da gerçekleştirilen ödül töreniyle
sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından
Arcturus Ball Room’da Behzat Gerçeker&
ENBE Orkestrası’nın canlı performansı ile
katılımcılar Cumhuriyet ruhunu dolu dolu
yaşadıkları Cumhuriyet Balosu gecesinde 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye
taşıdı.
Etkinliklerin sonlandığı 30 Ekim Pazar
günü C’hiFor Life Vegan Restaurant’ta iyi
yemek, iyi beslenme ve iyi yaşam brunch
etkinliğinde beslenme uzmanı Taylan Kümeli
ile Sağlıklı Yaşam Sohbeti’ne katılan misafirler,
vegan lezzetler eşliğinde sağlıklı beslenmeyi
deneyimleyip, iyi yaşam için merak ettiklerine
cevap buldular.

ADIMIZIN CUMHURIYET ILE ANILIYOR
Nirvana Cosmopolitan’da konaklayan
misafirleri ve Antalya’dan organizasyonlarına
günü birlik katılan konuklarla beraberce
Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşamaktan
mutluluk duyduklarını belirten Nirvana
Hotels CEO’su Korhan Alşan Cosmopolitan
Cumhuriyet Etkinlikleri için açıklamasında
“Bu yıl ikinci kez güzel bir ilgi ile takip edilen
bu kadar güzel bir etkinliğe imza atmış
olmak heyecan verici. Diğer yandan adımızın
Cumhuriyet ile anılıyor oluşumuzu da Nirvana
Hotels olarak apayrı bir gurur vesilesi olarak
görüyoruz. Organizasyonu tasarlarken
hedefimiz misafirlerimize otelimizde
sunduğumuz eşsiz deneyimi bir adım ileriye
taşımak ve Cumhuriyet coşkusunu da birlikte
yaşamaktı. Bunu başarırken yanımızda olan
tüm konuşmacılarımız, sanatçılarımız başta
olmak üzere bu büyük organizasyonda emek
veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” dedi.
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WBAF 2022
AKDENiZ
KONGRESi
ANTALYA’DA
GERÇEKLEŞTi
Antalya OSB Teknopark
ev sahipliğinde ilk kez
Antalya’da düzenlenen
Dünya Melek Yatırım Forumu
Akdeniz Kongresi, Akdeniz
ülkelerinin girişimci ve
yatırımcılarını bir araya
getirdi.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
Teknopark ile küresel erken aşama
yatırım ve sermaye piyasalarının
Davos’u olarak kabul edilen Dünya
Melek Yatırım Forumu (World Business
Angels Investment Forum-WBAF) iş birliğiyle
ilk kez Antalya’da düzenlenen WBAF 2022
Akdeniz Kongresi, Nirvana Cosmopolitan
Otel’de gerçekleşti. Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ile Antalya OSB Teknopark Başkanı
Ali Bahar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
kongreye WBAF Başkanı Baybars Altuntaş,
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çok
sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve
yöneticileri, ATSO meclis üyeleri, Antalya
OSB sanayicileri, WBAF 2022 için dünyanın
92 farklı ülkesinden gelen yatırımcı ve
girişimciler katıldı.

Dönüşüm teması altında gerçekleşmesi,
şehrimiz için gerçekten büyük bir şanstır.
Her yıl 15 milyonun üzerinde yabancı
turiste ev sahipliği yapan Antalya’da, gelişen
teknoloji ile birlikte turizm sektöründe
müthiş bir dönüşüm ve değişim yaşandığını
yakından görüyoruz.Turizm artık bir tatil
süreci olarak değil, yaşam biçimi olarak
benimseniyor. Bu süreçte turizmde internetin
etkinliği, interaktif etkileşimin ağırlığı da
artıyor. Bu değişimi yakalamanın yolu da
teknolojiden geçiyor.Biliyoruz ki; bir sosyal
medya kullanıcısının her bir sayfa ziyareti,
her bir beğenisi yazılımcılar için hizmet ve
destinasyon tercihine dair son derece önemli
ipuçları barındırıyor. Bu ipuçlarını kullanarak
o kişiye kendi evinde ulaşmak gerekiyor.
Bunun yolu turizm sektörü ve bilişim sektörü
entegrasyonundan geçiyor” dedi.

ANA TEMA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

10 MİLYON DOLARLIK AR-GE YATIRIMI

‘Pandemi Sonrası Ekonomiler İçin Dijital
Dönüşüm’ temasıyla düzenlenecek kongre,
Başkan Ali Bahar’ın konuşması ile başladı.
Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz
Kongresi gibi uluslararası bir organizasyonu
Antalya’ya kazandırmanın onurunu ve
mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan
Ali Bahar, “Dünya Melek Yatırım Forumu’nun
Antalya’da gerçeklemesi, hele ki Dijital
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Katılımcılara Antalya’nın bir tarım
kenti olduğunu da hatırlatan Bahar,
“Antalya, tükettiğinden fazlasını üreten,
neredeyse dünyanın hemen her noktasına
gıda tedariki sağlayan, bereketli topraklar
üzerine kuruludur. Dijital dönüşümün
tarımda sağlayacağı faydaların farkındayız.
Üreticilerimizin, akıllı teknoloji cihazlarıyla
tüm ekim alanını yönetme ve gözlemleme

imkanına sahip olması, emek gücünü
ve üretim girdi maliyetlerini minimize
edip, kaliteli ve yüksek miktarda ürün
sağlayabilmesini hedeflemekteyiz” şeklinde
konuştu. Antalya’nın bir diğer lokomotif
sektörünün sanayi olduğuna değinen Başkan
Bahar, 2018 yılında kurdukları Antalya OSB
Teknopark’ın girişimcilerin hem yerel hem de
küresel olarak büyümeleri için destekleyici bir
ortam yarattığını söyledi. Ar-Ge çalışmaları
Antalya OSB Teknopark’da sürdürecek 12
firmanın önümüzdeki 3 yıl içinde Antalya’da
10 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını
aktaran Bahar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

TEKNOLOJİ MERKEZİ
“Bugün itibariyle 12 spin-off şirket
teknoparkımıza kabul edilmiştir. Bu
şirketlerin yenilik alanları nanoteknoloji, iyon
piller, biyoteknolojiden yeşil gübre, robotik,
savunma, güneş enerjisi ve akıllı şehirlere
kadar uzanmaktadır. Söz konusu bu 12 şirket
Teknoparkımıza önümüzdeki 3 yıl içinde
Ar-Ge ve inovasyon için 10 milyon dolardan
fazla yatırım yapacaklardır. Erken aşamadaki
start-up’lara ve spinofflara finansal destek
sağlamak için bir Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu kurma karar aldık. Hazırlık
çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye’nin
en büyük 5 organize sanayi bölgesinden
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biri olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi
ve Teknopark, dijital dönüşüm yardımıyla
girişimciliği desteklemeye devam edecektir.
Politika yapıcıları, girişimcileri, yatırımcıları,
uzman kişileri, liderleri ve iş insanlarımızı,
dijital dönüşümü yeni iş fırsatları yaratmak
için nasıl kullandıkları, finansa erişimdeki
optimum yolların neler olduğu hakkında
konuşmak ve tartışmak için bir araya getirdik.
Akdeniz bölgesinde teknoloji transferinin
hızlandırılması, inovasyon kapasitesi ve
girişimcilik becerilerinin artırılması ve
bölgemizin teknoloji alanında da tarım ve
turizm de olduğu gibi bir merkez olmasını
hedeflemekteyiz.”

TEŞEKKÜR NİŞANI TAKDİM EDİLDİ
WBAF 2022 Dünya ve Akdeniz
Kongresi’nin ilk günü akşam saatlerinde
düzenlenen Dünya Mükemmellik Ödülleri
Gala Yemeği ile son buldu. Törende WBAF
Başkanı Baybars Altuntaş tarafında kongreye
ev sahipliği yapan Başkan Ali Bahar ve WBAF
ailesine kabul edilen ülke temsilcilerine
teşekkür nişanı takdim edildi.
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UCI NIRVANA GRAN
FONDO WORLD SERIES
ANTALYA’NIN LANSMAN
TOPLANTISI NIRVANA
COSMOPOLITAN HOTEL’DE
GERÇEKLEŞTiRiLDi L

Uluslararası Bisiklet Birliği –
UCI - International Cycling
Union’nun organize ettiği ve
destinasyon partneri Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansı (TGA) tarafından
düzenlenen UCI Nirvana
GranFondo World Series
AntalyaUluslararası Bisiklet
Yarışması’nın lansman
töreni 3 Kasım Perşembe
günü Nirvana Cosmopolitan
Hotel’de gerçekleştirildi.

Korhan
Alşan
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ANSMAN törenine Antalya Valisi Ersin
Yazıcı, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın
Sezgin, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü
Yavuz Gürhan, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gürbüz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Totoş, POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay
Atmaca, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
İdris Taş, Antalyaspor Başkan Vekili Sezgin
Özer, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ile
organizasyon sponsorları arasındaki Fraport
TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Corendon
Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Özkan Güner, AG Tohum Yönetim
Kurulu Başkanı Burak Gönen, Kilit Group
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kilit ve Nirvana
Hotels CEO’su Korhan Alşan yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, basın mensubu ile siyaset ve
spor camiasından misafirler katıldı.
Nirvana Cosmopolitan Hotel’de 17-20
Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek
2022 UCI Nirvana GranFondo World Series
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Antalya Uluslararası Bisiklet Organizasyonu’na
dünyanın birçok farklı ülkesinden yüzlerce
bisiklet sporcusu katılacak.

"BISIKLET KÜLTÜRÜNÜ
TESISLERIMIZDE MARKALAŞTIRDIK"

Nirvana Cosmopolitan ailesi olarak bu denli
önemli bir uluslararası yarışmaya ikinci kez ev
sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duydukları belirterek misafirlere hoş geldiniz diyerek
sözlerine başlayan Nirvana Hotels CEO’su
Korhan Alşan organizasyonun tanıtımı için
gerçekleşen lansman töreni konuşmasında “Bisiklet hususunda dünyanın en önemli otoritesi
olan Uluslararası Bisiklet Birliği - UCI programı
dahilinde ikincisini gerçekleştireceğimiz Nirvana Gran Fonda Bisiklet Yarışı’na sayılı günler
kaldı. Geçen sene 500 civarında olan katılımcı
sayısının bu yıl 1000’e ulaşmasını hedefliyoruz.
Özellikle içerisinde yabancı katılımcıların da
olması ülkemizin tanıtımı açısından büyük
önem taşıyor. Bisiklet kültürünü tesislerimizde
markalaştırdık ve Cosmo Bike isimli markamız
doğdu. Bu gibi organizasyonlarla ülkemize olan
ilgi artıyor çünkü altını çizmeliyim ki Avrupa
Kıtası’nda bisikletin yarattığı ekonominin 40
Milyar Euro olduğunu düşünürsek aslında daha
ne kadar büyük bir potansiyelin elimizde olduğunu da fark ediyoruz. Bu gibi organizasyonlar
birlikteliği gerektiriyor. Başta Sayın Valimiz
Ersin Yazıcı Bey’e bisiklet sporunun Antalya’da
gelişmesinde önemli bir rolü olduğundan ve
turizme katkılarından dolayı Antalya turizmcileri adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün
bizleri burada yanımızda olduğunuz için tüm
konuklara teşekkür ediyorum” dedi.

"EMEĞI GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERIM"
Antalya’nın bisiklet turizmi için çok önemli
bir destinasyon olduğunu belirten Fraport TAV
Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ise konuşmasında “Bisiklet turizmi özellikle son yıllarda
ciddi bir ivme kazanmış durumda. Özellikle Turizm Bakanlığı’nın ve Türkiye Turizm Tanıtım
ve Geliştirme Ajansı’nın da katkılarıyla outdoor
sporlar artık turizmin önemli bir paydaşı haline
geldi. Kendimizi destinasyon olarak kıyasladığımızda İspanya ile bazı noktalarda eşit
konumda olsak bile özellikle bisiklet konusunda bizden bir adım önde olduğunu görüyoruz.
Antalya’nın ise diğer Akdeniz Bölgeleri’ne göre
avantajlı olduğu noktalar çok fazla. Kilit Grubu’nun son zamanlarda Antalya’daki spor aktivitelerine verdiği destekten dolayı gönülden
bir teşekkürü hakettiğini düşünüyorum. Bizler
de Fraport TAV Antalya Havaalanı olarak çok
heyecanlıyız çünkü 60’a yakın bisikletçi sporcuyla bu yarışmaya katkı sağlayacağız. Ben de
bisikletimle kısa parkurda orada olacağım. Sayın Valimize ve tüm STK’lara ayrı ayrı teşekkür
ederim. Onların desteği olmadan özel sektörün
varlığı da çok bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla
büyük bir aile olarak burada var olmak, bu
organizasyonlara destek vermek ve büyümesini gelişmesini sağlamak için çalışanlar olarak
emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"ANTALYA’NIN TANITIMINA DEĞER KATTI"
AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak
Gönen ise “Özellikle bisiklet konusunda
Antalya’ya çok önemli bir noktaya ulaştı. Son
zamanlarda birçok değerli parkurlar oluştu.
Özellikle GranFondo Antalya’nın tanıtımına
ve popülaritesine son derece değer kattı. Biz
de özellikle bu konuda Kilit Grubu’na, Tuncay

Mustafa
Gürbüz

Burak
Gönen

Deniz
Varol

Bey’e bu değerli yarışmada destek oldukları için
çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Sayın Valimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin izniyle 180 km’lik 29 Ekim Cumhuriyet
sürüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.

"ANTALYA’NIN IKLIMI SPOR TURIZMI IÇIN
TÜM ŞARTLARI BARINDIRIYOR"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve şahsı adına sevgi ve saygılarını
sunarak sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gürbüz, “Antalya’mız zengin tarih dokusu,
deniz, doğası, iklimi, kültürü sanat etkinlikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan
kültür ve turizmin başkentidir. Yüzyıllardır
pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Antalya’nın ikliminin spor turizmi için tüm şartları
barındırması dolayısıyla yerli ve yabancı
sporseverler için vazgeçilmez bir destinasyon
haline gelmiştir.. Kentte gerçekleştirilecek spor
etkinliklerinin sayısının arttırılması için belediye olarak çalışıyoruz. UCI Gran Fondo Antalya
Bisiklet Yarışı ile tüm dünyaya vereceğimiz
mesaj, uluslar ve uluslararası tüm spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek güce
bilgiye sahip bir Antalya’nın spor tutkularını
ağırlamak için sabırsızlık ve coşkuyla beklediğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiç
şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir’
sözünü hiç unutmadan bu sene organizasyona
katkı veren tüm katılımcılara güzel anılarla
kentimizden ayrılmalarını umuyorum. Ayrıca
sporcularımıza da bir kez daha başarılar
diliyorum” diye konuştu.

"HEDEFIMIZ 12 AYLIK TURIZM"
Kilit Grubu’na ve geçen yıl bu organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştiren
tüm destekçilere teşekkür ederek sözlerine
başlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı konuşmasında “İnanıyoruz ki, geçen yılki bu mükemmel
organizasyon bu yıl da birlik ve beraberlik
içerisinde aynı kalitede gerçekleştirilecektir.
Antalya Valisi olarak başta Gençlik Spor,
Emniyet, Jandarma ve diğer kurum ve
kuruluşların bu organizasyondaki tüm
görevlerini geçen yıl olduğu gibi severek,
isteyerek koordinasyon içerisinde mükemmel
bir şekilde yapacaklarının garantisini
veriyorum. Tabii ki özel sektörün de başta
Kilit Grubu olmak üzere destek sağlayan tüm
şirketlerimizi, kurumlarımızı da bunu en güzel
şekilde gerçekleştireceklerine inanıyoruz.
Antalya için spor turizmi önemli Antalya
için sağlık turizmi önemli. Spor turizminin
bu mevsimde bu güzellikte başka bir ülkede
yapamazsınız. Antalya turizm anlamında
dünyanın en kaliteli, en üst seviyede hizmetini
sunan bir şehridir. Dolayısıyla biz Kasım
ayında, aralık ayından nisan ayına kadar olan

Vali
Ersin Yazıcı

sezonda kongre turizmiyle birlikte bu şehirde
bol miktarda spor aktivitesi, spor organizasyonları olsun istiyoruz. Bisiklet de bunların
başında geliyor. İnşallah bundan sonra da
dünya çapında gerçekleştirdiğimiz bisiklet
organizasyonunun benzerlerini farklı dallarda
da bu şehirde yapacağız. Hedefimiz 12 aylık bir
turizm sezonu sağlamak. Spor turizmi bunun
olmazsa olmazlarından biridir. Bir kez daha
bu organizasyonu düzenleyen, akıl eden, emek
gösteren, var eden herkese çok teşekkür ediyor.
Tüm sporculara ve katılımcılara başarı ve sağlık
diliyorum” dedi.

UCI NIRVANA GRAN FONDO WORLD
SERIES ANTALYA HAKKINDA

Bisiklet camiasının en prestijli uluslararası
yarışları arasında yer alan UCI Nirvana GranFondo World Series Antalya, 17-20 Kasım
2022 tarihleri arasında adından da anlaşılacağı
üzere Antalya’da Nirvana CosmopolitanHotel’de düzenlenecek. Dünya şampiyonasına
katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri
olan ve bu özelliği ile diğer yarışlardan ayrılan
UCI Nirvana GranFondo World Series Antalya,
yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını, Antalya’da profesyonel bir yarışma
ortamında bir araya getirecek. 98 kilometrelik
Uzun Parkur Yarışı’nı yüzde 20’lik dilimde bitirenler ise UCI GranFondo World Series Final
yarışlarına katılma hakkı kazanacak.
Uzun Parkur (98 km.), Kısa Parkur (66 km.),
Zamana Karşı (20 km.) etaplarının yanı
sıra Paracycling(66 km.) engelli sporcular
parkurundan oluşan UCI Nirvana Gran Fondo
World Series Antalya’ya www.ucigranfondoantalya.com adresinden kayıt gerçekleştirilebiliyor.
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“TURiZMiN KALBi ATF22” 2

SES GETiRDi

Antalya Turizm Fuarı-ATF22, 27 Ekim’de dördüncü kez
kapılarını açtı. Antalya Fuar Merkezi’nde gerçekleşen
ve 2 gün süren Antalya Turizm Fuarı, turizm
profesyonellerinden çok büyük ilgi gördü.

0 bin metrekare alanda, 20 ülkeden
yaklaşık 20 bin sektör profesyonelinin
ağırlandığı ATF22, pazar çeşitliliği, üst
seviyedeki katılımcı ve ziyaretçileri ile
dikkat çekti. Panel programları, üniversiteli
gençlerin ziyaretleri, katılımcıların renkli aktiviteleri ATF22’nin katma değer yaratan konu
başlıkları oldu.
ATF22 bu sene de, ulusal ve uluslararası
üst düzey acente yetkilileri, tur operatörleri,
otelcilik ve hizmet sektörü gibi turizm endüstrisi paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye ve
Akdeniz’in en verimli turizm fuarı olduğunu
ispatladı. 300 katılımcı turizm markası, 2 bin
davetli seyahat acentesinin yer aldığı Antalya
Turizm Fuarı, turizm endüstrisinin en önemli
isimlerini ağırladı. Türkiye turizm dünyasının 2022’ye dair son sözleri ve 2023’ün ilk
öngörüleri ATF22’de paylaşıldı. Gelecek yılın
turizm sezonunun değerlendirildiği ATF22
deumutlu dolu sözler dile getirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi
Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa Gürbüz, TURSAB Y.K. Başkanı Firuz
Bağlıkaya, ATSO ve OSB Y.K. Başkanı Ali Bahar, AKTOB Y.K. Başkanı Erkan Yağcı, ALTİD
Y.K. Başkanı Burhan Şili, ALTAV Y.K. Başkan
Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve birçok STK
temsilcisinin katıldığı ATF çok nitelikli bir
ziyaretçi ve katılımcı profili ile 27-28 Ekim’de
görkemli bir organizasyon gerçekleştirdi.

4. YILINDA KATLANARAK
BÜYÜMEYLE DİKKAT ÇEKTİ
Dördüncü yılını başarıyla tamamlayan
Antalya Turizm Fuarı, 300 katılımcı ve 20 bin
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ziyaretçi ile büyüme kaydetti. Uluslararası
boyutta Akdeniz’in en verimli profesyonel
turizm fuarı olarak yerinde pazarlama
imkanı sunan ATF, B2B birebir iş görüşmesi
vepanelleri ile turizm endüstrisine katma
değer sağladı. İki gün boyunca devam eden
ATF potansiyel 200 biniş görüşmesi hacmi
oluştururkensektör profesyonelleri için de
tanışma ve fikir alışverişi yapma fırsatı yarattı.

HER PAZARDAN
TUR OPERATÖRLERİ KATILDI
Antalya Turizm Fuarı’na; CIS pazarı,
Avrupa pazarı, Balkan & Baltık pazarı,
iç pazar ve Ortadoğu pazarlarınınen
önemli operatörleri katılım gösterdi. Tur
operatörleri ATF süresi boyunca, oteller ve
farklı destinasyonların turizm temsilcileriyle
buluşma imkanı buldu.

KANAAT ÖNDERLERİNDEN ÖVGÜ
İki gün boyunca ulusal-uluslararası tur
operatörleri, offline-online seyahat acenteleri,
konaklama sektörü markaları, havayolları,
ulaşım firmaları, etkinlik firmaları, ulusaluluslararası turizm destinasyonları, bilişim
teknolojileri, hizmet ve finans sektörü gibi
turizm sektöründe yer alan aktörlere ev
sahipliği yapan Antalya Turizm Fuarı kanaat
önderlerinden de büyük övgü aldı.

BİSİKLET TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ
NOTLAR ÇIKARILDI
Toplamda 10 oturumdan oluşan panel
programının bu yıl ki trend teması,“Bisiklet
Turizmi” oldu. Panellerde, turizmin 12 aya
yayılmasında önemli katkı sağlayan bisiklet
turizmine vurgu yapılarak alternatif turizm
yolları konuşuldu. Bisiklet dostu otellerin
ilgilileri ve bisiklet turizmi uzmanlarının da
yer aldığı paneller, sektöre katkı amacıyla
gerçekleşti. Ziyaretçilerin yoğun ilgilisiyle
süren ve konuyu çok yönlü ele alan
panellerden önemli notlar çıkarıldı.

ATF22 PARTNERLERI VE
DESTEKCİLERİ İLE DAHA GÜÇLÜ
Bu yıl dördüncü kez kapılarını açan
ATF22’nin doğal partner ülkesi Kuzey Kıbrıs
olurken, partner destinasyonu ise geçtiğimiz
senelerde olduğu gibi Erzurum Palandöken
Ejder 3200 oldu. Ayrıca ATF22’nin ana
sponsorları ise; Ana Konaklama sponsoru
KHG (Kilit Hospitality Group), Resmi
havayolları Corendon Airlines ve Uçak
sponsoru Sunexpress, Özel sponsor
Tatilbudur.com, Gümüş Sponsoru Prime
Travel, Orta Avrupa Destinasyon sponsoru
Sun&Fun Travel, Uniform Logo Sponsor’s
Weflytour, VIP Experience Brand Sponsor, Vıp
Adventure oldu.

Parti’de Ozan Doğulu canlı performans
sergiledi. Sonrasında Kilikya Hotel’de
gerçekleştirilen After Parti’de katılımcılar ve
ziyaretçiler yorgunluklarını attı.

ÖNDE GELEN MARKALARDAN
ATF22‘YE DESTEK
Antalya Turizm Fuarı’na her yıl olduğu
gibi bu yılda seçkin ve her biri kendi dalında
uzman olan firmalar tarafından destek verildi.
İşte ATF 22 yılının Sponsorları;
Main Accomodation KHG, Main Official
Airline Corendon Airlines, Specıal Sponsor
Tatilbudur.Com, Silver Sponsor Prime
Travel, Country Partner Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Destination Partner Erzurum
Palandöken Solution Partner Hellootel,
Solution Partner ATR Touristik, Corporate
Sponsor TURSAB, Flight Sponsor Sunexpress
Midle Europe Destination Sponsor Sun&Fun;
Uniform Logo Sponsor’s Weflytour, Party
Sponsor Amon Hotel, Offical Coffee Brand
Miko, Outdoor Carpet Brand Sponsor
Grass Group Company, VIP Experience
Brand Sponsor Vıp Adventure, Uniform
Design Sponsor By Otte, Software Partner
Elektraweb, Technology Contact Partner
Procom, Led Screen Brand: Smart Event,
Offical Tea Brand: Lipton. Accommodation

Sponsors: Nirvana Hotels, Crystal Hotels,
Calista Luxury Resort, Susesi Luxury Resort,
Miracle Park Hotel, Kilikya Hotel, Amon
Hotel, Aydınbey Hotels, Limak Hotels, Side
Crown Hotels, Grandpark Lara, Sealife
Hotels, Sirene Hotels, Bellis Hotels & Resort,
Sunthalia Hotels & Resort, Ramada Lara,
Wyndham Garden Lara, Concorde De Luxe
Resort

ANTALYA TURİZM FUARI RENKLİ
KARELERE SAHNE OLDU
Fuar alanında çeşitli gösteriler, dans
şovları, eğlence ve sanat aktiviteleri yapıldı.
Ziyaretçilere görsel şölen sunan dans
şovlarıylakameralara renkli kareler yansırken,
fotoğraf yarışmasına da büyük ilgi gösterildi.
İlk günün sonunda gerçekleşen Welcome
Parti’de ziyaretçiler Perküsyon Sanatçısı
Onur Bolat’la keyifli dakikalar yaşadı. Amon
Hotel’de gerçekleştirilen ATF22 Closing
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ATF2022’DE AKDENiZ
REKLAMCILAR DERNEĞi

GENÇLERLE BiR
ARAYA GELDi!
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2019 yılında başlayan ve
bu yıl dördüncüsü yapılan
(ATF2022) Antalya Turizm
Fuarı’nda, gençlere vizyon
sunmak, sektöre dair
ilham vermek ve gelecek
kariyerlerinde turizme ilişkin
fikir sahibi olabilmelerine
olanak sağlamak için Akdeniz
Reklamcılar Derneği (ARD)
ile birlikte ortak bir etkinliğe
imza atıldı. ARD üyesi de
olan ve Antalya Turizm
Fuarlarının yaratıcısı Selçuk
Meral’in katkılarıyla, fuar
alanında standı da bulunan
Akdeniz Reklamcılar
Derneği’nin 6 değerli üyesi,
Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencilerine,
turizm sektöründe edindikleri
deneyimleri aktardı.
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2

8 Ekim’de düzenlenen ve Akdeniz
Reklamcılar Derneği Başkanı Güldal
Siğinç moderatörlüğünde ilki gerçekleştirilen ‘ARD SAHNE’ toplantısında, ‘Turizmde Markalaşma’ya dair
gençlerle 6 interaktif söyleşi gerçekleştirildi.
Bu çerçevede organizasyonda, Piksel Lab
CEO, Yazarı - Konuşmacı, Web Grafik Tasarım
Eğitmeni, UI/UX Designer Emrah Kozan;
Yazar - Konuşmacı, Eğitmen ve Marka Danışmanı Oytun Özel Türkoğlu; Kreatif Direktör
Emre Noyan; Graphx Reklam Ajansı Başkanı
Necdet Alkandemir; Redro Reklam Ajansı
Başkanı Fulya Sarman ve Yedi İletişim Reklam
Ajansı Başkanı Haluk Özsevim konuşmacı
olarak yer aldı.
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ANSiAD CUMHURiYET TENiS TURNUVASI
ŞAMPiYONLARI ÖDÜLLERiNi ALDI
ANSİAD ve ATİK iş
birliğiyle düzenlenen
ve 22 Ekim’de başlayan
ANSİAD 4. Cumhuriyet
Tenis Turnuvası’nda ödüller
sahiplerini buldu

A

NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) ve Antalya Tenis
İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK)’nün
iş birliğinde Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri kapsamında 400 sporcunun katılımıyla 22 Ekim’de başlayan ANSİAD 4. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü
(ATİK)’nde gerçekleştirilen törene, İYİ Parti
Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa
Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Dikmen,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis
Başkanı & ANSİAD Üyesi Ahmet Öztürk,
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube
Başkanı Gülsüm Kıldan, Batı Akdeniz Sanayi
ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED)
Başkanı & ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı
Abdullah Erdoğan, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Başkanı Aykut Ege,
ANSİAD üyesi iş insanları, ATİK üyeleri ve
sporcular katılım sağladı. Ödül töreninin açılış
konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Akıncı, “Cumhuriyetimizin
kazanımları sayesinde gerçekleştirdiğimiz
turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza ve
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emeği geçen ANSİAD’ın değerli isimlerine ve
iş birliği için ATİK’e teşekkür ediyorum. Bu
yıl dördüncüsünü gerçekleştirme gururunu
hep beraber yaşıyoruz, daha önceki yıllarda
temennim uzun yıllar devam etmesiydi bunu
gerçekleştiriyor olmak hepimiz için mutluluk
verici” dedi.

100. YILDA ULUSAL TURNUVA
Turnuvanın önümüzdeki yıl Türkiye Tenis
Federasyonu takvimine alınacağının müjdesini veren Başkan Akıncı, “Cumhuriyetimizin
100. yılında böylelikle ulusal boyuta da taşımış
olacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri kapsamında 4 yıl önce attığımız
tohumun filizlenmesine hep birlikte şahit
oluyoruz” diye konuştu. Cumhuriyet adına düzenledikleri turnuvanın kendileri için bir onur
olduğunu kaydeden Başkan Akıncı, “Cumhuriyetin 100. yılına ilerliyoruz, Mustafa Kemal
Atatürk’ün hedef gösterdiği ‘Cumhuriyet,
fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek
seviyeli muhafızlar ister’ sözlerinden yola
çıkarak başarılı gençler yetiştirmek ve teşvik
etmek için çalışacağız. Başarıyla mücadele
eden sporcularımıza çok teşekkür ediyorum”
dedi. Turnuvaya katkılarından dolayı ANSİAD

Tenis Komitesi’ne teşekkür eden Başkan
Akıncı, “Ödül alan tüm sporcularımızı kutluyor, katkı ve katılımları için herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

ATİK VE SPONSORLARA TEŞEKKÜR
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD
Cumhuriyet Turnuvası’nın 4 yıldan bu yana
düzenlenmesinde desteği olan ANSİAD Üyesi
& Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK)
Başkanı Necmi Alpagot’a teşekkür plaketini
takdim etti. ANSİAD 4. Cumhuriyet Turnuvası’nın gerçekleştirilmesinde verdiği desteklerden dolayı sponsor Topaylar Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Başkanı ve ANSİAD Üyesi İlhami Sancar Topay’a, ANSİAD Tenis Komitesi Başkanı
İsmail Volkan tarafından plaket takdimi yapılırken, turnuvanın tamamlanmasında emeği
geçen ATİK personelleri; Turnuva Direktörü
Can Uryan, Başhakem Şükrü Kartal, Gözlemci
Hakem İhsan Açar, Gözlemci ve Kule Hakemi
Nermin Açar, Kule Hakemi Tahir Doğan, Turnuva Organizasyon Görevlisi Mustafa Gençer
ve Sağlık Personeli Onur Can Yiğit’e hediyeleri
ANSİAD Tenis Komitesi Üyesi Tayfur Ardıç
tarafından takdim edildi. Ödül töreni, Acro
Project’in sahne almasıyla son erdi.
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ANTALYA MiGROS AVM’DE TEGV
ÇOCUKLARI GÖNÜLLERiNCE EĞLENDi
ECE Türkiye tarafından
yönetilen Antalya Migros
Alışveriş Merkezi, Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) çocuklarını ve
gönüllülerini konuk etti.
Önce eğitimde fırsat eşitliği
kapsamında ECE Türkiye
ana sponsorluğunda TEGV
yararına hayata geçirilen
‘Cenk Yüksel Sesim Resim
Sergisi’ni gezen Gülveren
İlköğretim Okulu ve TEGV
Antalya Etkinlik Noktası
öğrencileri, sonrasında ise
kendileri için hazırlanan
sihirbaz ve palyaço
gösterilerine katıldı. Antalya
Migros AVM ev sahipliğinde
DB Positive tarafından
organize edilen etkinlikte,
çocuklar unutulmaz anlar
yaşadı.
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ROFESYONEL yaklaşımı ve uzmanlığıyla hizmet veren ECE Türkiye’nin
yönetim portföyünde yer alan
Antalya Migros Alışveriş Merkezi,
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
yararına hayata geçirilen Cenk Yüksel Sesim
Resim sosyal sorumluluk projesi kapsamında,
TEGV Antalya Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı’nda nitelikli eğitim desteği alan çocukları ve
gönüllüleri ağırladı. 12 Ekim Çarşamba günü
gerçekleşen ve organizasyonu DB Positive
tarafından yapılan etkinliğe, ECE Türkiye
ve Antalya Migros AVM yöneticileri, TEGV
Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı öğrencileri ve
yetkilileri katıldı.
Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek
amacıyla, ECE Türkiye sponsorluğunda TEGV
yararına hayata geçirilen ve firmanın yönetim
portföyünde yer alan AVM’lerde sergilenen
‘Cenk Yüksel - Sesim Resim Sergisi’nin durağı,
Antalya Migros AVM oldu. Antalya’nın ilk
alışveriş merkezi Antalya Migros AVM, 12
Ekim’de 60 TEGV çocuğunu konuk etti. TEGV’de nitelikli eğitim desteği almış çocukların
ve gönüllülerin hikâyelerinin sanatçı Cenk
Yüksel tarafından resme dökülmesiyle oluşturulan ‘Cenk Yüksel Sesim Resim Sergisi’nde,
çocuklar, resimlerin altında yer alan kare
kodlar aracılığıyla resimlerin hikâyelerini ünlü
isimlerin sesinden dinleme imkânı buldular.
Sergide yer alan eserlerin satışından elde
edilecek gelirin TEGV’e bağışlanarak çok daha

fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına
destek olunması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR SANAT VE EĞLENCE DOLU BİR
GÜN GEÇİRDİ
Sergi ziyaretinin ardından TEGV çocukları,
Antalya Migros AVM tarafından hazırlanan
birbirinden eğlenceli sihirbaz ve palyaço
gösterilerine katıldı. AVM bahçesinde yer
alan etkinlik alanında geçekleşen sihirbaz
gösterisinde izledikleri karşısında oldukça
etkilenen çocuklar, palyaço gösterisinde ise
eğlenceli anlar yaşadı.
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4.ULUSLARARASI MEZE
FESTiVALi BURUK GERÇEKLEŞTi
Akra Hotels tarafından bu
yıl dördüncüsü düzenlenen
‘Uluslararası Meze Festivali’,
Bartın’da meydana gelen ve
tüm ülkeyi yasa boğan grizu
patlaması nedeniyle buruk
geçti. Festival katılımcılarına
biletlerinin iade edildiği, tüm
programların iptal edildiği
etkinlik; şeflerce hazırlanan
mezelerin sadece basın
mensuplarıyla buluştuğu
‘tadım sunumu’ ve plaket
takdimi ile son buldu.

H

ER yıl, gastronomi alanında
Dünya çapında tanınan birçok
mekân ve şefin katılım sağladığı,
birbirinden lezzetli mezelerin
sunulduğu, gastronomi
dünyasının nabzını tutan Uluslararası Meze
Festivali’nin dördüncüsü Bartın’dan gelen acı
haber sonrası iptal edildi.
Antalya Akra Hotels bahçesinde 15 Ekim’de
gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe katılım
gösterecek yüzlerce gastronomi ve lezzet
tutkunlarına da biletleri iade edildi.

‘BASINA ÖZEL TADIM BULUŞMASI’
Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası
Meze Festivali için Türkiye ve dünyanın dört
bir köşesinden gelen birbirinden değerli
şefler, aynı gün Bartın’dan gelen acı haber
sonrası festival için hazırladıkları mezelerini
sadece ‘özel bir tadım buluşması’ kapsamında
etkinliği takip etmek için kente gelmiş
basın mensuplarına sundular. Program
dahilinde olan hiçbir etkinlik ve aktivitenin
gerçekleşmediği 4. Meze Festivali, katılımcı
restoran ve şeflerin mezelerini servis
etmesinin ardından etkinliğe katılan şeflere

plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.

4. MEZE FESTIVALI MADENCILERIN
ACISINI PAYLAŞTI

Yeni lezzetlerin peşinden koşanları,
gastronomi seyahatlerini sevenleri keyifli
sohbetler eşliğinde kocaman bir sofrada
buluşturmak için sabırsızlandıkları bir
anda Bartın’dan gelen acı haberle etkinliği
iptal ettiklerini belirten Akra Hotels
Genel Müdürü Sn. Gökhan Polat; “Uzun
zamandır hazırlıklarını büyük bir titizlikle
sürdürdüğümüz 4. Uluslararası Meze
Festivali’mizi; Bartın’dan gelen acı haber
sonrası iptal etme ve katılımcılarımızın
biletlerini iade etme kararı aldık.
Etkinliğimizi Türkiye’nin ve dünyanın
çeşitli bölgelerinden gelen mekanlar ve
şeflerimiz yaptığı hazırlıkları sergilemeleri
ve gelen basın mensuplarına tattırmaları ile
sınırlandırıp,mekân katılımcılarına plaket
takdimi ve toplu fotoğraf ile son verdik” dedi.
Michelin yıldızlı şefler Ruben
Arnanz,Thanınthorn Chantrawan’in yanı
sıra hem Türkiye’nin hem de dünyanın
seçkin destinasyonlarından önemli şefleri ve
restoranlarını ağırlayan 4. Meze Festivali’ne
bu yıl; Ankara’dan Afitap, Antalya’dan Akra, 7
Mehmet, The Life Co ve Parlak, Barcelona’dan
Cal Pep, Tayland’dan Chim, Beyrut’tan Le
Pecheur, Bodrum’dan Bağarası, Çanakkale’den
Yalova Restoran, Fethiye’den Girida,
Gaziantep’den Hışvahan, Hatay’dan Konak,
İstanbul’dan Balıkçı Sebahattin ve Feriye,
İzmir’den Balmumu, Kaş’tan Chayote ve
Yunanistan’dan Orloff markaları birbirinden
ilginç mezeleri ile katıldı.
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SEE FEEL
LOVE
AWARDS
2022
ÖDÜLLERi
SAHiPLERiNi
BULDU
NG Phaselis Bay, geçen
sene ilkini gerçekleştirdiği
SEE, FEEL, LOVE Awards ile
bu sene de satışlarıyla NG
Phaselis Bay’e değer katan
iş ortaklarını ödüllendirdi.
SEE, FEEL, LOVE Awards
2022 ödül töreni ile BDT
pazarlarında en başarılı 270
alt acentesini ağırlayarak tüm
ayrıcalıklarını konuklarına
yaşattı.

G

EÇEN yıl BDT pazarında büyük
yankı uyandıran SEE, FEEL,
LOVE Awards ödül töreni bu yıl
27-30 Ekim tarihleri arasında yine
görkemli bir törenle gerçekleşti. NG Phaselis
Bay’e değer katan iş ortaklarının en iyi
şekilde ağırlandığı bu büyük organizasyonda
7 pazarda başarılı olan ilk üç acente
ödüllendirildi.
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan,
Azerbaycan, Moldova ve Beyaz Rusya’dan
iş ortaklarını ağırlayan NG Phaselis Bay
konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. NG
Phaselis Bay’e değer katan iş ortaklarının
en iyi şekilde ağırlandığı organizasyonda
“Lifestyle Resort” konseptiyle yaz boyunca
konuklarına sunduğu benzersiz deneyimi 270
alt acentesinden konuklarına yaşattı.
Tüm detayların incelikle düşünüldüğü ödül
töreni haftasında 28 Ekim’de düzenlenen
kokteylde tüm katılımcılara özel sertifika
takdim edildi. Ünlü pop sanatçısı JahKhalib
konseri ile görkemli bir atmosfere sahne
olan ödül gecesinde ise katılımcılar keyifli
saatler geçirdiler. Büyük bir organizasyonla
gerçekleşen ödül töreni yüksek katılım
oranıyla da dikkat çekti
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ZiÇEV YARARINA
DÜZENLENEN KAHVALTIYA
iLGi BÜYÜK OLDU

ZİÇEV Antalya Şube
gönüllüleri, Başkan Aylin
Ayaz Yılmaz ve yönetimi
ile birlikte Asuman Lara
Restoran Sahibi Suzan
Özdere’nin ev sahipliğinde,
Uzman Klinik Psikolog Fatma
Fidan Demirci’nin ZİÇEV
yararına yaptığı sunumla
düzenlenen kahvaltılı
toplantıya ilgi büyük oldu.

A

SUMAN Lara Et & Kebap Restoran
ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantı organizasyonunda Uzman
Klinik Psilolog Fatma Demirci
katılımcılara, stresin ebeveyn ve çocuk ilişkisi
üzerine etkisi ve dikkat edilmesi gereken
noktalar üzerine çok önemli bilgiler aktardı,
tavsiyelerde bulundu. Katılımcıların sorularını
da cevaplayan Demirci’ye ve mekan sahibi
Suzan Özdere’ye ZİÇEV yönetimi tarafından
plaket verildi.
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Aria’nın
mutlu günü
Bay MICE Fuar &
Organizasyon şirketi sahibi
Beliz Aclan’ın kızı Aria’nın
doğum günü sevimli dostları
ve sevdikleriyle birlikte
kutlandı.

A

NTALYA’nın sevilen simalarının da
tüylü dostlarıyla katıldığı doğum
günü partisinde, eğlenceli saatler
yaşandı. Tüylü dostlar için özel
pastaların ve kurabiyelerin olduğu partide,
ilk defa bir köpeğin doğum günününe katılan
insanlar partiden çok mutlu ayrıldı.
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RUINADALIA
HOTEL’DE
SAMHAIN
HiKAYELERi
GECESi
Kaleiçi’nde sezon başında
faaliyetlerine başlayan
RuinAdalia Hotel, ekim ayında
farklı ve ilgi çekici bir geceye
sahne oldu. Performans
sanatçısı Ayça Ceylan’ın
mitler, tatlar, tanrıça kültleri
ve doğayı dengelemek
konularında sunduğu özel
bir söyleşi ve yemekte,
Antalya’nın iş ve sosyal
hayatının tanınan kadın
temsilcileri, zamanlar arası bir
yolculuğa çıktılar.

F

ARKLI kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda varlığını çeşitli
isimlerle sürdüren Samhain geleneği
hikayelerinin, bu kültüre ait olduğu
bilinen tatlar eşliğinde anlatıldığı gecenin
katılımcıları, bu özel performatif sofrada
yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını
ifade ettiler. Keyifli saatlerin yaşandığı gece
sonunda katılımcılar, RuinAdalia Hotel’in restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan ve Roma
Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne kadar
uzanan tarihsel sürece ilişkin cadde ve sokak
dokularından izlerin, dini ve sivil mimarlık
yapılarına ilişkin duvarların, mimari bloklar,
çeşitli zemin kaplamaları, mozaikler, işlikler,
su ve kanalizasyon sistemlerinin yer aldığı
müze bölümünü de gezdiler.
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KONSiAD’IN KONUĞU
BAŞKAN SEMiH ESEN OLDU
Konyaaltı Belediye Başkanı
Semih Esen, Konyaaltı
Sanayici ve İş İnsanları
Derneği’nin (KONYSİAD)
toplantısına katıldı, üyelerin
sorularını yanıtladı. İlçenin
imar durumu hakkında
katılımcılara bilgi veren
Başkan Semih Esen,
Konyaaltı’nda iki tane kentsel
genişleme alanı olduğunu
söyledi.

K

ONYAALTI Belediye Başkanı
Semih Esen, “Konyaaltı kontrolsüz
bir şekilde hızlı bir yapılaşmaya
açıldığında, burası artık Konyaaltı
olmaktan çıkacaktır. Antalya’nın en güzel
yeri Konyaaltı. Bunu muhafaza etmekle
görevliyiz. Tüm çalışmalar Konyaaltı’nın var
olan kalitesini ve yapısını korumaya yönelik.
Var olan kalite nereden geliyor? Konyaaltı’nın
doğal coğrafi yapısından geliyor” dedi.

KONYAALTI’NDAKİ YABANCI SAYISI
Konyaaltı’ndaki yabancı popülasyon
hakkında da bilgi veren Başkan Esen,
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“Yaptığımız incelemeye göre, yaklaşık 30 bin
kişi ikamet alıp da buraya resmen yerleşmiş
durumda. İkamet alıp Konyaaltı’na yerleşen,
oturan yabancı sayısı 30 bin. Bunun üzerine
vatandaşlığı çeşitli yollarla kazanıp da şu
anda Konyaaltı’nda oturmaya devam eden
ama bugün artık yabancı değil Türk vatandaşı
olan kişileri de eklediğimizde bu sayının
50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yani
Konyaaltı’nda sokakta gördüğünüz hemen
hemen 4 kişiden 1’i yabancı. Durum bu
noktaya geldi” dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE GÖRE
PLANLAMA YAPIYORUZ
Bir üyenin ilçede yaşayan yabancı sayısının
artış göstermesi sonrası farklı beklentilerin
oluştuğunu, bununla ilgili belediyenin bir
makro planı sorusunu yanıtlayan Başkan
Esen, bu insanların varlıkları ve sorunlarıyla
geldiğini aktardı. Varlıklarından dolayı
gayrimenkul fiyatlarının arttığını belirten
Esen, ihtiyaçlarından dolayı da tüm kurumlar
gibi belediyelerin de ortaya çıkan ihtiyaçlara
göre uygulamalar yaptığını vurguladı.

YABANCILARIN BELEDİYEDEN TALEBİ YOK
Ukrayna’dan 398 çocukla beraber
bir grup ailenin Konyaaltı’na geldiğini
kaydeden Esen, “Bizden sadece bir tek şey,
çocuklarının eğitim sürecinin aksamaması
için kendilerine bir yer göstermemizi istediler.
‘Bize bir yer gösterirseniz, bizim yanımızda
öğretmen de var, onlara orada eğitim vermek
istiyoruz’ dediler. Biz de onlara o yeri verdik.
İnanın onun dışında bir şey isteyen yok.
Konyaaltı’ndaki yabancı popülasyon, buraya
entegre olmak istiyor. Uyum problemi
hiç yaşanmıyor. Açıkçası onlardan bile
herhangi bir kriminal olay da duymadık.
Vatandaşlarımızdan onlar konusunda gelecek
talepler doğrultusunda biz de yapacaklarımızı
planlar ve yaparız. Biz hazırız ona ama bize
gelen herhangi bir talep yok”.

83

CITYAKTÜEL

Antalya SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay
çalışmaları hakkında basına bilgi verdi
Antalya SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, düzenlediği basın
toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları
çalışma detaylarını paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığının faaliyet konusunun sosyal sigorta ve sağlık olması
nedeniyle yürüttükleri iş ve işlemlerin yaklaşık 85 milyon olan
nüfusumuzun tamamını doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çeken
Ablay, rakamsal bilgi ve veriler iletti.

S

GK’nın, vatandaşların doğumundan
ölümüne kadar kendilerine,
sigortalıların ölümünden sonra ise
hak sahiplerine sağlık, sigorta ve
sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil,
kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren,
aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir
bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek
ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda
hizmetlerini sunduğunu ifade eden Antalya
İl Müdürü Beyazıt Ablay; Sosyal Güvenlik
Kurumunun bir parçası olarak Antalya Sosyal
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Güvenlik İl Müdürlüğü’nde; 1.028.294 sigortalıya, 405.147 emekliye, 999.434 bakılmakla
yükümlü vatandaşa ve 89.731 işyerine 898
personel ile hizmet verildiğini, yaz aylarında
gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte il
nüfus sayısının üç dört kat arttığını ifade etti.
Ablay’ın basınla paylaştığı bazı bilgiler
arasında hizmet verdikleri iş yerleri, anlaşmalı oldukları kurumlar, aktik sigortalı
çalışan ve emekli sayısı, şehirde bulunan SGK
merkezleri, vatandaşlara sunulan hizmetler,
tescil, tahakkuk, tahsilat işlemleri, turizm

sektör verileri, yabancı uyruklu çalışan sayısı,
gibi bilgiler yer aldı. Bunun dışında, kayıt
dışı istihdamla mücadeleleri hakkında da
önemli bilgiler paylaşan Beyazıt Ablay, “Kayıtlı
istihdamın artırılması kapsamında ilimiz
genelinde; Kamu kurum ve kuruluşlardan
2022/1-9 aylık dönemde 86.598 adet alınan
bilgi ve belgelerin İl Müdürlüğümüz Kadim
birimince incelenmesi ve kontrolü sonucu
4/a kapsamında 5.101 kişi, 4/b kapsamında
67 kişi olmak üzere toplam 5.168 kişinin
kayıt dışı çalıştığı tespit edilmiştir. Kamu
kurumlarından alınan belgelerden işyeri tescili
bulunmayan 1.016 adet işyeri tespit edilerek
res’en tescilleri tesis edilmiştir. Sosyal Güvenlik Denetmenlerimiz vasıtasıyla il genelinde
Alo170 iletişim merkezi, CİMER, bizzat Kurumumuza gelerek vatandaşlarımız tarafından
yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin denetim ve
rehberlik faaliyetleri kapsamında 2022/1-9
aylık dönemde farklı sektörlere yönelik yapılan denetimler sonucu 8.633 işyerine yönelik
rapor düzenlenmiştir.” dedi.
Kayıt dışı çalışmanın çalışanlar üzerindeki
etkilerine de değinen Ablay, bu durumun kendileri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçları
aktardı. Aynı şekilde işverenler üzerinde de
negatif birçok sonuç doğuran kayıt dışı çalışmadan uzak durulması gerekliliği konusunda
vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini
vurguladı. Bu durumun vergi ve prim kaybına
sebep olduğunun ve sosyal güvenlik sisteminin dengesini de olumsuz etkilediğinin
unutulmaması gerektiğini söyledi.
Toplantı boyunca daha bir çok bilgi ve
istatistiki veri paylaşımında bulunan Antalya
SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, toplantı sonrası
basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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ASPENDOS
ROTARY KULÜBÜ’NÜN
KONUĞU SEMi
SEMiH ESEN OLDU
Aspendos Rotary Kulübü’nün
düzenlediği toplantıda
konuşan Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, dijital
alanda yaptıkları yatırımlar
ile halkın sosyal yaşamını
kolaylaştırdıklarını ifade etti.

A

SPENDOS Rotary Kulübü’nün
düzenlediği ‘Dijitalleşme’ konulu
toplantının onur konuğu olan
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih
Esen, önemli açıklamalarda bulundu. Göreve
geldiklerin günden bu yana özellikle dijital
alanda yaptıkları çalışmalar ile ilçe sakinlerinin
kendilerine daha hızlı ulaşabildiğini kaydeden
Esen, vatandaşların taleplerine yaklaşık üç yıl
önce hizmete açtıkları Halk Masa ile anında
dönüş yaptıklarını belirtti. İlçe sakinlerinin
her talebini Halk Masa üzerinden kayıt
oluşturarak incelediklerini dile getiren Esen,
taleplerin çoğuna anında müdahale ettiklerini
belirtti. Bazı sorunların ise aylık veya yıllık
planlamalar ile çözülebildiğine değinen Esen,
dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

GÜNDE 80 TALEP ALINIYOR
Dijitalleşmenin sağlık bir şekilde
kullanılması halinde hayatı çok
kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Esen, sadece
Halk Masa sistemi üzerinden bile günde
yaklaşık 80 tane talep aldıklarını belirtti.

İnsanların belediyeye gelmeden birçok
sorun, şikayet ve talebini Halk Masa aracılığı
ile kendilerine ilettiğini dile getiren Esen,
sözlerine şöyle devam etti: “Halk Masa olarak
yaptığımız bu yazılım, insanların taleplerini
belediyeye daha hızlı bir şekilde iletmelerini
sağlayan bir sistem. Taleplerin önemli bir
kısmı anlık müdahale ile çözülebilecek
taleplerken, bir kısmı da ancak aylık veya yıllık
planlama gerektiren sorunlar oluyor. Anlık
müdahale ile çözülebilecek olan taleplerin
hemen hemen tamamına yakını aynı gün
içerisinde sonuçlandırıyoruz.”

ESNAFIM UYGULANMASI HİZMETTE
Türk toplumunun en güzel yönü,
mahallesindeki esnaf ile olan bağı olduğunu
belirten Başkan Esen, bu bağı korumak adına
Konyaaltı Esnafım uygulamasını devreye
soktuklarını ifade etti. Mahalle esnafının,
perakende satışını ele geçiren büyük şirketler
ile rekabet edecek güçte olmadığını söyleyen
Esen, küçük esnafın yanında durmaya devam
edeceklerini dile getirdi.
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27 ülkeden 52 şehrin
katıldığı 7. Kaleiçi OldTown
Festivali’nde İtalya’dan
Tunus’a 3 belediyeyle kardeş
şehir, 1 belediyeyle de iş
birliği protokolü imzalandı.

DÜNYA KALEiÇi’NDE
BULUŞTU

A

NTALYA’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlendiği
Kaleiçi OldTown Festivali’ne 27
ülkeden 52 şehir temsilcisi, çok
sayıda turist ve Antalyalı katılım gösterdi. 13
Ekim Perşembe günü başlayan festival, 4 gün
boyunca devam ederken Bartın’da yaşanan
maden faciası nedeniyle festivalin hafta sonu
tüm müzik, eğlence ve sahne etkinlikleri iptal
edildi.
Festivale bu yıl Balkanlardan Avrupa’ya,
Kuzey Afrika’dan Orta Doğu ve Güneydoğu
Asya’ya, KKTC, Malta ve İrlanda gibi ada
ülkelerinin de aralarında bulunduğu 27
ülkeden 52 şehir katıldı. Konuk ülke heyetleri,
Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarında, meydanlarında sanat çalışmaları, atölyeler
ve söyleşilerle devam eden festival heyecanın
parçası oldu.

DÖRT ÜLKE BİR ARADA
Festival bu yıl, Muratpaşa Belediyesi ile
İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette
ve Moldova’ya bağlı özerk cumhuriyet olan
Gagavuzya’nın başkenti Komrat şehirleriyle
‘kardeş şehir’ protokol imza törenine de ev sahipliği yaptı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törende Başkan Uysal’la birlikte
Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, La
Goulette Belediye Başkanı Amel Limam ve
Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov
yer aldı.

KENTLERLE İŞ BİRLİĞİ
Herkesin kazanacağı, herkesin karlı
çıkacağı, herkesin birbirine katkı sağlayacağı
ilişkilerin geleneksel hale geleceğini aktaran
Başkan Uysal, şunları söyledi: “Umuyorum ki
gelecekte katılımcı kentlerimizin birçoğuyla
aynı duyguyu yaşarız. Herhangi bir rezervimiz, herhangi bir limitimiz yok. Kentlerin iş
birliği duygusunun gücüne dayanıyoruz. Biz
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kültür varlıklarını korumak isteyen, dünya
barışına katkıda bulunmak isteyen bütün
kentlerle kardeş olmaya hazırız. Bunu arzuluyoruz. Bu duyguyu taşıyan, bu arzuyu, bu
isteği taşıyan, nüfusunun kaç olduğu önemli
değil, coğrafyası, bölgesi önemli değil, dili,
kültürü önemli değil,bütün dünya kentleriyle
iş birliği yapmak istiyoruz.”

12 AY TURİZM VİZYONU
Kaleiçi OldTown Festivali’yle şehirler
arasında kalıcı kültür köprüleri inşa ettiklerini belirten Başkan Uysal, bunun Kaleiçi ve
Antalya şehir merkezinde turizminde 12 aya
yayılmasını sağladığını söyledi.

İYİ NİYET PROTOKOLÜ
Festivalde kardeş şehir protokolleriyle
birlikte Başkan Ümit Uysal ve Gürcistan Telavi
Belediye Başkanı Levan Andriashvili tarafından iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen
imza töreninde Başkan Uysal, Gürcistan’ın
da tarihi varlıkları, gastronomisi ve kültürel
özellikleri dünya kültür mirasının önemli
bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Uysal,
Telavi’nin de bu kültürün önemli bir temsilcisi
olduğunu dile getirdi.
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Yaşayan antik
kent Kaleiçi,
hikayelerini anlattı

Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi, Kaleiçi’nde
gündelik yaşamın tarihini
sandıklardan çıkardı,özel bir
belgesel çalışmayla bugüne
taşıdı. Hafıza Mekanları ve
Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi
Evleri projesiyle yaşayan
antik kentte evlerin tarihinin
anlatıldığı çalışma, 7. Kaleiçi
OldTown Festivali’nde
tanıtıldı.

B

EGONVILLERE gizlenen pencerelerinin arkasında, dar bir sokağa açılan
kapısının önünde, geniş avlusunda
hikayeler biriktiren Antalya Kaleiçi
evlerinin tarihi Muratpaşa Belediyesi’nin Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri projesinde bir araya getirdi. Projenin
tanıtımı, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Kaleiçi
OldTown Festivali kapsamında Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi’nde (AKMED) düzenlenen
törenle yapıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve
eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliği yaptığı tanıtıma festival için Kaleiçi’nde buluşan 27 ülkeden
52 şehrin heyetleri, Antalya’nın iş, sanat ve
siyaset dünyasından isimler katıldı.

Uysal, “Ama hayat çok hızlı akıyor. Yeni kuşaklar tarafından buradaki yaşamlar, uygarlıklar
hissedilmeli. Burada da çok özel hikayesi olan
evler mevcut. Çok farklı uygarlıklar, çok farklı
ülkeler gelmiş geçmiş. Hepsinin izleri mevcut”
diye konuştu.
Kaleiçi OldTown Festivali’nin aynı zamanda bu kültürel ve arkeolojik varlığın gelecek
kuşaklara aktarabilme çabası olduğunu dile
getiren Başkan Uysal, “Aslında bütün tarihi
mirasın bugüne gelebilmiş olmasının kutlamasıdır” dedi. Kaleiçi’nin gelecek kuşaklara
aktarılması gereken bir mücevher olduğunu
belirten Başkan Uysal, bu projeyle Kaleiçi evlerinin tarihini dijital koşullarda yeni kuşaklara
aktardıklarını belirtti. Uysal, böylece çok farklı
kültürlerin, dillerin Kaleiçi’ni daha yürekten,
dana yakından hissedebileceğini söyledi.

ARKA PLANDA TARİH VAR
Törende konuşan AKMED Direktörü Prof.
Dr. Oğuz Tekin, proje kendileriyle paylaşıldığında sadece binalarla ilgili bir çalışma yapılacağını sandıklarını belirterek, “Ama aslında
arka planda bir tarih yatıyor” dedi.

İLK BÖLÜM 11 YAPIDAN OLUŞUYOR
Projenin ilk ayağı için Kaleiçi’nde 11 tarihi
yapının tarihteki izleri sürüldü. Arşivler tarandı, fotoğraflardan ipuçlarının peşine düşüldü,
evlerin sahipleri bulundu, Kaleiçi sakinleriyle

görüşüldü. Anlatılan öyküler derlendi ve yıllara
uzanan tarih 8 aya yaklaşan bir çalışmayla 11
ayrı belgeselde anlatıldı.
1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun
Kaptan Konağı, Selanik’ten mübadeleyle gelen
Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla
birlikte yaşadığı Çerçiler Evi, yine mübadeleyle
gelen terzi Emin Doman ve ailesinin yaşadığı
ev, Arnavut kökenli Toker ailesinin yaptırdığı
Kaçaroğlu Evi, mahallesinde 40 yıl muhtarlık
yapan ve ‘Kont’ adında pansiyonu olan Salih
Asa ve ailesinin yaşadığı Kont Salih’in Evi,
mübadeleyle Kıbrıs’tan gelen Ayşe ve Derviş
Kulaksızlar çiftinin evi, Selanik göçmeni Hasan
Attanindi ve ailesinin yaşandığı ve bugün bir
sanat galerisi olarak hizmet veren Simitçi Mıstık Galerisi, dönemin Antalya Belediyesi’nde
zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir’in
Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı’nın hikayesi projede yer aldı.
Bununla birlikte 17 yıl süren bir projenin
ürünü olan 5 Osmanlı dönemi konağının restore edildiği RuinAdalia Otel, 18 Mayıs 1996
tarihinde açılan AKMED, Aya Yorgi Kilisesi’nin
de içinde yer aldığı ve 1995’te açılan AKMED
Sergi Alanı ve Müzesi’nin de hikayeleri ayrı
belgesellerle anlatıldı. Türkçe’nin yanı sıra
İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hazırlanan
belgeseller, karekod haline getirilerek evlerin
kapılarına asıldı.

ASLINDA BİR KUTLAMA
Başkan Uysal, konuşmasında, Kaleiçi’nin
dünyadaki diğer örnekleri gibi çok kıymetli
olduğunu söyledi. Yaşayan antik kentin 2 bin
200 yaşında olduğunu dile getiren Başkan
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RUINADALIA HOTEL,
KALEiÇi FESTiVALi’NDE
iKi ETKiNLiKLE YER ALDI
13 Ekim 2022’de start alan
Kaleiçi Festivali’nin ilk iki
gününde, ZİÇEV (Zihinsel
Yetersiz Çocukları Yetiştirme
ve Koruma Vakfı) Antalya
Şube çocukları ve İstek Vakfı
öğrencilerinin “Sokakta
Sanat Var” sloganıyla yola
çıkarak gerçekleştirdikleri
“Ebru Atölyesi Çalışmaları”
ve “Seramik Atölyesi
Çalışmaları”na, RuinAdalia
Hotel ev sahipliği yaptı.

İ

LK gün bu güzel etkinliğe Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşlik etti.
Atölye çalışmalarında özel çocuklarla
keyifli dakikalar yaşayan Uysal, ZİÇEV
Antalya Şube Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz
ve yönetiminin de yer aldığı neşeli fotoğraf
karelerinde de çocuklarla birlikte yer aldı.
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SALI GRUBUNUN KONUĞU
BAŞKAN SÖZEN OLDU
Manavgat Belediye Başkanı
Şükrü Sözen, sanayici ve
iş adamlarından oluşan
“Salı Grubu”nun geleneksel
olarak düzenlediği kahvaltı
buluşmasının konuğu olarak,
“Manavgat’ın dünü, bugünü
ve yarını” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

M

ANAVGAT Belediye Başkanı
Şükrü Sözen, Antalya’da uzun
yıllardır faaliyet gösteren Salı
Grubu üyesi işadamlarının
konuğu olarak “Manavgat’ın dünü, bugünü,
yarını” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Antalya Sunis Otel’de gerçekleşen kahvaltılı
toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri
Cengiz, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Seydi Tahsin Göngür, Manavgat
Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat
Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı
Cengiz Haydar Barut da katılım sağladı.
Salı Grubu Grup Başkanı Muharrem Koç
ve üye işadamları, Başkan Sözen’i büyük
bir nezaketle karşıladı. Daha sonra hep
birlikte edilen kahvaltı sonrasında Başkan
Şükrü Sözen, Manavgat’la ilgili sunumunu
gerçekleştirdi.

Türkiye tarihinin en büyük yangını olarak
kayıtlara geçen büyük Manavgat yangınını
da anlatarak gelinen noktayı değerlendirdi.
Sözen, Manavgat’ta hayata geçireceği 4. Araç
köprüsü, canlı hayvan pazarı projesi, nehir
marina ve Side Antik Kentinin Dönüşümü

projelerini de detaylarıyla anlattı ve
Manavgat’ı tanıtma fırsatını verdikleri için Salı
Grubu üyesi işadamlarına teşekkür etti.
Salı grubu üyeleri, daha sonra Manavgat’la
ilgili sorularını Başkan Sözen’e yöneltirken,
hizmetleri için teşekkür etti.

MANAVGAT’I ANLATTI
Sunumunda Manavgat’ın tarihi,
doğal güzellikleri ve bugünkü durumuyla
ilgili işadamlarını bilgilendiren Başkan
Şükrü Sözen, geleceğe yönelik projelerini
de görseller eşliğinde anlattı. Başkan
Şükrü Sözen, Manavgat’ın deniziyle,
şelalesiyle, ırmağıyla turizmde çok önemli
bir destinasyon olduğunu anlatırken,
belediyecilik hizmetleriyle her geçen gün çıtayı
yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

PROJELER TÜM HIZIYLA DEVAM
Başkan Şükrü Sözen, konuşmasında
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AKDENiZ REKLAMCILAR DERNEĞi,

LiKYA BAĞLARINDA!
Akdeniz Reklamcılar Derneği yönetiminin, Likya
İçecekleri’nin Elmalı bağlarındaki tesislerine düzenlediği
hafta sonu gezisine çok sayıda ARD üyesi katılım gösterdi.
Renkli görüntülerin sahne olduğu gezide dernek üyeleri Likya
İçecekleri üretim tesislerini de gezerek bilgi aldı.
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A

NTALYA’dan TURSE Premium
otobüsleri ile yola çıkan Akdeniz
Reklamcılar Derneği üyeleri, yol
boyunca da eğlenceli saatler geçirdi.
ARD üyelerinin aile fertleriyle birlikte katılım
gösterdikleri geziye Likya İçecekleri Sahibi
Burak Özkan ev sahipliği yaptı. Bağlarda
üretim tesislerini de gezen üyeler, birinci
ağızdan üretim ve kapasite hakkında bilgi
aldılar. Tesislerle birlikte arazide yer alan
Likya gurme restoranda muhteşem bir mönü
eşliğinde unutulmaz bir güne sahne olan
gezi sonrası katılan tüm üyeler, başta Başkan
Güldal Siğinç olmak üzere tüm yönetime, bu
güzel gün için teşekkür etti. Kendileri için
müthiş bir motivasyon ve aktivite olduğunu
söyleyen üyeler, yönetimden ilk fırsatta bu ve
benzeri gezilerin tekrarını istediler.
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Antalya Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (ANSİAD)
2022 faaliyet yılı 12. Olağan
Toplantısı’nın konuğu,
Marka Danışmanı ve Markör
Markalaştırma Ajansı Sahibi
Özel Oytun Türkoğlu oldu.
ANSİAD üyesi ve Lotus
Tarım Tohumculuk ve
Gübre San. A.Ş. sahibi Tayfur
Ardıç’ın Başkanlığındaki
toplantı, ‘Antalya’dan Dünya
Markaları Çıkar’ başlığında
gerçekleştirild

ANSiAD KONUĞU
ÖZEL OYTUN TÜRKOĞLU

A

NSİAD ailesine katılan MVV Organizasyon Turizm Tic. ve San. Ltd.
Şti. sahibi Varol Varlı, Ada Pazarlama
Hediyelik Eşya Ltd. Şti. sahibi Sedat
Gümüş ve Bina Tasarım Gıda Yap. Kim. İnş.
ve İnş. Malz. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. sahibi
Sonay Yeşiltaş’a ANSİAD Başkan Vekili Ercan
Özbek, ANSİAD üyesi Dr. Savaş Titiz ve Marka
Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu tarafından
üyelik rozeti ve belgeleri takdim edildi.

var. Daha sonraki süreçte toprak ürünlerinde
görülüyor, çanak, çömlek, kiremit, tuğla gibi.
Ürünlerin üretildiği yerin belirtilmesi amacıyla
kullanılıyor. Bu topraklardaki kökeni de çok
eskilere dayanıyor. Alameti farika, kişiyi,
ürünü veya hizmeti diğerlerinden ayıran
unsur olarak kullanılıyor ve bir nevi markayı
tanımlıyor” dedi.

MARKA 5 DUYUYA HİTAP ETMELİ

Markalama ve markalaşma süreçlerinin
psikoloji, sosyoloji ve istatistik ile ilişkili
olduğunu aktaran Oytun Türkoğlu, “Bu işte
en önemli kısım pazar araştırmasıdır. Marka
süreklilik arz eder, adım adım ve detaylı
şekilde işlenir. Dünya markası çıkarmanın
ilk adımı tüm dünyaya uygun bir markalama
süreci geçirmektir” diye konuştu. Türkiye’den
dünya markaları çıkarmak için markalaşmanın
eğitimden tanıtım ve teknolojiye kadar halkın
da iş birliğiyle gerçekleşebileceğini kaydeden
Türkoğlu, “Made in Turkey etiketinin arkasının doldurulması, kaliteli ürün üretmek ve iyi
ticaret yapmak ve bu noktada ‘Türk yaparsa
iyisini yapar’ imajının yerleştirilmesi çok
önemli” dedi. Toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından ANSİAD Başkan Vekili Ercan
Özbek ve Toplantı Başkanı Tayfur Ardıç’ın
günün anısına plaket takdimiyle sona erdi.

Satış, pazarlama ve satın almanın önemine
dikkat çeken Marka Danışmanı Özel Oytun
Türkoğlu, “Dondurma örneğinden yola çıkarsak, neden satın aldığımızı hiç düşündünüz
mü? Serinlemek için diyoruz. Peki, Antalya’da
yazın bir dondurma aldınız, ısırdınız, hiç serin
sulara atladım dediğiniz oldu mu? Hayır. Aslında beynimiz onu yediğimiz anda mutluluk
duygusunu pekiştiriyor, biz de bu yüzden satın
alıyoruz” dedi. Duygu ve algı yönetiminde
markanın yerine işaret eden Türkoğlu, “Biz
burada duyguya para ödüyoruz, yani duyularımıza. Markacılıkta eğer beş duyuya aynı anda
hitap ediyorsanız satışınız çok kolay” diye
konuştu. Marka tarihinin çok eski çağlara dayandığını dile getiren Türkoğlu, “İlk rastlandığı
yerler arasında mağara duvarları ve bizonlar
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AKDENiZ ÜNİVERSiTESi’NE

KANSER AŞISI iÇiN
312 MiLYON TL DESTEK
ANSİAD 6. Kahvaltılı
Toplantısı’nın konuğu olan
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Özlenen Özkan,
kanser aşısı çalışmalarına
başlamak üzere 312 milyon
TL bütçe desteği aldıklarının
müjdesini verdi.

A

NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet
yılı 6. Kahvaltılı Toplantısı Akra
Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı
Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı’nın gerçekleştirdiği toplantının
konuğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Özlenen Özkan oldu. Üniversitede, eğitim
ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler veren
Rektör Özkan, ANSİAD üyesi iş insanlarının
taleplerini dinleyerek çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Genel
Sekreteri Ali Evren İmre, Antalya Teknokent
Müdürü Dr.İbrahim Yavuz, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED)
Başkanı Abdullah Erdoğan ve ANSİAD üyesi iş
insanları katıldı.

İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ
Toplantının açılış konuşmasını yapan
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Üniversite, iş
dünyası ve sanayi arasındaki ilişki çok önemli.
Bir şehirde üniversite ve iş dünyası entegre
olarak çalışmalı. Eğitimin ardından, öğrencile-

rimizin de iş dünyasının gerçeklerinden habersiz gelişmesi oldukça kötü bir durum. Bilim ve
üretimin beraber yürümesi kaçınılmaz. Üniversitemiz bizim en önemli paydaşlarımızdan.
Antalya Teknokent’i iş dünyasına açık bir yer
ve karşılıklı her türlü faydayı sağlıyoruz” dedi.

KANSER AŞISI ÇALIŞMALARINA
300 MİLYON TL HİBE

Akdeniz Üniversitesi’nin 70 bine yakın
öğrencisi ve 3 bin 300 öğretim üyesiyle güzide
bir kurum olduğunu kaydeden Rektör Prof.
Dr. Özlenen Özkan, “40 yıllık bir kurum olan
üniversitemizin rektörüyüm. Tıp fakültemiz

50 yaşında, yarım asra yakın bir geçmişi var.
Üniversitemizin hem valisi hem belediye başkanıyım” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığına
sundukları yapay organ ve aşı çalışmalarıyla
ilgili bilgi veren Rektör Özkan, “Prof. Dr. Ömer
Özkan hocamızın yürütücülüğünde başlattığımız İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı
projemiz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca toplam 312 milyon lira bütçe
desteği kazandık. Bu bir kanser aşısı. Bununla
ilgili merkezimiz de hızla ilerliyor. İnşallah
size belki gelecek sene burada güzel haberler
vereceğim. Türk tıbbı için çok kıymetli, bunun
için kolları sıvadık” dedi.
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ZülfüLivaneli’nin
çocuklar için
kaleme aldığı
“Atatürk’ün İzinde”
raflarda!
TÜRK edebiyatının güçlü
kalemi Zülfü Livaneli, “Atatürk’ün İzinde” kitabıyla bu
kez minik okurlarının kalbine dokunuyor. Yenilenmiş
baskısıyla İnkılâp Kitabevi
tarafından yayımlanan “Atatürk’ün İzinde”, Mustafa
Kemal’i bir arkadaş olarak
çizerken; aynı zamanda eğlenceli etkinliklerle yaratıcı
yazmayı destekliyor.
Atatürk’ü ezberden
okumak yerine hayallerde
canlandıracak bir kitaba
imza atan Zülfü Livaneli,
“Atatürk’ün İzinde” ile yeniden çocukların dünyasına
sesleniyor. Türk edebiyatının usta ismi
Livaneli’nin kaleme aldığı “Atatürk’ün
İzinde” çocukları düşünmeye, okumaya
ve yazmaya teşvik eden bir çalışma
ortaya koyuyor.
Farklı edebî türlerdeki alıştırmalara
yer veren“Atatürk’ün İzinde”,gizli yetenekleri açığa çıkaran bir kitap olarak
küçük okurlarıyla buluşuyor. Çocuklara,Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaş
olsalardı hikâyeleri nasıl olurdu gibi
sorular sorduran “Atatürk’ün İzinde”
hayal gücünün sınırlarını esnetirken,bir
yandan da çocuklara yazmayı öğretiyor.

İş insanı Erdal
Aksoy’un ilham
veren yaşam
öyküsü hem kitap
hem belgesel oldu
79 yıllık hayatına pek
çok başarı sığdıran, Türkiye’nin öncü iş insanlarından Aksoy Holding Kurucu
Başkanı ve Turcas Petrol
Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy’un ilham veren yaşam öyküsü “Hayat
Problem Çözmekmiş” adlı
kitaba ve belgesele konu
oldu. Gazeteci ve belgesel
yapımcısı Rıdvan Akar
ile gazeteci Hilmi Hacaloğlu tarafından kaleme
alınan kitap, Doğan Kitap
etiketiyle okuyucularla buluşmaya
hazırlanıyor. Kitabın satış telif gelirleri
ise Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanarak,
Erdal Aksoy adına açılan burs fonuna
aktarılacak.
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KADINA ŞiDDETE KARŞI
SESLER BiRLEŞTi!
R&B-Pop müziğin ses getiren
sanatçıları Ezgi Alaş ve Güneş,
kadına şiddete karşı farkındalık
yaratmak adına bir araya geldi.
“Pacha Mama” isimli şarkısıyla
müzik severlerin beğenisini
kazanan Ezgi Alaş’ın yeni çalışması
olan “İMDAT” şarkısı için düet
yapan ikili, fark yaratacak bir proje
ile ses getiriyor. Şiddeti ve eşitsizliği
konu alan şarkının video klibi ise
dünyaca ünlü Rus Yönetmen Lika
Nadir tarafından çekildi. Sözü ve
müziği kendilerine ait olan parça ise
21 Ekim’de tüm dijital platformlarda
yayınlanmaya başladı.

D

ÜNYACA ünlü plak şirketi M.O.B.
Entertainment ile çalışmalarını
sürdüren Ezgi Alaş ve Güneş’ten
fark yaratacak bir düet çalışması
geldi. Ezgi Alaş’a ait olan maxisingle çalışmasında kadına karşı şiddet, eşitsizlik ve erkek
egemenliğini konu edinen şarkı, video klibiyle
de dikkatleri üzerine çekiyor. Kadın ve kadın
hakları üzerine yoğunlaşan İMDAT şarkısının video klibi; dünyaca ünlü Rus Yönetmen
Lika Nadir tarafından çekildi. Kadına yapılan
haksızlıkları, ayrımcılığı ve eşitsizliği izleyiciye
aktaran klip, sözü ve müziği ile de alışılagelmişin dışına çıkarak fark yaratıyor. İmdat şarkısı
ile R&B ve HipHop müziğin soundlarına yer
veren genç yetenek, benzersiz sesi ile de dinleyici etkisi altına alıyor. İMDAT, 21 Ekim’de
tüm dijital platformda yerini aldı.

BiR ARAYIŞIN
HiKAYESi…

M

AYA Perest, ilk teklisi “Yok Bana
Bu Cihanda”yı yayınlamaya başladı. Sony Music Turkey etiketiyle
21 Ekim’de yayınlanan şarkının
sözleri Maya Perest ve yayıncı, şair Dündar
Hızal, bestesi Maya Perest, düzenlemesi ise
Cihan Mürtezaoğlu imzası taşıyor.
Maya Perest’in, Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden büyükbabasının 80 yıllık mandolininde bestelediği “Yok Bana Bu Cihanda”,
her yeri gezip görmüş ancak aradığı yeri
bulamamış bir ruhun hikayesi. Maya Perest,
şarkıyı tanımlarken yurtsuzluğa ve yalnızlığa gönderme yapıyor. “Kendini her gittiği
yerde sürgün hisseden, evini bulamamış,
kendim gibi yabancı ruhlara bu şarkıyı ithaf
ettim” diyen Perest, kendine has yorumu ve
sound’uyla dinleyenleri kendi içinde bir yolculuğa çıkarıyor. “İşin özüne baktığımızda” diyor
Perest; “Bir başına gelip bir başına gidiyoruz
bu dünyadan.”
Barış Murathanoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu klipte, şarkının melankolisine
kontrast bir dünyaya girecek izleyici. Türkiye
modasının usta ismi Mehtap Elaidi ve genç

tasarımcı Fırat Neziroğlu’nun klibin stiline
yön verdiği dünyada, yeni teknikler, canlı
renkler ve orijinal dekorlar kullanıldı. Fotoğraf
çekimlerinde ise Muhsin Akgün imzası dikkat
çekiyor.
21 Ekim’de tüm dijital platformlarda
müzikseverlerle buluşan Maya Perest’in “Yok
Bana Bu Cihanda”nın klibi de Sony Music
Türkiye youtube kanalında yayında.

CITYSİNEMA

Boran Kuzum,
Cansel Elçin, Janset,
Zeynep Tuğçe Bayat

“ADRESİ
OLMAYAN EV”de

“BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”
Genç yaşta başladığı dizi kariyerinde hızla yükselen, birçok ödül
kazanan yetenekli oyuncu Alina Boz, gerçek olaylardan uyarlanan
“BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”ndeki başrolüyle bu kez beyazperdeden
izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Bilinmezlerle dolu gökyüzünün
ötesine ulaşmaya çalışan idealist gençlerden birini canlandıran
sanatçıyı, ilk aşkın ilk kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak
zorunda kalan Leyla rolünde izleyeceğiz.

D

IZI ve reklam
sektörünün
aranan ismi genç
yetenek Alina
Boz bu kez uzun metraj
filmle hayranlarıyla buluşacak. Ömer Faruk Sorak’ın
yönettiği, Deniz Can Aktaş’la
başrolleri paylaştığı “Bandırma Füze Kulübü”yle ilgili
olarak Boz; “Hayal etmek
başarmanın yarısıdır. Hele
ki yanında sana inanan ve
destekleyen insanlar varsa
aşılamayacak engel yoktur.
Filmimiz de tam olarak bunu
anlatıyor. Seyirciye umut
verecek, yüzlerini güldürecek
bir hikaye” dedi. Füze yapmak için yılmadan çalışan idealist gençlerden
birini canlandıran sanatçıyı, ilk aşkın ilk
kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak
zorunda kalan Leyla rolünde izleyeceğiz.
Kahramanlarından bazılarının hala
hayatta olduğu, günümüzden yıllar önce

kurdukları bilim kulübündeki çalışmalarıyla önce uzaya
roket göndermeyi başaran,
sonra uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak
ülkemizi gururlandıran
ancak buna rağmen sürekli
engellemelerle karşılaşan
liseli gençlerin yılmadan
devam ettirdikleri mücadelesini anlatan film, Alina
Boz’un kariyerinde de özel
bir anlam taşıyor.
TRT Sinema işbirliğiyle
21 Ekim’de vizyona girecek “Bandırma Füze Kulübü”, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de
izleyiciyle buluşacak. Filmde; Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’la birlikte Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı
Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman,
Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar
Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi
birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

‘KISIR DÖNGÜ’, BELÇiKA’DA ViZYONA GiRDi

Y

APIMCILIĞINI Bel Studio’nun
üstlendiği, yönetmen koltuğunda
Sümeya Kökten’in oturduğu, oyuncu
kadrosunda ise Burak
Hakkı, Serra Erciyes, Belçikalı
oyuncu Shark Carrera ve Julie
Bezin gibi isimlerin yer aldığı
Kısır Döngü filmi, bugün Belçika’da vizyona girdi. 2023 yılının ilk aylarında Türkiye’de de
vizyona girmesi beklenen film
beyazperdede heyecan yarattı.
Kısır Döngü filmi, organ bağışının önemini vurguluyor ve
bağış bekleyen ailelerin çaresizliğini konu alıyor. Dramatik bir
öyküyü konu alan filmde organ
mafyasının acımasız yüzü de
gözler önüne seriliyor. Sümeya
Kökten’in yazıp yönettiği Kısır

Döngü, organ mafyasının ağına düşürdüğü bir
ailenin Belçika-Türkiye arasında yaşadığı dramı anlatıyor. Avukat bir annenin kalp hastası
oğlunu kurtarmak için organ
mafyasıyla işbirliği yapmak
zorunda kalmasını anlatan
“KISIR DÖNGÜ” , seyirciyi bir
yandan duyarlı olmaya davet
ederken, bir yandan da dramatik hikâyesiyle izleyenleri
ağlatıyor.
FİLM KÜNYESİ:
YAPIMCI: Bel Studio
YÖNETMEN: Sümeya Kökten
Senaryo: Sümeya Kökten
Türü: Dram
Oyuncular: Burak Hakkı, Serra
Erciyes, Shark Carrera ve Julie
Bezin.

B

ORAN Kuzum, Cansel Elçin, Janset,
Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen,
Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak ve
Yeliz Bozkurt, “Adresi Olmayan Ev”
filmi için genel okuma provası yaptılar.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük
film fonu Eurimages’dan yapım desteği alan,
yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın, yapımcılığını
Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George
Kyriakos’un üstlendiği “Adresi Olmayan Ev”
filminin okuma provası için oyuncular
biraraya geldi Ekim ayında çekimleri başlayacak olan filmin başrollerinde Boran Kuzum,
Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat,
Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege
Ak ve Yeliz Bozkurt var. Genel okuma provası
ile filmin hazırlıklarına başlayan oyuncuları,
filmin yapımcılarından Engin Altan Düzyatan
da yalnız bırakmadı. Görüntü yönetmenliğini
Feza Çaldıran’ın üstlendiği “Adresi Olmayan Ev”, Türkiye - Yunanistan ortak yapımı.
Çekimleri ekim ayında başlayacak filmin
hikayesi İstanbul ve Ankara’da geçiyor.
FİLM KÜNYESİ:
Yönetmen-Senarist: Hatice Aşkın
Yapımcı: Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan, George Kyriakos
Oyuncular: Boran Kuzum, Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın
Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Yeliz Bozkurt
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran
Müzik: Nassos Sopilis
Sanat / Yapım Tasarım: Atilla Çelik
Işık Şefi: Engin Altıntaş
Kostüm Tasarımı: Selin Sözen
Cast Direktörü: Asiye Kocaman
Yardımcı Yönetmen: Ali Khatiblou
Afiş: Cem Gürgen
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ŞIK VE
KONFORLU
DIŞ GiYiM
SEÇENEKLERi

2022-2023 Sonbahar
Kış sezonunda sokak
sanatının renkli
dünyasından ve
yaratıcılığından ilham alan
Beymen Club, konfordan
ödün vermeyen şık dış
giyim seçenekleriyle
şehrin yeniliklerini
keşfetmeye davet ediyor.

BAD BEAR’IN
“SONBAHAR/
KIŞ 2022”
KOLEKSiYONU YiNE
ÇOK ÖZGÜR!
Doğanın kusursuz estetiği ile
insanların içindeki asi ve özgür
ruhu buluşturarak kendi imzasını
yaratan BadBear, “Sonbahar/Kış 2022”
koleksiyonu ile bir kez daha sokağı
kendi renkleriyle boyuyor.
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T

ASARIM çizgisini vahşi doğanın çekici ruhuyla ortaya koyan sokak modasının özgün markası BadBear, “Sonbahar/Kış 2022” koleksiyonuyla özgür
ruhları kış uykusundan uyandırıyor. Özgün
karakterini tarzıyla yaşayan, doğal içgüdülerini
stiline yansıtanların tercihi BadBear, yeni koleksiyonunda sokak ruhunu, günün her saatine
uyumlanabilecek bir rahatlık algısıyla tüm
mekanlara taşıyor. Mevsimin en çekici renkleri;
mavi, yeşil ve sarının özgün tonları, doğanın
denge unsuru siyah ve beyazın asaleti ile “Sonbahar/Kış 2022” koleksiyonu yine kendine has
bir imza atıyor. BadBear’ın asi ruhuyla yeniden
hayat bulan renkler; sweatshirt’lerden polarlara, pantolonlardan sweatpants’lere, puffer

K

APÜŞONLU yelekler ve puff
montlar, geçiş mevsiminin kilit
parçası olarak gardıroplarda yerini
alıyor. Beymen Club erkeğinin
dinamik silüeti, dış giyimlerde ve teknik
kumaş kullanılan ürün detaylarında öne
çıkıyor. Kapitone oyunlarla detaylandırılan
overshirt gömlekler şehir hayatının yüksek
dinamizmine karşı güçlü bir duruş sergiliyor.
Toprak tonlardaki dış giyim seçenekleri,
Beymen Club erkeğine çok yönlü kombin
seçenekleri sunuyor. Süet tasarımlar, deri
bomber mont ve shearling yaka detaylı
kruvaze deri kaban sezona asi bir tavır katıyor.

yeleklerden montlara, çoraplardan boxer’lara
uzanan geniş bir ürün skalası sunuyor. BadBear, “Sonbahar/Kış 2022” koleksiyonunda da
doğanın estetik uyumunu rutine başkaldıran
bir kükremeyle ortaya koyuyor.

BADBEAR ILE BU KIŞIN ROTASINI KENDIN ÇIZ!
Sokağın sıra dışı ruhundan aldığı ilhamla
tasarımlarını yaratan BadBear, yaşamın dinamizmini ve bitmeyen enerjisini açığa çıkardığı
“Sonbahar/Kış 2022” koleksiyonuyla şehrin
asi ruhlarını“AYI gibi Güzel” bir dünyayadavet
ediyor. Bu koleksiyon ile bir kez daha vahşi
doğanın çağrısına kayıtsız kalmayan BadBear,
özgün tasarım çizgileri ve kalitesiyle de Sonbahar/Kış sezonuna güçlü bir giriş yapıyor.

CITYMODA

DÜNYA
MODASINDA
SELiM AKAR
iMZASI
Selim
Akar

Birçok ünlüye marka
danışmanlığı yapan ünlü
fotoğrafçı ve yönetmen
Selim Akar, Ürdün’ün ünlü
giyim markası Coco & Jay ve
Abdullah Sakkijha mücevher
markasının için moda
filminin yönetmenliğini ve
kampanya fotoğraflarını
çekti.

Ş

ILE’de 8 saatte gerçekleşen çekimler
Ürdün’ün başkenti Amman caddeleri
olmak üzere tüm orta doğuda
billboardlarda yerini aldı. Selim Akar,
önümüzdeki ünlü bir markanın imaj çekimleri
için Paris gidecek.
Kreatif danışmanlığını Ala’a Samman’ın
yaptığı kampanya çekimlerde Hakan Çolak,
Romy Daniels, Alina Glebova isimli modeller
eşlik etti. Selim Akar Dünya modasındaki
Photoshopsuz fotoğrafların kullanılması
akımının bu fotoğraflarla Türkiye’deki ilk
öncüsü oldu.
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NUXE Huile Prodigieuse SE
50 ml -160 TL

NUXE Huile Prodigieuse
Florale 100ML 240 TL

NUXE Huile Prodigieuse
Florale 50 ml - 160 TL

NUXE Huile Prodigieuse
Neroli 100 ml - 270 TL

NUXE Prodigieuse
100 ml - 240 TL

NUXE Prodigieuse Or
100 ml - 270 TL

NUXE Huile Prodigieuse Or
50 ml - 190 TL

Güz alışverişini
bitiriyoruz!
Kış kapıda… Artık sonbaharın son
ayındayız. Kışa hazırlıklarımızı
sonlandırmak üzereyiz. Bu zor
konuda sizlere rehberlik edecek
alışveriş seçenek ve önerilerimize
bakmaya ne dersiniz?

Dockers 449,95 TL

Bobbi Brown LuxeLipstick
650TL

LaMer Micro Peel
30ml 3.670TL

Nine West
1.459 TL
Nine West
859 TL

Dockers 600 TL
Dockers 750 TL

Dockers 899,95 TL
MACStack Maskara
8 ml 299 TL

Cottonbox Nevresim Takımı
888 TL
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Cottonbox Nevresim Takımı
888 TL

Cottonbox Nevresim Takımı
888 TL

MACStack Maskara
12 ml 479 TL

MACStack Maskara
8 ml 299 TL

MACStack Maskara
12 ml 479 TL

CITYALIŞVERİŞ
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CITYASTROLOJİ

Astrolog
Nurgül Düzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com
astrolog_nurgulduzenli

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Kasım ayında ortalama bir yıldır odaklandığınız konularda sonuç alma, bitirme veya
kapanış etkisi hâkim. Harcama artışı, giderler,
ödemeler bu dönem ana gündeminizde yer
alacak. Gelir gider dengenizi sorgulamanız, yatırımlarınızı
planlamanız gerekmekte. Özellikle eşin gelirinde veya paylaşımlı gelirlerinizde beklemediğiniz gelişmeler devreye
girebilir, para konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca
içsel dönüşüm, manevi değerleriniz, biriktirdiğiniz duygular tutulma etkisiyleaçığa yoğun bir şekilde çıkabilir, rüyalar
artabilir, bazılarınız ise uykusuzluk çekebilir. Tutulma etkisi
ile sağlık konuları, yakın çevrenizin sağlığı ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bir kapanış, bitiş eskiden özgürleşme etkisi
hâkim. İkili ilişkiler, dostluklar, yakın akrabalar ile ilgili fikir
ayrılıkları veya stresler olabilir. İhtiyaç sahiplerine maddi
destek vermek iyi gelecektir. Ayın son on gününde daha
huzurlu ve netleşmeye başladığınız etkiler var.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Kasım ayında tutulma etkisi ile bir dönem
kapanıyor ve yeni bir süreç başlıyor. İlişkiler,
evlilik, ortaklı konularda sürprizli durumlar açığa çıkacaktır. Hayatınızın yönünü değiştirecek
bu tutulmanın etkisini ortalama son bir aydır deneyimliyorsunuz. Ayrıca ikili ilişkiler cephesinde eski gündemler açığa
çıkabilir veya duygusal çalkantılar devreye girebilir. Sorunlu
olan ilişkilerde kopmalar gündeme gelebilir. Bazı kişiler ise
evliliğinde eşi ile ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.
Tutulma etkisi ile sağlık sorunları olabilir, temkinli ve tedbirli
olmak fayda sağlar. Bu dönem doğum, evlilik, aile ile ilgili
değişimler yoğun olabilir. Diğer taraftan iş planları, yatırım
planları olabilir, bazıları için para çıkışının arttığı bir dönemi
işaret edebilir. Ayın son on gününde maddi konularınıza
veya sağlık konularına çözüm üretmeye başlıyorsunuz

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

Kasım ayında geri planda kalan, perde
arkasında kalmış, sizi huzursuz eden konularla
ilgili netleşme yüzleşme etkisi getirecektir.
Tutulma dönemi iç dünyanızda bir değişim
etkisi yaratacak ve bağımlı olduğunuz bir durumun
değişmesi gündeme gelebilir. Bu durum maddi konularda
veya ilişkiler konusunda olabilir. Özellikle bu dönem ruhsal
ve bedensel sağlığınız ile ilgili kendinize iyi bakmanız
gerekmekte. Bedensel olarak bir şeyleri bırakmaya mesela
zayıflamaya veya sigara gibi alışkanlıkları bırakamaya itilim
hissedebilirsiniz. Bu tutulma sizlerin psikolojik düzeyde
yeni farkındalıklarda sağlayacaktır. Diğer taraftan günlük
rutinlerinizde değişimler gündeme gelebilir. Ayın son on
gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Kasım ayında duygusal yoğunluklarla birlikte
önemli kararlar açığa çıkacaktır. Son dönem
gündeminizde olan aşk ve çocuklar ile ilgili
sonuç alma, bitirme veya bırakma gündemleri
olabilir. Bazıları için çocuk sahibi olma veya çocukların
sorunları ile ilgilenme gündeme gelebilir. Size sorun yaratan eski ilişkilerle ilgili yüzleşme ve ani kararlar gündeme
gelebilir. Tutulma süresinde gelecek beklentilerinizle sosyal
gruplar, kalabalık arkadaşlar, organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Çocuklarla iletişim sorunları gündeme gelebilir
veya onların bir sorunu ile ilgilenebilirsiniz. Bu tutulma sizin
için duygusal dalgalanma yaratsa da, güçlendirici etkileri
de beraberinde getirmekte. Gizli veya içinize attığınız bir
konuda eskiye dönüş gerçekleşebilir.
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ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Kasım ayında duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz, hızlı radikal kararlar alabilirsiniz. Tutulma
sizler için oldukça önemli olacak. Kariyerinizde
radikal durumlar, yeni kararlar yön değişimi
gündeme gelebilir. Diğer taraftan ev aile gayrimenkul konularında değişim enerjisi çalışmakta. Bazılarınız
taşınma gibi gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle eskiden kalmış konularda artık çözüme gidebilirsiniz. Güvenli
gördüğünüz alanların değiştiği bu zaman dilimlerinde,
yeni yön belirleyip ilerlemeniz gerekebilir. Bu süreç sorunlu
olan ilişkilere ve iş birliklerinde yol ayrımı getirebilir. Bazı
kişiler için sosyal hayat, dostluklarla alakalı stresler olabilir.
Kasım ayının son haftasını daha verimli rahat geçireceğiniz
etkileriniz olacak.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

Kasım ayında sizler için ikili ilişkilerde
yön belirleyici etkiye sahip. Son haftalarda yakın çevre akrabalar kardeşlerle
ilgili uyumsuzluklar, dengesizliklerle ilgili
netleşen durumlar olabilir. Düşüncelerinizi ifade ederken
biriktirdiğiniz duyguları açığa çıkarabilirsiniz. Bazı kişiler
arkadaş ilişkilerinde yol ayırımında yaşayabilir. Bu tutulma
sizler için fikirlerinizi değiştireceğiniz süreçleri işaret
etmekte. Eğitimlerle, anlaşma, ticaret ile ilgili bir bitiş veya
sonuç alma yaşanabilir. Bazıları için yolculuklar, şehir dışı
konularıyla ilgili bir kararda oluşabilir. Tutulma döngüsünde
sorun çıkaran kişilerle yol ayrımı gerçekleşebilir. Eksiden
tanıdığınız iş arkadaşları veya eski iş konularında bir karar
alınabilir. Ayın son on gününde daha eve dönük, aile ile
olacağınız gelişmeler içinde olabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

Kasım ayında ödemeler, gelir gider dengesi,
sağlık konuları önceliğinizde olacaktır.
Çevrenizde hasta olan kişilerle yoğun ilgilenmeler olabilir. Maddi manevi değerlerinizde
kafanızı karıştıran durumlar olabilir. Gelir gider dengenizde
iyi planlama ve değerlendirme yapmanız gerekmekte. Bu
durum eşin geliri, ortaklı gelirler, banka, miras, nafaka, faiz,
vergi konuları ile stresler gündeme gelebilir. Diğer taraftan
sağlık konuları olanlar için ameliyat gündemleri olabilir. Bu
dönem psikolojik olarak içsel bir dönüşümü işaret etmekte. Sizler için sizi yoran bir konuyu geride bırakma enerjisi
hâkim. Tutulma ile birlikte kasım ayında derin korkularınızla
yüzleşip, psikolojik değişim görülebilir. Ayın son haftası
daha harekete geçirici hızlı etkiler sizleri bekliyor olacak.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Kasım ayı sizler için oldukça önemli etkileri
beraberinde getirmekte. Akrep burçlarının
doğum günleri kutlu olsun. Bu dönem tutulma
döngüsünden en çok etkilenen burçlardansınız. Hayatınızın yönü değişti veya bakış açınız oldukça
farklılaştı. Tutulma döneminde çevrenizle ilgili yoğun etkilenme yaşayacağınız gündemleriniz var. İlişkiler cephesinde
yolunda gitmeyen konularda yön belirleme, kapatma, bitirme gündeme gelebilir. Önemli kararlar alabilir, bir konuda
sonuç alabilirsiniz. Bu durum ev, aile, emlak konularında
da olabilir, aile içi dengesizlikler olabilir. Öncelikle duygusal
olarak tutulma süresinde çalkantılı olmanız muhtemel.
Biriktirdiğiniz duygular, içeride beslediğiniz kırgınlıklar,
tutulmada daha çok görünür olabilir. İnatlaşmak veya içsel
öfke hissine kapılmak sizlere fayda sağlamaz. Aile sağlığı,
çevrenizle ilgili konularla ilgilenme olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Kasım ayında ruhsal ve bedensel sağlığınız önceliğinizde yer alacaktır. İş ilişkileri,
sorumluluklarınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız
bu ayın öncelikleri arasında. Diğer taraftan
çevrenizde olan konularda dengesizlikler,
içsel huzursuzluk olarak yansıyabilir. Duygu dünyanızda
karışan bir takım eski gündemler bu dönem daha çok su
yüzüne çıkıyor. Toprakla temas etmeniz iyi gelecektir. İçsel
olarak gerilim yaşama potansiyeliniz kuvvetli. Ancak bu
dönem diyet yapmak, bazı şeyleri bırakmak içinde faydalı.
Ayrıca bu dönem rüyalarda artışlar olabilir veya uykusuzluk
yaşanabilir. Yapacağınız işlemleri kontrol ederek ilerlemek
iyi olacaktır. Bu tutulmalar sizlere harekete geçirici etkilere
sahip. Ayın son on gününde sizin döneminiz başlıyor ve
kendinizi daha çok ortaya koyacağınız gelişmeleriniz var.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Kasım ayında ilişkilerinize ve çocuk konularınıza yön vermeye başlıyorsunuz. Sorun yaratan ilişkilerde yol ayrımları olacaktır, özellikle
son bir yılın muhasebesini yapacağınız
gelişmeler var. Bazı kişiler için çocuk sahibi
olma veya çocukla ilgili sorunların açığa çıkması olabilir.
Uzun süredir çözemediğiniz çocuklarla ilgili sorunlarınız var
ise bu dönem karar alabilirsiniz. Diğer taraftan sosyal hayatınızı ilgilendiren, geleceğinizle ilgili yön değişimleri olabilir.
Arkadaş ilişkilerinde dengesizlikler, çevrenizin değişmesi
etkisi var. Bu tutulma sert gündemleri barındırsa da genel
olarak sizin yararınıza olacaktır. Bu dönem sağlığınıza iyi
bakmanızı tavsiye ederim, diyet, detoks programları iyi
gelecektir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Kasım ayıbitiş, sonuç alma, bırakma, özgürleşme etkileri getirmekte. Son haftalarda etkisi
hissedilen bu tutulma, eviniz yaşadığınız yer
aileniz, işiniz ile ilgili konular önceliğinizde
yer alacak. Bazıları için yer değişimi, taşınma gerçekleşebilir. Diğer taraftan aile üyeleri ile ilgili konularla ilgili
sorumluluklar almanız gerekebilir. Sert etkileri barındıran
bu tutulmada direndiğiniz konularda değişimler devreye
girebilir. Mesleki olarak yön değişimi, bitişler, emeklilik vb
konular gündeme gelebilir. Güvende olduğunuz yerlerde
veya güvendiğiniz kişilerle ilgili köklü değişimler gündeme
gelebilir. Köklü değişimlerden geçtiğimiz bu dönem,
sorumluluk aldıkça işler daha rahat ilerleyecektir. Diğer
taraftan çocuklarla ilgili giderler veya alışverişlerin yoğun
olduğu bir süreç olabilir

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Kasım ayında uzun süredir var olan ikili ilişkilerdeki gelgitler netleşiyor. Eğitim, yolculuklar, akrabalar, kardeşler ile ilgili konularda
radikal değişimler döneminde olacaksınız.
Ayrıca yakın gördüğünüz kişilerle güven sorunları genel
olarak odağınızda olabilir. Bu dönem seyahatlerle ilgili
dikkatli olmakta fayda var, sakarlıklar olabilir. Aynı zamanda
güçlü köklü bir karar ile bazılarınız için şehir değişimi
gündeme gelebilir. Diğer taraftan bu dönem teknolojik sorunlar, yanlış anlaşılmalar, anlaşmalarda pürüzler gündeme
gelebilir. Ev içinde hareketliliğin olduğu bu süreçte, aile
üyeleri ile gerginlikler olabilir. Bu tutulmalar sizlere iyi açı
yaptığı için yaşanan sorunlar ne olursa olsun, genel olarak
yapılanma, sonrasında fayda görme etkisi olacaktır.
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