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ÇALIŞANLARIN 
EV HAYATINI 

KOLAYLAŞTIRACAK 
7 iPUCU

EVLERiMiZi KIŞA 
HAZIRLAYALIM

ÇOCUĞUNUZ 
GELECEKTEKi 
MESLEĞiNE 
HAZIR MI?

ASUMAN Lara 
RESTORAN 

Gıda Mühendisi Ezgi Şengül anlattı:
Neden organik kahvaltı?
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InCity ekibi olarak; yılın bu ilk ayında, 
yaşamın onca karmaşasında, sevimsiz 
gündemlerin içinde bizler, mutluluk 
veren, gülümseten haberler derlemek 

için kolları sıvadık… Sizleri çok önemli 
konularda bilgilendiren, başarı hikayelerinin 
yer aldığı, ihtiyaçlarınıza cevap verecek 
gelişmelerden haberdar edip fırsatlar 
yakalamanıza olanak tanıyan bir içerikle 
karşınızdayız.

Çünkü hayat çok güzel ve devam ediyor…

O zaman gelelim sayfalarımıza…
Gündemdeki olaylar, şehrimizde olanlar, 

firmalardan haberler, alışveriş önerilerimiz, 
ajandanıza not alacağınız etkinler… Hepsi ve 
daha fazlası, sizler için kapağımızın ardında 
yer alıyor.

Elbette ki, açılışlar, kutlamalar, ödül 
törenleri, etkinlikler, davetler yine aktüel 

sayfalarımızda sizlerle buluşuyor… Ve 
yine her ay olduğu gibi; geride kalan ayda 
yaşananlar ve hazırlıkları devam eden, gelecek 
günlerde yapılması planlananlar da…

Bu ay kapak konuğumuz; Asuman 
Restoran ve deneyimli ekibi olurken, 
“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzün konuğu ise; 
Antalya İş Kadınları Derneği’nin (ANTİKAD) 
Başkanı, Fatma Kotanak oldu. Mali Müşavir 
olarak Antalya’da önemli firmalarla 
birlikte çalışan Kotanak, 2023 yılı ilk on 
günlük süreçteki mali gelişmeler hakkında 
değerlendirmelerde bulunurken, başkanı 
olduğu ANTİKAD’ın da faaliyetleri, amaç 
ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. 

Ekonomi bölümümüzde; 150 yılı aşkın 
köklü geçmişiyle Generali Sigorta, kişisel ve 
aile bütçesi yönetiminde sıkça yapılan 6 kritik 
hatayı mercek altına aldı.

Tasarım bölümümüzde yazarımız Yüksek 
Mimar Gamze Akyol, sizler için yılbaşı 
ağaçlarını ve süslerini toplayacağımız bu ayda 
evimizi kışa nasıl hazırlayacağımız anlattı.

Dijital Dünya bölümümüzde; Sosyal NFT 
pazar yeri OIX’in CEO’su Doğu Taşkıran 
NFT sahiplerinin ve içerik oluşturucuların 
eserlerinden ömür boyu gelir elde 
edebileceklerine dikkat çekerek NFT’lerle 
pasif gelir elde etmenin 3 yolunu paylaştı.

Bunlarla birlikte birbirinden önemli, 
güncel ve faydalı konu başlıklarıyla; yine 
her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; 
Dr. Tolga Temel, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. 
Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarımız 
Yeşim Özkoç, A&D Kids Konyaaltı Anaokulu 
Müdürü Gül Devrim Batı, Teknoloji Yazarımız 
Deniz Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, 
görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki 
yerlerini aldılar… 

Hal böyleyken, biz de dopdolu içeriğiyle 
içinizi ısıtacak InCity ocak sayısıyla sizleri baş 
başa bırakıyoruz.

Hoş ve sağlıkla kalın…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin

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

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

Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım

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

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

Basım Tarihi: Ocak 2023
Türü: Yerel süreli yayın

editörden...

Kışın tam ortasında, ‘ocak’ların 
yandığı, soğuğun iyiden 

iyiye bastırdığı günlerdeyiz… 
Bu soğuk günlerde sizler 

bedenlerinizi ısıtmak için sıcacık 
ve yumuşacık battaniyelerinizi 

dizlerinize almışken, biz de 
yüreklerinizi ısıtacak,hoşça vakit 

geçirmenizi sağlayacak özel 
bir dergi hazırladık sizler için. 

Sayfalarımızda huzur bulmanız 
ve mutlu bir yıl geçirmeniz 

dileklerimizle… 

2023’ün ilk ayından 
merhabalar!
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OCAK 2023

DUYURU TAHTASI

GÜNDEM

MODA

ÖNERİ

ASTROLOJİ

ALIŞVERİŞ

GEZİ

NEDEN

BAKIM

ARAŞTIRMA

BESLENME

FAYDALAR

KÜLTÜR SANAT

EKONOMİ

İŞ DÜNYASI

DİJİTAL DÜNYA

ÖNLEM

İPUCU

10

18
16

20

94

65

96

95

52

54
55
56

58
59

60

50

51

62

46

49

NFT’LERLE PASIF GELIR ELDE 
ETMENIN 3 YOLU

TÜRKLER PLATFORMLARA 
REKLAMSIZ DIZI IZLEMEK IÇIN 
ÜYE OLUYOR

GELELIM YUMURTANIN 
FAYDALARINA

GÜR VE SAĞLIKLI SAÇLARA 
KAVUŞMAK IÇIN… SAÇ 
DÖKÜLMESINE KARŞI 10 
ÖNLEM!

ÇALIŞANLARIN EV HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAK 7 IPUCU26

ESTETİK

KAPAK KONUSU

SAĞLIK

ÇOCUK

41

32

44
43

Selda Zeren Özel 
Kubilay Yücel Polikliniği

Dr. Tolga Temel

ANTİKAD 
BAŞKANI 

FATMA 
KOTANAK

ASUMAN LARAASUMAN LARA
RESTORAN’DARESTORAN’DA
NEDEN ORGANiK NEDEN ORGANiK 
KAHVALTI?KAHVALTI?

KÖŞE

38 Aylin Ayaz Yılmaz
42 Gül Devrim Batı
48 Gamze Akyol
64 Deniz Gözükızıl

AKTÜEL66
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Lezzetli olduğu kadar besin değeri 
de yüksek olan hindi eti, doğru 
ölçülerde tüketildiğinde sağlığımıza 
mükemmel faydalar sağlar.

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

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

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

HİNDİ BUT FÜME

Hindi Etinin
Muhteşem Faydaları

www.yaylaturk.comyaylaturkiye
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EGE’den tüm Türkiye ve dünyaya 
uyku deneyimini iyileştiren çözümler 
sunan Bambi Yatak, Clima Naturel 
Yatak ile termal konfor ve hareket 

rahatlığını kullanıcısıyla buluşturuyor. 
Çift yönlü kullanım özelliği düşünülerek 

tasarlanan Clima Naturel, pamuklu yüzeyiyle 
yaz gecelerini serin kılarken yünlü yüzeyiyle 
de kış gecelerini sıcacık geçirmeye yardımcı 
oluyor. Clima Naturel Yatak teknolojisi, 
çift kişilik ve tek kişilik seçenekleriyle 
kullanıcısına sunuluyor. 

KLASIK çizgilerin etkisinden kur-
tulmak isteyenlere modern yaşama 
uyum sağlayan çözümler üreten 
Kilim; Linea Koltuk Takımı, Yatak 

Odası Takımı ve Yemek Odası Takımı’nın her 
ortama uyum sağlayan formları sayesinde 
sakin bir ortam yaratıyor. Linea, sahip olduğu 
dokulu kumaşlar ve ahşap yüzeyler gibi 

detaylarla İtalyan yaklaşımının lüks algısını 
yansıtıyor. Yaşama ve çalışma alanlarında çok 
yönlü kullanım olanağına sahip aksesuarları 
içeren Linea, günün her anında farkını ortaya 
koyuyor. Takımda kullanılan seramik objeler 
ise farklı stillerdeki mobilyalarla kombinleme 
fırsatını mümkün kılıyor.

10
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GROHE Essence Professional, 
mutfaklarda renkli, şık ve işlevsel 
batarya arayanlara mükemmel 
bir çözüm sunuyor. Göz alıcı 
endüstriyel tasarımla buluşan 

batarya musluğu, kolay montaj 
sistemi sayesinde daha işlevsel 
bir boyut kazanıyor. 360 derece 
dönebilen 11 renk seçeneğine 

sahip GROHFlexx silikon 
hortumu ise hijyende kusursuz 

bir sonuç sağlıyor.

Türkiye’nin yeniliklere imza atan yatak üreticilerinden Bambi 
Yatak, her mevsimin kendine özgü uyku konforunu tek bir 

yatakta karşılıyor. Çift yönlü kullanım özelliği sayesinde yazın 
serin ve rahat, kışın ise sıcacık bir uyku deneyimi vadeden Cli-
ma Naturel Yatak, uyku esnasında özel termal konfor sağlıyor. 

Kış gecelerinde sıcacık bir 
uyku deneyimi

Daha renklı, 
şık ve işlevsel 

mutfaklar

ETKILI sürdürülebilirlik taahhüdü 
ile ilk sıhhi tesisat markalarından 
biri olan GROHE, mutfakları renkli, 
modern, şık ve yüksek performanslı 

bataryalarla buluşturuyor. GROHE Essence 
Professional tek kumandalı batarya musluğu, 
göz alıcı endüstriyel tasarımıyla dikkat 
çekiyor. Kolay montaj sistemi sayesinde 
işlevselliği ön plana çıkaran batarya, mutfak 
masası ünitelerine veya duvara monte 
dolapların altına kolayca takılarak, yerleşim 
konusunda tam bir esneklik sağlıyor. 360 
derece dönerek eviyenin her köşesine 
ulaşabilen batarya musluğu, profesyonel 
sprey özelliği sayesinde de sebze yıkama, su 
doldurma ve eviyeler arası değişim yapma 
gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Normal sprey ve 
güçlü jet sprey seçenekleri bulunan batarya, 
işlevselliği kusursuzlukla donatıyor. 

Yaşam alanlarında 
minimal tarz

Yaşam alanlarına yönelik özgün bakış açısını yenilenen yüzüyle 
farklılaştıran Kilim Mobilya; Linea Koltuk Takımı, Yatak Odası Takımı 
ve Yemek Odası Takımı ile kullanım noktasında rahatlık vadediyor. 

İtalyan şıklığını yalın çizgilerle güçlendiren Linea, bulunduğu ortamdaki 
çok yönlü kullanım avantajıyla da mobilya ve aksesuarlarla rahatça 

kombinleme fırsatı tanıyor. 
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Şıklığınıza mucizevi 
dokunuş

ARIŞ Pırlanta’nın suyolu tasarımları 
pırlantanın sonsuz ışığını bileklere 
zarafetle yansıtırken kolye ve ger-
danlık modelleri günün her saatinde 

şıklığınıza ışıltı katacak. Zengin çeşitliliği ile 
dikkat çeken pırlanta suyolu bileklik ve kolye 
modelleri arasında özel tasarımlar, klasik ve 

modern yorumlar yer alıyor. Pırlantanın bü-
yüleyen ışıltısıyla göz kamaştıran tasarımlara 
sahip suyolu bileklik ve kolyeler, gece- gündüz 
şıklığı yakalamak isteyen kadınların vazgeçil-
mezi olacak.  Pırlantanın ışığını eşsiz güzelli-
ğiyle yansıtan suyolu tasarımlar Ariş’in zengin 
çeşitliliği ile pırlanta severlerle buluşuyor.

Zarafetin ve şıklığın tamamlayıcısı olan suyolu pırlanta tasarımlar, 
Ariş Pırlanta’nın göz alıcı modelleriyle stil sahibi kadınların mücevher 
kutusunda olması gereken en özel seçenekler arasında yerini alacak.

Her zevke 
uyan zarif ve 
şık banyolar

Bakterilerin DNA 
ve RNA’sını yok eden 

hava temizleyici

HER zevke ve her türlü banyo alanı-
na hitap eden tasarımlardan oluşan 
Inspira Koleksiyonu lavabo, klozet 
ve mobilya modelleriyle banyo tasa-

rımı konusunda ihtiyaç duyulan tüm ürünleri 
bir araya getiriyor. Yuvarlak, oval ve kare 
olmak üzere üç farklı tasarım çizgisine sahip 
olan lavabolarıyla koleksiyon, tüm banyolara 
uyum sağlayan ürünleriyle öne çıkıyor. 

Roca, Inspira Koleksiyonunda yeni 
teknolojileri tasarımlarına entegre ederken, 
fonksiyonel modelleriyle ihtiyaca yönelik ban-
yolar oluşturmaya imkan sağlıyor. 600, 800 ve 
1.000 milimetre olmak üzere üç farklı ölçüye 
sahip banyo mobilyaları; küçük banyolardan 
geniş alanlara kadar her mekana uyumlanıyor. 
600 milimetrelik lavabo modelleri, misafir 
banyoları veya dar alanlar için estetik ve işlev-
sel sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyor.

Şık ve modern dokunuşlarla 
zarif banyo tasarımlarına 
imkan tanıyan Roca’nın Inspira 
Koleksiyonu, kullanıcılara 
tasarımı ve fonksiyonelliği bir 
arada sunuyor. Vitrifiyeden 
banyo mobilyasına kadar tüm 
ihtiyaçlara yanıt verebilecek 
ürünlerden oluşan koleksiyon, 
her boyuttaki banyoya uyumlu 
lavabo, klozet ve mobilya 
modelleriyle banyolarda fark 
yaratıyor. Dayanıklı, ergonomik ve 
fonksiyonel yapısıyla Inspira, farklı 
zevklere hitap edebilecek çözümler 
sunuyor.

GÜNÜMÜZDE kötü iç hava kalitesi 
çevre ve insan sağlığına yönelik en 
ciddi tehditlerden biri olarak karşı-
mıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

göre, havalandırma sistemi ve hava sirkü-
lasyonu imkanının olmadığı mekanlarda bu 
tehdide karşı en iyi çözümlerden biri yeni nesil 
hava temizleyicileri kullanmak. Ürünlerini 
Bilkom Güvencesiyle Türkiye’de pazara sunan 
TCL Electronics’in tasarım ödüllü Breeva hava 

temizleyici serisi hem hava temizleyici hem de 
nemlendirici olarak 2’si bir arada özelliğiyle iç 
mekan hava kalitesinde önemli ölçüde iyileşme 
sağlıyor. TCL, Breeva serisinin kısa süre önce 
tanıtılan en yeni modeli Breeva Pro 400 Premi-
um’u Türkiye’de de satışa sundu. 42 metreka-
reye kadar olan alanlar için tasarlanan cihaz, 
yüksek Temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) ile 
bulunduğu ortamın havasındaki partikülleri 
son derece etkili bir şekilde toplayabiliyor.

En yenilikçi ürünlerini Bilkom güvencesi ile Türk kullanıcılarla 
buluşturan tüketici elektroniği uzmanı TCL Electronics, Breeva hava 

temizleyicilerinin IF Tasarım ödüllü yeni modeli Breeva Pro 400 
Premium’u Türkiye’de satışa sundu. Anyon teknolojisi ile çok sayıda 
negatif iyon üretebilen cihaz, bakteri ve zararlı mikroorganizmaların 

DNA ve RNA’sını yok ediyor, temiz bir hava sağlıyor.
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Enerji Yükselten Renk 
Kombinasyonları

TASARLADIĞI her model ile göz ka-
maştıran Papary Sunglasses, her tar-
za hitap eden geniş renk skalası ile 
tercih sebebi oluyor. Şık detayları ile 

kullanım konforu sağlayan Papary Sunglasses, 
fark yaratan cam ve çerçeve renk kombinas-
yonları ile stilinizi yansıtıyor.  

Tasarım ekibi ile tamamen el işçiliği ile 

İtalya'da üretilmekte olan markanın, bazı 
modelleri ise İtalyan teknolojisi kullanılarak 
el değmeden üretilmiştir. Göz sağlığını UV 
ışınlarından maksimum derecede koruyan, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı cam-
lara sahip olan Papary, cilde zarar vermeyen, 
materyali dayanıklı, hafif ve organik malze-
melerden üretilmiştir.

Özgün tasarım ürünleri ile yepyeni bir serüvenin başlangıcını oluşturan 
Papary Sunglasses, her tarz ve stile hitap eden çeşitleriyle ön plana 

çıkıyor. Mavi, siyah, turuncu ve lacivert renklerini skalasında bulunduran 
Papary Sunglasses, enerji yükselten renk kombinasyonlarıyla dikkat 

çekiyor. Kare, yuvarlak, çekik ve oval çeşitleriyle her yüz şekline uyum 
sağlayan Papary Sunglasses, özgün ve yaratıcı tasarımlarıyla gözlük 

modasına damga vuruyor.

NetWork, gücünü modern 
ve yalın çizgisinden alan kış 

koleksiyonunda birbirinden özel 
dış giyim tasarımlarına yer veriyor. 

Kaliteli kumaşları, ince işçilikleri 
ve rafine siluetleriyle NetWork 

kadınının radarına giren parçaların 
tamamı hem şehir hayatında hem 

de kış tatili destinasyonlarında lüks 
ve konforlu bir stil vaat ediyor.

CAMEL, kırmızı, lacivert, siyah ve gri 
tonlarından oluşan geniş seçkide, za-
mansız formlar ve özgün dokunuşlar 
başrol oynuyor. Çok yönlü kullanım 

özelliklerine sahip puffer mont ve yelekler ile 
farklı model seçenekleri bulunan kapitone 
kabanlar soğuk seyahat rotalarında yüksek 
dozda rahatlık ve sıcaklık vadediyor. Deri 
kabanlar çarpıcı yaka ve cep detaylarıyla kayak 
tatilinde sıcak tutacak sofistike görünümler 
oluştururken, farklı renk ve kumaş çeşitlerin-
den oluşan kazak ve hırka koleksiyonu kayak 
sonrası şömine başında geçirilecek vakitleri 
daha şık ve sıcak kılıyor. Özel tasarım slim 
fit montlar ise kayak pantolonun üzerine 
modern bir dokunuş yaparken, kayak sonrası 
müzik eşliğinde eğlencede de hem konforlu 
hem de göz alıcı bir görünüm yaratıyor.

Yeedi’nin 2’si 1 arada modeli 
olan mop station robot süpürge, 
kirli paspasları otomatik olarak 

yıkamak için kendi kendini 
temizleyen istasyonuyla birlikte 

geliyor.

GÜVENILIR ve kullanıcı dostu 
ürünler üreterek kullanıcıların 
temiz ve sağlıklı bir ev hayatına 
sahip olmalarında rol oynayan 
robot süpürge markası yeedi, 

mop station modelini piyasaya sundu. 2’si 
1 arada temizlik sunan mop station, kirli 
paspasları otomatik olarak temizlemek için 
kendi kendini temizleyen istasyonuyla birlikte 
geliyor. yeedi mop station, elle paspaslamayı 
taklit etmek için akıllı bir paspas sistemine 
de sahip. 180r/dk hızla dönen iki adet paspas 
pedi, 10N’lik kuvvetle aşağı doğru bir basınçla 
zemine sıkıca bastırılıyor. Bu durumda lekeler 
yumuşatılabiliyor ve kolaylıkla çıkarılabiliyor. 
Yerleşik halı algılama sensoru, halıların kirlen-
mesi durumunda ise paspas yaparken robot 
süpürgeyi akıllıca halıdan uzaklaştırıyor.

Etkili bir 
paspaslama 
performansı

Kayak 
tatiline hazır 

mısınız?
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HOLLYWOOD Yapımı olan ‘’Opera-
tionFortune’’ filminin tüm çekim 
ekibi ve bazı oyuncular çekimler 
boyunca Akra Hotels’de konaklar-

ken aynı zamanda filmin bazı sahne çekimleri 
ve provaları Akra Hotels’de gerçekleşti. Güven 
ve misafir memnuniyeti odaklı bakış açısı, 
güler yüzlü, samimi ve işinde profesyonel ekibi 
ile Akra Hotels’in içinde yer almaktan büyük 
keyif aldığı; Guy Ritchie’nin yapımcılığını ve 
yönetmenliğini üstlendiği; Jason Statham, 
Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızların 
başrollerde yer aldığı Operation Fortune filmi 
13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.

AKRA HOTELS, “OPERATION 
FORTUNE” FiLMi EKiBiNE EV 

SAHiPLiĞi YAPTI 

ANKUTSAN YÜKSELiŞiNE 
DEVAM EDİYOR

Huzur ve eğlenceyi tek 
bir alanda birleştiren 

yapılaşması, duygu ve 
deneyimleri ön plana 
çıkaran Urban Social 

konsepti ile Akra Hotels, 
misafirlerine sunduğu 

kusursuz ev sahipliğini 
bu kez sınırlar ötesine 

taşıdı. 

OLUKLU mukavva kutu sektörünün 
lider gücü ANKUTSAN; Merkezi 
İstanbul, Ankara ve İzmir 
dışındaki illerde olan şirketlerin 

yer aldığı Anadolu 500 listesinde bu yıl 
da başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
Ekonomist Dergisi ve Türkiye Ekonomi 
Bankası (TEB) işbirliğinde, 2021 verilerine 
göre düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 
500 şirketi” araştırmasında; bir önceki yıla 
kıyasla 26 sıra yükselerek en büyük 105. şirket 
oldu. Kurulduğu Antalya’dan yükselerek; 
Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ olmak 
üzere Türkiye’nin farklı illerindeki tesislerinde 
üstün teknoloji ile üretim yapan ANKUTSAN; 
Anadolu’nun yükselen gücü ve ülkemizin 
yıldız şirketlerinden biri olmaya devam 
ediyor. İhracatta da sektöründe açık ara lider 
olan ANKUTSAN; ülkemizin bayrağını tüm 
dünyada gururla dalgalandırıyor.

BILETINI 29 Ocak 2023’e kadaralan-
lar, Corendon Airlines’ın Almanya, 
Belçika, Hollanda, İngiltere, Avus-
turya, İsviçre ve Polonya ile Türkiye 

arasındaki uçuşlarından indirimli faydalana-
biliyor. Keyifli bir tatil için uçuşunu Corendon 
Airlines ile erkenden planlayanlar en avantajlı 
fiyatları yakalıyor. Ayrıntılı bilgi ve biletler, 
www.corendonairlines.com internet sitesinde 
ve yetkili seyahat acentelerinde sizleri bekliyor.

29 Ocak 2023’e kadar 
Corendon Airlines’tan 
rezervasyonunu yapanlar, 
1 Nisan – 31 Ekim 2023 
tarihleri arasında yüzde 50’ye 
varan indirimler ile uçmanın 
keyfini çıkaracak.

ERKEN 
REZERVASYON 
KAMPANYASI 

ANKUTSAN, yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracat 

hamleleriyle yükselmeye 
devam ediyor! Türkiye’nin 

5 farklı ilindeki 6 üretim 
tesisinde yılda 420.000 

ton oluklu mukavva levha 
ve kutu, 300.000 ton kağıt 

üretme kapasitesiyle 
hizmet veren ANKUTSAN; 

Ekonomist Dergisi 
“Anadolu’nun En Büyük 

500 şirketi” araştırması 
sonuçlarında, 26 basamak 

yükselerek 105. sırada yer aldı.

ANKUTSAN’DAN DEV YATIRIM
Anadolu’nun en büyük 105’nci şirketi olan 

Ankutsan, 70 milyon avro yatırım yaptığı Ada-
na’daki yeni fabrikasının çalışmalarına hızla 
devam ediyor. Bu yatırımla birlikte Adana’daki 
2. Kağıt fabrikasını açacak olan ANKUTSAN, 
yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde 
tamamlamayı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla 
birlikte, oluklu mukavva kutu ve levha üretimi 
için ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi kendi 
üretecek olan ANKUTSAN, en ileri teknoloji 
donanımıyla kurduğu yeni tesisi ile sektörün-
de dev bir adım atıyor.
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LARA BARUT COLLECTION’DAN ÜSTÜN 
SÜRDÜRÜLEBiLiR TURiZM BAŞARISI

LARA Barut Collection sürdürülebilir 
turizm adına önemli bir başarıya imza 
attı: Dünyada sürdürülebilir turizmin 

en önemli plaftormu olan Global Sustainable 
Tourism Council’ın (GSTC) sürdürülebilir 
yönetim ile sosyal, kültürel ve çevresel yaşama 
katkı odaklı üst düzey kriterlerini yerine 
getirdi. Bu bağlamda, Lara Barut Collection’ın 
sürdürülebilir turizm çalışmaları aldığı serti-
fikayla da uluslararası düzeyde kabul görmüş 
ve ödüllendirilmiş oldu.  GTSC’nin kurucu 
üyeleri arasında Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO), Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP), sivil toplum kuruluşu 
Rainforest Alliance ve Birleşmiş Milletler Vakfı 
bulunuyor.

TÜRKIYE’NIN YENI ROTASI: 
SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM

Türkiye ile GSTC arasında varılan anlaşma 
gittikçe önem kazanan sürdürülebilir tu-
rizmde Türkiye’yi uluslararası alanda daha da 
rekabetçi kılmayı hedefliyor. Varılan anlaşma 

doğrultusunda oteller için 2030 yılına kadar 
karşılamaları gereken 3 aşamalı kriterler be-
lirlendi. Uzun zamandır sürdürülebilirliği ana 
stratejilerinden biri olarak gören ve uygulayan 
Lara Barut Collection idari vazifelerin yanı sıra 
sosyal yaşam, kültürel miras ve doğal hayata 
yönelik çalışmalarıyla da kriterlerin %100’ünü 
daha şimdiden tamamladı. Bu sayede hak ka-
zandığı Sürdürülebilir Turizm Sertifikasıyla da 
alandaki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

YEŞIL ENERJI SERTIFIKALI ILK OTEL
Lara Barut Collection, WeCareAll projesi 

kapsamında gerçekleştirdiği iş birlikleriyle 
iklim krizi, doğal ve yeraltı kaynaklarının bi-
linçsizce tüketilmesine karşı mücadele ediyor. 
Karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir 
enerji kullanımını desteklemek amacıyla 
kullandığı elektriğin tamamını yeşil enerjiden 
sağlayan Lara Barut Collection, grubun bir 
diğer oteliAcanthus Cennet Barut Collection 
ile birlikte Akdeniz bölgesinde Yeşil Enerji 
Sertifikası’na hak kazanan ilk otel olmasıyla da 

ön plana çıkıyor. Lara Barut Collection bütün-
cül bir yaklaşımla hareket ettiği Barut Hotels 
WeCareAll Çevre Bilinci Projeleri ile hem sosyal 
ve kültürel hem de çevresel konulara büyük bir 
hassasiyetle yaklaşıyor. Tasarruf, inovasyon ve 
çevre komitelerinden gelen projeler ve öneriler 
dahilinde ortak bir akılla hareket ediyor. Plas-
tik ve atık miktarının azaltılması, satın almada 
yerel ürün ve tedarikçilerin kullanılması, su is-
rafının önlenmesi, güneş enerjisinden istifade 
edilmesi, çalışanlara çevre ve sürdürülebilirlik 
hakkında eğitim verilmesi gibi çalışmalara 
ağırlık veriyor.

YEREL MUTFAKTAN EVRENSEL TATLAR 
Yerel halkın sosyal ve ekonomik anlamdaki 

refahı için de projeler geliştiren Lara Barut 
Collection mönüsünde yerelden tedarik ettiği 
ürünlerle hazırlanan yiyeceklere yer veriyor. 
2017’de açılan ve adını Antalya’ya özgü bir bak-
lagil çeşidinden alan Tirmis A’la Carte, yöresel 
tatları dünyanın dört bir köşesinden gelen 
misafirlerine sunuyor.

Lara Barut Collection, dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC) tarafından tanınan Sürdürülebilir Turizm 

Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile GSTC arasında yapılan anlaşmaya göre 2030’a değin tamamlanması gereken 

kriterleri şimdiden yerine getiren Lara Barut Collection, bu sertifikayla uzun soluklu 
sürdürülebilirlik çalışmalarının karşılığını almış oldu.



TÜRKIYE YOL HARITASINI OLUŞTURDU
2022 yılı başında Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) ile işbirliği anlaşması 
yaparak “sürdürülebilir turizm yol haritasını” 
oluşturan Türkiye, bu anlaşma ile ‘sürdürü-
lebilir turizm alanında hükümet nezdinde’ 
anlaşma yapan ilk ülke oldu. Sürdürülebilir 
turizm alanında en yaygın ve en üst stan-
dartları belirleyen GSTC ile yapılan üç yıllık 
protokol ile Türkiye’nin turizm endüstrisi 
yeniden yapılandırılırken, bu amaçla ‘Ulusal 
Sürdürülebilir Turizm Programı’ oluşturuldu. 

Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı; 
konaklama tesisleri başta olmak üzere, 
destinasyonlar ve tur operatörlerini de içine 
alarak tüm turizm sektöründe dönüşümü-
nü sağlamayı amaçlıyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve TGA öncülüğünde tüm sektörle 
ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde 
ortaya konan Sürdürülebilir Turizm Programı 
kapsamında; 2023 yılı sonuna kadar Türki-
ye’de bulunan tüm konaklama tesislerinin 
programın 1. aşamasına uyum sağlaması 
zorunluluğu getirildi.
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KONYAALTI Uluslararası Kısa Film 
Festivali (KISFF), üç gün boyunca 
3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında 
Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet 

Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Dünyanın dört bir yanında kısa filmler 
Konyaaltı’nda izleyici ile buluşacak. Aynı 
şekilde yönetmenlerin yurt dışından Konyaaltı 
Uluslararası Kısa Film Festivali’ne gönderdik-
leri binlerce kısa film arasından festival seçkisi 
oluşturulacağı bildirildi. Festivalde, ticari 
olmayan kısa filmlere odaklanacağı; kurgu, 
belgeseller, animasyonlar, müzik videoları, 
deneysel filmler vb. kapsayıcılık ve erişilebi-
lirlik konusundaki başvuruları özellikle teşvik 
edileceği belirtildi. Konyaaltı Uluslararası Kısa 
Film Festivali (KISFF), Konyaaltı Belediyesi 
tarafından British Council Türkiye’nin desteği 
ve İngiltere’den Engelsiz Oska Film Festi-
vali’nin yürütücüsü Carousel platformu ile 
Almanya’dan Detmold Uluslararası Kısa Film 
Festivali’nin yürütücüsü Kulturund Art Initia-
tivee.V. eşliğinde gerçekleşeceği kaydedildi.

KÜRESEL KONULAR IŞLENECEK 
Konyaaltı Belediyesi’nin düzenleyeceği 

kısa film festivalinde ana konuların, iklim 
değişikliği, sağlık, insan hakları, mülteciler 
gibi küresel konular olacak. Çeşitlilik odaklı 
filmlerin sanatseverlerle buluşmasına özen 
göstereceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen, kısa filmlerle insana ait 
olan ne varsa, dünyanın bugününü ve gelece-
ğini ilgilendiren temel meseleler, insanca ve in-
sanla perdeye yansıyacağını belirtti. Festivalin 
kapsayıcılığından bahseden Esen, “Herkesin 
eşit şekilde kültürel yaşama katılma hakkını 
savunan bir anlayışla festivali düzenleyeceğiz. 
KISFF, çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve birlikteli-
ğin festivali olacak” şeklinde konuştu. 

ENGELSIZ FESTIVAL
Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali 

yönetmeni Levent Arslan, festivale eşit koşul-
larda katılımı sağlamak istediklerini ve engel-
siz bir festival yapmak için çaba harcadıklarını 

KONYAALTI, ULUSLARARASI 
KISA FiLM FESTiVALi 

EV SAHiPLiĞi YAPACAK

GLOBAL SÜRDÜRÜLEBiLiR TURiZM KONFERANSI, 
2023’DE ANTALYA’DA YAPILACAK  

Konyaaltı Belediyesinin ev sahipliğinde Konyaaltı 
Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında yüzlerce 

film izleyici ile buluşacak.

SÜRDÜRÜLEBILIR seyahat ve turizm 
için global standartları belirleyen ve bu 
kriterleri yöneten Global Sürdürülebi-
lir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından 

düzenlenen Global Sürdürülebilir Turizm 
Konseyi’nin 2023 Antalya konferansı; kamu 
kurumları, oteller, tur operatörleri, üniversite-
ler, kalkınma ajansları ve diğer sektör temsilci-
lerinden oluşan yerli ve yabancı 350’den fazla 
katılımcıya ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek 
olan konferansın içeriği eğitimler, toplantılar 
ve sosyal etkinliklerden oluşuyor.

Dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olan 
Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) her yıl farklı 
bir ülkede düzenlediği Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 2023 
yılında Antalya’da yapılacak. Mayıs ayında düzenlenecek olan 
ve Türkiye’nin ilk kez ev sahibi olacağı konferansın Antalya’da 
yapılacağının duyurusu, İspanya’nın Sevilla şehrinde 
düzenlenen 2022 GSTC Sürdürülebilir Turizm Konferansı’nda 
GSTC CEO’su Randy Durband tarafından yapıldı. 

aktardı. Etkinliklerde birlikte üreten ve birlikte 
tüketen bireyler olarak yer alacaklarını belirten 
Arslan, “Filmlerden hep beraber keyif almayı 
amaçlıyoruz. Festival, çeşitliliğin, katılımın 
ve birlikteliğin bir kutlaması olacak. KISFF’de 
yer almak isteyen sanatçılar bizimle iletişi-
me geçerek festivale katılabilirler. Atölyeler, 
sanat sergileri, canlı performanslar, konser ve 
söyleşilerin yanı sıra bir  KISFF klasiği haline 
dönüşecek ‘yönetmenler gecesi’ festivalin ana 
omurgasını oluşturacak. Böylece film yönet-
menlerinin seyirci ile Konyaaltı’nda buluşması 
mümkün kılınacak” diye konuştu. 

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 
festival programı www.konyaaltifilmfest.
com adresinde açıklanacak. Detaylı bilgi ve 
başvurular için info@konyaaltifilmfest.com ve 
konyaaltifilmfest instagram adresi üzerinden 
yapılacağı aktarıldı.
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SAĞLIK TURiZMiNiN KALBi 
ANTALYA’DA ATACAK

18. MEMORIAL ULUSLARARASI ÇOCUK 
RESiM YARIŞMASI BAŞLIYOR!

TURIZMIN başkenti Antalya, sağlık 
turizminin önde gelen firmalarını ve 
sağlık sektörü temsilcilerini bir araya 
getirmeye hazırlanıyor. Fuar, katı-

lımcılarına vereceği Dünya Medikal Turizm 
Örgütü onaylı Medikal Turizm Profesyoneli 
Sertifikası’yla da adından söz ettiriyor. 

Dünya Medikal Turizm Örgütü tarafından 
verilen ve dünyada geçerliliği olan en önemli 
Medikal Turizm Profesyoneli Sertifikası’nın-
talep üzerine de verileceği fuar, sağlayacağı 
işbirlikleriyle katılımcıların yüksek ölçüde 
verim alabileceği bir ortam sunuyor. Verilecek 
olan Medikal Turizm Profesyoneli Sertifikası 
hakkında bilgi veren The Future X Event Satış 
Müdürü Selda Kuzu, “Katılımcılar, Medikal 
Turizm Profesyoneli Sertifikası’nı alarak hem 
bir network'ün parçası oluyor hem de sürekli 
eğitim merkezine üye oluyor” diyerek sertifika 
hakkında açıklama yaptı.

“HEM ÜLKEMIZI HEM DE 
ŞEHRIMIZI TANITACAĞIZ”

Hastane ve klinik yöneticilerinden seyahat 
acenteleri ve hekimlerin katılım göstereceği 
fuarda Antalya’nın Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtasından yüzlerce sağlık turizmi kuruluşuna 
ev sahipliği yapacağının altını çizen Selda 
Kuzu, “Fuar, B2B toplantılarla farkını hisset-
tirecek. Türkiye’nin turizm başkenti Antal-
ya’nın bu fuara ev sahipliği yapması da hem 
şehrimiz hem de ülkemiz prestiji açısından 

Antalya Limak Atlantis 
Deluxe Otel’de 19-20 Ocak 
günlerinde düzenlenecek 

olan “Trust Antalya Hospital 
Exhibition Fuarı”, Asya, 

Avrupa ve Afrika kıtasından 
temsilcileri bir araya 

getirmeye hazırlanıyor. 

oldukça önemli. Fuar vesilesiyle bu üç kıtaya 
hem ülkemizi hem de şehrimizi tanıtma fırsatı 
bulacağız” ifadelerini kullandı.

AMAÇ, YABANCI ALICILARLA BULUŞTURMAK
Farklı kıtalardan alıcılarla prestijli hastane-

ler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim 
merkezleri, luxury oteller, estetik merkezleri, 
tanı merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm 
merkezleri ve sağlık turizmi firmaları arasında 
yüz yüze görüşmelerin yapılacağı fuarın 
konaklamalı olacağını ve günübirlik ziyaretçi-
lere kapalı olduğunu da belirten Selda Kuzu, 
“Amacımız; Türkiye sağlık ve medikal turizm 
sektörlerindeki ürün ve hizmetleri yabancı 
alıcılarla buluşturmak ve hatta bu süreçleri 
kurumsallaştırmak. Katılımcıların, kurum-
larını tanıtma fırsatı bularak, uzun vadeli iş 
birlikleri kurma imkânına sahip olmalarını 
istiyoruz” dedi.

“BIREBIR GÖRÜŞMELERLE ÇOK DEĞERLI 
IŞBIRLIKLERI SAĞLANACAK”

Türkiye’ye medikal turizm hareketlerini 
arttırarak Türkiye’ye daha çok hasta gelmesini 
de sağlama amacında olduklarının altını çizen 
Selda Kuzu şöyle devam ett: “Rusya ve Körfez 
ülkeleri başta olmak üzere BDT ve Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinden 300’ü aşkın hos-
tedbuyerın etkinlik kapsamında B2B toplan-
tıda Türk sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi 
firmalarıyla buluşturarak birebir görüşmeler 
yapacağız. Ayrıca Türk medikal firma ve sağlık 
kuruluşlarından projelerin alınmasını da 
hedefliyoruz.” 

Selda
Kuzu

“HAYALIMDEKI Doğa” konulu resim 
yarışması, bu yıl küresel olarak tüm 
insanlığı etkileyen çevre sorunları konu-
sunda farkındalık oluşturan ve gelecek 

nesillere bırakacağımız dünyanın çocukların 
gözünden nasıl hayal edildiğine dikkat çekilen 
bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Yarışma, 
geleceğimiz olan çocukların yaşamayı hayal et-
tikleri doğayı resmetmelerini, bu sayede doğayı 
koruma ve sürdürülebilir bir gelecek konusun-
da farkındalığı artırarak, renklerin ve sanatın 
iyileştirici gücüyle hayallerini yansıtmalarını 
amaçlıyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pedagoji 
Uzmanı Dr. Melda Alantar, resim yapmanın 
çocuk gelişimine önemli faydaları olduğunu 
belirterek şu bilgileri verdi: “Resim, özellikle 
küçük yaşlarda sözcüklerden daha güçlü bir 
anlatım aracıdır. Çocukların kişilik özellikleri-
ni, insanlar arası ilişkilerini ve değer yargılarını 
yansıtan güçlü bir araçtır. Bu nedenle, anne 

Memorial Sağlık Grubu, 18 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından çocuğa ulaştığı “Resim 
Yarışması”nı bu yıl uluslararası boyuta taşıdı. Tüm dünya çocuklarının katılımına açık olan 

Memorial Uluslararası Çocuk Resim Yarışması’nın konusu “Hayalimdeki Doğa”…
baba ve öğretmenlerin çocuklara çizme olanağı 
sağlamaları ve onu bu konuda cesaretlendir-
meleri yeterli olurken, ilerleyen dönemlerde 
ise çocuğun çizme eğilimini hızlandıracak bir 
eğitim yaklaşımı izlenmelidir. Resim yarış-
masında dereceye giren eser sahiplerinin 
ödüllendirilmeleri, çocukların özgüvenlerini 
desteklemekte ve yeteneklerinden haberdar ol-
malarını sağlaması sayesinde çocuk gelişimini 
desteklemektedir. Tüm okul öncesi, ilkokul ve 
ortaokul düzeyinde öğrencilerin katılabileceği 
yarışmanın son başvuru tarihi 1 Nisan…"

YARIŞMA KURALLARI
m Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 

olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.
m Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim 

kağıdına, pastel boya ile yapılacaktır.
m Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının 
adı soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı soyadı ve 

telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir 
kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

m Yarışmayakatılan çalışmalar, eser sahiplerine 
iade edilmeyecektir. Yalnızca dereceye giren 

eserler 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda 
eser sahiplerine verilebilir.

m Yarışmacılar resimlerini 1 Nisan 2023 
Cumartesi gününe kadar Memorial Ataşehir, 
Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarba-

kır, Dicle, Kayseri Hastaneleri ile Memorial 
Hizmet Hastanesi’ne elden veya posta yoluyla 

ulaştırabilirler.
m Kazananlar 17 Nisan Pazartesi günü 

www.memorial.com.tr’den duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
1. Vestel V TAB Z1Tablet, Bluetooth Kulaklık 
ve Belderia Bisiklet
2. Vestel Akıllı Saat ve Belderia Bisiklet
3. Belderia Bisiklet
4. Vestel Akıllı Saat ve Bluetooth Kulaklık 
5. Vestel Akıllı Saat 
Mansiyon: Akademi Çocuk Eğitim Seti
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ANTALYA’da son aylarda artan göç 
sorunu, Antalya Kent Konseyi Top-
lum Çalışma Grubu’nda ele alındı. 
Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda 

Toplum Çalışma Grubu Başkanı Ayşegül 
Nas moderatörlüğünde yapılan toplantıya 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri ve çalışma grubunun 
üyeleri katıldı. “Antalya’da yabancı göç sorunu” 
konulu toplantıda güncel veriler paylaşıldı. 
Temsilciler, kurumlarının Antalya’da yabancı-
lara yönelik hayata geçirdiği projeleri, yaşanan 
sorunlara çözümleri ve konuyla ilgili hizmet-
lerini anlattı. Sorunların tespiti ve çözüm 
önerilerinin de yapıldığı toplantının ardından 
hazırlanan raporda, Antalya’ya artan yabancı 
göçüyle birlikte ekonomiden barınmaya, ile-
tişim sorunlarından demografik yapıya kadar 
birçok sorun yaşandığına işaret edildi.

YABANCI ARTIŞI YÜZDE 40’A ÇIKTI
Raporda yer alan Türkiye İstatistik Kuru-

mu’nun (TÜİK) verilerine göre, Antalya’da 136 
bin 946 yabancı uyruklu yaşıyor. Antalya’da 
yaşayan yabancı nüfus artışıyüzde 25 iken son 
bir yılda yüzde 40’a yükseldi. Antalya’daki yer-
leşik yabancı uyruklu nüfus yoğunluğunda 29 
bin 691 kişiyle Rusya Federasyonu ilk sırada 
bulunuyor. Kazakistan 18 bin 214 kişiyle ikin-

ANTALYA KENT KONSEYi’NDEN 
GÜNCEL GÖÇ RAPORU

ÇiN VE TÜRKiYE ARASINDAKi 
iŞBiRLiĞi GENiŞLiYOR

Antalya Kent Konseyi Toplum 
Çalışma Grubu, artan yabancı 

göç sorununu görüştü, 
ardından ekonomiden 

barınmaya, iletişim 
sorunlarından demografik 

yapıya göç raporu hazırladı.

ci, İran 11 bin 620 kişiyle üçüncü, Almanya 
11 bin 328 kişiyle dördüncü, Kırgızistan 9 bin 
331 kişiyle beşinci, Ukrayna 8 bin 444 kişiyle 
altıncı sırada. Antalya, yabancı göçmen yerle-
şiminde İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada yer aldı. TÜİK’in Eylül 2022 verilerine 
göre, Antalya’da son bir yılda yabancılara 14 
bin 880 konut satışı gerçekleşti.

KONYAALTI, KEMER, MURATPAŞA ILK 
SIRALARDA

Antalya’nın çok kültürlü şehre döndüğü-
nün vurgulandığı raporda, “Antalya uyum 
politikaları çerçevesinde; Ruslar, Ukraynalılar, 
İranlılar ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

vatandaşlarının yerleşik hayat tercih ettik-
leri için en çok tercih ettikleri şehir Antalya. 
Sırasıyla Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa, 
Manavgat, Alanya, Kaş gibi turistik ilçeleri 
ilgi görüyor. Rusya ve Ukrayna’dan pek çok 
yatırımcı yatırımlarını Antalya’ya taşımak 
için başvurdu. Göçün pek çok bileşeninin 
olduğu biliniyor.Yerleşik yabancıların yerel 
hayata etkileri kapsamında kültürel, sosyal ve 
çevresel etkileri, turizm, inşaat, emlak, kamu 
sektörlerine, doğrudan yabancı yatırımlara, ti-
caret, gelir, istihdam ve eğitime etkisi olduğu 
görülüyor.Düzenli göçmenler ile düzensiz 
göçmenler konusunda ayrı ayrı çalışmalar 
yapılmalıdır” denildi.

ULUSAL Enerji Yatırım Kuruluşu, 
“Türkiye’deki Çinli İşletmelerin 
Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama-
ları Raporu” ile Çin ve Türkiye’deki 

düşünce kuruluşları arasındaki iş birliğine 
ilişkin “Yeşil Enerji ve Enerji Endüstrisinin 
Geliştirilmesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesi 
- “Bir Kuşak, Bir Yol” Bağlamında Ulusal Enerji 
Yatırımlarının Türkiye’deki Projeleri Örneği” 
raporlarını yayınladı. 

YENI BIR DOSTLUK SAYFASI 
Söz konusu rapor, iki ülkenin işletmeleri 

ve halkları arasında yeni bir dostluk sayfasını 
açmak amacıyla, Ulusal Enerji Yatırım Kuru-
luşu, Çin Elektrik Enerjisi İnşaatı, Çin Enerji 
İnşaatı, Çin Kimya, Çin Demiryolu Araçları 
Şirketi ve Çin Ulusal Makine Sanayi Şirketi 
gibi, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma kavra-
mını uygulayan ve kurumsal sosyal sorum-
luluklarını yerine getiren Çinli işletmelerin 
tipik örneklerini ve bunların olumlu etkilerini 
ortaya koyuyor.

Ulusal Enerji Yatırım 
Kuruluşu, Çin ve Türkiye’de 

sürdürülebilir kalkınmaya 
ilişkin yıllık iki raporunu 

yayınladı. 

 IKI ÜLKE ARASINDA YENI GELECEĞIN YOLU
Çin ve Türkiye’deki düşünce kuruluşları 

arasındaki iş birliğine ilişkin rapor olan “Yeşil 
Enerji ve Enerji Endüstrisinin Geliştirilmesin-
de İşbirliğinin Güçlendirilmesi - “Bir Kuşak, 
Bir Yol” Bağlamında Ulusal Enerji Yatırımları-
nın Türkiye’deki Projeleri Örneği” ise Çin-Tür-
kiye iş birliğine ilişkin ilk sektör raporu. Yeşil 
enerji alanında uluslararası işbirliği beklenti-
lerine odaklanan rapor, Zhejiang Uluslararası 
Çalışmalar Üniversitesi’nden Çevre-Akdeniz 
Çalışmaları Enstitüsü ve Türkiye’deki İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nden uzmanlar tarafın-

dan derlendi. 
Rapor, “Türkiye’deki Çinli Enerji Şirketle-

rinin Mevcut Gelişimi”, “Türkiye’nin Enerji 
ve Elektrik Enerjisi Endüstrisinin Mevcut 
Durumu”, “Yeşil Enerji ve Elektrik Endüstrisi-
nin Geliştirilmesinde Çin-Türkiye İşbirliğinin 
Fırsatları ve Zorlukları” ve “Politika Önerileri” 
olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Rapor-
da Türk endüstrisindeki durumun derinleme-
sine bir analizi sunulurken, hem Çin hem de 
Türkiye açısından gelecek enerji inşa etmenin 
yolu araştırılıyor.



BAŞKAN Bahar açıklamasında şunları 
kaydetti: “TÜİK İl GSYH tahminleri-
ne göre Antalya’nın 2021 yılı GSYH 
hacmi 208 milyar TL veya 2021 yılı 

kuruyla23 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 
2020 yılında pandemi etkisiyle yüzde 24,1 ora-
nında daralan Antalya ekonomisi 2021yılında 
Türkiye ekonomisindeki yüzde 11,4 büyüme 
oranını aşarak yüzde 26,5 büyümeyle rekor 
kırmış vepandemi kayıplarını önemli oranda 
telafi etmiştir. Antalya büyüme hızında birinci, 
Türkiye GSYH’sına katkı oranında dördüncü, il 
GSYH değerinde altıncı sırada yer almıştır.

ANTALYA HIZMET SEKTÖRÜ %55,8 BÜYÜDÜ
2021 yılında ilimizde tarım sektörü yüzde 

8,5 oranında daralırken sanayi sektörü yüzde 
19,1, inşaat sektörüyüzde 16,3, hizmet sektö-
rü yüzde 55,8 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Tarım sektöründe girdi maliyetlerindeartış 

ve ihracatta yavaşlama daralmaya yol açarken 
hizmet sektörü turizmdeki toparlanmaya 
bağlıolarak, sanayi sektörü de yine turizmin 
ve ihracatın katkısıyla yüksek büyüme elde 
etmişlerdir.

BATI AKDENIZ, TÜRKIYE BÜYÜMESINE 
EN ÇOK KATKI VEREN 4. BÖLGE

Antalya’nın öncülüğünde Batı Akdeniz 
Bölgesi’nde de ekonomik büyüme hızı 2021 
yılında yüzde 22oranıyla en yüksek düze-
ye çıkmıştır. Bölgemiz GSYH hacminde ve 
Türkiye ekonomisi büyümesinekatkıda altıncı 
bölge olmuştur. Antalya, ekonomisindeki 
büyüme ivmesinin 2022 yılında korumuş, 
bu yılı da Türkiyeortalamasının üzerinde bir 
performansla tamamlayacaktır. Buna rağmen 
Antalya’da 2021 yılı kişi başıgelirinin 8.983 
dolar düzeyinde olması ve Antalya’nın kişi başı 
gelirde 9.592 dolar olan Türkiyeortalamasının 

altında kalarak 16’ncı sırada yer almasına, 
bu durumun orta gelir tuzağında kalmakan-
lamına geldiğine dikkat çekmek istiyorum. 
Turizmi, tarımı, sanayisi, her şeyden önce 
eşsizcoğrafyası, doğal ve tarihi zenginliğiyle 
Antalya gibi bir ilin orta gelir çıkmazında 
zaman kaybetmesikabul edilemez. 

ANTALYA’NIN POTANSIYELI 
KIŞI BAŞI GELIRE DE YANSIMALI 

Antalya sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık 
ilkelerine uymak koşuluyla katma değerli üreti-
me yönelerek kişi başı gelirdehızla İstanbul, 
Ankara gibi illerin düzeyine yaklaşmalıdır. 
Antalya’nın potansiyeli kişi başına gelire de 
yansımalıdır. Dolayısıyla 2021 yılının büyü-
me rekorunu,yüksek, ama kaliteli büyüme 
stratejisiyle ilimizi üst gelir düzeyine çıkarma 
hedefinde bize güç verenbir gelişme olarak 
kaydediyoruz.”
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ANTALYA 
BÜYÜME 
HIZINDA 

BiRiNCi, KiŞi 
BAŞI GELiRDE 

16’NCI

iMOS SiSTEMi HALKIN KULLANIMINA AÇIK

Antalya’nın 2021 yılında 
pandemi kayıplarını önemli 
oranda telafi ederek büyü-
me hızında birinci, Türkiye 
GSYH’sına katkı oranında 
dördüncü olarak büyük bir 
başarı elde ettiğini belirten 
ATSO Başkanı Ali Bahar, kişi 
başı gelirde ise Türkiye orta-
lamasının altında kaldıklarını, 
sürdürülebilirlik ve kapsayıcı-
lık ilkelerine uyarak Antalya’yı 
kişi başı gelirde de İstanbul, 
Ankara gibi illere yaklaştıra-
caklarını söyledi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı 
ve kimlikli kent vizyonu çerçevesinde 
Antalya il sınırlarında gerçekleştirilen 

planlama çalışmalarınahalkın doğrudan ulaşa-
bilmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Otomas-
yon Sistemi (İMOS) vatandaşın kullanımına 
açıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi’nin 
ortak çalışmasıyla ilk etapta kurum içerisinde 
kullanıma açılan İMOS sistemine artık tüm 
vatandaşlar erişebiliyor.

KENT BILGI SISTEMI
Vatandaş www.antalya.bel.tr adresinden 

yer alan kurumsal bölümünden imar,daha 
sonra ise kent bilgi sistemine girerek kendi 
parselinin hangi kullanımda kaldığını göre-
bilecek. Uygulama sadece alt ölçekli planlar 
değil 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 
Nazım İmar Planı, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 
olan 1/1000 ölçekli alanların imar durumlarına 
ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
bu çalışmaylaimar planlarında yer alan otoban, 
çevreyolu ve yeni açılacak yollarını nereden 
geçeceğini rahatlıkla öğrenebilecek.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi imar planlarının 
şeffaf ve ulaşılabilirliğini 
sağlamak amacıyla hayata 
geçirdiği İmar Otomasyon 
Sistemi (İMOS) Antalyalıların 
kullanımına açıldı. Vatandaş 
imar planlarını sorgulamak 
için Büyükşehir Belediyesi’ne 
gelmedeninternet üzerinden 
erişebilecek.

BELEDIYEYE GELMEDEN 
INTERNET ÜZERINDEN ERIŞIM 

Daha önceden imar planları hakkında bilgi 
almak için Büyükşehir Belediyesi veya başka 
kurumlara gitmek zorunda kalan vatandaşlar, 
Büyükşehir’in çalışmasıyla kurum kurum 
dolaşmak zorunda kalmadan istedikleri yerden 
cep telefonlarıyla istediği parsellerin plan 
bilgilerine ulaşabilecek. 2022 yılı içerisinde 
vatandaşın kullanıma açılan İMOS sistemini 14 

bin kişi ziyaret ederek 37 bin defa aktif olarak 
kullandı. Uygulama ile 14 bin vatandaş Bü-
yükşehir Belediyesine gelmeden bulundukları 
noktadan plan bilgilerine ulaşmış oldu.

Ayrıcı sistem üzerinde vatandaşlar her 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden 
geçen planlara ve plan raporlarına ulaşabiliyor. 
Uygulama ile Antalyalılar şeffaf belediyecilik 
anlayışı ile doğrudan planlara erişebiliyor.



CK Enerji’nin kıt kaynakların verimli 
kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının 
oluşturulması hedefi ile 2018 yılından 
itibaren hayata geçirdiği Enerji Okur-

yazarlığı Projesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda çocuklar ile buluştu. Antalya Valiliği 
himayesinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik arasında 
bir ay önce imzalanan protokolün ardından 
belirlenen pilot okullarda eğitimler başladı. 
CK Enerji Akdeniz Elektrik uzmanları bugüne 
kadar toplam 5 okulda, enerji okuryazarlığı 
eğitimlerini tamamlayarak 500 çocuğa ulaştı. 
Proje kapsamında haziran ortasına kadar 5 bin 
öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“EĞITIMI TAMAMLAYAN ÇOCUKLARA 
ENERJI ELÇISI SERTIFIKASI VERILIYOR”
CK Enerji Akdeniz Elektrik, “Enerji 

Okuryazarlığı Projesi” kapsamında Antal-
ya’da belirlenen toplam 50 okulda 2022-2023 

Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 3. ve 4. sınıf, 
ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin 
ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kul-
lanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji 
tasarruf yöntemleri” anlatılıyor.  Eğitim alan 
öğrencilere enerji elçisi sertifikası verilirken ye-
şil enerji konusunda da toplumsal farkındalık 
için ilk adım atılıyor. Ayrıca Enerji Okuryazar-
lığı eğitimlerinin sonuçlarını ölçümlemek için 
eğitim öncesi ve sonrasını kapsayan 6 aylık 
dönemlerdeki elektrik faturaları takip edilerek 
tüketimlerini en fazla düşüren 3 okula ödül 
verilmesi yönünde de çalışma yürütülüyor. 

“5 BIN ÖĞRENCI ILE 5 BIN AILEYE DE 
ULAŞMIŞ OLACAĞIZ”

CK Enerji’nin Enerji Okuryazarlığı Projesi 
ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştığını 
belirten CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Mü-
dürü Fahrettin Tunç, “2018 yılından itibaren 
başlatılan bu projenin tüketicilerin elektrik 

faturasındaki kalemleri tek tek görmesine 
olanak veren ‘şeffaf fatura’, en çok kullanı-
lan elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik 
tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama 
butonu’, bilinçli elektrik kullanımını destekle-
mek üzere de ‘tüketici kitapçığı ve ‘verimlilik 
önlemleri’ gibi birçok ayağı var. Bunlardan 
biri de geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik 
olarak ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen 
eğitimler. 2019 yılında bölgemize başlattığı-
mız bu projeyi geçtiğimiz günlerde yaptığımız 
protokol ile yeniledik. İmzalamış olduğumuz 
protokol kapsamında Antalya’da toplamda 50 
okulda eğitim vererek gençlerimizi elektriğin 
üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği 
aşamaları, enerjinin verimli kullanımının öne-
mini aktaracağız. Arkadaşlarımız ilk eğitim-
lere başladı. Hedefimiz toplam 5 bin öğrenci 
ile 5 bin aileye ulaşarak, enerji kaynaklarının 
doğru ve verimli kullanımı konusunda destek 
sunmak” dedi.
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ANTALYA’DA ENERJi 
OKURYAZARLIĞI 

EĞiTiMLERi BAŞLADI

ÜRETEN KADINLAR KAZANAN YARINLAR PROJESi 
EN iYi UYGULAMA SEÇiLDi

Antalya Valiliği himayesinde, bir ay önce 
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK 
Enerji Akdeniz Elektrik arasında imzalanan 
protokolün ardından pilot okullarda enerji 
okuryazarlığı eğitimleri başladı. CK Enerji 
Akdeniz Elektrik uzmanları bugüne kadar 
5 okulda 500’e yakın öğrenciye enerji 
okuryazarlığı eğitimleri verdi. Hedef, 2022-
2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar 5 
bin öğrenciye ulaşmak.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin kadınların 
ekonomiye ve istihdama 
katkı sağlaması amacıyla 

başlattığı Üreten Kadınlar, 
Kazanan Yarınlar Projesi, 

başarısını ödülle taçlandırdı. 
Proje, Sosyal Demokrasi Vakfı 

(SODEV) tarafından Kadın 
Kooperatiflerinin ve Kadın 

Girişimciliğinin Arttırılmasına 
Yönelik Sunulan En İyi 

Uygulama seçildi. 

SOSYAL Demokrasi Vakfı (SODEV) 
ve merkezi İsveç’te bulunan Olof 
Palme International Center işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Cinsiyet Eşitlikçi 

Dönüşüm Ödülleri” sahiplerini buldu. Türkiye 
çapındaki belediyelerin kadınlara yönelik 
cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük çalışma-
larının değerlendirildiği yarışmada Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin “Üreten Kadınlar, 
Kazanan Yarınlar Projesi” Kadın Kooperatifle-
rinin ve Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına 
Yönelik Sunulan En İyi Uygulama ödülüne 
layık görüldü. 
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ANTALYA OSB’DE 
“SIFIR ATIK” iÇiN 

YENi YATIRIM

KADINLARA 
KANSER 

TARAMASI 
HiZMETi

KONYAALTI Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği 
protokolü kapsamında, kırsal ma-

hallelerde yaşayan kadınlara serviks ve meme 
kanseri taraması yaptırıyor. 2020 yılında 92 
kadına yaptırılan taramaların ardından pan-
demi nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden 
başladı. 25 Kasım 2022 itibariyle yeniden 
hayata geçirilen sağlık taraması çalışmasında 
30 ile 70 yaş arası 23 kadına daha serviks 
ve meme kanseri taraması yaptırıldı. Çeşitli 
mahallelerden kadınlara sağlık taraması 
yapılan çalışmalar kapsamında, öncelikle 
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Konyaaltı Belediyesi,  yaşları 
30 ile 70 arasında değişen 

kadınlara meme kanseri 
taraması yaptırıyor. 

mahalle muhtarları ile iletişim kurularak 
sağlık taraması yaptırmak isteyen kadınlar 
belirleniyor. Muhtar tarafından belirlenen 
isim listesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli 
tarafından tek tek aranarak bilgi veriliyor ve 
kadınlar evlerinden servisle alınarak sağlık 
taraması işlemleri gerçekleştiriliyor. Sağlık 
taraması çalışmalarının çeşitli mahallelerde 
her Cuma günü yapılmaya devam edileceği 
bildirildi. Kırsal mahallelerdeki kadınlara 

yönelik başlattıkları çalışmanın pandemi son-
rası yeniden başladığını ifade eden Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, meme kanseri-
nin kadınlarda en sık görülen hastalıklardan 
biri olduğunu söyledi. Erken teşhisi halinde 
hastanın tedavi ile sağlığına kavuşmasının 
mümkün olduğunu aktaran Esen, hedefle-
rinin, kırsal mahallelerde tarama yaptırmak 
isteyen bütün kadınlara ulaşmak olduğunu 
aktardı.

Temiz bir çevre hedefiyle yola çıkan 
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında kompost 
üretimine başladı.

ANTALYA Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında idari hizmet binası ve 
otelinde oluşan yemek öncesi-son-

rası organik atıkları, çay posaları ve peyzaj 
atıklarından kompost üretmeye başladı. 
Antalya OSB Park ve Bahçeler Müdürlüğü yer-
leşkesine kurulan tesiste üretilen kompost, 
tüm peyzaj alanlarında toprak zenginleştirici 
olarak kullanılacak.

KARBON SALINIMI DA AZALACAK
Kompost tesisi ile yılda 260 ton organik 

atığı geri kazandıracaklarını belirten Antal-
ya OSB Başkanı Ali Bahar, bu sayede gübre 
kullanımının azalacağını, organik maddenin 
artarak toprağın zenginleşeceğini ve su tutma 
kabiliyetini arttırılarak sulama maliyetinin 
düşürüleceğini söyledi. Kompostun yarata-
cağı bu etki ile özellikle yaz aylarında yapılan 

sulamada kullanılacak sudan önemli oranda 
tasarruf edileceğini aktaran Bahar, “Tankerle 
sulama yapılan alanlarda sulama maliyetle-
rini azaltmakla birlikte, taşıtlarda kullanılan 
motorinden kaynaklı emisyonunda da düşü-
rülmesi, su ve karbon ayak izinin her geçen 
gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, 
hem kendi hem de etkilediği diğer alanlardaki 
karbon salınımını azaltacaktır” dedi.

DEĞERLERIMIZI HATIRLATIYORUZ
Çöp konteynerlerine atılmayan yemekha-

ne ve çay ocakları atıklarının ayrı toplanma-
sıyla birlikte Antalya OSB’deki atık miktarının 
kaynağında azaltılmış olacağını, atık taşıma 
ve bertaraf maliyetlerinde tasarruf sağlanaca-
ğını da dikkat çeken Bahar, “Belediye katı atık 
düzenli depolama sahalarına giden atık mik-
tarının azalması sonucu depolama sahaları-
nın ömrünün uzaması, taşıma ve bertaraftan 

kaynaklı karbon salınımının düşürülmesi gibi 
de birçok dolaylı fayda sağlanmış olacaktır. Bi-
zim kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 
gıda atıklarının çöpe atılmaması hassasiyetini 
de hatırlamak, hatırlatmak ve değerlerimizi 
genç nesillere aktarmak istiyoruz. Yapılan her 
olumlu çalışmanın, kendi alanımız dışın-
da diğer alanlara olan etkisini gözlemliyor 
ve deneyimleme fırsatı buluyoruz. Bunun 
farkındalığıyla hareket ettiğimiz Bölgemizde, 
başlatmış olduğumuz bu çalışmanın ilimize ve 
tüm ülkemize örnek teşkil etmesini, kom-
postun toprak iyileştirici olarak şehir peyzaj 
uygulamalarında, spor sahalarının çevre 
yeşillendirmelerinde, tarla ve bahçelerde, 
seracılıkta, eğimli yamaç ve yollarda erozyonu 
engellemek üzere toprak özelliklerini iyileştir-
mede, yanmış orman alanlarının iyileştirilme-
sinde kullanılarak yaygınlaşmasını diliyoruz” 
şeklinde konuştu. 
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TURIZMIN önemli bir parçası olan 
araç kiralama sektörünün yüzünü 
güldürecek müjdeyi, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü ve ATSO 

Başkanı Ali Bahar verdi.  Kepez Belediyesi ve 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın güç birli-
ğiyle, araç kiralama sektörünün büyük çıkmazı 
olan ruhsat sorunu çözüldü.  ATSO Başkanı Ali 
Bahar, beraberindeki heyetle Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret ederek, 

sorunun ivedilikle çözülmesinden dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Araç kiralama 
sektörünün farklı sorunlarının da ele alındığı 
buluşmaya, ATSO Başkan Yardımcısı Fatih 
Kabadayı, ATSO Meclis Üyeleri Ziya Özden 
Tezgel, Cafer Yüce, Araç Kiralama Kuruluşları 
Derneği (AKKDER) Başkanı Çiğdem Koşan ve 
yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir sorunun 

ARAÇ KiRALAMA 
SEKTÖRÜNE 

KEPEZ MÜJDESi!

Kepez Belediyesi ve Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın güç birliğiyle, araç 
kiralama sektörünün kanayan yarısı 
haline gelen ruhsat sorunu çözüldü.  
Artık, Kepez Belediyesi sınırları 
içerisinde araç kiralama kuruluşlarına 
‘İdari Büro Ruhsatı’ verilebilecek. 

daha birlikte ve beraberce çözümlenmesinden 
dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TURIZME DEĞER KATAN BIR SEKTÖR 
Araç kiralama sektörünün ruhsata ve 

çalışma koşullarına ilişkin bir takım talepleri ol-
duğunu bildiren Başkan Tütüncü, “O taleplerin 
çözümüne ilişkin bir araya geldik. Araç kirala-
ma sektörü, turistik bir şehir olması sebebiyle 
Antalya’ya çok değer katan, Antalya ekonomisi-
ne de artı değerler ekleyen sektörlerin başında 
geliyor. Turizmin destekleyici sektörlerinden 
birisi… Onların bir takım mevzuatlardan 
kaynaklı aşılması gereken talepleri vardı. Onları 
ortak akıl zeminiyle çözümcül bir belediyecilik 
anlayışıyla hep birlikte bugün çözmüş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. 

“ÇOK HIZLI ÇÖZÜM GETIRDINIZ” 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

Başkanı Ali Bahar da, araç kiralama sektörünün 
sorununun kısa sürede çözümlenmesinden 
dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.  ATSO 
çatısı altında 49 meslek komitesi olduğunu, bu 
ziyareti de ‘Araç Kiralama Komitesi’ ile beraber 
gerçekleştirdiklerini bildirdi. Başkan Bahar, 
“Komitelerimizin sorunlarını çözeceğimiz ça-
lışmalarımız olacak. Buda onlardan bir tanesi… 
Kepez Belediyemizin çok hızlı olduğunu biliyo-
ruz. Hakan Başkanımızın, çok pratik çözümler 
getirdiğini, hem toplumu rahatlatmak, hem iş 
hayatını rahatlatmak için neler yaptığını çok iyi 
biliyoruz. Buda onlardan bir tanesi oldu.” dedi. 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı 
Ali Bahar, araç kiralama sektörünün ruhsat 
sorununa çok hızlı çözüm getirdiği için Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür 
ederek, sözlerini tamamladı.
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KIRCAMi’DE 
TAPU iÇiN 
SON ADIM

ANTALYA’da 40 yılı aşkın süredir 
yaşandığı Kırcami’de Tapu Müdür-
lüğü’nün parselasyon dosyaları 
üzerindeki teknik inceleme süreci 

tamamlandı. Başkan Uysal, dosyaların tapu 
tescil işlemleri için Muratpaşa Tapu Müdürlü-
ğü’ne gönderildiği müjdesini verdi.  

Sürecin bölgenin Aspendos Bulvarı gü-
neyinde kalan 7 mahallesinde bin 300 imar 
parselini ilgilendirdiğini belirten Başkan Uy-
sal, “Bulvarın kuzeyinde bulunan 75 ayrı imar 

adası için haziran ayında yapı inşa edebilmek 
ve inşaat ruhsatı alabilmek için gerekli olan 
imar çap belgesini vermeye başladık. Güney 
bölgede de tapu tescil işlemleri tamamlanınca 
aynı süreç işleyecek” diye konuştu.  

Tapu tescil işleminin yapılacağı bölgede bin 
300 imar parselinin bulunduğu kaydeden Baş-
kan Uysal, “Sürecin bir an önce tamamlanma-
sını ve Kırcamili komşularımıza analarının ak 
sütü gibi helal olan tapularını teslim etmeyi 
sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Kırcami’de 

tapu tescil işlemleri için 
dosyaların Muratpaşa Tapu 

Müdürlüğü’ne gönderildiğini 
açıkladı. Başkan Uysal, 

“Sürecin bir an önce 
tamamlanmasını ve Kırcamili 
komşularımıza analarının ak 
sütü gibi helal olan tapularını 

teslim etmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz” dedi.

“14 Ocak 1984 yılında değerli meslek 
büyüklerimizin girişimleriyle kurulan 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti bugün 39 
yaşında. Gücünü basın meslek ilkele-

rinden ve köklü geçmişinden alan Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün açtığı medeniyet yolunda ilerlemeye, 
gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumaya, 
üyelerinin mesleki ve sosyal gelişimini 
sağlamaya yönelik projeler geliştirmeye devam 
etmektedir. Antalya Basın Ödülleri, eğitim 
bursları, uluslararası düzeyde basın meslek 
örgütleriyle yürütülen işbirliği projeleri başta 
olmak üzere kentimizin ve ülkemizin gelişimi 
için var gücümüzle çalışmaktayız.

Cemiyetimizin 39. yılını kutladığımız bir 
dönemde üzülerek görüyoruz ki ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar basın 
çalışanlarını ve işverenleri de olumsuz etki-
lemektedir. Bir yandan basın çalışanlarının 
maaşları ve özlük hakları her geçen gün geriye 
gitmekte, diğer yandan ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle basın kuruluşları yayınlarını devam 
ettirmekte zorlanmaktadır. Siyasi iktidar 
çevrelerinde yoğun olmak üzere demokratik 

olgunluktan uzak tehdit ve yıldırma dili basın 
ve ifade özgürlüğünü tehdit etmekte, idari, 
adli ve yargı süreçleri gazetecilik mesleğinin 
aleyhine işlemektedir.

Bir süre önce yürürlüğe giren Basın Kanu-
nu ile buna bağlı olarak Basın İlan Kurumu 
Genel Kurulu’nda kabul edilen Resmi İlan ve 
Reklam Yönetmeliği sektörün gerçeklerinden 
uzak, anti demokratik hükümler içeren, yerel 
gazetelerin ve yerel internet haber sitelerinin 
altından kalkamayacağı düzenlemeler içer-
mektedir. Üzücüdür ki gerek kanun sürecinde, 
gerekse yönetmelik sürecinde basın meslek 
örgütlerinin ve süreli yayın sahiplerinin eleşti-
rileri ve talepleri de dikkate alınmamıştır.

Tüm olumsuzluklara rağmen elbet bir gün 
basın sektörü de hak ettiği saygıyı görecektir. 
Tüm mücadelemiz bu yöndedir. Bu vesileyle 
39.yıl dönümümüzü kutluyoruz. Gelişmiş 
demokrasilerde olduğu gibi basın ve ifade 
özgürlüğü önündeki engellerin kalktığı, basın 
kuruluşlarının ve basın emekçilerinin ekono-
mik özgürlüğüne kavuştuğu günler görmeyi 
diliyoruz.

Saygılarımızla...”

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC) Başkanı İdris Taş, 

AGC’nin 39’uncu kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 

yazılı bir açıklama yaptı. 
Başkan Taş açıklamasında, 

AGC’nin gücünü basın 
meslek ilkelerinden ve köklü 

geçmişinden aldığını belirterek 
şu ifadelere yer verdi:

CITYGÜNDEM
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Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum, beni 2007 yılında yayıncılık alanında 
‘Başarılı İş Kadını’ ödülüyle  onurlandıran, Antalya İş Kadınları Derneği’nin (ANTİKAD) 
Başkanı; Mali Müşavir Fatma Kotanak oldu. ‘Muhasebe Denetimi’ konusunda yüksek 
lisans sahibi olan kıymetli arkadaşım, 2023 yılı ilk on günlük süreçteki mali gelişmeler 
hakkında değerlendirmelerde bulunurken, başkanı olduğu ANTİKAD’ın da faaliyetleri, 
amaç ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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“Kadınların her alanda eşit 
şekilde var olması için kararlılıkla 
çalışmaya devam ediyoruz!”

ANTİKAD BAŞKANI 
FATMA KOTANAK:

FATMA Kotanak ile sohbetimizin 
detaylarını paylaşmadan önce, 
kendisini sizlere kısaca tanıtmak 
isterim. Fatma Kotanak; 07.10.1974, 

Hatay doğumlu. Üniversite dahil tüm 
eğitimini doğup büyüdüğü şehir; Antakya’da 
tamamlamış. Evli ve 20 ile 15 yaşlarında iki 
oğlu olan Antalya İş Kadınları Derneği’nin 
Başkanı Fatma Kotanak, Mali Müşavir 
olarak kendi bürosunda, donanımlı ekibiyle 
mesleğini icra ediyor.

Ve, işte ilginizi çekeceğine inandığım 
sohbetimizden önemli detaylar…
m Sürekli yenilenen, kanun 

değişiklikleri gerçekleşen, uygulama 
güncellemeleri olan bir iş alanın var. 
Bu şartlarda ekibinle birlikte nasıl bir 

çalışma sistemi geliştirdiniz?
Güncel kalabilmek için; sürekli okumanız, 

takipte olmanız, yetkin bir ekip ile çalışmanız 
gerekiyor. Öncelikle ekibimi sürekli bir eğitim 
ve iş bölümü ile güncel tutmaya çalışıyorum. 
Mevzuat değişikliği sebebi ile güncel bilgiye 
ulaşabilmek için ilgili olduğu kurumlar dışında 
farklı birkaç yayını takip ediyorum. Yapmakta 
olduğumuz güncel işleri teknolojiyi kullanarak 
hızlandırıp nitelikli müşavirlik hizmeti 
veriyoruz. 
m Mesela, 2023’ün gelmesiyle birlikte 

alanınızda gelişen en önemli uygulama 
nedir desem?

Henüz ocak ayının ikinci haftasındayız. 
Buna rağmen birçok yeni uygulama var 
elbette. 

Bu iki haftada farklı bir çok sektörü 
etkileyen tebliğler yayınlandı. Yayınlanan 
tebliğlerden direk bizlerin uygulamalarını 
etkileyenlerden vergi ve harç oranlarındaki 
değişiklik ile yeniden değerlemeden 
bahsedebilirim. 
m Antalya Iş Kadınları Derneği 

(ANTIKAD) Başkanısın. ANTIKAD ne 
amaçla kurulmuştur, hedefleri nelerdir 
kısaca anlatmak ister misin?

Antalya İş Kadınları Derneği 2004 
yılında, kadının üreterek ve varlığını ortaya 
koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol 
almasını sağlama amacı ile kurulmuş bir 
dernektir. Mesleki ve ticari yönden nitelikli, 
girişimci ruha sahip, kişilik itibariyle saygın, 
çağdaş, yenilikçi ve üretken, cesaretli, bilime 
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ve uzmanlığa değer veren iş kadınlarını 
desteklemek ve yenilerini iş dünyasına 
kazandırmak, kadını hayatının her alanında 
destekleyerek onun bilinç ve duyarlılığını 
geliştirmesine destek olacak eğitim, seminer 
ve sosyal araştırmalarla projelerde yer 
almasını sağlamak ve böylelikle sürdürülebilir 
bir bilinç oluşturmak hedefi ile çalışmaktadır. 
m Derneğin ne gibi faaliyetleri var, 

okuyucularımız için kısaca bahsedebilir 
misin?

Derneğimiz kuruluş amacı ve hedefleri 
doğrultusunda hem üyelerine hem topluma 
fayda sağlayacak etkinlik ve projeler içerisinde 
yer almaktadır. Kadınların her alanda eşit 
şekilde var olması için kararlılıkla çalışmaya 
devam etmektedir. Eşitlik mücadelesi veren 
derneğimiz, üyelerimiz ve tüm kadınlarla 
birlikte güç yaratarak, iyi örnekleri görünür 
kılarak,  paydaşları ile işbirliği içerisinde bu 
güne kadar birçok projeye imza atmıştır. 
Sadece son 1 ay içerisinde; 

m Tevitöl-İMC iş birliği ile çocukların bilimle 
ilişki kurmalarını sağlamak amacı Bilim 
merkezinde, 

m İyi örnekleri görünür kılarak rol model 
olmalarını sağlamak, yeni iş kadınlarına 
motivasyon oluşturarak iş dünyasına 
kazandırmak amacı ile haftalık yayınlanmaya 
başlayan İş’te Kadın programı ile Kanal V’de,

m Geleneksel gala gecesini düzenleyerek 

Yılın Akademisyeni, Yılın Girişimci İş Kadını, 
Yılın Fark Yaratan Kadını ödüllerinin takdim 
edildiği ödül gecesinde,

m Üyeleri ve ilgi duyan tüm misafirlerine 
açık olarak düzenlemiş olduğu Marka 
oluşturma ve marka hikayesi yazma eğitimi ile 
Hilton Hotelde,

etkinlikler düzenlemiş olup, aktif olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
m 2023 yılı için ne gibi projeler 

geliştirdiniz ANTIKAD olarak? Özellikle 
sosyal sorumluluk projelerinizden 
bahseder misin?

ANTİKAD olarak Cumhuriyetimizin ikinci 
yüzyılına girerken kadınların eşit şekilde 
var olmaları ve temsilde yer almalarını 
sağlayacak çalışmalarımızın yanında ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, 
kadınlar ve gençler için bazı istisna ve 
teşviklerin uygulanabilmesi adına çalışmalar 
yapmaktayız. İlgili Bakanlıklar ile işbirliği 
içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılına 
yakışır, toplum değerlerini ve gücünü 
destekleyecek sosyal sorumluluk projeleri 
için gerekli adımları atmış bulunmaktayız. 
Antalya DokumaPark içerisinde yer alan sanat 
galerisinde gerçekleşen ‘Kadın Buluşması’ 
toplantısı vesilesi ile ilgili bakanlıklardan 
talep etmiş olduğumuz mevzuat 
değişiklikleri gerçekleşmesi durumunda 
bunları da paylaşıyor olacağız. Taleplerimiz 
kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması 
ve yeni mezun gençlerimizin istihdamını 
sağlayarak usta çırak ilişkisinin kurulması 
adına son derece kıymetli çalışmalardır. 

m Mevcut kaç üyeniz var ve üyelik 
şartlarınız neler?

Antalya İş Kadınları Derneği’nin mevcutta 
71 üyesi vardır. Üyelik şartlarımızdan en 
önemlisi kendi adına en az 2 yıl işyerinin 
olması, istihdam yaratması ve içeriden 
referansının olması. Üyelikte seçici davranıyor 
olmamız sebebi ile daha nitelikli iş kadınlarını 
bir araya getiriyor ve daha nitelikli işler 
çıkartıyoruz. 
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Günümü, 
haftamı, ayımı, 
tüm zamanımı 
iyi planlamaya 
çalışıyorum
m İşin ve dernek çalışmalarınla 

oldukça yoğunsun. Kendinize nasıl vakit 
buluyorsun? Neler yapmaktan hoşlanırsın, 
hobilerin ve ilgi alanlarından da bahsedelim 
mi biraz?

Mali Müşavirlik hakikaten çok büyük emek, 
zaman ve bilgi gerektiren bir iş. Keza dernek 
çalışmaları da büyük bir özveri ve gönüllülük 
istiyor. Her ikisinde de sorumluluklar oldukça 
ağır. Ben her ikisini de severek ve keyifle 
yapıyor olmamdan dolayı sıkıntı yaşamıyorum. 
Günümü, haftamı, ayımı, tüm zamanımı 
iyi planlamaya çalışıyorum ki; kendime de 
aileme de dostlarıma da zaman ayırabileyim. 
Yürüyüş yapmayı, müzik dinlemeyi, özellikle 
şarkı söylemeyi çok severim. Özellikle doğa 
içerisinde olmak eşimle kaçamaklar yapmak 
büyük keyif bizim için.
m Son olarak eklemek istediklerin…
Kadınların ve gençlerin STK’larda etkin 

rol almalarını, topluma fayda sağlayacak 
işlerin içerisinde olmalarını birlikte kendilerine 
ve yaşadıkları topluma değer katmalarını 
diliyorum. 
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ASUMAN LARA

RESTORAN’DA

NEDEN ORGANiK 

KAHVALTI?
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Antalya’da açıldığı günden 
bu yana beğeniyle tercih 

edilen Asuman Lara Restoran, 
şimdi de ‘Organik Kahvaltı’ 

mönüsüyle adından söz 
ettiriyor. Kısa sürede 

güvenli ve sağlıklı kahvaltı 
ürünleriyle öne çıkan 

Asuman Lara Restoran’dan, 
sizler için gerçek organik 
kahvaltının özelliklerini, 

ürün seçiminde nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini ve 

organik kahvaltının neden 
tercih edilmesi gerektiğini 

öğrendik…

HER zaman lezzeti ve hijyeni, 
kaliteli hizmetle sunmayı prensip 
edinmiş Asuman Lara Restoran, 
Antalya’daki eşsiz deniz manzaralı 

konumunda, lezzet ve kaliteyi samimiyetle 
sunarak misafirlerine sevdikleriyle bir arada 
huzurlu, keyifli vakit geçirebilmeniz için 
mönü çeşitlerine ‘Organik Kahvaltı’yı da 
ekledi... Sunduğu tüm ürünleri titizlikle 
seçen restoranın Gıda Mühendislerinden 
organik kahvaltı ile ilgili bilmeniz gerekenleri 
öğrendik…

Organik kahvaltılık yiyecekler güvenli ve 
sağlıklı yiyeceklerdir. Hiçbir katkı maddesi 
kullanmadan üretilen 
ürünlerdir. Organik 
sertifikası olmayan 
ürünler, çok büyük 
sağlık sorunları üretir, 
çeşitli hastalıklara sebep 
olurlar.

Bu hastalıklar ve 
ürünler hangi sağlıksız 
kriterlere sahiptir? 
Mesela sucuk ve benzer 
ürünler…

Kontrolsüz üretilen bu cins yiyeceklerde 
sodyum nitrat ve sodyum nitrit kullanırlar. 
Ayrıca GDO’lu yemlerle beslenen hayvanların 
etlerini kullanırlar. Sodyum nitrat ve sodyum 
nitrit sucuk gibi ürünlerin raf ömrünü 
uzatması ve renklendirmek için kullanılır.

Ve bu tür katkı maddeleri kansere sebep 
olabilen malzemelerdir. Bu tür yiyecekler 
bir bağırsak yolu hastalığı olan Salmonella 
enfeksiyonuna sebep olabilir. Ayrıca gıda 
zehirlenmesi, ateş ve tifo gibi hastalıklara da 
sebep olabilirler.

Salmonella enfeksiyonu; en çok kırmızı et, 
kümes hayvanları ve yumurta yoluyla bulaşır. 
Sağlıksız ve GDO’lu besinlerle beslenen 
hayvanların etleri, tavukların yumurtaları bu 
hastalığa sebep olurlar.

Organik kahvaltı 
neden tercih 
edilmelidir?

BIZ ASUMAN LARA OLARAK;
Organik yumurta kullanırız.
Menemenlerimiz ve yumurtalı 

ürünlerimizin tamamı organik ürünlerdir.
TAKTAK ORGANİK YUMURTA; lezzetli 

ve sağlıklı olmasının yanında vücudumuzun 
gereksinim duyduğu vitamin ve mineral 
kaynağıdır. Üretim yöntemine bağlı olarak 
lezzeti ve besleyiciliği oldukça ayrıcalıklıdır. 
Bu yönüyle sadece besleyici aynı zamanda 
sağlıklıdır..
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Etlerimiz veteriner hekim kontrolü ile kesi-
len hijyen kuralları içinde dağıtılan etlerdir.

Macrocenter’dan aldığımız bu et ürünleri 
en sağlıklı ürünlerdir.

Ayrıca; kullandığımız sucuklar kendi 
mutfağımızda üretilir.

Ve en fazla 7 gün içinde kullanıldığından 
sodyum nitrat ve sodyum nitrit gibi zararlı 
kanserojen maddelere gerek olmaz, tamamen 
katkısız ürünlerdir.

Kavurmalarımız kendi mutfağımızda 
üretilir ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan 
10 gün içinde misafirlerimize ikram edilir.

Kullandığımız zeytinyağı Avrupa’da 
birçok yarışmada ve dünya çapında birincilik 
kazanan organik bir zeytinyağıdır.

Hilmi Yıldırım Zeytinyağları, 1926 yılında 
kurulmuş ve uluslararası 46 ödüle sahip bir 
mucize zeytinyağıdır.

Hilmi Yıldırım Zeytinyağları,
2021-2022 Analiz Raporları, 

2022 Polifenol Analizi, 
2022 Pestisit Analizi, 2022 
Peroksit Analizi, 2022 Oleik 
Asit cinsinden Asidite 
testlerinden başarıyla 
geçmiştir.

Bu analizler Tarım ve 
Orman bakanlığı gıda 
laboratuarında test edilmiştir.

Polifenoller; bitkilerde 
bulunan 8000 tür kimyasaldır 
ve Antioksidan bir üründür. 
Vücutta hastalığa sebep 
olan serbest radikalleri 
nötrize ederek vücudu hücre 
ve dokuları üzerindeki 
zararlarını ortadan kaldırır.

Pestisit Analizi;
Pestisit, yetiştirilen ürüne zarar veren 

her türlü organizmayı önleyen, zararlı 

Zeytinyağı önemlidir!

etkisini azaltan kimyasalların 
adıdır. Bu faydalı kimyasallar 
tarımda kullanılır ama düzgün 

kullanılmaz ise zararları da 
yüksek olan pestisitler, çok dikkatli 

kullanılmalıdır. Aşırı Pestisit kullanılan 
ürünlerde insan sağlığına zararlı maddeler 
bulunur.

Laboratuvar testlerinde üretilen ürünler 
Pestisit testinden geçirilir ve zararlı atık 
madde bulunmadığı belirlenir. Bu ürün 
testlerden geçmiş pestisit oranları test edilmiş 
çok sağlıklı bir üründür.
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Kahvaltımızın tamamı organik 
yiyeceklerden meydana gelir. 
Peynirler, zeytinler, yumurta, 
zeytinyağı, tereyağı ve bal organik 
ürünlerdir.
Çi böreğimiz olmazsa olmazımızdır.
Pişi formülü çok özeldir. Çıtır çıtır bir 
pişi yersiniz.
Mesela reçeller;
Vişne ve çilek reçeli çok özel bir 
üretimdir.

Asuman 
Lara 

organik 
kahvaltı

1 kg vişne reçeli için 6 kg vişne kullanılır. 
Özel bir damıtma (distilasyon) usulü ile 
yapılır.
1 kg vişne reçelinde 500 gr. Vişne meyvesi 
vardır ancak 5 kg da vişnenin özsuyu 
vardır.
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KIRK YAŞ KIRK YAŞ 
ÜZERiNDE OLAN ÜZERiNDE OLAN 

KiŞiLER ARTIK KiŞiLER ARTIK 
AKILLI LENS AKILLI LENS 

TERCiH EDiYORTERCiH EDiYOR

Op.Dr Zekeriya Op.Dr Zekeriya 
Kahveci (FEBO):Kahveci (FEBO):

Son dönemlerde hastalarımızın büyük bir kısmı 
hem gündelik hayatta 40 yaşından önceki dönem 

gibi görmek için, hem de katarakttan kurtulmak 
için yakın gözlük yerine akıllı lensleri tercih 

etmektedirler. Gündemdeki bu konuyla ilgili 
Kaya Göz Merkezi’nden Dr. Zekeriya Kahveci, 

önemli bilgiler paylaştı… 
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GÖZÜN içinde doğal olarak 
bulunan ve görme sisteminin 
önemli dokularından olan 
lenste, yaş ilerledikçe yapısal 

ve fonksiyonel değişiklikler hem katarak 
oluşumunu tetikler hem de yakını görmek 
için gerekli olan “Akomodasyon” kaybına 
sebep olur. Bu akomodasyon kaybına ya da 
azalmasına “presbiyopi” denilir. Presbiyopi; 
göz derecesi sıfır olan kişilerde 40-45 yaş 
arasında oluşmaya başlar. Hipermetrop olan 
kişilerde presbiyopi daha erken yaşlarda 
oluşurken, miyop olan kişilerde daha geç 
oluşmaktadır. İşte bu presbiyopi yaşlanmanın 
erken habercisi olarak hayatımızda birçok 
aktivitemizi kısıtlayabilir, örnek olarak cep 
telefonumuza bakarken, kitabimizi okurken 
kolumuzu uzaklaştırma ihtiyacı duyabiliriz, 
faturalarımızı okuyamayabiliriz, ilaçlarımızın 
prospektüsünü okumakta zorluk çekebiliriz 
yani kısacası hayatımızda bizi daha çok 
yoracak ve hatta bağımlı hale getirecek yeni bir 
dönem başlar, hatta hastalarımızın bir kısmı 
bu dönemde hafif psikolojik sorunlar bile 
yaşayabilir. Bu sorunu çözmek için yıllardır 
birçoğumuzun bildiği gibi klasik olarak yakın 
okuma gözlüğü kullanılırdı. 

Ancak son dönemlerde hastalarımızın 

büyük bir kısmı hem gündelik hayatta 
40 yaşından önceki dönem gibi görmek 
için, hem de katarakttan kurtulmak için 
yakın gözlük yerine akıllı lensleri tercih 
etmektedirler. 

Akıllı lensler olarak bilinen trifokal lensler 
uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz olarak 
net görmeyi sağlayan göz içi lenslerdir. Sadece 
uzak görmeyi netleştiren tek odaklı lensler 
yakın gözlük kullanımını gerektirirken, bu 
lensler üç odaklı (trifokal) olup, bu odaklar 
sayesinde gözlük ihtiyacını ortadan kaldırırlar. 
Böylece hastalar, TV izleme, sinema ve 
tiyatroda sahneyi görme, araba kullanma 
gibi uzak mesafe, bilgisayar veya tablet 
kullanma, yemek yapma, araba kullanırken 
hız çizelgesini görme, marketlerde barkod 
okuma gibi orta mesafe ve telefon kullanma, 
el işi yapma gibi yakın aktivitelerini gözlüksüz 
olarak yapabilirler. 

Bütün bu aktivitelerini her şeyden 
bağımsız ve gözlüksüz yapabilen bu 
kişilerin yaşam kalitesi belirgin derecede 
artar. 

Akıllı lensler 40 yaş ve üzerinde kataraktı 
olan veya uzak ve/veya yakını görme sorunu 
yaşayan ve gözlük kullanmak istemeyen, göz 
yapısı bu lensler için uygun olan hastalara 

uygulanabilir. Ayrıca astigmatizması 
olan hastalarda bu görme kusurunu da 
düzelten modelleri mevcuttur. Gözlük 
verilirken nasıl astigmatizma düzeltiliyorsa, 
katarakt ameliyatı sırasında da akıllı 
mercek konulacaksa astigmatizma mutlaka 
düzeltilmelidir.

Ömürlük olan bu lensler, dünyada 
başarı şansı en yüksek teknik olan 
Fakoemülsifikasyon tekniği ile gözün doğal 
lensi / katarakt temizlendikten sonra vücudun 
bir parçası haline gelen bu akıllı lensler gözün 
içine yerleştirilir. 

Damla ile yapılan bu ameliyatta isteyen ya 
da tıbbi olarak gereksinim duyulan hastalara 
hafif sakinleştirici de verilmektedir. Bu 
ameliyat ortalama olarak her bir göz için 
10-15 dakika sürmektedir ve şayet kataraktı 
yoksa hasta ameliyattan birkaç saat sonra hem 
yakın hem uzağı net görmeye başlar. Ameliyat 
sonrasında hastanın sağlık durumuna göre 
ortalama 3 saat hastanede kalınır, sonrasında 
hasta aynı günde taburcu olabilir ve hastanede 
kalması gerekmez.
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aylin Ayaz Yılmaz

2023’e 
sinemayla 
girenler 
burada mı?

Yılın ilk filmi; 
Yılbaşı Gecesi…

Biz 2023 yılına Gülse Birsel’in yeni yıl gecesi yayınlanan 
merakla beklediğimiz filmi ile girdik. Ben New York’da 
olduğum için bir hafta sonra izleyebildim. Ocak’ın 2. 
haftası ise Ata Demirer’den Bursa Bülbülü geldi. Yıl 
keyifle başladı diyebilir miyiz?

Yönetmen: Ozan Açıktan
Senarist: Gülse Birsel
Filme bayıldım, kahkahalarla izledim. Sade-

ce bir komedi filmi değil. Filmin alt metinle-
rinde dolaşan keskin diyaloglar, derin karakter 
yapıları ve ustaca işlenmiş olay örgüsü bir 
“komedi”den bekleyeceğinizden çok daha fazla 
kafa yormanızı talep eden bir yapım ortaya 
çıkarıyor. Bakın, Gülse Birsel yazım aşaması 
için neler söylemiş; (Bana göre gelmiş geçmiş 
en zeki kadınlardan biridir Gülse Birsel) 

“Temel derdim komedinin içinde biraz zor 
olan inandırıcılık peşinde koşmak. İnandırıcı, 
anlaşılıp empati yapılabilecek bir hikâye ve 
çatışma kurma peşine düşüyorum. Karakter-
leri sevdirmeye, seyircinin onların açısından 
bakabilmesine çalışıyorum. Gerisi zaten işin 
mühendisliği ki, tek bir evin içinde normalden 
biraz daha fazla matematik istiyordu. Vodvil 
geleneğini seviyorum, bu filmi de biraz o 
yüzden yazdım. Sahneye uyarlasan da çalışabi-
lecek bir hikâye istedim. Klasik vodvil öğeleri, 
takılıp düşmekten gizli bir flört başlangıcına, 
sahte kimliklerden odadan odaya koşup sak-
lanmaya, açılıp kapanan kapılara kadar hepsi 
var. Ama herhangi bir vodvil kadar da yüzeysel 
olmasın istedim. Sanırım hikâyeyi derinleş-
tiren o farklı sosyal kodlar ve karakterlerin 
bir yandan kişisel hikâyeleriyle uğraşırken 
bir yandan da birbirileriyle bir iletişim yolu 
bulmaya çalışması oldu. 

İletişim bozukluğuna yazar olarak âşığım. 
Yeni tanışan ve karşısındakini farklı ‘klan’dan 
gören insanların başarısız iletişim kurma ça-
bası mükemmel oluyor. Bir mahalle esnafının 
dükkânına ‘Abim hayırlı işler’ diye girmek, 
tatil köyünde gözleme yapan elemana ‘Ablacım 
iki kıymalı sana zahmet’ demek bile bu ‘Ben 
senin dünyana, senin diline uyum sağlıyorum’ 
çabası. Nişantaşı’nda çanta alırken, kafede 
latte isterken böyle mi konuşuyorsun? Yoo! 
Bayılıyorum bu hallere ve müthiş iyi niyetli 
de buluyorum. Ayrıca itiraf edeyim; ben de 

buyum! Filmin mizah malzemelerinden biri 
de siyaseten doğruculuk yarışı. Geçen gün 
televizyonda sokak köpekleriyle ilgili bir anı 
anlatırken sokak köpekleri diyememişim. 
Köpeğe köpek demek artık ayıp olabilir diye 
düşündüğümü hatırlıyorum saniyenin onda 
birinde! ‘Sokaklardaki köpek arkadaşlarımız’ 

gibi bir şeyler sallamışım! Aslında ‘sokaktaki 
canlar’ı, ‘tüylü dostlarımız’ı filan aramışım da 
hafızadan yeterince hızlı çekip çıkaramamı-
şım. Artık ne diyebiliyoruz, ne diyemiyoruz 
ben takip edemiyorum. Bari sahnesini yaza-
yım da bu furya bir şakaya dönüşsün, belki 
biraz rahatlarız diye düşündüm.”
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İçinizi ısıtacak 
bir film

C’mon C’mon
Yaşamaya Bak

İkinci olarak izlemekten 
çok keyif aldığım beklenen 
Ata Demirer filmini yazmak 
istiyorum: Bursa Bülbülü

Yönetmen: Hakan Algül
Senarist: Ata Demirer

Şöyle çoluk çocuk izlensin, aile filmi 
olsun derseniz, tam size göre bir film. Ata 
Demirer’in sesi mükemmel. Beyaz Zambaklar 
diye bir müzik var filmde dinledikçe 
duygulandım, gençliğime, 80’lere gittim. Film 
bildiğin dönem filmi. Ülkemizin bir dönemine 
damga vurmuş sanatçılarımıza saygı duruşu 
olmuş.

Filmde, 1980’li yıllarda Bursa’da yaşamını 
müzisyenlikle kazanan ve kaset çıkarıp 
Türkiye’nin tanıdığı ünlü bir isim olma 
hayalleri kuran Cengiz (Ata Demirer) isminde 
bir piyanist şantörün yaşamı hikaye ediliyor. 
Bursa’dan çıkan Zeki Müren, Müzeyyen Senar, 

Yönetmen: Mike Mills
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Gaby Hoff-

mann, Scoot McNairy

Dokunaklı, insanın içini ısıtan bir yol filmi 
niteliğindeki Yaşamaya Bak’ın başrolünde, 
Joker ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanan 
Joaquin Phoenix ve çocuk oyuncu Woody 
Norman var. Radyo programcısı Johnny, 
minik yeğenine bir süreliğine bakma görevini 
üstlenir. İkili, Los Angeles’tan New York’a, 
oradan New Orleans’a uzanan bir seyaha-
te çıkarlar. Bu yolculuk, geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlar üzerine hassas ve derin bir 
hikayeye dönüşür. Duygu yüklü ve düşündü-
rücü bir film Yaşamaya Bak, bize hayatı küçük 
bir çocuğun gözünden düşündürtüyor.

Parçalanmış aileye mensup bir çocuğun 
zihninde dolaşan düşünceler, erken yaşta yap-
mak zorunda kaldığı sorgulamalar, saf sevgi 
ihtiyacı, hayalleri, kendisinden saklanmak 
istenenlerin dibine kadar farkında oluşunu 
öyle gerçekçi, öyle hayatın içinden işlemiş ki, 
hayran kalmamak mümkün değil. 

Mike Mills imzalı Yaşamaya Bak, Ame-
rika’nın farklı kentlerini gezerek gençlerle 
röportaj yapan bir radyo programcısının bak-
mak zorunda kaldığı yeğeniyle kurduğu ilişkiyi 

anlatırken, gündelik diyalogların içine varoluş 
sancısını da, dünyanın acılarını da, umudu da 
sığdıran duygu yüklü bir film.

Aslında bir an değil, filmin geneline 
yayılan ve Johnny ile Jesse’nin yolculuğun-
dan ufak parantezlerle ayrılan can alıcı bir 
dizi sahne: Johnny ABD’nin farklı yerlerinde 
gençleri, çocukları evlerinde ya da okullarında 
ziyaret ediyor, “gelecekten ne bekliyorsun?” 
ya da “dünyadaki en önemli sorun nedir 
sence?” gibi devasa soruları cevaplamaları 
için mikrofon uzatıyor onlara. Çoğunun alt 
sınıftan geldiğini hemen anladığımız gençler 
de çevrelerine dair gözlemlerinden, hayattan 

beklentilerinden ya da aile içinde yaşadıkları 
alelade bir sorundan bahsediyorlar. Kurmaca-
nın belgesele göz kırptığı bu röportajlara kimi 
zaman yoksul kenar mahallelerin, kimi zaman 
da ihtişamlı kent merkezlerinin görüntüleri 
eşlik ederken Johnny’yle birlikte biz de dün-
yanın tüm acılarını sırtlanmanın yükü altında 
eziliyoruz. Sonra bir an geliyor, gencecik bir 
çocuğun bir sözüyle, bir bakışıyla, her şeyin 
mucizevi bir şekilde düzeleceğine dair naif 
bir iyimserliğe savruluyoruz. Belki de bu iki 
duygunun bir aradalığında bir çelişki yoktur.

Gelecekten ne bekliyorsun? 
Keyifli seyirler…

Bülent Ersoy gibi ünlü ses sanatçıları da filmde 
saygıyla anılıyor. Ata Demirer sohbetinde 
bu olayları bizzat yaşadığını anlatıyor. Biz 
Bursa’da Küçük Emrah geldiğinde konsere 
giderdik ve ağlaya ağlaya çıkardık konserden 
diyor. Ben de filmde gençliğime Zeki- Metin 
gösterisinde rastladım. Ankara’da böyle büyük 
stadyumda olurdu gösteri ve seyretmeye 
doyamazdık. 

Filmde tüm oyuncular şahane oynamakla 
birlikte, Özge Özaçar’ı seyretmeye 
doyamadım. Filme eleştirim bazı tiplemeler 
bence olmamış, mesela Bülent Ersoy. Ata 
Demirer sohbetinde bu tiplemeleri nasıl 
seçtiklerimi anlatmadı, dolayısıyla bir amaç 
var mı bilemiyoruz. 

Müziklere çok vurgu yaptı Demirer, film 
müzikleri Taşkın Sabah’a ait ve gerçekten 
filme çok yakışmış.

Tüm zambaklar solup da gitse,
Tanrım affeder böyle sevince…
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MAGELLAN 
VAMPIRE 
FACELIFT
Güzelliğin  sırrı 
damarlarınızda 
dolaşan  kandadır

MAGELLAN 
NASIL BİR 
UYGULAMADIR?

EN BÜYÜK 
FARKLILIK İSE 
ELDE EDİLEN 
PRP’NİN KALİTESİ…

MAGELLAN NEDEN FARKLI?

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

SELDA ZEREN

CITYESTETİK

KENDI kanından elde edilen hücreler 
ve büyüme faktörleri ile tek seansta cilt 
gençleştirmeye imkan sağlayan özel bir sistem 
olarak tanımlayabiliriz. Ünlü kaşif Ferdinand 
Magellan Pasifik Okyanusu’nu keşfetmişti 
şimdi kendi hücrelerimizin gücünü Magellan 
ile keşfe çıkıyoruz.

DIĞER sistemler ile yaklaşık x2 kata kadar 
trombosit elde etmek mümkün olabiliyor 
ama Magellan ile yaklaşık x14 kata kadar 
yoğunlukta trombosit elde etmek mümkün. 
Elde edilen büyüme faktörü sayısı da diğer 
sistemlere göre çok daha fazla ve bu sayede tek 
seansta bile etkili bir sonuç alınabiliyor.

MAGELLAN’ı diğerlerinden üstün kılan birçok özelliğin 
temelinde; magellan in hem kullanılan cihaz olarak hem de tek 
kullanımlık kitleri ile sadece PRP hazırlamak için tasarlanmış 
özel bir sistem olmasında yatıyor. Yani dışarıdan başka bir 
tüple hazırlama şansı yoktur.

Magellan uygulamasında kişiden alınan kan, cihaza 
yerleştirildikten sonra istenen PRP miktarı cihaz üzerinde 
seçiliyor ve tek yapılması gereken “start” tuşuna dokunmak.

Cihaz özel dizaynı ve sensörleri sayesinde kani tek 
kullanımlık kiti içerisinde ayrıştırıyor ve cihaza yerleştirilen 
boş enjektöre kullanılacak PRP’yi kendisi dolduruyor. 
Dolayısıyla %100 steril ve kapalı bir sistem içerisinde güvenli 
ve etkin bir PRP hazırlamaya imkan sağlıyor.
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KİMLER 
UYGULANABİLİR 
VE NASIL ETKİLER 
BEKLENİR?

MAGELLAN’IN YÜZ 
GENÇLEŞTİRME 
DIŞINDA KULLANIM 
ALANLARI VAR 
MIDIR?

MAGELLAN dünyada önde gelen klinikler 
ve doktorlar tarafından kullanılmaktadır. 
Hatta Kim Kardashian’ın kendisine uygulattığı 
vampire facelift uygulamasında da Magellan 
sistemi kullanılmıştır. Mikroiğneleme ile cilde 
açılan kanallardan yüksek yoğunluklu PRP ve 
büyüme faktörleri topikal olarak uygulanır 
ve göz çevresi başta olmak üzere gerekli olan 
bölgelere bu hücresel içerik enjekte edilir.

İlk etkisini uygulamanın ertesi günü 
görmek mümkün. Bu da Magellan 
uygulamasını kırmızı halı törenlerinde 
yer alacak ünlülerin tercihi yapıyor. 
Yüzünüzün renk kalitesinde düzeltme, cilt 
kalitesinin artması ve sıkılaşma, yüz ovalinin 
toparlanması olarak sıralanabilir. İlk 3 ay 
boyunca bu iyileşme artarak devam eder ve bu 
iyileşme hem kişinin kendisi hem de çevresi 
tarafından fark edilir.

Kişinin kendi kanından elde edilen bir 
hücresel içerik olduğu için herhangi bir yan 
etki ya da istenmeyen bir reaksiyona sebep 
olmaz.

MAGELLAN özellikle saç dökülmesi 
tedavisinde diğer sistemlerle 3-4 seansta 
elde edilebilecek sonucu tek seansta 
sağladığı için saç tedavilerinde etkin olarak 
kullanılmaktadır. Magellan hem PRP hem de 
kemik iliğinden kök hücre elde etmeye olanak 
sağlayan bir sistem olduğu için, ortopedik 
rahatsızlıkların tedavisinde de Türkiye’nin
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A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü

devrim.bati@adkids.com.tr

Gül Devrim Batı

devrimogretmenim

Ebeveyn tutumları değişiyor, 
değiştikçe çocukların 

davranış, tutum ve 
düşünceleri de evriliyor. 

Ailenin yapısı, eşlerin birlikte 
yaşayıp yaşamadıkları, 

yaşları, ekonomik durumları, 
hayata bakış tarzları, 

meslekleri gibi… pek çok 
etken çok değerli. Tüm 

bunlar anne baba tutumlarını 
ve dolayısıyla çocuğun 

davranışlarını da birinci 
derecede etkiliyor.

ANNE babalar olarak istiyoruz ki; 
hayat başarısı yüksek bireyler 
yetiştirebilelim.  Bağımsız birer 
birey olarak ayakları üzerinde 

durabilsinler. Bu uzun ve zor yolda bizler 
doğru rol model olabilmeliyiz. Ayrıca onların 
ilham alabilecekleri örneklere ve kahramanlara 
ihtiyaçları var. Onların aslında rehberliğimize 
ihtiyaçları olduğunu unutmayalım.

Çocuklarımız 
bizim mi?

ÇOCUKLARINIZ SIZIN ÇOCUKLARINIZ DEĞIL
Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,  

Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve 
kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden 
gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, 

düşüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.
Çünkü ruhlar yarındadır,
Siz ise yarını düşlerinizde bile 

göremezsiniz.
Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama 

sakın onları
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.
Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir 

alışverişi yoktur.
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok 

ilerilere atılmış oklar.
Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun 

uzaklara uçmasını sağlar.
Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği 

kadar
Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.
H. Cibran
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Çocuğunuz gelecekteki 
mesleğine hazır mı?

Çocuğunuzun ilgi 
ve becerilerini 
belirlemeye çalışın

Çocuğun meslekleri 
tanımasını sağlayın

Yanlış karar alma 
endişesinden 
uzaklaşmak

Çocuğu özgür 
bırakmak bazen 
en iyisi

Çocukların gelecekte 
ilgilenecekleri meslekleri 

belirlemesi kendi adlarına 
çok önemli bir karar. Ancak 
henüz hayatın gerçekleriyle 
yüzleşmemiş çocuklar için 

adını ya da farklı bir yönünü 
sevdikleri meslekleri seçmek 

büyük hayal kırıklıklarına 
neden olabiliyor. Eğitim 

Danışmanı ve Öğrenci Koçu 
Murat Karcıoğlu bu konuda 

ebeveynlere çok büyük iş 
düştüğünü söylüyor. Siz de 

bilinçli bir ebeveyn olarak 
önerilere kulak asmalı ve 

çocuğunuzun geleceğine yön 
vermelisiniz.

ÇOCUKLAR için doğru meslek seçimini 
sağlamanın en iyi yolu ilgi ve becerileri öne 
çıkaracak bir yaklaşım. Müziğe ve sanata 
ilgi duyan bir çocuğu doktor ya da öğretmen 
yapmaya çalışmak becerilerine ket vurmaktan 
başkası değil. Becerileri ve sevdiği aktivitelerle 
yaşamını şekillendirmeye sevk edeceğiniz 
çocuğun daha mutlu bir birey olacağını 
unutmamalı. Çünkü maddi düşüncelerle 
çocuğun hayatını şekillendirmeye çalışmak 
çocuğun ilerleyen dönemde mutsuz olmasının 
temelini oluşturuyor.

ANNE ve babaların çocuğuna ‘sen doktor 
olmalısın’ telkininde bulunması halinde 
çocuğun o mesleği seveceği düşüncesi oldukça 
hatalı. Çünkü ebeveynlere düşen görev 
çocuğu yönetmek değil yönlendirmek olmalı. 
Doktor, öğretmen, polis ya da mühendis gibi 
meslekleri tanıyarak bilinçlenen çocuğun 
kendi hayatını şekillendirecek kararlar alması 
çok daha doğru bir yaklaşım. Çocuk yaşta 
bireylerin gelecek için en önemli kararı tek 
başlarına almaları beklenemez elbette. Ancak 
bu kararda bir telkinle değil bilinçle hareket 
etmeleri şart.

ANNE babaların ‘Ya çocuğum yanlış 
mesleği seçerse?’ endişesi çoğu zaman 
sıkıyönetim rüzgârları estirir. Ancak bu 
durum çocuk için daha da içinden çıkılamaz 
bir hal alır. Bilinçli bir anne ya da baba 
olarak çocuğunuzu bilinmezliğe sevk edecek 
baskıdan uzaklaşmayı ve endişelerinizi bir 
kenara bırakmalısınız. İletişim kurarak bu 
problemi çözmek çok daha ideal olan yol.

ÇOCUĞUNUZUN meslek seçiminde 
etkili olmaya çalışmak hemen her ebeveyn 
gibi çocuğunuzla alakalı endişelerinizin 
sonucu. Ancak bu endişeleri çocuğunuzun 
yaşamını zindana dönüştürecek bir yaklaşıma 
dönüştürmemelisiniz. Çocuğunuzu meslek 
seçimi ve geleceği konusunda bir nebze özgür 
bırakmanın hem size hem de ona çok iyi 
geleceğini unutmayın.

Murat
Karcıoğlu
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www.tolgatemel.com
Dr. Tolga Temel

Cildiniz 
için sihirli 
dokunuşlar: 
GENÇLiK 
AŞILARI

HÂLBUKI cildimizde tüm 
organlarımız gibi aynı oksijeni, 
aynı besini kullanır ve vücuttaki 
tüm sorunlardan etkilenir. Hiç 

unutmamalıyız ki; sağlıklı olmayan bir vücutta 
sağlıklı bir cilt olmaz. Cilt sorunlarına da tüm 
sağlık soruları gibi bütüncül yaklaşılmalıdır.

Gelelim yazının konusuna: Gençlik aşısı 
nedir? Hangisi iyidir?

Gençlik aşıları dediğimiz ürünler; 
içerisinde farklı kombinasyonlarda vitaminler, 
mineraller, amino asit ve peptitlerin olduğu 
mezoterapi ürünleridir. Hemen tamamında 
hyalourunik asit de vardır. 

Bu ürünler cildin kendisini onarmasına 
yardım eder; kollajen artışı, fibroblast artışı, 
kanlanmasında artış sağlar. Lekelerde azalma, 
gözeneklerde azalma, ciltte sıkılaşma ve 
toparlanma başlıca beklenen etkileridir.
m Kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmak
m Cilt elastikiyetinin iyileştirilmesi
m Yeni cilt hücreleri oluşturmak
m Yorgun ve mat cildi canlandırmak
m Güneş hasarını ve cilt problemlerini 

azaltmak
m Gözenekleri sıkılaştırmak,
m Lifting

Son dönemlerde yeni nesil gençlik aşıları 
dediğimiz mezoterapi ürünleri, 

yine tüm bu özelliklere ek 
olarak nemlendirme ve 

lifting etkilerinin daha 
güçlü olması ile öne 
çıkmaktadır.

Cildimiz tüm vücudumuz ve organlarımız 
gibi yaş, dış etkenler ve sağlığımızla ilgili 
faktörlerden etkilenir. Üstelik dış etkenlere 
maruz kalma açısından daha ön plandadır. 
Cildimizle ilgili bir sorun yaşadığımız 
da genellikle ilk aklımıza genel sağlık 
sorunlarımız gelmez.

“Hangi gençlik aşısı daha iyi?” sorusu 
en çok merak edilen konudur. Ama aslında 
bu sorunun doğrusu; “Hangi cilde ve hatta 
kime hangi ürün uygulamalıdır?” olmalıdır. 
Çünkü ürünlerin içindeki kombinasyonların 
bazılarında nemlendirme, parlaklık etkisi ön 
planda iken bazıları ince kırışıklık ve volüm 
artışında daha iyi olabilmektedir. Hatta bazı 
durumlarda iki farklı ürünü kombine ederek 
bile kullanmaktayız.

 Bu uygulamalarda en önemli aşama bence 
ürün secimi yani yüzün ihtiyacının doğru 
belirlenmesidir. O nedenle hayal kırıklığına 
uğramamak için; bazen biraz da reklamla 
popüler olmuş ürünler ya da bir arkadaşta 
çok iyi sonuç alınmış bir ürün yerine sizin 
ihtiyacınıza göre doktorunuzla birlikte ürün 
belirlenmesi çok daha doğru olacaktır. Tabi 
ki her ürünün kişiye özel belirlense her ciltte 
farklı etki oluşturabileceğini unutmayalım.
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Parlak sıkı ve 
canlı bir cilt için 

mezoterapi
Biz kliniğimizde hemen her uygulamada 

gençlik aşılarını bir PRP-KÖK Hücre 
uygulaması ile destekliyoruz. Uyarılan 
çalışmaya başlayan cilt bir miktar PRP 

etkisi ile kendini onardığı için yaptığımız 
hemen her uygulama kendini biraz daha iyi 

göstermektedir.
Gençlik aşıları da anti-agign grupta olduğu 

için uygulamaktan zevk aldığım ve önerdiğim 
ürünlerdendir. Etkisi bazen beklendiği kadar 
olmasa bile yaşlanma sürecinde olan cilt için 
bir yatırımdır. Ürüne göre yılda bir ya da iki 

kez, yine ürüne göre her kürde bir ila dört 
seans arasında uygulanabilmekte. Sağlıklı 

parlak sıkı ve canlı bir cilt için en doğru 
mezoterapi olarak öneriyorum.

Sevgiyle kalın.
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SAÇ dökülmesinin en sık nedeni ka-
lıtsal eğilim olsa da çeşitli hastalıklar, 
dengesiz beslenme, bazı ilaçların yan 
etkileri, stres oluşturan faktörler, 

hatalı saç şekillendirme ve abartılı ya da uygun 
olmayan saç bakım ürünleri gibi birçok etken 
saçların dökülmelerine yol açabiliyor. Hemen 
hepimizde ciddi bir kaygı oluşturan saç dökül-
mesi aslında önemli bir sağlık probleminden 
kaynaklanmıyorsa ya da ilerlemiş bir kalıtsal 
dökülme değil ise uygulanan tedavilerle yeni-
den ışıl ışıl ve gür saçlara kavuşabiliyoruz. 

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saç dökülmesi-
nin nedenine göre uygulanan pek çok tedavi 
seçeneği olduğuna dikkat çekerek, “Günü-
müzde saç dökülmesini durdurmak, saçın 
kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışını aktif 
hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvu-

Gür ve sağlıklı saçlara 
kavuşmak için…

SAÇ DÖKÜLMESiNE 
KARŞI 10 ÖNLEM!

Saç dökülmesi günümüzde 
en sık görülen sorunlar 

arasında ilk sıralarda yer 
alıyor. Yetişkin bir insanda 

ortalama 100-150 bin saç 
teli bulunuyor ve günde 

50-100 saç telini kaybetmek 
genellikle olağan kabul 

ediliyor. Ancak saç dökülmesi 
fark edilecek yoğunlukta 

olduğunda, ani veya yama 
tarzında döküldüğünde, 

ön saç çizgisi geriye 
çekildiğinde, tararken veya 

yıkarken normalden daha 
fazla saç teli döküldüğünde 

mutlaka bir dermatoloji 
uzmanına başvurmak 

gerekiyor. Acıbadem Ataşehir 
Hastanesi Dermatoloji 

Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, 
saç dökülmesine karşı 

almanız gereken önlemleri ve 
uygulanan yöntemleri anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda 

bulundu. 

ruyoruz. Altta yatan etkene göre değişiklik 
göstermekle birlikte, erken dönemde başlanan 
ve sabırla uygulanan doğru tedavilerin birlikte 
kullanımıyla, saçların çok daha iyi bir duruma 
getirilmesi genellikle mümkün oluyor. Hiçbir 
yöntemin yüzde yüz etkili olmaması nedeniyle 
tedavi yöntemlerini birlikte ya da dönüşümlü 
kullanarak başarı şansımızı yükseltiyoruz” 
diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha 
Özgen, saç dökülmesine karşı almanız gereken 
önlemleri ve uygulanan yöntemleri anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 

10 ÖNEMLI ÖNERI!
Saç bakımında yapılan hatalı uygulamalar, 

saç dökülmesine en sık yol açan faktörler 
arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklardan vaz-
geçildiğinde eskisi gibi gür saçlara kavuşmak 
mümkün olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Züleyha Özgen, saçlarınızın aşırı dökülmesini 
önlemek için dikkat etmeniz gereken kuralları 
şöyle sıralıyor: 
m Saçlarınızı sıkı toplamaktan kaçının.
m Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullan-

mayın.
m Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da 

haftada 2 kez yıkayabilirsiniz.
m Havluyla sert bir şekilde değil, nazikçe 

kurulayın.
m Isısı yüksek saç kurutma makineleriyle 

kurutmayın.
m Her hafta fön çektirmeyin. 
m Brezilya fönü, perma, saçı sarartma ve 

boyama gibi işlemlerle saçınızı kimyasallara 
maruz bırakmayın.
m Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve 

saç kremlerini tercih edin.
m Saçlarınızı nazikçe taramaya özen göste-

rin. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.
m Ağır diyetler yapmaktan kaçının.
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YEREL MINOKSIDIL 
LOSYON/KÖPÜK KULLANIMI 

FDA (Amerikan ilaç birliği) tarafından 
onaylanmış bir tedavi yöntemidir. Günümüze 
dek tedavide altın standart olarak kabul edilen 
bu yöntemin etkinliğini görebilmek için saçlı 
deriye en az 4-5 ay uygulanması gerekiyor. 
Tedavi bırakıldığında süreç kaldığı yerden de-
vam ediyor, bu nedenle uzun süreli kullanımı 
öneriliyor. 

TROMBOSITTEN ZENGIN PLAZMA (PRP)
Trombositten zengin plazma, diğer adıyla 

PRP (Platelet Rich Plasma) yönteminde 
kişiden alınan az miktardaki kan, özel bir tüp 
içine konulduktan sonra santrifüj  ediliyor, 
yani ayrıştırılıyor. Elde edilmiş olan trombo-
sitve büyüme faktörleri yönünden zenginleş-
tirilmiş plazma; enjeksiyonla saçlı deriye geri 
uygulandığında ya da dermapen gibi mikro-
iğneleme yöntemleri sonrası saçlı deriye yerel 
olarak yapıldığında da başarılı sonuçlar elde 
edilebiliyor. PRP, hızlı etki isteyen hastalarda 
yan etkileri açısından oldukça güvenli bir 
tedavi seçeneğidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Züleyha Özgen, “Her yıl bir ay arayla 3-6 seans 
arası yapılan PRP yöntemi diğer tedavilerle 
kombine edildiğinde oldukça yüz güldürücü 
yanıtlar alınmasını sağlıyor. Tedavinin başarısı 
trombositten zenginleştirilmiş olan plazmanın 
elde etme yöntemine ve kişiye özel  değişiklik 
gösterebiliyor” diyor. 

SAÇ MEZOTERAPISI
Çok çeşitli kokteyler ile yapılan mezoterapi 

yönteminde saçın uzamasını destekleyecek 
olan peptid, vitamin ve hormonlar; iğnelerle 
doğrudan saç köklerine veriliyor. Dermatoloji 

Saç 
dökülmesine 

karşı 
yöntemler

Saç dökülmesine karşı aldığımız önlemler 
yeterli gelmezse, günümüzde altta yatan 

nedene göre uygulanan çeşitli yöntemler; saç 
dökülmesini durdurabiliyor, kalitesini artırabi-
liyor ve yeni saç çıkışını aktif hale getirebiliyor. 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, bu 
yöntemleri şöyle sıralıyor:   

Uzmanı Dr. Züleyha Özgen,tedavi başarısının 
kişiden kişiye ve kullanılan mezoterapi ürünle-
rine göre değiştiğini vurgulayarak, “Bu yöntem 
yıllık bir ay arayla ve 3-6 seans arasında uygu-
lanıyor. Doğru mezoterapi ürünleriyle yapılmış 
işlemlerden alınan hızlı yanıtlar nedeniyle 
hastalar tarafından oldukça sık tercih ediliyor” 
diyor. 

KÖK HÜCRE TEDAVILERI 
Kişinin vücudundaki yağlar ve kıl köklerin-

den alınan kök hücreler özel laboratuvar koşul-
larında çoğaltılarak iğneyle tekrar kıl köklerine 
veriliyor. Yılda 1-2 seans şeklinde yapılabilen 
kök hücre tedavisi 2-5 yıl arası etki gösterebi-
liyor. Bu yöntemden diğer tedavilerle birlikte 
oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. 

DÜŞÜK DOZ LAZER VE IŞIK TEDAVILERI
Etkinlikleri tek başına sınırlı olsa da, düşük 

doz lazer ve ışık tedavileri diğer tedavilerin 
başarısını artırabiliyor. 

FINASTERID/DUDASTERID TABLET
Erkeklik hormonunun aktif formuna dö-

nüşmesini engelleyen bu ajanlar tablet olarak 
ağızdan alınabilmekle birlikte, mezoterapi pro-
tokollerinde iğneyle saç köklerine de uygula-
nabiliyor. Tablet olarak ağızdan alınmalarının 

bazı istenmeyen etkileri nedeniyle; seçilmiş 
sınırlı hasta gruplarında kullanım yeri buluyor. 
Mezoterapi protokollerine eklenmeleri tedavi-
nin başarısı şansını artırıyor. 

FLUTAMID VE BIKALUTAMID TABLET
Erkeklik hormonunu baskılayan bir yön-

temlerdir. Oldukça etkili olmalarına rağmen 
karaciğer üzerinde ciddi istenmeyen etkileri 
nedeniyle nadiren kullanılıyorlar. 

SPIRONOLAKTON TABLET
Kadınlarda genetik ve hormonal saç dökül-

mesinde oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Ancak 
başarı oranı yüksek olan bu tabletlerin doğru 
hastada istenmeyen yan etkilerinin yakından 
izlenmesi ve mümkün olan en düşük dozlarda 
kullanılmaları gerekiyor. 

MINOKSIDIL TABLET
Henüz saç dökülmesinde onayı ve yeterince 

çalışması olmamasına rağmen umut vaat eden 
bu tedavi, seçilmiş hastalarda oldukça başarılı 
sonuçlar veriyor. Ancak nadir de olsa görü-
lebilecek yan etkilerinin kontrolü için tedavi 
öncesinde kardiyoloji hekimine başvurmak 
oldukça önem taşıyor.

DOĞUM KONTROL HAPLARI
Hormon dengesizliği olan kadınlarda spiri-

nolakton ile birlikte ya da tek başına kullanımı 
tedavinin başarısını artırıyor. 

SAÇ EKIMI
Diğer tedavilerle daha ileri yanıt alınama-

yan ve saç ekimine uygun kadın ile erkeklere 
uygulanabiliyor.

MEDIKAL PROTEZ SAÇLAR
Bu yöntem tedaviyle istenilen yanıt alına-

mamış ya da iyileşme sürecini kozmetik olarak 
daha kabul edilebilir şekilde geçirmek isteyen 
kişiler tarafından tercih ediliyor. Saçlı deriye 
yapıştırılan medikal protez saçlar kişinin kendi 
saçından çoğaltılmasının yanı sıra başka birine 
ait saçlardan yapılabiliyor veya sentetik olarak 
üretilebiliyor.
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ÖNCELIKLE kış ayları hissiyat olarak 
yaz ayları kadar enerjik ve dina-
mik değildir. Daha durağandır ve 
bunun sebebi ise çoğumuzun sıcak 

evlerinde vakit geçirmeyi tercih etmesidir. Ev 
dekorasyonlarımızdaki ufak tefek değişiklik-
lerle evlerimizde geçirdiğimiz vakti çok daha 
keyfili hale getirebiliriz.

Evlerimizi kış konseptine hazırlamak 
için tabii ki mobilyalarımızı değiştirmemiz 
gerekli değil Sadece ufak tefek dokunuşlar 
ve dekoratif aksesuarlarla bunu yapabiliriz. 
Öncelikle tekstil ürünlerine gelecek olursak, 
evlerimizde kullanacağımız yumuşacık kumaş-
lar, huzur ve sıcaklığı arttıracaktır. Bunun için 
en kolay öneri, yastık ve kırletlerin kılıflarını 
değiştirmek olabilir. Salonlarda peluş, yün, 
kadife gibi kumaşlar -şu aralar çok moda olan 
teddy kumaşı da diyebiliriz- ortama hem kış 
konseptini hem de sıcaklığı getirecektir. Kış 
günlerinde havalar soğumuşken yumuşak 
kılıflı yastıklar çok rahat ettirecektir. Yastıklar 
ve kırlentlerden sonra en önemli ikinci nokta 
ise, koltuk, sandalye ya da yatakların üzerine 

Evlerimizi 
kışa 

hazırlayalım

2023 yılına girmemizle 
beraber, artık evlerimizi 

yılbaşı konseptinden 
çıkarıp kış konseptine 

göre ayarlayabiliriz. 
Yılbaşı ağaçlarını ve 

süslerini toplayacağımız 
bu ayda evimizi kışa nasıl 

hazırlayabiliriz peki?

atılan örtüler. Yaz ve bahar aylarında pek kul-
lanmadığımız battaniyeleri artık çıkarma vakti 
geldi ve onları dekorasyonumuzun bir parçası 
etmemiz işlevselliğinin yanında odalara şık bir 
görünüm de kazandıracaktır. Bu noktada salo-
nu örnek olarak alırsak, mekanınıza en uygun 
battaniye rengini seçip alırsanız ve koltukların 
üzerine ya da kenarına şık bir şekilde koyar-
sanız salonunuza kış trendini getirmenin bir 
adımını gerçekleştirmiş olursunuz. 

Son olarak, kış aylarında kullanabileceği-
miz tekstil ürünlerine yine bir sepet içerisinde 
battaniyeleri de ekleyebiliriz. Hem battani-
yeler kullanabileceğiniz dekoratif eleman-
lardır hem de bir sepet içinde farklı renk ve 
kumaşlarda çok şık duracaktır. Bunun yanında 
kış moduna geçmek evlere öneri olarak örgü 
pufları da verebiliriz. Sehpalar yerine yumuşak 
puflar hem üstlerine bir şeyler koymak için 
uygundur hem de koltuklarınızın bir parçası 
olarak da kullanabilirsiniz. 

Tekstil ürünlerini, yumuşak mobilyalar 

için önerdik. Peki ya sert mobilyalarımız ne 
olacak? "Koltuk, sandalye ya da yataklarımıza 
yumuşak yastıklar, örtüler koyduk ama masa-
lar veya sehpalara ne yapacağız?" diye soracak 
olursanız da aksesuarlara ağırlık vereceğiz. 
Yine dekoratif küçük dokunuşlarla evlerimizin 
her odasında kış konseptine sokabiliriz. Bu 
küçük dokunuşların en başında mumlar gel-
mektedir. Mumlar ortama hem sıcaklık hem 
de kış havası verir. Aynı zamanda mumlarla 
beraber diğer dekoratif elemanları birlikte de 
kullanabilirsiniz. Farklı renk ve boydaki mum-
ları birlikte ya da ayrı ayrı konumlandırmak da 
çok güzel duracaktır. 

Kış dekorasyon elemanı olarak minik 
kar küreleri, kozalaklar, mini led ışıklar da 
kullanılabilir. Size kış hissiyatı veren her objeyi 
dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Çubuk 
tarçınlar, pamuklar bile kışlık dekorasyon 
ürünleridir.

Dekorasyon ürünleri ve tekstilin yanında, 
renk konusuna gelecek olursak kış renklerini 
genellikle koyu renkler olarak alırız. Bu renk-
lere örnek verecek olursak; bordo, lacivert, 
gri, koyu yeşil ya da siyah olabilir. Ancak 
beyaz, krem ve bej renkleri de kış aylarında 
çok kullanılan renklerdir. Bu ise, kış aylarında 
hava genellikle kapalı, puslu, yağmurlu olması 
ve havanın erken kararması sebebiyle açık 
renklerin evlerimize aydınlık vermesinden 
dolayıdır. Siz de dekoratif ürünlerinizi evinizin 
renk tonlarına uygun bir şekilde seçip kış 
konseptine evinizi hazırlayabilirsiniz.
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ÇALIŞANLARIN 
EV HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRACAK 
7 iPUCU

İş hayatı ile ev yaşamını bir arada 
yürütmek oldukça zorlu bir 

süreç olarak karşımıza çıkıyor. 
İş hayatının yoğun temposu 
ile ev yaşamındaki görev ve 

sorumluluklar bireyleri zorluyor, 
stres seviyesini yükseltiyor ve 

hayat standartlarını önemli ölçüde 
etkiliyor. Ancak alınacak bazı 

önlemler ve atılacak basit adımlar 
iş ve özel hayata dair süreçleri 

kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. 
150 yılı aşkın köklü geçmişiyle 

müşterilerine hizmet veren 
Generali Sigorta, çalışanların ev 

yaşamını kolaylaştıracak 7 ipucunu 
paylaştı.

YOĞUN iş temposu fiziksel ve mental 
olarak yorulmanıza neden olur. Bu noktada 
uzmanlar çalışan bireylerin zaman ve stres 
yönetimini doğru bir şekilde yönetmesi gerek-
tiğinin altını çiziyor. Evinizdeki görevleri veya 
sorumlukları hafta sonuna ertelemekten ziya-
de, hafta içini değerlendirmeye özen gösterin. 
Aksi takdirde biriken işler hafta sonu tüm gün 
çalışmanıza ve kendinize zaman ayıramama-
nıza zemin hazırlayacaktır.

EV yaşamını kolaylaştırmanın bir diğer 
basit ama etkili yönetimi sorumlulukları 
paylaşmaktır. Tüm aile fertlerinin görev ve so-
rumluluklarını paylaşması, tek bir kişinin ala-
cağı sorumluluğa oranla daha efektif olacaktır. 
Ayrıca çocukların da bu sürece entegre edilme-
si gelecekte daha disiplinli bireyler olmalarını 
sağlayacaktır. Uzmanlara göre hane içerisinde 
görev ve sorumlulukların paylaşılması mevcut 
iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

EV ve iş yaşamını bir arada götürmek 
oldukça zor bir iş olarak ön plana çıkıyor. Hem 
iş hem de evdeki sorunlarla mücadele etmek 
bir süre sonra bireylerin yıpranma payını 
artırıyor. Uzmanlar bu noktada hem iş hem 
de evdeki sorumluluklarını bir arada yürüten 
bireylere mükemmel olmaya çalışmamalarını, 
kendilerine zaman ayırmalarını ve mecbur 
kalmadıkça ekstra işlerle uğraşmamalarını tav-
siye ediyor. Ev ve iş yaşamında sürekli olarak 
kontrol etme dürtüsünün bireye fiziksel ve 
mental anlamda zarar vereceğini altı çiziliyor.

MEVCUT işiniz ve geliriniz iyi ise profes-
yonel destek alarak evdeki sorumluluklarınızı 
azaltabilirsiniz. Çevrenizde veya çeşitli inter-
net mecralarında ev işleriyle profesyonel ola-
rak ilgilenen ve hayatını bu işle idame ettiren 
kişi veya ekipler mutlaka olacaktır. Bu noktada 
profesyonel yardım almanız, kendinize ve sev-
diklerinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz 
anlamına geliyor.

EVDE geçirilen zamanlarda teknolojik 
aletlerde ve dijital dünyada harcanan vakit de 
zamanın doğru ve yararlı bir şekilde kullanıl-
ması adına önem taşıyor. Teknolojik araçların 
aşırı kullanımı ortaya fiziksel, davranışsal ve 
psikolojik pek çok sonuçlar çıkarmaktadır. 
Uyku sorunları, yorgunluk gibi. Evde teknoloji 
kullanımı dışında da yapılacak pek çok etkinlik 
olduğunun farkında olmak, hem fiziksel ve 
psikolojik olarak yorgunluğu önlerken, zama-
nın iyi planlanmasını ve kullanımını berabe-
rinde getirmektedir.

ÇALIŞAN bireylerin her gün evde yemek 
yapması büyük bir zaman kaybını, sipariş 
vermesi ise maddi zorlukları beraberinde 
getiriyor. Bu noktada çalışan bireylerin hem 
zaman yönetimini sürdürülebilir kılması 
hem de hanede çıkabilecek ekstra işlere karşı 
yemeklerini bir gün önceden hazırlaması 
gerekiyor. Ayrıca mevsimine uygun sebze ve 
meyveleri hazır bir şekilde derin dondurucuda 
muhafaza etmek ve özellikle kış aylarında hızlı 
bir şekilde hazırlamak da oldukça önem taşıyor.

ÇALIŞANLARIN ev yaşamını 
kolaylaştırması için hafta sonunu etkili bir 
şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Uzmanlar 
çalışan bireylerin hafta sonu da günü iyi 
değerlendirmek ve zamanı iyi kullanmak 
için erken kalkması gerektiğini belirtiyor. Bu 
sayede evdeki görev ve sorumluluklarınızı 
daha hızlı tamamlayabilir ve kendinize zaman 
ayırabilirsiniz. Öte yandan hafta sonu geç 
uyanmak mevcut uyku düzenini de negatif 
yönde etkileyecek ve bir sonraki hafta iş 
yapma kalitenizi de düşürecektir. 

Hafta içini 
değerlendirin

Sorumlulukları paylaşın
Mükemmel olmaya 
çalışmayın

Profesyonel destek alın

Aşırı dijital tüketime 
dikkat edin

Yemekleri önceden yapın

Hafta sonu geç 
uyanmayın
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KiŞiSEL FiNANS 
YÖNETiMiNDE SIKÇA 

YAPILAN 6 HATA

Kişisel ya da aile bütçesi 
yönetimi, mutlaka bir plan 

ve düzen ister. Plansız ve 
düzensiz atılan her adım ve 

yapılan her harcama ise, gelir 
gider dengesinin şaşmasına 

neden olmaktadır. 150 yılı 
aşkın köklü geçmişiyle 

müşterilerine hizmet 
veren Generali Sigorta, 

kişisel ve aile bütçesi 
yönetiminde sıkça yapılan 6 

kritik hatayı paylaştı.

BIR gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık 
harcamaları görmek ve bu harcamalara yön 
vermek açısından kritik önem taşır. Bütçedeki 
temel gider kalemlerini, gelir-gider tablosuyla 
somut bir biçimde ortaya koymak, daha 
bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına 
sahip olmayı sağlayacaktır.

EVIN ve ailenin temel ihtiyaçları birin-
cil önem taşımaktadır. Dolayısıyla temel 
ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel 
masraflar birincil öncelik olarak görülmeli, bu 
öncelikli harcamaların ödemeleri yapıldıktan 
sonra diğer ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

MÜMKÜNSE az bir meblağ dahi olsa 
kenara koymak, olası kötü senaryolar için 
kritik öneme sahiptir. Birikim yapmak, 
özellikle kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını 
ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.

FINANSAL okuryazar olmak, ekonomik 
anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, 
aile bütçesi oluştururken her giderin 
sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal 
okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan 
değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek 
için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması 
ile mümkün olmaktadır.

GÜNLÜK hayatta önemli bir yere sahip 
olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran 
özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygula-
malar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer 
tüm harcamaların kaydedilmesine ve bütçeye 
dair mevcut durumunun kolayca takibine 
imkan sunmaktadır.

ALIŞVERIŞE çıkmadan önce mutlaka bir 
liste hazırlanması sanıldığının aksine büyük 
önem taşımaktadır. Sadık kalınan bir alışveriş 
listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol 
gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek 
mevcut bütçeye katkı sağlayacaktır.

Gelir-gider tablosu 
oluşturmamak

Öncelikli 
harcamaların dışına 
çıkmak

Birikim yapmamak

Finansal okuryazar 
olmamak

Dijital 
uygulamalardan 
yardım almamak

Alışveriş listesi 
yapmamak
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REKABETTE ÖNE 
GEÇMENiN YOLU 

MEMNUN ÇALIŞANDAN 
GEÇiYOR!

ÇALIŞANLAR için olumlu bir işyeri 
deneyimi, organizasyonlara rakiple-
rinden daha iyi performans gösterme 
imkanı tanıyor. Great PlacetoWork 

Enstitüsü, 1992’den beri dünya çapında 100 
milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust 
Index anketinden elde ettiği derin analizleri 
sonucunda, organizasyonların performans-
larının pozitif çalışan deneyimi ile çok daha 
yukarılara taşınabileceğini tespit etti.

Son dönemde en önemli sermayenin insan 
olduğuna dair ifadeler çokça duyulur oldu ve 
organizasyonların sürdürülebilir geleceğine, 
performans artışına ve finansal başarısına en 
büyük katkı sağlayanın insan olduğunu tüm 
dünya kabul etmiş durumda. Çalışan tarafın-
dan bakıldığındaysa günümüzde kendilerine 
önem verilmesini, yaptıklarının işlerin 
görülmesini, fikirlerine değer verilmesini, 
karar süreçlerinde ve yeni fikirlerin 
üretilmesinde söz sahibi olmakistedikleri 
görülüyor. Bu beklentileri karşılamanın 
yoluysa yüksek seviyede saygı, adalet ve refah 
ortamının sağlanmasından geçiyor. Geleceğin 
çalışma dünyası yeniden şekillenmeye devam 
ederken çalışanlara öncelik vermek, yeni zor-
luklarla yüzleşmeye ve gelişime katkı sağlıyor.

EYÜP TOPRAK: “ÇALIŞANLARA YATIRIM 
YAPMAK ARTIK BIR ZORUNLULUK!”

İnsan Yönetimi denildiği zaman çoğu 
organizasyonun hala personel kavramını 
kullandığına dikkat çeken Great PlacetoWork® 
Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Kaynak plan-
lamasıyla insan planlaması farklı şeylerdir. 
Finansal başarı, geleceğin organizasyonu olma 
ve uluslararası düzeyde çalışılmak isteniyorsa, 
çalışanların yüksek potansiyeldeki yetkinlik-
lerine yatırım yapmaları artık bir zorunluluk. 
Yatırımla kasıt, çalışanlara saatlerce eğitim 
ve akademik süreçler sunmak değil, aksine, 
özellikle yöneticilerin, geleceğin liderleri ola-

Great PlacetoWork 
Enstitüsü, pozitif çalışan 
deneyimine sahip 
organizasyonların 
rakiplerinden daha iyi 
performans gösterdiklerini 
tespit etti.

rak çalışanlara nasıl dokunabileceklerine dair 
çalışmalar yapılması önem arz ediyor. Örneğin 
iletişim, geri bildirim, takdir ve destek veren 
yönetici olmak gibi unsurlara eğilmeli. İnsan 
odaklı yaklaşımla güven kültürünün hakim 
olduğu organizasyonların, diğerlerine göre 
finansal KPI’larda 3-5 kat daha fazla başarı 
elde ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde bu 
organizasyonlarda inovasyon başarı oranı da 
çok yüksek rakamlara ulaşıyor ki bu da organi-
zasyonun dönüşüm süreçlerini hızlandırarak 
sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alıyor” 
dedi.

Great PlacetoWork Sertifikasyonu yol-
culuğu,organizasyonlara, soyut bir kavram 
olan kültürün somuta nasıl dönüşebildiğini 
gösteriyor. Sertifika sürecinde uygulanan 
Trust Index çalışan deneyimi anketinin 
sunduğu kapsamlı bakış açısıyla mevcudu 
tespit edilip, nasıl ileriye taşınabileceğini 
görüyorlar. Ayrıca çalışanın sesini endişe 
olarak değil, kazanç olarak duymak gerektiğini 
görüyorlar. Çünkü o ses doğru algılanıp doğru 
anlaşılıp doğru yorumlanırsa, kök sebeplere 
inilebilirse, organizasyonun sürdürülebilir 
geleceğe doğru dönüşümü de hızlı ve sağlam 
temeller üzerinde gerçekleşiyor. Bunlara ilave 

olarak kendilerini ülkelerinde, sektörlerinde, 
bölgelerinde veya dünya genelindeki organi-
zasyonlarla kıyaslayıp,öne çıkan ve eksik kalan 
unsurları görebiliyorlar.

GREAT PLACETOWORK SERTIFIKASYONU 
YOLCULUĞU NEDEN ÖNEMLI?

Great PlaceToWork® Sertifika süreci, 
çalışanların işyerlerindeki mevcut deneyimine 
odaklanan Trust Index™ çalışan deneyimi 
anketi ve Culture Audit™ for All metodolojisi-
ne dayanan ölçümleme nedeniyle önemlidir. 
Buradaki veriler raporlayıp yol haritaları 
çıkartılıyor. Böylece GÜVEN kültürünün vaz 
geçilmezi olan güvenilirlik, saygı ve hakkani-
yet boyutları çerçevesinde çalışanlar ile yöne-
ticiler arasındaki ilişki; gurur boyutu açısından 
çalışanlar ile yaptıkları iş arasındaki ilişki; 
takım ruhu boyutunda da birlikte çalıştığı 
takım arkadaşları ile arasındaki ilişkihem kişi 
hem de ekip seviyesinde tespit edilmiş oluyor. 
Bu ise ilgili yöneticilere İNSAN odaklı ve GÜ-
VEN temelli kurum kültürü oluşturulmasına 
önemli katkı sağlıyor. 
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Suyun
izinde

Yeşim Özkoç

YEREBATAN Sarnıcından çıkıp, 
Sultanahmet Meydanı’nda yuka-
rı doğru yöneldiğinizde, Adliye 
Sarayı’nın üst tarafında, küçük bir 

meydanın altında İstanbul’un ikinci büyük su 
haznesi olan Binbirdirek Sarnıcı sizi bekler. 

Eski Bizans kaynaklarına göre 4. yüzyılda 
yapılmıştır. İmparator I. Constantinus şehri 
yeniden kurduğunda Roma’dan bazı senato 
üyelerini buraya göçe zorlamıştı. Bunlardan 
Filoksenus (Philoxenus) Sarayı’nı, Hipod-
rom’un komşusu olarak yaptırmış ve sarayın 
su ihtiyacını karşılamak üzere de bu sarnıcı 
inşa ettirmiştir.

Türk dönemi başladığında bu sarnıçta 
su bulunmadığı tahmin edilmektedir. 16. 
yüzyılda İstanbul’a gelen Alman seyyah R. 
Lubenau, sarnıçta ipek ipliği işleyenlerin 
çalıştıklarını bildirir. Halbuki 18. yüzyılda bu-

Tarihte uzun asırlar Doğu 
Roma, Bizans ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun başkenti 
olan ve binlerce yıllık tarihe 

sahip kültürel hazinelere 
sahip İstanbul, su ihtiyacını 

karşılamak amacıyla inşa 
edilen sarnıçlarıyla da dikkat 

çekici bir zenginliğe sahip… 
İşte bu zenginlikten ilginizi 

çekeceğine inandığım iki 
örnek!

İstanbul   ve   sarnıçları

rada su olduğunu yazanlar da vardır. Osmanlı 
dönemi içinde Binbirdirek su haznesi üstünde 
bazı büyük konakların inşa edildikleri bilinir. 
Bunlardan biri Fazlı Paşa burada çok ihtişamlı 
bir saray inşa ettirmiş ve I. Ahmet’i burada 
misafir etmiştir. Saray 1660’ta Ayazma Kapı 
yangınında yanmış, yerine sonraları bir ahşap 
konak inşa edilmiş, defterdarlık konağı olarak 
da kullanılan bu bina da Hocapaşa yangının-
da yanmıştır. Bunlardan sonra Binbirdirek 
Sarnıcı üstü boş arsa olarak kalmış, yalnız 
üstündeki meydanda kurulan semt pazarının 
deposu olarak bir süre hizmet vermiştir. 

R. Ekrem Koçu’nun yazdığına göre ilk 
baskısı 1290/1873’te yapılan “Tayyarzade” 
başlıklı bir halk hikayesinde, Binbirdirek 
Sarnıcı’nda 17. yüzyılda IV. Murat döneminde 
(1623 – 1640) geçmiş bir olay anlatır. Esası-
nın 18. yüzyıla ait bir meddah hikayesi olduğu 
sanılan bu metinde, Fazlı Paşa’nın geçkin 
yaştaki kızı Gevherli Hanım güzel ve genç 
bir cariyesi aracılığı ile saraya çektiği varlıklı 
kişileri, sarayın altındaki bu mahzende hap-
sederek, servetlerini alarak öldürtmektedir. 
Sonraları pek çok defa basılan bu 30 – 40 

sayfalık hikayenin ne derece de doğru olduğu 
bilinmez. 

Binbirdirek Sarnıcı’nın içinde uzun süredir 
su bulunmadığından 19, yüzyılda ip bükenler 
tarafından atölye olarak kullanılıyordu. Hatta 
burada bu işin yapıldığını gösteren Thomas 
Allom’un 1840’larda çizilmiş bir gravürü de 
vardır. Üstündeki konak ortadan kaldırıldık-
tan sonra, tonozlardan bazıları delinerek, içe-
riye ışık ve hava girmesini sağlayan menfezler 
açılmıştır.

Binbirdirek Sarnıcı’nın ilk defa planı, 
İsveçli mühendis Cornelius Loos’dan elde et-
tiği çizime dayanarak ünlü Avusturyalı mimar 
Fiseher von Erlach tarafından yayımlanmıştır. 
Binbirdirek Sarnıcı, etrafı kalın bir duvarla 
sınırlandırılmış 64, 56, 40 m ölçüsünde büyük 
bir haznedir. İçinde 224 sütun bulunur. Her 
biri 14 sütunlu 16 sıra halindeki birbirinden 
3,75 m aralıklı olan bu destekler kemerler 
ile bağlanmış olup, çapraz tonozları taşırlar. 
Sütunlar üst üste bindirilmiş iki gövdeden 
meydana gelmiş olup, bunların aralarına 
dışa taşkın birer bilezik yapılmıştır. Sütun 
gövdelerinin üstlerinde ise üzerlerinde 
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hiçbir işleme bulunmayan piramit biçiminde 
(impost) başlıklar vardır. Böylece sütunlar ve 
başlıklar devşirme malzeme olmayıp burası 
için yapılmıştır. Başlıkların üstünde kemerler 
karşılıklı olarak ağaç gergilerle bağlanmıştır. 
Bugün bunların yalnız yuvarlak delikleri görü-
lür. Sütunların alt kısımları 5 metreye yakın 
toprağa gömülmüştür. Aslında desteklerin 
tam yüksekliği 12,50 metreyi bulmaktadır. 
Sarnıcın bugünkü girişinin sol tarafındaki 
köşesinde tonozlar yıkıldığından buradaki 18 
göz doldurulmuştur. Sütun gövdelerine pek 
çok sayıda Grekçe harfin işlenmiş olduğu da 
dikkati çeker. Bunların sarnıcın yapımında 
çalışan ve sütunları işleyen taşçıların işaretleri 
olduğu bilinir. 

Bugün film ve dizi platosu veya özel organi-
zasyonlar için kiralanan tarihi bir mekan olan 
sarnıç maalesef çok bakımsız durumdadır. 
Umarım ileride Şerefiye Sarnıcı’nın yaşadığı 
başarılı restorasyon çalışmalarını o da geçirir 
ve ziyaretçilerine etkileyici bir deneyim sunar.

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARIH: 
ŞEREFIYE SARNICI

Şerefiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri 
arasında İmparator II. Theodosius tarafın-
dan, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) 
vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla 
inşa edilmiştir. Belgrad Ormanı ve civarındaki 
su kaynaklarından, Bozdoğan Kemeri kanalı 
üzerinden “Nymphaeum”, “Zeuksippos Ban-
yoları” ve “Büyük Saray”a su taksimi yapılmak-
taydı. Sarnıç, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek 
Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan 
Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul’un su 
ihtiyacını yüzyıllar boyu sağlayan su deposu 
görevini üstlenen eserlerdendir.

İstanbul’un Çemberlitaş semti, Binbirdirek 
Mahallesi Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan 

sarnıcın üzerine 1910’larda Arif Paşa Konağı, 
1950’li yıllarda ise Eminönü Belediye Binası 
yapılmıştır. 

2010 yılında İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, Eminönü Belediyesi bina-
sının yıkımı gerçekleştirilmiş, tarihi yapıya 
zarar vermeden binanın altında kalan, yakın 
zamana kadar pek bilinmeyen sarnıç ortaya 
çıkartılmıştır. Sütun sayısı ve yüzölçümü, 
Yerebatan ve Binbirdirek sarnıçlarından daha 
az olup, alan ebatları yaklaşık 45x25 metredir. 
9 metre yüksekliğinde, 32 adet mermer kolon 
tarafından desteklenen çatısıyla Şerefiye 
Sarnıcı, Constantinus ve Theodosius olarak da 
bilinmektedir. Yerebatan ve Binbirdirek Sar-
nıçları arasındaki bağlantı gibi, bu sarnıcın da 
Binbirdirek Sarnıcı’na bağlantılı olduğu tespit 
edilmiş olup bu konuda ayrıntılı çalışmalar 
devam etmektedir.

Sarnıç etrafında bulunan betonarme 
yapıların sökülmesi ile birlikte, çevre düzen-
lemesi sonrası alan arkeolojik bir park haline 
dönüştürülmüştür. 

Tarihi yapının iç ve dış kısmı aslına uygun 
bir duruma kavuşturularak dış cepheye giydi-
rilen çelik konstrüksiyon ve cam yüzey ile eser 
korunaklı hale getirilmiştir. Restorasyonda 
yapı -Yerebatan Sarnıcı gibi- sadece kendisinin 
sergileneceği bir müze olarak tasarlanmış, 
bu işlevine uygun olarak üst giriş setinde 
tamamen şeffaf bir giriş binası tasarlanmıştır. 
Tasarımda amaç, 19. yüzyıl duvarının yapılan 
giriş binasından koparılarak müstakil olarak 
algılanmasını sağlamaktır. Tamamen şeffaf 
olan yapıya giriş ve çıkışlar Piyer Loti Cadde-
si’ndeki ön cepheden sağlanmaktadır.

Yerebatan Sarnıcı ile Binbirdirek Sarnıcı’n-
dan hem sütun hem de alan olarak daha küçük 
olan bu yapı yaklaşık 1600 yaşında. Geçmiş 
dönemlerde Constantinus veya Theodosius 

Sarnıcı olarak da bilinen yapı 19’uncu yüzyıl-
dan bu yana genellikle Şerefiye Sarnıcı olarak 
anılmakta. 

Şerefiye Sarnıcı, Türkiye’nin ilk “360° Pro-
jection Mapping” sistemine sahip müzesi ve 
dünyada bu sistemin entegre edildiği en eski 
yapı. 1.600 yıllık tarihi bir mekânla etkileşime 
girebileceğiniz, mekan algısını üç boyutlu tec-
rübe edebileceğiniz ve bunu yaparken de hem 
Şerefiye Sarnıcı’nın hem de İstanbul’un su 
kültürünün izini sürebileceğiniz bir deneyim 
sunuyor.

Beş ana bölümden oluşan 10 dakikalık 
gösterinin ilk bölümünde, sırasıyla duvarlar, 
sütunlar, tavanla buluşan ve mekan algısını, 
farkındalığını artıran 3D efektlerle, Şerefiye 
Sarnıcı’nın mekânsal özelliklerine tanıklık 
ediliyor.

Gösterinin ikinci bölümünde İstanbul’un 
su yollarının izi sürülüyor; kemerlere ve isale 
hatlarına atıfta bulunan bölümlerin ardından 
şematik su yolu tasvirleriyle kemerler ve sar-
nıçların bağlantıları deneyimleniyor.

İstanbul’un kolektif hafızası ve tarihi 
katmanlarını yeni bir dille sunan bir diğer 
bölümde, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları 
dönemleri dijital bir yorumla sarnıç duvarla-
rında hayat buluyor. Bu yorumlara ikonalar, 
çini sanatından örnekler eşlik ediyor. 

Bu özel gösterinin son bölümünde ise Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan işgallerin 
ardından tek yürek olup bağımsızlık müca-
delesi veren ve Kurtuluş Savaşı sonrası yeni 
bir cumhuriyet kuran bir halkın hikâyesinin 
ardından, Şerefiye Sarnıcı’nın eşsiz tarihi ve 
mimari yapısına dönülüyor.

Çok etkileyici bir mekana dönüşen Şerefiye 
Sarnıcı’nı ziyaret etmek şimdilik ücretsiz. 
İsteyenler sabah 09.00 ile akşam 18.30 saatleri 
arasında bu şık yapıyı ziyaret edebilirler.

Neredeyse iki bin yıldır suyun izindeki 
İstanbul’u keşfetmek isterseniz en yenisi 
Şerefiye Sarnıcı olmak üzere Yerebatan Saray’ı 
ve Binbirdirek Sarnıcı’ndan geçiyor yolunuz.
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Yaşlı bireylerde diş 
hassasiyeti görülme 
sıklığı daha az!

Peki diş 
hassasiyeti nasıl 
önlenebilir? 

Diş hassasiyeti 
bulunan kişiler nasıl 
bir yol izlemeli?

SOĞUK HAVALARDA 
DiŞLERDE NEDEN 

AĞRI OLUŞUR? 
Dentin hassasiyeti ya da diş hassasiyeti 

olarak adlandırdığımız durum; herhangi 
bir dental defekt ya da patolojiye bağlı 

olmaksızın tipik olarak termal, kimyasal, 
dokunsal ya da osmotik bir uyarana 

bağlı olarak ağız ortamına açılmış dentin 
yüzeyinde oluşan kısa süreli, keskin, lokalize 

ağrı olarak tanımlanmaktadır. İstanbul 
Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif 

Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, diş 
hassasiyeti hakkında önemli bilgiler verdi.

“ÖZELLIKLE soğuk havalarda 
artış gösteren diş hassasiyeti 
diş fırçalama teknikleri 
ve birçok nedene bağlı 

olarak oluşan rahatsız edici bir ağrıdır” diyen 
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi 
Restoratif Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Melek 
Çam, diş hassasiyeti hakkında önemli bilgiler 
verdi.

DIŞ hassasiyeti, periodontal hastalığı olan 
bireylerde %72-98 oranında görüldüğü bildi-
rilmiştir. Genel olarak en yoğun hissedildiği 
yaşlar 20-40 yaş arasıdır. Diş hassasiyeti yaşlı 
bireylerde daha nadir görülmektedir. Dentin 
kanallarının mineral artıklarıyla tıkanması, 
tübül sayısında azalma gibi durumların yaşla 
birlikte artması; pulpanın hücresel, vasküler 
ve nöral kapasitesinin yaşla birlikte azalması; 
dentinin geçirgenliğini azaltır ve dolayısıyla 
yaşlı bireylerde diş hassasiyeti oluşumuna 
daha nadir rastlanır. İstatistiksel olarak 
anlamlı bulunmasa da, kadınlarda erkeklere 
oranla daha fazla diş hassasiyeti görülmek-
tedir. Bu farklılığın, kadınların ağız hijyenine 
daha fazla önem vermelerine, ağrıya karşı 
daha duyarlı davranmalarına ve diş hekimi-
ne daha sık başvurmalarına bağlanabileceği 
düşünülmüştür. Diş hassasiyetinden en çok 
etkilenen dişler ise sırasıyla köpek dişleri ve 
küçük azı dişleridir.

DIŞ hassasiyeti tedavileri, koruyucu ve 
iyileştirici tedaviler olarak iki ana başlıkta 
incelenebilir.
m Koruyucu tedaviler; hassasiyet 

oluşumunda etkili olan risklerin ve etiyolojik 
faktörlerin azaltılmasını, oral hijyen eğitimini, 
oklüzyon ve diyet düzenlemelerini kapsar.
m Terapötik tedavi yöntemleri ise; 

uygulanma şekillerine göre, evde hasta 
tarafından uygulanan ve klinikte dişhekimi 
tarafından uygulanan (profesyonel) tedaviler 
olmak üzere 2’ye ayrılır. 
m Hafif-orta şiddette ve yaygın diş 

hassasiyetlerinde ilk tedavi seçeneği evde 
uygulanan tedaviler (yumuşak kıllı diş fırçaları 
ile birlikte kullanılan hassasiyet giderici 
diş macunları, gargaralar vb.) olmalıdır. 
Şayet hastaya evde başlatılan tedavide 2-4 
hafta sonunda ağrıda rahatlama ve azalma 
olmadığında, klinikte dişhekimi tarafından 
uygulanan tedavi iIe devam edilmelidir.  Ağrı 
devam ederse daha ileri tedavilere geçilir.
m Diş hassasiyeti tedavi edilmezse, 

hastanın günlük yaşam kalitesi azalır. Ayrıca 
daha basit yöntemlerle tedavi edilebilecek 
durumlar zamanla ilerler ve daha komplike 
tedavi yöntemlerine geçilmesine neden 
olabilir. 

DIŞLER içerisinde dışarıdan gelen 
uyaranları (sıcak-soğuk gibi termal uyaranlar 
ya da kimyasal, dokunsal uyaranlar) algılayan 
bir mekanizma mevcuttur. Sağlıklı dişlerde di-
şin en dış tabakası mine dokusuyla tamamen 
örtülmüştür. Eğer bu tabaka sert diş fırçala-
ma, asitli içeceklerin aşırı tüketilmesi ya da diş 
yüzeylerine aşırı kuvvetlerin gelmesi (diş sık-
ma-gıcırdatma gibi parafonksiyonel kuvvetler) 
gibi durumlar sonucunda kaybedilmişse, mine 
dokusu altında yer alan dentin yüzeyi açığa 
çıkar ve sıcak-soğuk gibi uyaranlarla dişlerde 
hassasiyet meydana gelebilir. Genellikle kısa 
süreli keskin ağrılar olmakla birlikte bireyleri 
günlük yaşamlarında rahatsız edebilmektedir. 
Böyle bir durum meydana geldiğinde öncelikli 
olarak diş hekimine muayene olunması gerek-
mektedir. Mevcut durum değerlendirilmeli 
ve diş hassasiyetinin giderilmesi açısından 
hastaya tedavi yöntemleri anlatılmalı ve bireye 
özgü tedavi planı oluşturulmalıdır. Hassasiyeti 
giderme yönünde belli başlı tedavi yöntemleri 
şunlardır: hassasiyet giderici diş macunları ve 
gargaraların kullanılması, remineralize edici 
ajan uygulamaları, flor uygulamaları, adeziv 
rezin uygulamaları, restoratif tedavi uygula-
maları, dişeti grefti uygulamalarıdır.
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CILT, yaşamın her anında özel bir 
bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle 
cilt bariyerinin zayıflaması, cildi 
savunmasız kılarken birçok proble-
mi de beraberinde getirir. Mevsim 

geçişlerinde yaşanan hava kirliliği, sert rüzgar, 
güneş gibi etkenler cildin zarar görmesine 
sebep olur. Bu gibi sebeplerin önüne geçmek 
için de cilt bariyerini öncesinde güçlendirmek 
gerekir. Ancak güzel bir cilde sahip olmak için 
yalnızca bakım yapmak yeterli değil! Beslenme 
düzeni de sağlıklı bir cildin olmazsa olmazları 
arasındadır. Bu yüzden her mevsim cildin ışıl 
ışıl parlamasını istiyorsanız, bu önerilere kulak 
verin!

DERI ALTINA TAKVIYE: MEZOTERAPI
Cilt gençleştirme, cilt tonlama ve kırışıklık 

tedavisinin yanı sıra birçok cilt sorununun 
giderilmesi için uygulanan Mezoterapi, hızlı ve 
başarılı sonuç veren bir tedavi yöntemi olarak 
karşımıza çıkıyor. Kişinin ihtiyacına göre 
vitamin, mineral, aminoasit ve enzimlerin cilt 
altı tabakaya enjekte edilmesi ile uygulanan bu 
yöntem mevsim geçişlerinde cansız, yıpranmış 
ve yorgun cilt tiplerinin kaçınılmaz tedavi yön-
temi olarak uygulanıyor. Cildi toksinlerinden 
arındıran ve yapılandırıcı özelliği ile ışıltılı ve 
nemli bir cilde kavuşmak için etkili bir tedavi 
şeklidir. 

NEMLENDIRICISIZ ASLA!
Soğuyan hava ile birlikte yıpranan cilt, din-

lenmeye ihtiyaç duyar. Nemlenmemiş bir ciltte 
tahrişler ve kızarıklıklar meydana gelir. Ku-
ruyan ve yıpranan cildi ise cilt tipinize uygun 
bir nemlendirici ile canlandırmak sağlıklı bir 
görünümün ilk adımını oluşturur.  Kuruyan 
cilt elastikiyetini kaybeder ve kırışıklıkların 
daha belirgin olmasına neden olur. Cilt tipine 

HAVALAR SOĞUDU!
PEKi, CiLDiNiZ BUNA HAZIR MI?

Soğuyan hava ile birlikte 
olumsuz etkilere maruz kalan 

cilt bariyeri savunmasız hale 
geliyor. Kuruyan ve yıpranan 

cilt ise birçok problemi 
beraberinde getiriyor. Peki, 
kış mevsiminde cilt bakımı 
nasıl olmalı? Yıpranan cilde 

iyi gelecek öneriler neler? 
Beslenme düzeni cilt sağlığını 

etkiler mi? Güzel ve ışıltılı 
cilde sahip olmanın püf 

noktalarını Medikal Estetik 
Hekimi Dr. Kemali Güneş 

anlattı.

uygun nemlendirici seçmek cildin canlanması-
na ve sağlıklı görünmesini sağlar. 

GÜZEL BIR CILT IÇIN SAĞLIKLI BESLENIN
Cilt güzelliği için yalnızca bakım önerileri 

değil, tüketilen besinlere de dikkat edilme-
si gerekiyor. Kış mevsiminin durağanlığı 
sebebiyle kimi zaman beslenme rutinimiz de 
değişiyor. Hareketin kısıtlandığı bu mevsim-
de yediklerimize her zamankinden daha çok 
önem vermemiz gerekiyor. Bu yüzden, kış 
mevsimiyle birlikte C ve E vitamini bakımın-
dan zengin nar, havuç, ıspanak gibi besinleri 
tüketmeye özen gösterirken, sofralarımızdan 
balığı da eksik etmememiz gerekir. Ayrıca; 
kafeini azaltmak, bol su tüketmek, sebze ve 
meyve odaklı beslenmek cildin daha parlak 
görünmesini sağlayacaktır.

DÜZENLI UYKU RUTINI OLUŞTURUN
Düzenli ve sağlıklı bir uyku, cilt sağlığını 

doğrudan etkiler. Günde 6-8 saatlik uyku 
cildi dinlendirirken, gözaltı morluklarının ve 
şişkinliklerinin de önüne geçer. Bu rutini oluş-
turduğunuzda parlak ve dinamik bir görüntü-
ye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

GÜNLÜK BAKIM RUTININIZI AKSATMAYIN
Sağlıklı bir cilde kavuşmanın birinci 

basamağı cildimizin ihtiyacını bilmek ve 
gerekli bakımı uygulamaktan geçiyor. Ölü 
cildi temizlemek, nemi artırmak, derinleme-
sine temizlemek ve pürüzsüz bir cilde sahip 
olmak için maske, peeling gibi uygulamaları 
belli dönemlerde uygulamak gerekiyor. Deri 
yaşlanmasının önüne geçmek için yaz-kış 
mutlaka güneş kremi kullanılması gerekiyor. 
Cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmek, cildi 
temizlemek, nemlendirmek de sağlıklı bir 
cildin anahtarını oluştururken, su tüketi-

mi ihmal edilmemeli. Günlük bakım rutini 
içerisinde cildi makyaja hazırlamak, makyaj 
sonrasında temizlemek, toniklemek ve nem-
lendirmek sağlıklı bir cildin anahtarını taşıyor. 
Ayrıca, ciltteki akne izleri, kırışıklık ve mat 
görünümü azaltmak için haftada 1 ya da 2 kez 
uygulayacağınız peeling işlemi ile cildinizdeki 
ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz.

Dr. Kemali Güneş
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TÜRKLER PLATFORMLARA 
REKLAMSIZ DiZi iZLEMEK 

iÇiN ÜYE OLUYOR
Deloitte’un hazırladığı ‘Abonelik Modellerinin Perde Arkası’ araştırmasına 

göre Türk tüketiciler Avrupa ortalamasından ayrışarak bilinçli şekilde 
abonelik modellerine yöneliyor. Avrupa’daki tüketicilerin yüzde 

42’si herhangi bir hizmete abone olduğunun farkında değilken Türk 
tüketicisinin yüzde 51’i dijital hizmetlere reklam seyretmek istemediği için 

abone olduğunu ifade ediyor. 
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ABONELIK, 17’nci yüzyılda ortaya 
çıkan bir kavram olmasına rağmen 
özellikle son yıllarda dijital platform-
ların yükselişiyle günlük hayatın 

ayrılmaz parçası haline geldi. Pandemi döne-
mindeki kısıtlamalarla abone sayılarını artıran 
dijital platformları izleyenlerin sayısı 2020 
yılında 3 milyarı aştı, 2023’te ise 3,5 milyara 
ulaşması bekleniyor. 

Deloitte da her gün büyüyen aboneliğin 
gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için 
Türkiye ve 8 Avrupa ülkesinde (Almanya, Bul-
garistan, Çekya, Fransa, Macaristan, Polonya, 
Romanya ve Slovakya) 9 bin müşteriyle ‘Abo-
nelik Modellerinin Perde Arkası’ araştırmasını 
gerçekleştirdi.

Araştırma, hizmet, ürün ve platform olmak 
üzere üç farklı abonelik türüne üye olan kul-
lanıcılar ile gerçekleştirildi. Şirketler kullanı-
cılara en ideal hizmeti sunabilmek amacıyla 
bu modelleri birleştirebiliyor. Müşterilerin 
bakış açısından bu durum, birkaç hizmet için 
tek ödeme ve tek sağlayıcı kullanarak daha iyi 
faydalar sağlayabileceği anlamına geliyor.

Hizmet sağlayıcılar bu karma modeli bir 
yandan müşteri etkileşimlerinin sıklığını 
artıracak bir faktör olarak görürken diğer 
yandan müşterilerin diğer abonelik sağlayıcı-
larına maruz kalma riskini azaltmak için kendi 
hizmet ekosistemlerini geliştirmenin de ilk 
adımı olarak görüyor.

TÜRKIYE’DE ABONELIK 
FARKINDALIĞI YÜKSEK 

Araştırmadan öne çıkan başlıklar 
şöyle:
m Müşterilerin bakış açısına göre her 

düzenli ödeme bir abonelik olarak değerlen-
dirilmiyor. Müşterilerin ortalama yüzde 42’si, 
örnekleri gösterilene kadar bir aboneliğe sahip 
olduğunun farkında değil. Türkiye’de ise far-
kındalık düzeyi Avrupa ortalamasına kıyasla 
yüksek. Türkiye’deki tüketicilerin sadece yüz-
de 27’si kendilerine bir örnek verilene kadar 
aboneliği olmadığını ifade ediyor. Araştırma 
yapılan ülkeler arasında en yüksek farkın-
dalık oranı Türkiye’de. Türkiye’yi Almanya 
ve Polonya takip ediyor. Abonelik modeli ile 
bağdaştırılmayan en yaygın abonelikler altyapı 
hizmetleri (yüzde 77), telekomünikasyon / 
internet (yüzde 75), sigorta (yüzde 65) ve 
televizyon (yüzde 54) hizmetlerini içeriyor.
m Türk tüketiciler arasında en çok tercih 

edilen abonelik türleri telekom / internet 
aboneliği ve e-ticaret abonelikleri (hazır giyim, 
gıda ürünleri, kozmetik, kişisel ve ev bakım). 
m Türkiye’de aboneliğe karar verilmesinde 

en önemli faktör finansal teşvikler (yüzde 49). 
Hizmetlere erişimde kolaylık (yüzde 45) ve 
premium hizmetlere erişim (yüzde 39) bunu 
takip ediyor.

DIJITAL HIZMETLERE ABONE OLMA NEDENI 
REKLAM SEYRETMEK ISTEMEMEK

m Türkiye’den araştırmaya katılan müşte-
riler, geleneksel hizmetler, hızlı tüketim ürün-
leri ve dayanıklı ürünlerde abonelik nedenini 
para tasarrufu olarak açıklıyor. Dijital hizmet-
lere abone olmanın en büyük nedenini araya 
reklam girmemesi (yüzde 51) olarak açıklayan 
tüketiciler, ikinci sırada ise para tasarrufu 
(yüzde 40) olduğunu belirtiyor.Platformlarda 
ise katılımcıların yüzde 77’si özel tekliflere 
erişim için abone olduğunu belirtiyor, ikinci 

sırada ise yüzde 55 ile premium müşteri olarak 
görülmek yer alıyor.
m Abonelikten vazgeçmede Türk tüke-

ticilerin ilk nedeni, ihtiyaç duyduklarında 
satın almayı tercih etmeleri (yüzde 55). 
Satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra 
abone olmaktan vazgeçiyorlar. Bu oran da 
Avrupa ortalamasının üzerinde. Abonelikten 
vazgeçme nedenleri arasında faydalı olacağına 
inanmamak (yüzde 37) ve taahhüt vermekten 
hoşlanmamak (yüzde 33) da üst sıralarda yer 
alıyor.
m Türkiye’den araştırmaya katılanların 

yalnızca yüzde 6’sı hiçbir şeyin kendilerini 
abonelik satın almaya ikna edemeyeceğini be-
lirtirken, Avrupa ülkelerinde bu oran üç katın-
dan fazla (yüzde 21). Y Kuşağı’ndan itibaren 
artan yaşla birlikte abonelik almayı kesinlikle 
düşünmeyenlerin oranı artıyor. Özellikle Baby 
Boomer Kuşağı’nda bu oran yüzde 15’e yükse-

liyor. Avrupa’da ise aynı kuşak çok daha çarpıcı 
şekilde yüzde 39 oranında abonelik almayı 
kesinlikle düşünmüyor.
m Yapılan araştırma, Türk müşterilerin 

yalnızca yüzde 28’inin abone olduktan sonra 
benzer hizmet, ürün ve platformlara harcadık-
ları zamanı veya kullanımı azalttığını ortaya 
çıkarıyor. Ayrıca, Türkiye’deki abonelerin 
yaklaşık yarısı, daha fazla zaman geçirmeye 
veya diğer sağlayıcıların alternatiflerini daha 
sık kullanmaya başlıyor. Bu da aboneliğin 
diğer sağlayıcılar hakkında merak uyandırdığı-
nı veya bu tür hizmetlere yönelik alışkanlıklar 
oluşturduğunu gösteriyor.

HAKAN GÖL: BIRÇOK HIZMETI BIR ARADA 
SUNAN ŞIRKETLER ÖNE ÇIKACAK

Güçlü rekabet ortamında aboneliği iş mo-
deli olarak tanıtmanın başarıyı garanti etme-
yeceğini söyleyen Deloitte Türkiye Danışman-
lık Hizmetleri Lideri Hakan Göl, işletmelerin 
geleceğe hazırlıkta rekabette bir adım önde 
olmalarını sağlayacak değeri marjinal olarak 
nasıl sunabileceklerini düşünmeleri gerekti-
ğinin altını çizdi. Y ve Z kuşaklarının abone-
liklere en açık olanlar olduğunu belirten Göl, 
“Bu kuşakların en öncelikli müşteri segment-
leri olacağı açık. Kullanıcılar her geçen gün 
artan sayıda hizmete abone oluyor. Gelecek 
dönemde bu hizmetleri birleştiren şirketler, 
rekabette çok avantajlı duruma geçecekler” 
dedi. Göl başarılı abonelik modeli sunabilmek 
için değerlendirilmesi gereken kritik konuları 
şöyle sıraladı:
m Şirketler tekliflerinin abonelik 

potansiyeli olup olmadığını iyi analiz etmeli.
m Sundukları ürünün sağladığı kolaylık 

(veya önlediği rahatsızlık) net bir şekilde 
ortaya konmalı. 
m Rekabetten ayrışan, oyunu kazandıracak 

değer önerisi ve buna uygun bir fiyatlandırma 
stratejisi belirlenmeli.
m Kişiselleştirilmiş deneyimler sunulmalı.
m Kullanıcılara erişim kolaylığı sağlayacak 

hizmet ekosistemi oluşturulmalı.

Hakan Göl
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FILIZLENDIRME, baklagil, tahıl, 
tohum, çekirdek ve badem gibi sert 
kabuklu yemişlerin çimlenmeye 
başlaması sürecine deniyor. Yenebilir 

bütün tahıllar, tohumlar, baklagiller, sert 
kabuklu yemişler ve ayçekirdeği gibi bazı 
çekirdekler filizlendirilebilir. Filizlendirme, 
besinlerin vitamin, protein ve enzim 
değerlerini artırıyor. Ayrıca bu besinler 
filizlendirildiğinde, sindirim enzimleri 
bakımından oldukça zengin hale gelerek 
sindirimleri de kolaylaşıyor. Ayrıca, 
filizlendirme işlemi ile birlikte bu besinlerin 
antioksidan kapasiteleri ve emilim düzeyleri 
deartıyor vegluten içerikleri azalıyor. 
Filizlendirilmiş yiyecekler, tek başına 
yenilebildiği gibi salataların ve yemeklerinizin 
içine de katarak daha besleyici yemeklere de 
imkan sunuyor.

BESBESiiN DEĞERN DEĞERiiNNii  
YÜKSELTMENYÜKSELTMENiiN N 
BASBASiiT YOLU: T YOLU: 
“F“FiiLLiiZLENDZLENDiiRME”RME”
İçerdikleri besin değerleriyle 

vücudumuzu hastalıklara 
karşı daha dirençli 

kılan kuru baklagiller, 
beslenmemizde şüphesiz 

çok önemli bir yere 
sahip. Son dönemlerde 

ise kurubaklagillerin 
filizlendirilmiş şekilde 

tüketiminin yaygınlaştığı 
gözlemleniyor. 

Filizlendirmeyle besinlerin 
vitamin, protein ve enzim 

değerlerinin arttığını 
belirten Sofra / Compass 

Group Türkiye Ülke 
Diyetisyeni Emel Terzioğlu 

Arslan, filizlendirmenin 
nasıl yapılması gerektiğine 

ve filizlendirme süresine 
dair bilgilerini paylaşıyor.

m ARPA: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 günde 
filizlenir. (Kabuksuz arpa)
m KARABUĞDAY: 15-20 dakika suda 
bekletilir, 1-1,5 günde filizlenir. (Kavrulmamış 
karabuğday)
m YULAF: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 
günde filizlenir. (Kabuksuz yulaf) 
m KINOA: 2-4 saat suda bekletilir. Yaklaşık 12 
saatte filizlenir.
m PIRINÇ: 12-18 saat suda bekletilir, 1 günde 
filizlenir. (Kahverengi işlenmemiş pirinç)
m ÇAVDAR: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 
günde filizlenir.
m BADEM: 10-14 saat suda bekletilir, 1 
günde filizlenir. (Kavrulmamış, çiğ badem) 
Filizlendirme ve saklama süresi 2 günü 
geçmemelidir.
m NOHUT: 12-18 saat suda bekletilir, 
filizlenme 1,5 gün ya da daha fazla.
m ÇEMEN OTU: 8-14 saat suda bekletilir, 18 
saatte filizlenir.
m SUSAM: 8-14 saat suda bekletilir, 1-1,5 
günde filizlenir. (Kavrulmamış susam) 
Filizlendirme ve saklama süresi 1,5 günü 
geçmemelidir.
m AYÇEKIRDEĞI: 8-14 saat suda bekletilir, 18 
saatte filizlenir. (Kavrulmamış çekirdekler) Suda 
bekletme süresinin sonunda kabukları ayıklanır.
m MERCIMEK: 8-14 saat suda bekletilir, 
1 günde filizlenir. (Kırmızı, siyah ya da yeşil 
mercimek) Küçükler daha hızlı filizlenir. 
m BÖRÜLCE: 12-14 saat suda bekletilir, 1 
günde filizlenir.

Sofra / Compass Group Türkiye Ülke 
Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, filizlen-
dirme işleminin üç aşamada gerçekleştiğini 
belirtiyor; “İlk olarak bakliyat ve tahılların 
tohumları yıkanır ve altı düz bir kabın dibine 
yayılarak 8-12 saat suda bekletilir. İkinci aşa-
mada tohumlar durulanır ve suları süzülür. Sığ 
bir kabın dibine ıslatılmış, temiz pamuklu bir 
bez serilir. Suda bekletilmiş tohumlar üzerine 
yayılır. Bir başka pamuklu ıslak bez tohumla-
rın üzerine konur. Tohumlar kurumamaları 
için sık sık ıslatılır, gerekirse arada yıkanarak 
tekrar ıslak bezlerin arasına konur. Son olarak 
filizler 1.5-2 santimetre boyuna ulaştığında 
işleme son verilir.”

Peki filizlendirme 
nasıl yapılır?

Kurubaklagillerin 
filizlendirme 
süreleri nasıl 
olmalı?
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YUMURTANIN besin içeriği yüksek, 
enerji içeriğinin ise düşük olduğunu 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi’n-
den Beslenme ve Diyet Uzmanı Ba-

şak İnsel Aydın, “Bir adet yumurtada yaklaşık 
215 mg kolesterol bulunuyor. Yumurta sarısı 
A ve B vitaminleri açısından zengin olmakla 
birlikte demir ve fosfor mineralleri de içeriyor. 
Bu durum tokluk süresinin uzamasına katkı 
sağlıyor” dedi.

YUMURTA TÜKETIMINDE DOZ ÖNEMLI
Besin tüketiminde en önemli noktanın doz 

olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uz-
manı Başak İnsel Aydın, “Her besinde olduğu 
gibi dengeyi kaçırırsak besinlerimiz ilaçtan çok 
zehre dönüşebilir; dolasıyla besinin tüketildiği 
doz oldukça önemli. Özellikle yumurtanın 
kolesterolü yükselttiğini düşünerek uzak dur-
mak yanlış bir algı çünkü sağlıklı bir yetişkin 
günlük 1200 mg kadar kolesterole gereksinim 

Yumurta hem protein içeriği hem de kalitesi açısından yüksek 
bir besin kaynağı. Yumurtanın sarısını ayrıştırmadan tam 
tüketmenin protein biyoyararlılığını artırdığını söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Başak İnsel Aydın, “Yumurta, anne sütünden sonra gelen en 
kaliteli protein kaynağı. Özellikle doğru miktarlarda yumurta 

tüketmek kolesterolü düzenleyerek kalp-damar sağlığını 
olumlu etkiliyor. Her gün bir adet yumurta tüketmek, dengeli 
ve düzenli bir beslenme programı içerisinde oldukça faydalı” 

açıklamasında bulundu.

GELELiM YUMURTANIN 
FAYDALARINA

duyar. Bu ihtiyacın bir miktarı besinlerle bir 
miktarı da vücutta üretilerek karşılanır. Yani 
doğru miktarlarda yumurta tüketmek koleste-
rolü tehlikeli bir noktaya getirmez. Sağlık için 
en önemli şey bu dengenin muhafazasını sağ-
layacak şekilde dengeli ve düzenli bir beslenme 
programıdır” şeklinde konuştu.

DENGELI BESLENMEK IÇIN HER GÜN BIR 
ADET YUMURTA TÜKETILMELI

Yumurtada yüksek oranda lesitin yani gıda 
katkı maddesi bulunduğunu ve lesitinin en 
önemli özelliğinin kolesterol metabolizmasını 
düzenlemek olduğunu söyleyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yapılan 
çalışmalar lesitinin kolesterolün bağırsaklar-
dan emilimini azalttığını, kalp-damar sağlığını 
olumlu etkilediğini, safra asitlerinin ve koles-
terolün atılımını artırdığını, yağ depolarından 
kaynaklanan damar hasarlarından koru-
duğunu ve kan damarlarının elastikiyetini 

muhafaza ettiğini ortaya koyuyor” dedi. Sonuç 
olarak besin değerleri ve biyoyararlanımı 
oldukça yüksek olan yumurtadan kolesterolü 
yükseltecek endişesiyle uzak durulmaması 
gerektiğini hatırlatan Başak İnsel Aydın, 
“Bireyin kolesterol seviyesi olması gerekenden 
yüksek değilse, dengeli ve düzenli bir beslen-
me programını takip ederek ideal kilosunu 
koruyorsa, kötü alışkanlıkları yoksa ve fiziksel 
olarak aktif biri ise yumurtanın kolesterol 
içeriği hakkındaki endişesine gerek yoktur. 
Dolasıyla her gün 1 adet yumurtayı dengeli ve 
düzenli bir beslenme programı içinde güvenle 
tüketebilir” diye konuştu.
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları (AŞT), Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
tarafından yapımı tamamlanan 

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ne 
taşındı. Bu merkez ile birlikte AŞT 630 kişilik 
Büyük Sahne ve 200 koltuk kapasiteli Cep 
Sahnesi ile iki yeni tiyatro sahnesi kazandı. 
AŞT teknolojik altyapısı, sanat yönetim alan-
ları, idari birimler, atölyeler, eğitim salonları, 
prova odaları, müzik ve kostüm odaları ile 
Türkiye’nin en modern tiyatro sahnesine 
kavuştu. 

OYUNLAR KAPALI GIŞE 
AŞT’nin yeni binasını tanıtan Genel Sanat 

Yönetmeni Mehmet Özgür, ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik yapıda bu tür kültür-

Yeni oyunlar 
yeni sahnede 
tiyatro 
severler ile 
buluşuyor

Antalya Şehir Tiyatrosu, yeni oyunları ve 
830 kişilik koltuk kapasiteli iki yeni tiyatro 

sahnesi ile Antalyalı tiyatro severler 
ile buluşmanın heyecanını yaşıyor. 

Teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin en 
modern tiyatro sahnesine kavuştuklarını 

belirten AŞT Genel Sanat Yönetmeni 
Mehmet Özgür, böyle bir salonu 

Antalya’ya kazandıran Başkan Muhittin 
Böcek’e teşekkür etti. Özgür, oyunları 

kapalı gişe oynadıklarını belirterek, yakın 
zamanda yeni oyunları ile Antalyalılarla 

buluşturacakları müjdesini verdi. 
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sanat yatırımlarının ötelendiğine dikkat 
çekerek, bu yapıyı Antalya’ya kazandıran 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e 
teşekkür etti. Mehmet Özgür, böyle önemli bir 
tiyatro yapısının içinde olmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeni sahne-
mizi yeni bir oyun ile açtık. İstanbul Efendisi 
oyunumuz ilk prömiyerinde çok yoğun bir ilgi 
gördü. 630 kişilik sahnemizde oyunu nere-
deyse bin kişi izledi. Yaklaşık binden fazla se-
yircimizi geri çevirmek zorunda kaldık. Ciddi 
bir disiplin içerisinde 19 provada yeni oyunu 
sahnelemeyi başardık. Yaklaşık 75 kişilik bir 
ekip ile devasa bir oyun sahneledik. Böyle bir 
tiyatroya, böyle bir oyun yakışırdı” dedi. 

YENI OYUN MÜJDESI 
Tiyatro severlerden çok güzel tepkiler 

aldıklarını aktaran Mehmet Özgür, “30 yıldır 
hem oynuyorum hem de tiyatro izleyicisiyim. 
İstanbul Efendisi bugüne kadar bu kentte 
yapılmış en iyi prodüksiyon ve Türkiye’deki 
en iyi prodüksiyonların başında gelir. Seyirci 
çok memnun ayrıldı. Antalyalı tiyatro severler 
yakın zamanda yeni oyunlarımız ile tanışacak. 
Sömestr tatilinde Murat Karasu ile çok müthiş 
bir oyuna giriyoruz. Berlin Maxsim Gorkin 
Tiyatrosu Yönetmenlerinden Nurkan Erpolat 
ile bir başka oyun hazırlığı içindeyiz. Ali Meriç 
yönetmenliğinde Ramazan ayı için bir orta 
oyunu hazırlıyoruz. Bozkur Dirliği diye bilinen 
güzel bir köy seyirliği yapıyoruz. Yönetmen 
oyuncu Ali Eyidoğan ile çocuk oyunu hazırlıyo-
ruz” diye konuştu. 

ÇOCUK VE GENÇLERI ÖNEMSIYOUZ
Tiyatroda çocuk ve gençleri çok önemsedik-

lerini söyleyen AŞT Genel Sanat Yönetmeni 
Özgür, şöyle devam etti: “Bu kentin kültür 
alt yapısını ileride devam ettirecek çocuklar-
dır.Çocuk ve gençlere ihtiyacımız var. Yeni 
seyirci yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 
Kukla Tiyatroları birimimiz var.Üç oyun aynı 
anda yapılmakta. Önümüzdeki sezon başka 
projelerimizle birlikte Yetişkin Tiyatrosu, 
Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ve Kukla Tiyat-
rosu birimi olarak yaklaşık 30 oyunluk bir 
repertuarla Antalya’ya hizmet etmiş olacağız. 
Tiyatromuzda yıllık programlarımız yaparak, 
bunu seyircimizle paylaşıyoruz. Bu programla-
rı yapan nadir tiyatrolardan biriyiz.” 

AŞT SAHNE SAYISI BEŞE ÇIKACAK
Aynı anda üç farklı sahnede Antalya halkını 

tiyatro ile buluşturduklarını aktaran Mehmet 
Özgür, “Gazipaşa Kültür Merkezi ve Gün-
doğmuş Kültür Merkezini AŞT’ye ekliyoruz. 
Burada da düzenli olarak oyunlar oynanacak. 
Kadromuz genişliyor. Yakın zamanda 150 
kişilik bir AŞT tiyatrosu olacağız. Böylelikle 
aynı anda tiyatro yapabileceğimiz beş 
sahnemiz olacak. Bunu başarabilen İstanbul 
haricinde Anadolu’da başka şehir yok. Diğer 
ilçelerimizde de oyunlarımızı oynayarak 
tüm Antalya’yı tiyatro ile buluşturacağız. 

Çocuklarımızın küçük yaşta tiyatro ile 
tanışmasını amaçlıyoruz. Bir çocuğun bir 
saatte bir tiyatro oyunuile dünyasını değiştirir-
siniz” ifadelerini kullandı.

ÜÇ FARKLI KATEGORIDE OYUN
Antalya Şehit Tiyatroları, yetişkin tiyatrola-

rı, çocuk ve gençlik tiyatrosu ve kukla tiyatro-
su olmak üzere üç kategoride tiyatro severlere 
hizmet veriyor. Yetişkin Tiyatrosu sezon 
oyunlarında İstanbul Efendisi, Takıntılar, 
Kunduracı Doktur, Huysuz, Geç Kalanlar, 
Tarla Kuşuydu Juliet, Tiyatronağme gösterim 
yapmaya devam ederken sezon içerisinde 
provaları başlayacak olan dört yeni oyun 
Polisler, Terör, Bozkır Dirliği ve Orta Oyunu 
ileizleyici ile buluşacak. Çocuk ve Gençlik 
Tiyatrosu’nda ise Zümrüdü Anka ve Sır adlı 
oyunları sürürkehn, provaları devam eden 
Okyanusta Bir Su Damlası, Tiyatro Makinesi 
oyunları da kısa süre içinde izleyiciyle bulu-
şacak. Kukla Tiyatrosu’nda ise Balon Ağacı, 
Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok, Kül 
Kedisi gösterim yaparken yetişkin seyirci için 
ise Unutma adlı kukla oyunu Antalyalı tiyatro 
severler için sahnelenecek.
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VIKIPEDI’ye gore NFT; 
NİTELİKLİ FİKRİ TAPU 
ya da İngilizcedeki popüler 
ismiyle NON-FUNGİBLE TOKEN, 

dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu 
nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini 
onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital 
defterde depolanan veri birimidir. NFT’ler, 
fotoğraflar, videolar ve ses gibi yeniden 
üretilebilir dijital dosyalarla ilişkilendirilebilir.”

Bir sanat eseri, müzik, albüm kapağı 
ve hatta tweetin NFT’sine sahip olmanın 
benzersiz avantajları bulunuyor. Bu eserlere 
yatırım yapmak da bu avantajlar aracılığıyla 
para kazanmayı mümkün kılıyor. NFT 
gibi varlıklara yatırım yapmak ve paranın 
yatırımcılar için çalışmasını sağlamak 
NFT’den pasif gelir elde etmek anlamına 
geliyor. NFT’lere yapılan yatırımlarla uzun 
süreli pasif gelirler elde edilebileceğinin altını 
çizen sosyal NFT Pazar yeri OIX’in CEO’su 
Doğu Taşkıran, “NFT telif hakları, temelde 
aynı şekilde çalışır ancak sözleşmeler ve telif 
hakkı ödemeleri dijital olarak oluşturulur. 
Bu, herhangi bir içerik oluşturucunun 
çalışmalarını oluşturabileceği, blok zincirine 
ekleyebileceği ve gelecekte elde edilecek karın 
bir yüzdesini almaları koşuluyla satabileceği 
anlamına geliyor.” ifadelerini kullanıyor.

NFT TELIF HAKLARI ILE PASIF GELIR 
YARATILABILIR

NFT’ler gibi blok zinciri tabanlı varlıklar, 
banka mevduatları ve emlak gibi geleneksel 
varlıklardan ödünç alınan belirli ilkelerle, 

NFT’LERLE PASiF 
GELiR ELDE 

ETMENiN 3 YOLU
NFT eserlerine yapılan yatırımlar,düzenli 

gelir elde etmek isteyen yatırımcılara ve 
içerik oluşturuculara çeşitli avantajlar 
sunuyor. NFT gibi blok zinciri tabanlı 

varlıklar, yatırımcılara çeşitli yollardan pasif 
gelir sağlayarak karlı bir ticaret olanağı 
sunuyor. Sosyal NFT pazar yeri OIX’in 

CEO’su Doğu Taşkıran NFT sahiplerinin ve 
içerik oluşturucuların eserlerinden ömür 

boyu gelir elde edebileceklerine dikkat 
çekerek NFT’lerle pasif gelir elde etmenin 3 

yolunu paylaşıyor.

yatırımcılara birden fazla yol ile pasif gelir 
getirebiliyor. Bu nedenle NFT ticareti, kar 
elde etmenin popüler bir yolu olarak göze 
çarpıyor.  Bu geliri yaratmak için OIX gibi 
NFT pazar yerleri kiralama, staking ve daha 
birçok seçenekle yatırımcılara pasif gelir 
elde etmesi için birden fazla yol sunuyor. 
Sosyal NFT pazar yeri OIX CEO’su Doğu 
Taşkıran, NFT’lerin bakım gerektirmediği 
için ticaretinin ve saklamasının oldukça kolay 
olduğunu belirterek, “Para kazanmak isteyen 
bir yatırımcı için pasif gelir, hisse senetleri 
ve gayrimenkul gibi diğer varlıkların ürettiği 
geliri kolayca aşabilir. Ayrıca NFT’ler, her 

türlü içerik oluşturucunun çalışmalarından ve 
eserlerinden para kazanmaları için de kazançlı 
bir yol oluşturur.” diyor.

NFT’LERLE 
PASIF GELIR ELDE ETMENIN 3 YOLU

NFT’leri stake etmek: Staking, NFT’nizi 
kilitlemek anlamına geliyor. Staking yapan 
bir eser sahibi, düzenli şekilde kripto para 
ödemesi alarak pasif gelir elde edebiliyor. 
Staking yapmanın tek dezavantajı ise 
sahibinin pasif gelir elde etmek için NFT’yi 
tutması gerektiğidir. NFT’nin fiyatı düşerse 
gelir de aynı oranda düşebilir fakat yine de 
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bu NFT’yi uzun süre tutmayı planlayan bir 
yatırımcının para kazanması için iyi bir tercih 
olabilir.

NFT’leri kiralamak: Bir NFT’ye ömür boyu 
sahip olmak yerine onu kiralamak çok daha 
kolay ve ucuz bir yoldur. Yatırımcılar, NFT’yi 
kiralanabilir bir varlık olarak belirleyen bir 
akıllı sözleşmeye sahip olabiliyor. NFT sahibi, 
varlığının kiralanabileceği süreyi ve fiyatı 
kendi belirleyerek tüm süreçlerde söz sahibi 
oluyor. Buna ek olarak, NFT sahiplerinin 
kiracıları aramasına gerek yok çünkü 
blockchain bunu zaten sahipler için yerine 
getiriyor.

NFT’lerden telif hakkı almak: NFT’leri 
destekleyen Web 3.0 teknolojisi, içerik 
oluşturucuların, NFT’leri ikincil piyasada 
el değiştirdiğinde telif ücreti uygulayan 
koşullar belirlemesine olanak tanıyor.Diğer 
bir ifadeyle içerik oluşturucular, eserlerini 
koleksiyonerlere sattıktan sonra bile pasif 
gelir elde edebiliyor. Bu yolla eser sahipleri, 
NFT’lerinin satış bedelinden ömür boyu pay 
alabiliyor. Örneğin, bir dijital sanat eserinin 
telif hakkı yüzde 10 olarak belirlenmişse, 
orijinal yaratıcı, eserinin yeni bir sahibine 
her yeniden satılışında toplam satış fiyatının 
yüzde 10’unu alabilir.

OIX, yaratıcıların ve koleksiyonerlerin NFT 
olarak bilinen ve blok zinciri teknolojisiyle gü-

vence altına alınmış her tür dijital varlığı (Sanat, 
Müzik, Film, Spor Kartları, Oyun Varlıkları, 

Moda, Fikri ve Dijital Mülk vb.) takas etmek 
için buluştuğu Metaverse için geliştirilmiş bir 

Sosyal Ticaret Platformudur. Yaratıcıların, her-
hangi bir merkezi kontrol olmaksızın çalışma-

ları için onları ödüllendirebilecek ilgili kitlelerle 
doğrudan bağlantı kurarak başarılı oldukları 

yeni yaratıcı ekonominin altyapısını oluşturan 
OIX’e https://oix.app linki üzerinden ulaşabilir, 

Whitepaper’ına (Teknik Belge) https://blog.
oix.app/ linki üzerinden erişebilirsiniz.

OIX HAKKINDA:
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Deniz Gözükızıl

Oyuncular için 
ethernet adaptörü

Hager Manufaktur ile prizlerinizi de 
evinizin dekorasyonuna göre tasarlayın

AMAZON “GOD OF WAR” 
DiZiSiNE SOYUNDU

AMAZON ile oluşturulan ortaklık 
sonucunda Prime Video’ya“God of 
War” dizisinin geleceği duyuruldu. 
“Animasyon olmayacak” ve gerçek 

oyuncular ile çekilecek dizinin tarihi henüz 
belli değil. Oyun üzerinde çalışan en önemli 
isimlerden Cory Barlog’un aktif olarak dahil 
olacağı aktarılan yapım bizi heyecanlandırsa 
da azımsanamayacak bir kesim adeta yasta 
diyebiliriz. Efsane olmuş bu oyunun beyaz 

cama tam anlamıyla yansıtılamacağı hayran-
ları oldukça endişelendiriyor. Kendilerine 
göre bu endişelerinde haksız değiller çünkü 
Amazon’un “Güç Yüzükleri”ni bir hayal 
kırıklığı olarak gören büyük bir hayran kitlesi 
bulunuyor. Bu arada firma bir “Days Gone” 
filmi üzerinde de aktif olarak çalışıyor. Henüz 
ne zaman geleceği bilinmeyen film, 2019’da 
çıkan Play Station oyununun sevenlerini 
meraklandırmış durumda.  

Play Station için Sony tarafından özel olarak “exclusive” 
etiketiyle çıkarılan oyunlar, oyun dünyasında çok farklı bir 
noktada, muhteşem hikayelere ve karakterlere sahipler. Bu 
müthiş işleri konsollardan dışarı taşımak isteyen Sony, bir 
kısmını PC’ye getirse de daha büyük planları var.

YENI çağın etkisiyle her şey gittikçe birbirine 
benzerken el emeğini öne çıkaran, tasarımları 
kişiselleştiren markalar alanında fark yaratı-
yor. Hager I Berker Manufaktur, alanında öne 
çıkan mimar ve tasarımcılar eşliğinde kişiye 
özel anahtar ve priz üretiyor. İnovasyon ve el 
emeğinin buluşmasıyla ortaya çıkan ürünler, 
mekanlarında fark yaratmayı tercih edenlerin 
hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Marka, ürünlerin danışmanlığında, plan-
lanmasında ve uygulanmasında kullanıcılara 
destek oluyor. Mevcut ürün serilerinin hazır 
standart bir tasarımını özelleştiren ve tek tek 
ürünlerin yenilenmesine imkân tanıyan yapı, 
özel olarak geliştirilmiş makinelerde elle üreti-
len, eksiksiz modern tasarım yelpazesi sunu-
yor. Yüksek standart ve kalite garantisi ile öne 
çıkan HagerManufaktur özel tasarım anahtar 

ve prizler ile bir tasarımı benzersiz kılmak için 
çok sayıda yüzey, renk ve malzeme opsiyon-
ları sağlıyor. Üç ya da dört tasarım uzmanını 
bir araya getirmek yerine sadece bir telefonla 
kullanıcıların isteği şekilleniyor. İç içe olan 
tasarım ve üretim departmanları sayesinde; 
ürünlerde herhangi bir boşluk, zayıf nokta ve 
bütünlük kaybının oluşması önleniyor.

TP-Link, başta online oyun oynayan-
lar olmak üzere taşınabilir bilgisayarlarını 
Ethernet üzerinden ağa bağlayanlar için yeni 
bir Ethernet adaptörünü satışa sundu. UE306 
model Ethernet adaptörü, Gigabit hıza sahip 
ve kolay taşınabiliyor.

Windows, MacOS, Linux işletim sistemleri-
nin yanı sıra Nintendo Switch desteği de olan 
UE306, özellikle online oyun severlerin ilgisini 
çekecek bir çözüm. Ultrabook, notebook 
gibi Ethernet girişi olmayan ya da mevcut 
Ethernet bağlantı desteği daha düşük hızda 
olan bilgisayar kullanıcılarının yüksek hızda 
kablo ile ağa dahil olmalarını sağlayan bu 
ürün, katlanabilir ve hafif tasarımıyla her yere 
rahatlıkla taşınabiliyor.  

Nintendo Switch desteği de olan ürün, bu 
cihazların kablo ile Gigabit hızda ağa bağlan-
masını sağlıyor ve oyun keyfini artırıyor. Bir 
tarafında USB 3.0 kablosu diğer tarafında ise 
RJ45 Ethernet girişine sahip olan UE306, 
Nintendo Switch haricinde PC, taşınabilir bil-
gisayar ve USB destekli diğer cihazların kablo 
ile ağa dahil olmasını sağlıyor ve kullanıcılara 
kablolu bağlantının avantajlarını sunuyor. 
1000 Mbps (1 Gbps) hız desteği olan ürün ile 
büyük dosyalar daha hızlı aktarılıp indirilebi-
liyor, kesintisiz ve sürükleyici oyun deneyimi 
yaşanabiliyor.
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Uygulama 
kullanımınızı 
gözden geçirin

Uygulama 
güncellemelerini 
kontrol edin

Sistem güncellemelerini 
kontrol edin

Telefonunuzu yeniden 
başlatın veya sıfırlayın

Ön belleği ve tarayıcı 
verilerini temizleyin

Mobil tehditlere 
dikkat edin

CEP TELEFONLARINI CEP TELEFONLARINI 
HIZLANDIRMAK HIZLANDIRMAK 
iiÇÇiiN N BEŞ ÖNERBEŞ ÖNERii

Cep telefonları yaşamımızın 
bir parçası olarak neredeyse 
cüzdanlarımız kadar önemli 

hale geldi. Çipleri ne kadar 
güçlü ya da  ne kadar çok 
RAM’e sahip olsalar da ne 

yazık ki tüm telefonlar, 
yoğun kullanımdan dolayı 

zorluk yaşayabiliyor. 
Telefonunuzu yenilemeden 

önce ESET uzmanlarının 
önerilerini yerini getirerek 

hızlandırabilir, performansını 
artırabilirsiniz. 

TELEFONUNUZU tekrar başlatmadan 
veya sıfırlamadan önce yüklediğiniz uygula-
malara göz atın. Gerçekten bu uygulamaların 
hepsine ihtiyacınız var mı? Telefonunuzda ne 
kadar çok uygulama ve veri varsa telefonunuz 
o kadar yavaşlar. Bir uygulamayı kaldırmak 
için uygulama simgesine basılı tutup “Uygula-
mayı Kaldır”a tıklayın. Aynı zamanda “Ayar-
lar”a gidip RAM’inizi de temizleyebilirsiniz: 
“Batarya ve Cihaz Bakımı”nı seçip “Hafıza”ya 
ve ardından “Şimdi Temizle”ye tıklayarak 
telefonunuzun daha iyi çalışması için alan 
temizliği yapabilirsiniz. Batarya ve Cihaz 
Bakımı seçeneği altında “derin uyku uygula-
maları” ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarlamak için 
“Batarya”ya ve ardından “Arka Plan Kullanım 
Sınırları”na tıklayın. Derin uyku uygulamaları 
arka planda çalışmaya devam etmez.Çok sık 
kullanmadığınız ama yine de silmek isteme-
diğiniz bir uygulama varsa bu uygulamayı bu 
şekilde pasif hale getirebilirsiniz. Böylece söz 
konusu uygulama arka planda çalışmaz veya 
güncelleştirme almaz.

YENI özellikleri kullanmak, performans 
geliştirmek veya yeni ortaya çıkan hataları 
düzeltmek için uygulamaların güncellenmesi 
gerekir. Bunu yapmak için Google Play’i açın, 
sağ üst köşedeki resminize tıklayın, “Uygu-
lamaları ve Cihazı Yönet”i seçip “Tümünü 
Güncelle”ye tıklayın.

TELEFONUNUZUN en son yayınlanan 
ayarlar ve güvenlik yamaları ile sorunsuz bir 
şekilde çalışması için Android işletim sistemi-
nin de tıpkı uygulamalar gibi güncellenmesi 
gerekiyor. “Ayarlar” menüsünde “Yazılım 
Güncellemesi”ne dokunup “İndir ve Yükle”ye 
tıklayın. Telefon bir Wi-Fi ağına bağlı olduğun-
da bunu otomatik olarak da yapabilirsiniz.

Bazen sadece telefonunuzu yeniden başlat-
mak tüm sorunu çözer. Bunun için telefonu-
nuzu kapatıp açın. İşe yararsa duraksamaları 
önlemek için telefonunuzu düzenli aralıklarla 
yeniden başlatabilirsiniz. Ancak bunların hiç-
biri işe yaramazsa geriye tek bir çözüm kalıyor, 
o da fabrika ayarlarını sıfırlamak. Fakat bu 
çözüm tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi si-
ler. Bu yüzden kullandığınız ayarları ve içeriği 
kurtarmak istiyorsanız bir yedekleme yapın.

Yedeklemeyi yapıp bundan emin olduktan 
sonra “Ayarlar” menüsüne gidip “Genel Yö-
netim”i seçerek “Fabrika Ayarlarını Sıfırla”ya 
tıklayın. Telefonunuz, telefon veya mesajlar 
gibi basit sistem uygulamalarını açmak gibi 
basit işlemleri bile yerine getiremediğinde bu 
en etkili çözüm olabilir. 

TÜM tarayıcı geçmişiniz, kaydedilmiş şifre-
leriniz, çerezleriniz ve çevrimiçi verileriniz de-
polanır. Hafızada yer açmak ve sistem perfor-
mansını iyileştirmek için bunları temizleyin. 
Chrome, Edge veya başka bir tarayıcı kullanı-
yorsanız “Ayarlar”a gidip tarayıcı uygulamasını 
seçerek “Depolama Alanı”na tıklayın. Listenin 
en sonuna gidip “Önbelleği temizle”ye tıklaya-
rak işlemi sonlandırın. Diğer tarayıcı verilerini 
temizlemek için aynı menüde “Depolama 
Alanını Yönet”i de seçebilirsiniz.

AKILLI telefonları hedef alan, telefonun 
performansını etkileyebilen, telefonun tekrar 
tekrar bozulmasına veya tuhaf bir şekilde 
çalışmasına neden olan kötü amaçlı yazılımlar 
da dahil olmak üzere siber tehditlere karşı dik-
katli olduğunuzdan ve telefonunuzu güvenli 
bir şekilde kullandığınızdan emin olun. Aynı 
zamanda telefonunuzu, tercihen performansı-
nı etkilemeden, güvende tutacak bir güvenlik 
çözümünden faydalanmanız önemli bir mesa-
fe kat etmenizi sağlar. 
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3 Aralık’ta Almanya’nın en iyi perfor-
mans sanatçıları olan Stephan Weh 
ve Marcel Dorn’dan oluşan Pianota-
inment’ın dört el piyano gösterisi ile 

başlayan festivalde,  Pianotainment, Robert 
Lakatos, Tanini Trio, Evrim Turan, Diego Val-
divia ve Ufuk & Bahar Dördüncü gibi yerli ve 
yabancı birbirinden ünlü isimler konser verdi.

Dünyaca ünlü piyanistlerimiz Ufuk & 

Bahar Dördüncü’nün tek piyano dört el 
programı ile sona eren 22. Uluslararası 
Piyano Festivali’nin son gününde sanatçılar, 
Fransız empresyonistlerinin eserlerinden 
oluşan konserlerinde dinleyicilere müzik 
ziyafeti yaşattı. Dünyaca ünlü ikili konser 
öncesi, festivale ev sahipliği yapan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm festival 
ekibine teşekkür etti.

22. ULUSLARARASI 
ANTALYA 

PiYANO FESTiVALi 
SANATSEVERLERE 

UNUTULMAZ 
ANLAR YAŞATTI!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sanat 
etkinliklerinden olan 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 

altı konserde binlerce sanatseveri ağırladı.
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GECEYE, Antalya Bilim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, 
Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili 
Hüseyin Sarı, Antalya Ticaret ve Sa-

nayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öz-
türk, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 
Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz 
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİ-
FED) Başkanı Abdullah Erdoğan, HABİTAT 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı & GEN 
Türkiye Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, Şirket 
Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet 
Buldurgan ve çok sayıda davetli ile iş insanı 
katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleş-

ANSiAD 20. GiRiŞiMCiLiK 
GÜNLERi ÖDELLERi 
SAHiPLERiNi BULDU

21’inci yüzyılın ekonomik 
sisteminde yaşanan ciddi 

değişimlerde önemli rolü olan 
girişimcilik konusunda bu yıl 

‘Koru, Dönüştür ve Uyum Sağla’ 
mottosuyla iklim değişikliği ve 
sürdürülebilir çevre başlığında 

gerçekleşen ANSİAD 
20. Girişimcilik Günleri’nde 

ödüller sahiplerini buldu.

tirilen ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Akıncı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde üniversiteler, 
teknokentler, kamu kurumları ve sivil toplum 
ile yürüttükleri 20 yıllık etkinlikten gurur 
duyduklarını kaydederek, “Binlerce gencimizle 
çağın getirisi olan girişimcilik kültürüne katkı 
koymak ve sorunların tespitinde, çözümlerin 
tartışılmasında bir alan oluşturmak için 20 
yıldır bu amaca hizmet ediyoruz” dedi.

BÜTÜNÜN EN YÜKSEK HAYRINA 
IŞLER YAPIYORUZ

ANSİAD Girişimcilik Çalışma Masası 
Başkanı Işık Yargın, girişimcilik kavramının 
dönüşüme ve değişime uğradığını kaydederek, 
“Bu dönüşümle beraber gençlerimize iklim 
ve çevre sorunlarını, yoksulluk ve gıda 
krizine dikkati çekerek bu alana işaret 
ediyoruz. Çünkü girişimciliğin tanımında 
olan şey tehdit ve fırsatların farkına varan 
ve bu fırsatı değerlendirerek dönüştüren 
eylemlerde bulunan kişiler” dedi. Gençlerin 
fikirlerine güvendiklerini kaydeden Yargın, 
“Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, değerli 
paydaşlarımıza, emek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

YILIN BAŞARILI GIRIŞIMCISI 
IBRAHIM ÖZEKICI

2022 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, 
gelişen teknoloji, değişen beklenti ve ihtiyaçlar 
konusunda, ağırlıklı olarak tarım ve konak-
lama endüstrisine odaklı bir IoT projesi olan, 
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dijital tarımsal takip amaçlı kablosuz izleme 
sistemi VAPS projesindeki başarısı ve örnek gi-
rişimciliğinden dolayı bölgemizin değerli genç 
iş insanı, Startupcall VAPS Kurucu Ortağı & 
Baş Geliştiricisi ve VERİTEL İletişim Sistem-
leri San.Tic. A.Ş. Proje Yöneticisi İbrahim 
Özekici’nin oldu. 

GÜNGÖR PEKŞEN YEŞIL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ 
CEM ARÜV’E

ANSİAD’ın geçen yıllarda kaybettiği 
Geçmiş Dönem Başkanı ve Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı değerli girişimci iş insanı 
merhum Güngör Pekşen anısına 2010 
yılından bu yana verdiği ve bu yıl ismi ANSİAD 
Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Yeşil 
Dönüşüm Ödülü olarak değiştirilen; İklim ve 
çevre sorunlarına duyarlılığı, sürdürülebilir 
çevre bilincini uyandırmak için gösterdiği 
yoğun çaba ve sürdürdüğü değerli çalışmalar 
nedeniyle Arüv Çevre A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı & ANSİAD İklim Değişikliği ve Çevre 
Çalışma Masası Başkanı Cem Arüv’ün oldu. 

GELECEK IÇIN SÜRDÜRÜLEBILIR 
ADIMLAR ATMAK

Son yüz yılda sürdürülebilirlik, döngüsel 
ekonomi, iklim krizi, karbon ayak izi ve 
yeşil dönüşüm konularının ön plana çıktığı 
günümüzde, ANSİAD 20. Girişimcilik Günleri 
kapanış etkinliği kapsamında ‘Gelecek 
İçin Sürdürülebilir Adımlar Atmak’ paneli 
gerçekleşti. ANSİAD Girişimcilik Çalışma 
Masası Başkanı Işık Yargın moderatörlüğünde 
gerçekleştiren panele, HABİTAT Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı & GEN Türkiye 
Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, Şirket Ortağım 
Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet 
Buldurgan konuk oldu. Türkiye’de girişimcilik 
ekosisteminin konuşulduğu toplantıda, melek 
yatırımcılık, dijitalleşme konusunda yapılan 
çalışmalar ve girişimcilik ele alındı. 



70

CITYAKTÜEL

BATI AKDENIZ 
GIRIŞIMCI ADAYLARINA ÖDÜL

ANSİAD 20. Girişimcilik Günleri kapsa-
mında ‘Bi Düşünsen Bulursun’ sloganıyla dü-
zenlenen ANSİAD 10. İş Fikri Proje Yarışma-
sı’na bu yıl 41 takım ile 80 öğrenci başvurdu. 
Ön elemeyi geçen 41 takım eğitim ve mentor-
luk programına dahil oldu. Fikirlerini geliştirip 
sunuma aktaran 26 takım ön jüri değerlen-
dirmesine katıldı. 10-11 Aralık’ta yapılan ön 
jüri değerlendirmelerinden 8 adet ön lisans ve 
lisans, 6 adet yüksek lisans ve doktora olmak 
üzere toplam 14 takım finale kaldı.

Ön lisans ve lisans kategorisinde; Sü-
leyman Demirel Üniversitesi öğrencileri 
İsmail Elibol ve Kevser Kanaaltı ‘Tak Bi Şarj’ 
projesiyle birinci; Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi öğrencileri Abdülkadir Ertürk ve 
Mesut Karatuğ, ‘Solar Check-Up’ projeleriyle 
ikinci; Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek 
Yüksek Okulu öğrencileri Doğukan Atçı ve 
Süleyman Çamlıca, ‘Doğa ve Çevre Koruma 
(SCP)’ projeleriyle üçüncü oldular. 

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde; 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Emre 
Uygun, Münevver Yıldız, Elif Ceren Yıldırım 
ve Murat Onur Yıldırım ‘Depat’ projeleriyle 
birinci; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniver-
sitesi’nden Zeynep Erbaş ve Fatih Gençtürk, 
‘Yerinde Teslimat’ projeleriyle ikinci; Akdeniz 
Üniversitesi’nden Büşra Atkesen ve Betül Taş-
kıran, ‘Greenlig’ projeleriyle üçüncü oldular.
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TURIZM, otelcilik ve perakende sektö-
rünün Antalya’daki liderlerinden Kilit 
Şirketler Grubu, 67. yaşını çalışanla-
rıyla birlikle en yeni girişimi Cosmos 

Theatre’da özel bir programla kutladı. Cosmos 
Theatre’da gerçekleşen kutlama, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Süleyman Kilit, Tuncay Kilit, 
Taner Kilit konuşmaları ile başladı. Şirkette 
uzun yıllar görev alan çalışanlara ödüllerin 
de takdim edildiği buluşma, Crystal Band’ın 
performansı ve ardından Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Kilit, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tuncay Kilit, Yönetim Kurulu üyesi 
Taner Kilit ve üçüncü kuşak Yönetim Kurulu 
Üyeleri Turan Kilit, Tolga Kilit, Nurten Kilit, 

KiLiT ŞiRKETLER GRUBU, 
67. YILINI ÇALIŞANLARIYLA 
BiRLiKTE COŞKUYLA KUTLADI

Bünyesinde Nirvana, 
Crystal Hotels ve Ar Yıldız 

markalarını bulunduran 
Antalya’nın en köklü 

girişimcilerinden Kilit 
Şirketler Grubu, 67. yılını 

Nirvana Cosmopolitan’da yer 
alan en yeni girişimi Cosmos 

Theatre’da çalışanlarıyla 
birlikte coşkuyla kutladı. 

Pelin Kilit Hüner ve Günay Kilit Şahin katı-
lımıyla gerçekleşen pasta kesimi ile devam etti. 

YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
SÜLEYMAN KILIT: GÜCÜMÜZ GÜÇLENEREK 

ÇOĞALAN BIR AILE OLMAK 
Üretim içerisinde gelişmenin ve daha sağ-

lam yarınlar inşa etmenin önemiyle sözlerine 
başlayan Süleyman Kilit, “Kilit Ailesi Galeri 
Kristal Çarşı Mağaza ile başlayan esnaflık 
sanatını bugünlere üzerine hep koyarak, 
daha çok çalışarak ve tecrübelerini biriktire-
rek getirdi. Köklerimizi saldığımız toprağın 
verimini koruyup değer ve geleneklerimize 
sahip çıkarak vizyonumuzu bugünlere taşıdık. 
Sizler geleceğe olan inancımızın gövdesinden 
filizlenerek beraberliğimize anlam kattınız. 
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Bizim gücümüz güçlenerek çoğalan bir aile ol-
maktan geliyor. Güçlü bir kadro ile üreterek ve 
yenilenerek yolumuza devam ediyoruz. Azim 
içerisinde çalışmak, işini severek icra etmek 
şüphesiz bugün bizi bu salonda toparlayan en 
büyük değer. Yetmiş yıla yaklaşan bir geçmişi 
kıymetli isimler ile anlamlandırmak benim ve 
ailem adına büyük bir onurdur. Aradan geçen 
bunca zamana rağmen büyük bir tazelik ve 
heyecanla bu yolu yürüdüğümüzü görmek 
yarınlarımız için olan inancımı daha güçlü 
kılıyor. Burada 67 rakamını okuyabiliyorsak 
bunun tesadüfi sonuçlara bağlanamayacak 
kadar büyük bir anlamı var. Bu anlamı var etti-
ğiniz, iş birliğinizi esirgemeden beraberliğimizi 
büyüttüğünüz için herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
TUNCAY KILIT: ÇALIŞANLARIMIZIN 

BAŞARISI BIZIM BAŞARIMIZ
Kilit Şirketler Grubu markalarını genişlete-

rek ülke ekonomisine katkı sunmanın şirket 
ve sektör açısından anlamına değinen Tuncay 
Kilit, “Her işimizde ortaya koyduğumuz fark ile sektördeki meslektaşlarımıza da iyi bir 

referans olduğumuzu düşünüyorum. Tecrübe 
ve kalite ile günceli yakalayabileceğimizi, hızla 
gelişen dijital çağın olanaklarını kullanarak 
insan kaynaklarına ve üretime değer katabi-
leceğimizi biliyoruz. Kilit Şirketler Grubu’nun 
meşalesinin kıvılcımı burada saklı. Bu meşale-
yi her geçen gün daha ileriye taşımanın sırrı, 
bünyemizdeki yıllara dayanan tecrübeler ve 
genç zihinlerin parlaklığı ile organik bağ içeri-
sinde saklı. Bu sebeple yaptığımız her yeni ya-
tırım ve geliştirdiğimiz her kapsamlı proje yeni 
istihdam alanları açmakta, farklı uzmanlık 
alanlarına ışık tutmakta. Hayatı boyunca ekip 
çalışmasına inanan bir insan olarak projeleri-
mizin ailemizi büyüttüğünü görmek beni son 
derece motive ediyor. Çalışanlarımızın başarısı 
bizim başarımız, grubumuzun başarısı oluyor. 
Öncü ve geleceğe dönük ruhumuzu, ekibin ve 
en başta da insana verilen değerin pekiştirdiği-
ne inanıyorum” dedi. 

YÖNETIM KURULU ÜYESI TANER KILIT: 
BAŞARIMIZIN SIRRI ORTAK EMEK 

VE DEĞERLER
Bir kurumun en iyi şartlardan en kötü 

süreçlere kadar güçlü kalabilmesinin çalışanla-
rına verdiği kıymet ile doğru orantılı olduğunu 
vurgulayan Taner Kilit, “Başarımızın sırrı 
ortak emek ve değerlerden geçiyor. Birlikte 
kurduğumuz ortak akıl her işimizin altındaki 
imzayı oluşturuyor. Bir şirketin en değerli var-
lığı da bu ortak aklı oluşturan çalışanlarıdır. 
Kökleri sağlam bir şirket olarak çalışanlarımız 
ile kurduğumuz güçlü bağlar bize öncülüğü ve 
liderliği bahşediyor. Kendi departmanlarınız-
da birlikte çalıştığınız ekiplere doğru strate-
jiler aşılamanız çalışma sistemimizin sürekli 
gelişim içinde olmasını sağlamakta. Sizler de 
sezon içerisinde ekipleriniz ile benzer kıdem 
ödül törenlerini düzenli olarak gerçekleşti-
recek, birlikte başarmamızda katkısı olan 
çalışma arkadaşlarımızın ne kadar önem arz 
ettiğini ifade etme fırsatı bulacaksınız. Büyük 
bir mutlulukla gerçekleştirdiğimiz bu buluş-
manın, alt yapı çalışmaları devam eden diğer 
organizasyonlara öncülük etmesini temenni 
ederiz” dedi.



74

CITYAKTÜEL

TOPLANTININ açılış konuşmasını 
gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman SERT, “Tek-
noloji günden güne gelişen ve haya-

tımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bir 
kavram. Bu kavram iş dünyasını da yakından 
ilgilendirmekte.  Biz genç iş insanları, çağın 
gerekliliklerini takip edip bu yönde kararlar 
alıp, işletmelerimizin geleceği açısından da son 
derece kritik bir öneme sahip olan teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmek durumun-
dayız.” dedi.

BILIM VE AKLIN IŞIĞINDA…
Başkan Osman Sert konuşmasında “Bilim 

ve aklın ışığından yararlanmayan ve özgür 
düşünemeyen bir toplum, sadece teknolojik 
açıdan değil, toplumsal gelişmişlik düzeyi 
açısından da geride kalır. Sorgulayan ve özgür 
düşünen her birey, yaratıcı fikir ve düşünce-
lerle ahlaki değerleri geliştirir. Böylelikle hem 
teknolojik gelişmelerin hem de toplumsal 
gelişimin önünü açar.” sözleriyle ANTGİAD 
olarak bilim ve aklın ışığından yararlanarak 

ANTGİAD SERDAR KUZUOĞLU’NU AĞIRLADI
Antalya Genç İş İnsanları 

Derneği (ANTGİAD) 
Olağan Genişletilmiş Üye 

Toplantısı konuğu Teknoloji 
Yazarı, Trend Avcı’sı Serdar 

KUZULOĞLU oldu. ANTGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Sert, misafirler ve 
üyelerinin yoğun katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıda 
“Yeni Dünya, Yeni Tüketici, 

Yeni Şirket” konuşuldu.
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ANTGİAD Başkanı Osman SERT tarafından, 
günün anısına konuk konuşmacı Serdar 
KUZULOĞLU’na teşekkür hediyesi takdim 

edilirken yeni üyelerinde üyelik belgeleri 
takdim edildi ve toplantı fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

toplumsal sorunlara çözümler ürettiklerini, 
aynı zamanda gelişime katkı koymaya gayret 
gösterdiklerini ifade etti.

“SÖYLEMLERINI HAYATA GEÇIREN BIR 
ŞEHIR VE BIR ÜLKE OLMALIYIZ.” 

Konuşmasının bir bölümünde Albert 
Einstein’ın sözlerinden alıntı yapan Sert, 
“Albert Einstein bu durumu şöyle ifade ediyor: 
İnsanların ağzından çıkanları dinlemeyin, tüm 
dikkatinizi yaptıklarına verin”... Bizler de genç 
iş insanları olarak, söylediklerimizi eylemleri-
mize dönüştürmeye var gücümüzle çalışıyor, 
şehrimize örnek olmaya çaba sarf ediyoruz. 
Bu gücü de elbette ki üyelerimizden alıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Başkan Osman 
Sert, “Gelişmeleri doğru analiz etmeli ve re-
kabetin giderek zorlaştığı bir dünyada katma 
değeri yüksek bir ticaret anlayışını hayata 
geçirmeliyiz. Bunu da Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bizlere olan mirasıyla 
başarabiliriz. Bu mirası izninizle hatırlatmak 
istiyorum. Benim manevi mirasım, ilim ve 
akıldır.”  dedi.

Teknolojik gelişmelerle ilgili bilgiler veren 
ve tecrübelerini aktaran toplantı konuğu 
Serdar KUZULOĞLU sunumunun ardından 
üyelerin sorularını samimiyetle cevapladı. 
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ANTALYA PiANO 
PIERCING & 

JEWELLERY’DE
TROMBONLU 

YILBAŞI PARTiSi
Hizmete girdiği günden 

beri Antalyalıların beğeni 
ve ilgisiyle karşılanan Piano 
Piercing & Jewellery, 2023’e 

günler kala kendi mağaza ve 
cafesinde gerçekleştirdiği 

özel bir partide yeni gelen yılı 
sanatla karşıladı.
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YOĞUN ilgi gören davette müzisyen 
Su Salih’in arkadaşlarıyla birlikte 
sunduğu muhteşem müzik ziyafeti 
ve ikramlarla keyifli saatler yaşandı. 

Trombon sanatçısı Su Salih aynı zamanda 
Piano Piercing & Jewellery’nin reklam yüzü… 
Müzisyen arkadaşlarıyla hazırladıkları harika 
müzik şöleni mağazanın yer aldığı Tekelioğlu 
Caddesi üzerinde çevrenin de büyük ilgisini 
çekti.

Piano Jewellery’nin kurucusu ve master 
tasarımcısı Aytaç Kamar, tüm misafirlerinin 
yeni yılını kutlarken, bu tür organizasyonlarla 
Antalyalılarla bir araya gelmeyi sürdürmek 
arzusunda olduklarını ifade etti.
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GENEL kurulun açılış konuşmasını 
yapan 5. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferhat Yıldız, “2020 yılında 
Değerli Başkanımız Ersen Göksan 

ve ekibinden devraldığımız ANTİAD bayra-
ğını daha yükseklere çıkartmak için yönetim 
kurulumuzla birlikte canla başla çalıştık. 
Zamanımızı ve enerjimizi ANTİAD için 
harcadık. Geldiğimiz bu noktada tüm yaşanan 
sıkıntılara rağmen aldığımız emaneti gönül 
rahatlığıyla Bilal Köleoğlu ve ekibine devret-
menin onurunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

“ANTALYA STK’LARI ARASINDA ,
BIR MARKA OLDUK”

ANTİAD’ın “Gücümüz Antalya’dan” 
felsefesiyle yola çıktığını hatırlatan Ferhat 

Yıldız, “Bizden önceki bütün yönetim 
kurullarımız gibi biz de sizlere layık olmaya 
çalıştık. Gücümüzü sizden alarak ANTİAD’ı 
Antalya’nın en etkili derneklerinden biri 
yapma gayretinde olduk. Kurumsal yapımızı 
sağlamlaştırdık, mali yapımızı bağış 
kültürünü yerleştirerek güçlendirdik. Üye 
sayımızı arttırdık, yaptığımız her etkinlik 
Antalya kamuoyunda ses getirirdi. Antalya 
STK’ları arasında bir marka olduk. Bu eseri 
hep beraber oluşturduk.” diyerek görev 
sürelerince gerçekleştirdikleri faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. 

“ANTIAD’IN ÖYKÜSÜ YAZILMAYA 
DEVAM EDECEK”

Yapılan seçimle bayrağı devralan yeni 

Hotel Su’da gerçekleştirilen, Antalya İş İnsanları Derneği 
(ANTİAD) 6. Olağan Genel Kurulu’nda tek başkan adayı olan 
Bilal Köleoğlu ve aday yönetim kurulu yapılan yüksek katılımlı 
oylamanın ardından 106 üyenin oyuyla seçilerek, göreve geldi.

BiLAL KÖLEOĞLU BiLAL KÖLEOĞLU 
VE EKiBi ANTiAD’IN VE EKiBi ANTiAD’IN 

BAYRAĞINI DEVRALDIBAYRAĞINI DEVRALDI
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Başkan Bilal Köleoğlu ise; “Önümüzdeki 
üç yıllık dönemde; tüm üyelerimizin görüş, 
öneri, destek ve eleştirilerinin yanı sıra 
aktif katılımlarıyla dernek çalışmalarımızda 
yol alacağız. Bu inanç ve kararlılıkla; 
Cumhuriyet’in ilkeleri ışığında; ülkemize, 
değerlerimize sahip çıkarak, üyelerimizin 
değerleri en büyük önceliğimizdir. Bu 
salondaki tecrübe, akıl ve enerji ANTİAD’ın 
öyküsünün yazılmaya devam edeceğinin 
en güzel göstergesidir. Aldığımız değerli 
ve bu büyük mirasın sorumluluğunun 
farkındayız. Bu yüzden birbirinden önemli ve 
değerli projelerimizle çok çalışacağız.” dedi.

“ANTIAD’IN VAR OLAN GÜCÜNE GÜÇ 
KATACAĞIZ”

ANTİAD’ın kuruluşundan bu yana üye 
olduğunu hatırlatan Bilal Köleoğlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Ne mutlu bana ki; 
ANTİAD’ın kurucu yönetim kurulu üyeliği, 
ardından 1. dönem Genel Sekreterlik görevi, 
4. dönem Başkan Adayı, 5. dönem Başkan 

Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik, şimdi 
de Başkan oldum. Cumhuriyetimizin 100. 
yılında; ben ve yönetim kurulu ekibim bu 

dönemde de ANTİAD’ın var olan gücüne güç 
katacak. Üyelerimizi ve ülkemizi en doğru ve 
etkili şekilde temsil edeceğiz.”

m YÖNETIM KURULU ASIL LISTESI 
Bilal Köleoğlu 
Rıza Atçı  
Cüneyt Akgül 
Ahmet Çeliktürk 
Mustafa Oğuz 
Erkan Yeşil 
Memet Peçen
m YÖNETIM KURULU ADAY LISTESI 
Lale İlhan Atay 
Sinem Özgül Elbir 
Hayri Köse 

Mehmet Zorlu 
Özgür Çetin
m DENETLEME VE DISIPLIN KURULU 
ASIL LISTESI  
Özgür Sandık  
Bilal Orhan 
Mesut Türk
m DENETLEME VE DISIPLIN KURULU 
ADAY LISTESI  
İlker Ünal 
Mustafa Durgun 
Melis Metin

YÖNETIM KURULU LISTESI



CITYAKTÜEL

82

GURMELERiN YILSONU GURMELERiN YILSONU 

GALA YEMEĞiGALA YEMEĞi Chaine Des Rotisseurs 
Antalya Yılsonu Gala Yemeği 
Xanadu Resort Hotel Belek’de 
gerçekleşti.

MUTFAK sanatları ve gelenekle-
rinin yaşatılmasını amaçlayan 
Paris merkezli uluslararası 
Gastronomi kulübü Chaine Des 

Rotisseurs Derneği Antalya yönetimi, üyeleri 
ve misafirleri, Xanadu Resort Hotel/Belek’te 
düzenlenen Yılsonu Gala Yemeğinde buluştu.

Ortak ilgi alanı yemek sevgisi olan ve sofra 
zevklerinin yaşatılmasını amaçlayan derneğin 
Yılsonu Gala Yemeğinde dernek üyesi Antalya 
iş insanlarına Xanadu Resort Hotel Belek 
mutfak ekibi tarafından tasarlanan özel bir 
menü sunuldu.

Somon Tartar, Balkabağı Çorbası, Aurora 
Soslu Üç Farklı Peynirle Doldurulmuş Ravioli, 
Kalamar, Karides ve Ahtapot Izgara, Ananas 



CITYAKTÜEL

83

Sorbe, Madagaskar Soslu Dana Bonfile, Fıs-
tıklı Sufle, Orman Meyveleri ile Hazırlanmış 
Dondurma, Yeni Yıl Suflesi ve Peynir Araba-
sı’ndan oluşan gala yemeği menüsü tadım 
ustası dernek üyelerinden tam not aldı.

Chaine Des Rotisseurs Derneği Antalya 
Başkanı M. Nihat Tümkaya yemekte yaptığı 
konuşmada organizasyona yaptığı ev sahipliği 
nedeniyle Xanadu Resort Hotel Genel Müdürü 
Tarık Kırankaya, Coral Group Hotels COO’su 
Hakan Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı 
Osman Güneş, Group Mice Satış Müdürü 
Mehmet Ceylan, Yiyecek ve İçecek Müdürü 
Ali Duran ve Xanadu Resort ailesine Yönetim 
Kurulu adına teşekkür etti.

Gala yemeğinde ayrıca mesleki tecrübesi, 
vizyonu ve el becerisi ile en iyi lezzetleri ve 
görselleri hazırlayan Executive Chef’ Levent 
Kaysanik, Executive Sous Chef Erhan Gözem, 
Executive Sous Chef Adnan Noyan, Patisserie 
Sous Chef Sayın Erkan Artuk ve mutfak ekibi-
ne, yemekleri sırasına göre ritüellik sunumla 
masalara ulaştıran Yiyecek ve İçecek Müdür 
Yardımcısı Banu Karaca, Yiyecek ve İçecek Mü-
dür Yardımcısı Esin Bilici, Banket Şefi Bayram 
Çiftçi ile servis ekibinin yanı sıra emeği geçen 
tüm çalışanlara teşekkür plaketleri sunuldu.
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GECENIN açılış konuşmasını gerçek-
leştiren ANSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD’ın 33 
yıldır bölge ve ülke adına hayata ge-

çirdiği ekonomik ve sosyal kalkınma hamlele-
riyle hareket ettiğini kaydederek, “Sanayicileri-
mizin sorunlarına sahip çıkma kabiliyeti, öncü 
ve girişimci toplumsal niteliklerin gelişimine 
verdiği destek ve çağdaş uygarlık hedefini esas 
alan kapsayıcı çalışmalarıyla bugün daha da 
büyüyoruz” dedi. ANSİAD’ın kuruluş misyon-
larından hiç sapmadan, laik ve etkin bir hukuk 

ANSiAD 33. YILINI KUTLADIANSiAD 33. YILINI KUTLADI
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 33. 
Kuruluş Yıl Dönümü & Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 

100. Yıl Dönümü Balosu ve Ödül Töreni, muhteşem bir 
gece ile Sunis Hotel Su’da kutlandı. İş, sanat ve siyaset 

dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren 
33. Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı & 

ANSİAD Üyesi Ahmet Öztürk, Muratpaşa Belediyesi 
Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Konyaaltı Belediye Başkan 

Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan 

Yardımcısı Ali Eroğlu, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı & ANSİAD Üyesi 

Abdullah Erdoğan, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, TMMOB 

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Soner 
Akdoğan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı 
Gülsüm Kıldan, SİAD Başkanları, ANSİAD üyesi iş 

insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
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devleti anlayışına inançla hareket ettiğinin 
altını çizen Başkan Akıncı, “Rekabetçi ve güçlü 
girişimciliğin yaygınlaşması için birlikte olan 
182 seçkin üyemizle 33 yılı geride bırakmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılına girdi-
ğimiz yılın ilk günlerinde, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun yüzüncü yılının tam 33 senesine 
şahitlik eden bir kurumsal yapı olarak bugünü 
daha anlamlı kılmayı hedefleyerek sizlerle bir 
arada olmak istedik” diye konuştu. 

IKINCI YÜZYILA HAZIRIZ
Gelecek nesillere aktardıkları ortak değer-

leri paylaşan güçlü bir aile olmanın bilincinde 
olduklarını belirten Başkan Akıncı, “Kentimi-
zin ve ülkemizin geleceğine inanan vizyoner 
bir sivil toplum kuruluşu olarak cumhuriyeti-
mizin ikinci yüzyılında da en değerli varlığımız 
üyelerimizden aldığımız güç ile derneğimizi 
geleceğe güvenle taşıyacağımızdan hiç 
kuşkumuz yoktur” dedi. ANSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Tam 33 yıl önce 
ANSİAD’ın temelleri atılırken, o güne tanıklık 
eden kurucularımız derneğimizin değerleri 
kapsamında ilk sıraya ‘ANSİAD demokratik ve 
laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır.’ mad-
desini koymuşlar. Geçen bu 30 yıllık süreç 
içerisinde de görev yapmış olan her yönetim 
bu değere sahip çıkmış olup, bundan sonra da 
sahip çıkmaya devam edecektir” diye konuştu.

ANADOLU’NUN ÖZLEMI
Cumhuriyetin 100 yıl önce yakılan bir 

meşale ve aydınlanmanın adı olduğunun altını 
çizen Akıncı, “Cumhuriyet laiktir. Din, temiz 
duygular içerisinde kalbimizde yaşasın, kimse 
kirli siyasetine alet etmesin diye kurulmuştur. 

Cumhuriyet bir halkın özlemi, savaşlardan 
yorulmuş, yoksul ve viran kalmış Anadolu’da 
‘yurtta barış, dünyada barış’ demektir” dedi. 
Cumhuriyet döneminin fabrikalar, demir 
yolları ve kalkınmanın temel taşı demek oldu-
ğunu kaydeden Akıncı, “Cumhuriyet emektir 
alın terinden akan, namusuyla kazançtır hiç 
kimseye el açmadan. Bu yüzden yüzlerce fab-
rika kurulmuştur ülkemizde dört bir yandan. 
Cumhuriyet bağımsızlıktır, demir ağlardır, 

bütün ülke kalkınsın demektir” diye konuştu. 
Cumhuriyetin bağımsız bir ülke olmak demek 
olduğunu belirten Başkan Akıncı sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Atatürk’ün gösterdiği yolda 
ilerleyen, demokrasi, ifade özgürlüğü, hür 
ve adil bir toplum düzeninin yol gösteren 
devrimler cumhuriyettir. İlim ve fenin esas 
olduğu bir modeldir. Bu yüzden Atatürk bir 
gün söylediklerim bilime aykırı düşerse, bilimi 
seçin diyebilmiştir. Mustafa Kemal Ata-
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türk’ün yüksek öngörüsüyle işaret ettiği ‘dahili 
ve harici bedhahlar’ bugün bile karşımıza 
çıkmaya devam etse de Türkiye Cumhuriyeti 
100’üncü yılında kazanımlarını korumaya ve 
ileri taşımaya devam edecektir.”

NICE 100 YILLAR DILIYORUM
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümün-

de kazanımları korumak, daha ileri taşımak, 
demokrasiyi her geçen gün daha da güçlü 
kılmak için çaba göstereceklerinin altını 
çizen Başkan Akıncı, “Hukukun üstünlüğü-
nü kabul ederek saygı göstermek hepimizin 
görevi olmalıdır. ANSİAD olarak her dönem 
olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizi 
güçlü kılacak adımların takipçisi ve destekçisi 
olmaya devam edeceğiz” dedi. Cumhuriyetin 
hedefleri doğrultusunda nice 100 yıllar dile-
diğini belirten ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 
“Toplumumuza çağdaş uygarlığı işaret eden 
ve bu hedef uğrunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla 
anıyor, hepinize şahsım ve Yönetim Kurulu 
Üyesi arkadaşlarım adına sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum” diye konuştu.  

‘YILIN BAŞARILI IŞ INSANI’ 
IRFAN DEMIROK OLDU

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(ANSİAD) tarafından geleneksel olarak düzen-
lenen ‘2022 Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü’nün 
sahibi ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin 

ve kentimizin değişimi, gelişimi ve güçlenmesi 
yönünde gösterdiği yaratıcı ve girişimci çabala-
rı, sosyal sorumluluk bilinci, istihdam kapasi-
tesi ile ülke ve bölge ekonomisini kalkındıran 
çabaları nedeniyle bölgemizin değerli iş insanı 
Kafecan Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve ANSİAD Üyesi İrfan Demirok’a verildi. 
İrfan Demirok’a ödülü, ANSİAD Başkanı Akın 
Akıncı ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer 
tarafından takdim edildi. 

YILIN SANAT ÖDÜLLÜ HIMMET ÖCAL’A
ANSİAD’ın kültüre, sanata, bu yolla 

kentine, bölgesine, ülkesine hizmet eden kişi 
ve kurumları manevi olarak desteklemesi 
ve sivil toplumun sanata, tarihe, kültürel 
değerlere hizmet eden sanatçı ve kurumlara 
2001 yılından bu yana verdiği ANSİAD Ercan 
Evren Yılın Sanat Ödülü bu yıl, sanat alanın-
daki çalışmalarıyla hem Antalya’nın sanat 
yaşamına önemli katkılarda bulunması hem 
de bu çalışmalarını yurt dışında, uluslararası 
düzeyde sürdürerek şehrimizin ve Türkiye’nin 
tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle 
Orkun & Ozan Sanat Galerisi sahibi, Ressam, 
Grafiker ve ANSİAD Kurucu Üyesi Himmet 
Öcal’a verildi. Öcal’a ödülü, ANSİAD Başkanı 
Akın Akıncı ve Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek tarafından takdim 
edildi. 
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2022 ANSIAD YILIN MEDYA ÖDÜLÜ 
MEHMET ÇINAR’A

Batı Akdeniz Bölgesi il ve ilçelerinde 
yazılı basın, görsel ve işitsel basın ile internet 
medyası alanlarında hizmet veren medya 
mensuplarının desteklenmesini amaçlayan 
ANSİAD Yılın Medya Ödülü, ‘“Kraliçeye Çiçek-
ler Antalya’dan” haberiyle, Demirören Haber 
Ajansı (DHA) Muhabiri Mehmet Çınar’ın oldu. 
Antalya’da 2009’dan beri görev yapan Çınar, 
meslek hayatına 2003 yılında Isparta’da yerel 
bir gazetede bölge muhabiri olarak başladı. 
2005’ten beri de DHA bünyesinde muhabirlik 
yapan Mehmet Çınar’a ödülü, ANSİAD Baş-
kanı Akın Akıncı ve Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk 
tarafından takdim edildi. ANSİAD 2022 Yılın 

Medya Ödülü Seçici Kurul kararına istinaden, 
bölgemizin ekonomik hayatının gelişmesine 
katkıda bulunacak eserlerin üretilmesini des-
teklemek amacıyla, Akdeniz Yüz Yüze Gazetesi 
Muhabiri Mühübe Taşkın’a “Üreticinin Beli 
Büküldü” başlıklı haber çalışmasıyla mansi-
yon ödülü verildi. Taşkın’a ödülü, ANSİAD 
Başkanı Akın Akıncı ve Batı Akdeniz Sanayi ve 
İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı 
Abdullah Erdoğan tarafından takdim edildi. 
ANSİAD üyeleri ve eşlerinden oluşan ANSİAD 
Çok Sesli Korosu’nun konser verdiği gecede, 
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Geçmiş Dö-
nem Başkanlarının pasta kesimi ve ardından 
ANSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
zeybek oyunu gösterisi sergilendi. Gece Acro 
Project konseri ile son buldu.
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IWSA’nın her yıl geleneksel olarak burs 
verdikleri öğrenciler için yaptıkları 
“Eğitime Katkı” etkinliği Antalya Ramada 
Plaza Otel’de başarıyla gerçekleştirildi. 

Açılışını İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan 
Subaşı,  CHP Milletvekili Tuncay Ercenk ve 
Antalya Belediye Başkan Danışmanı Doç. Dr. 
Önder Bilgin birlikte yaptığı etkinlikte; TEV 
Antalya Şube Başkanı Arzu Kartal, TEV üyesi 
ve iş insanı Sibel Katıkol, TOBB Girişimci 
Kadınlar Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, 
Antalya Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı 

IWSA ANTALYA ŞUBE, GELENEKSEL 
EĞiTiME KATKI ETKiNLiĞiNi 

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTiRDi 
IWSA - Uluslararası Kadınlar 
Dayanışma Derneği 
(International Women’s 
Solidarity Association) 
Antalya Şubesi, burs verdiği 
üniversite öğrencileri 
yararına 18 Aralık Pazar günü 
Ramada Otel’de bir etkinlik 
gerçekleştirdi.
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Fulya Sarvan, Kemer Türk Kadınlar Birliği 
Başkanı Hacer Akdağ, KASAİD Başkanı Füsun 
Urunga, Antalya Dostlar Derneği Başkanı Filiz 
Cesur, Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kantarcılar, 
Isparta Türk Kadınlar Birliği Başkanı Semira-
mis Zehra Karataş ve üyeleri,  TÜKD Antalya 
Şb. Başkanı Güldane Kaya Kaçar, Beyaz 
Baston Derneği yöneticileri, Gazeteci Songül 
Başkaya, Gazeteci Simru Silahtaroğlu, Gazete-
ci Yusuf Demir ve çok sayıda konuk yer aldı. 

Kadınların emeklerini sergiledikleri şenlik-
te, el işi göz nuru ürünler, el yapımı tasarımlar, 
takılar, keçe aksesuarlar, şallar, çantalar, yeni 
yıl süsleri büyük ilgi gördü.  Müzik, dans ve 
marşlarla renklenen etkinlikte Dr. Hümeyra 
Kılıç insan ilişkileri ve sevgi dili üzerine kısa 
bir söyleşi yaptı.

IWSA Antalya Şube Başkanı Canan EKİM, 
öğrenci sayısını arttırmak için bu  tür etkin-
likleri yapmaya devam edeceklerini söyleyerek 
kendilerine destek veren tüm yardım seven-
lere, Dernek Yönetim Kurulu ve üyelerine 
teşekkür etti.
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KOBI’lerde yeni ve enerji verimli mo-
torların uygulamaya konması, halen 
kullanılan eski ve verimsiz elektrik 
motorlarının değiştirilmesi yoluyla 

Türkiye’de piyasa dönüşümü sağlanması, 
enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları 
teşvik etmeyi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından başlatılan “Türkiye’de 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Ve-
rimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) 
Projesi” sona erdi. Proje kapsamında Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 firmada 49 
adet motor değişimi yapıldı. 

7 PILOT OSB’DE UYGULANDI
Sincan ASO 1, Ankara OSB, Adana Hacı 

Sabancı OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Gebze 
OSB, Antalya OSB, Uşak OSB ve Bursa OSB 
olarak 7 pilot OSB’de uygulanan proje, söz 
konusu 7 OSB’de faaliyet gösteren 100 seçil-
miş KOBİ’de, Haziran 2020 tarihinde başladı. 
WBT Tarım Ürünleri, Bülbül Akü ve Malze-
meleri, Halim Kırtız Gıda, Bülbül Plastik, 
Arman Teknik Tekstil, Seto Sebze Tohumları 
Gübre Üretim firmaları, projeye katılım hakkı 

ANTALYA OSB’DE ENERJi VERiMLiLiĞi
TEVMOT Projesi kapsamında 
Antalya OSB’deki 6 firmanın 
49 adet eski elektrik motoru, 

yeni ve enerji verimli 
motorlarla değiştirildi. 

elde eden Antalya OSB firmaları oldu. Bakanlık 
yetkililerince yapılan etüt ve raporlama çalış-
maları sonucunda firmalardaki eski ve verimsiz 
elektrik motorları tespit edilerek, yeni ve enerji 
verimli motorlarla değişimi sağlandı.

PLAKET TAKDIM EDILDI
Proje, katılım sağlayan firmalara teşekkür 

plaketlerinin takdimi ile son buldu. Antalya 
OSB Başkanı Ali Bahar, Başkan Vekili Hasanali 
Gönen, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Kasa-
poğlu ve Bölge Müdürü İlhan Metin, katılımcı 
firmaların hepsini tek tek ziyaret ederek, Bölge 
sanayicilerine plaketlerini takdim etti. 

ENERJIDE TAM BAĞIMSIZLIK
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan 

Başkan Ali Bahar, karbon ayak izinin tespiti ve 
karbon salınımının düşürülmesinin öncelikleri 
olduğunu belirtti. Enerjide tam bağımsızlığı 
hedeflediklerini söyleyen Bahar; “Antalya 
OSB olarak uzun zamandır enerjinin verimli 
kullanılması için SCADA otomasyon sistem-
leri ve sanayicilerimizin enerji yönetim bilinci 
içinde olması, enerji verimliliğini üst seviyeye 
getirme konularında çalışmalarımız vardı. 
Karbon ayak izi önümüzdeki yıllarda karşılaşa-
cağımız en büyük sorunlardan bir tanesi. Hem 
Avrupa mevzuatları hem sanayicimizin ürettiği 
ürünlerin Avrupa pazarında tercih edilebilir-
likleri noktasında çok büyük önem arz ediyor. 
Karbon ayak izinin tespiti ve karbon salınımı-
nın minimuma indirilmesi hepimizin önceliği 

olmalıdır. Cumhuriyetimizin temel felsefesi 
tam bağımsızlık üzerine kurulmuştur. Enerji 
alanında tam bağımsız olmak istiyorsak ülke-
mizde yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve 
enerji verimliliğine önem vermeli, konuya bir 
yaşam biçimi, kent kültürü ve bir ülke değeri 
olarak bakmalıyız” dedi.
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ANTALYA Valiliği ile Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 
kurulan Korkuteli Mermer İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOR-

MER) görev dağılımı yapıldı. Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı Başkanlığında yapılan toplantıya, 
ATSO Başkanı Ali Bahar da davetli olarak 
katıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği gereğince Antalya Valisinin Mü-
teşebbis Heyet Başkanı olduğu KORMER’in 
Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliğine, ATSO 
Meclis Üyesi ve Antalya OSB sanayicisi Osman 
Bahçe seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü 
üstlendiği KORMER’de, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliğine yine Osman Bahçe seçildi. 
Toplantı kapsamında ayrıca Müteşebbis 
Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulunun yeni 
üyeleri de belirlendi

15 KIŞILIK HEYET
12 üyesini ATSO’dan 3 üyesi de Antal-

ya Valiliğinden alan KORMER Müteşebbis 
Heyetinde toplam 15 kişi görev aldı. Antalya 
Valiliğini temsilen Vali Ersin Yazıcı, Korkuteli 
Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Antalya Valiliği 
Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından 
da Fatih Özcan yer aldığı Müteşebbis Heyette 
ATSO’yu temsilen görev alan kişiler şu şekilde 
sıralandı; “Osman Bahçe, Ahmet Kazım 
Sarıgüney, Barış Büyükyörük, Ahmet Bülbül, 
Tolga Yalçın, Metin Büyükkalay, Metin Türen, 
Süreyya Demirtaş, Anıl Talat Akbağ, Fadime 
Doğan, Musa Taşkın, Serkan Bahar”

KORMER’DE GÖREV KORMER’DE GÖREV 
DAĞILIMI YAPILDIDAĞILIMI YAPILDI

Korkuteli Mermer İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 

görev dağılımı yapıldı. 

YÖNETIM VE DENETIM KURULU
Müteşebbis Heyet Üyelerinin kendi arala-

rında yaptığı seçim ile belirlenen KORMER 
Yönetim Kurulunda Sezgin Üçüncü ve Osman 
Bahçe ile birlikte görev alan diğer isimler ise 
Ahmet Kazım Sarıgüney, Barış Büyükyörük 
ve Süreyya Demirtaş oldu. Fadime Doğan ve 
Ahmet Bülbül’de Denetim Kurulu Üyesi olarak 
göreve başladı.

YENI NESIL OSB
KORMER ile ilgili çok hızlı, etkili ve inova-

tif adımlar atılacağını bildiren ATSO Başkanı 
Ali Bahar, Müteşebbis Heyetin büyük çoğunlu-
ğunun Antalya OSB sanayicilerinden oluşma-
sının KORMER için büyük bir şans olduğunu 
aktardı. KORMER’in kurulum süreçlerinde 
Antalya OSB’nin deneyim ve bilgisinden fay-
dalanacak olunmasının, tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir OSB kurulum sürecine dönüşece-
ğine dikkat çeken Bahar, “Yeni OSB’lerin ku-
rulum süreçlerine, bölgede bulunan gelişmiş 
OSB’lerce destek verilmesinin büyük bir fayda 
yaratacağını dile getirmiş, yasa ve yönetme-
liklerde düzenleme yapılarak Müteşebbis 

Heyette mevcut OSB’lere de yer verilmesini 
talep etmiştik. KORMER’in kurulum sürecine 
Antalya OSB ve Bölge sanayicilerinin katacağı 
dinamizm, söz konusu talebimizin nasıl bir 
katma değer yarattığının tespiti için önemli 
bir şanstır. Antalya OSB’de elde ettiğimiz 
deneyim ve gelişimi KORMER’de daha da ileri 
bir seviyeye taşıyarak, yeni nesil OSB’lerin 
en güzel örneklerinden birini Korkuteli’nde 
hayata geçireceğiz” dedi. 

ANTALYA EKONOMISINE KATKI
KORMER ile Antalya sanayisinin daha 

da gelişip güçleneceğini ifade eden Müte-
şebbis Heyet Başkan Vekili Osman Bahçe, 
istihdamdan ihracata kadar Antalya ekono-
misine her açıdan pozitif değer katacak bir 
değer yaratmak için çalışacaklarını söyledi. 
Sürece sağladığı katkılar için Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı ve Korkuteli Kaymakamı Sezgin 
Üçüncü’ye teşekkür eden Bahçe, altyapı ve 
parselasyon süreçlerini ivedilikle tamamlayıp 
tahsis aşamasına gelmeyi, yeni yatırımları ülke 
ekonomisine kazandırmak için sabırsızlandık-
larını aktardı. 

CITYAKTÜEL
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ANTALYA 
OSB’NiN 

YILDIZLARI

ORGANIZE Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Tarafından 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle 

gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması’nın 
sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında 12 
farklı kategoride ilk 10’a giren 77 OSB firması 
ve kuruma 126 plaket verildi. Binlerce firma-
nın ticari performanslarının değerlendirildiği 
çalışmada ADOPEN, CW Enerji, Yaşatan 
Matbaacılık, Çağdaş Yaşatan Reklam, ve Eko-
lojik Tarım ilk 10’a girmeyi başaran Antalya 
OSB firmaları oldu. Ankara’da düzenlenen 
törende firma temsilcilerine ödüllerini Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü ve TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek-
noloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız 
takdim etti. 

ISTIHDAMA VE ARTIŞA ÖDÜL
Araştırma kapsamında OSB’lerde En Çok 

İstihdam Sağlayan Firma ve OSB’lerde En Çok 
Stajyer İstihdamı Sağlayan Firma kategorile-
rinde ADOPEN, OSB’lerde En Çok Kadın İstih-
damı Sağlayan Firma kategorisinde CW Enerji, 
OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma 
kategorisinde Yaşatan Matbaacılık, OSB’lerde 
Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma kate-
gorisinde Çağdaş Yaşatan Reklam, OSB’lerde 
Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma 
kategorisinde Ekolojik Tarım ödül almaya hak 
kazandı. AGT, Göksu Global Gıda, Makro Ta-
rım ve PORTİSAN’da ilk 100’e girme başarısını 
gösteren diğer Antalya OSB firmaları oldu. 
Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, 
Müteşebbis Heyet Üyesi Canan Gürkan, Fatin 
Tapcı ve Bölge Müdürü İlhan Metin, törendeki 
yerlerine alarak bu anlamlı günde Bölge firma-
larını yalnız bırakmadı.

BAŞKAN’DAN KUTLAMA
Başarı elde eden Bölge firmalarını ilk elden 

kutlayan Başkan Vekili Hasanali Gönen, 
Antalya OSB firmalarının özellikle istihdam 
alanında öne çıkmasından ayrı bir memnu-
niyet duyduklarını belirtti. Stajyer ve kadın 
istihdamındaki pozitif bakış açısının, hem 
ekonomik hem sosyolojik bakımdan çok 
sayıda katma değere sebep olduğuna dikkat 
çeken Gönen, Antalya OSB’nin kent ve ülke 
ekonomisine olan katkısının artarak devam 
edeceğini söyledi. OSB Yıldızları Araştırma-
sının sanayi sektörüne farkındalığı artırıp 
firmaları motive edecek örnek bir çalışma 

OSBÜK tarafından yapılan 
OSB Yıldızları Araştırması’nın 

sonuçları açıklandı. Antalya 
OSB firmaları istihdama 

sağladıkları katkı ile öne çıktı.

olduğunu ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali 
Bahar, “Ödül kazanan firmalarımız nezdinde 
tüm Antalya OSB sanayicilerini kutluyorum. 
Üretmenin her geçen zorlaştığı bir dönem-
de, elde edilen her bir başarının göğsümüzü 

kabarttığını özellikle vurgulamak isterim. 
Sanayicilerimiz her koşulda elini taşın altına 
koymaktan geri durmadı, çalıştı, üretti, istih-
dam sağladı, katma değer üretti. Her birine ne 
kadar teşekkür etsek azdır” dedi. 

CITYAKTÜEL
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CITYMODA

KATERiNA 
EKŞiOĞLU’NUN

“FALL 
WINTER ’23” 
KOLEKSiYONU

iLK KEZ 
ZEYNEP 

BASTIK’TA!

KIŞA ÖZEL KIŞA ÖZEL 
ŞIKLIKŞIKLIK

Moda dünyasında kısa 
sürede büyük bir yükseliş 

yakalayan Katerina 
Ekşioğlu’nun yeni 

koleksiyonu “Fall Winter ’23”, 
reklam yüzü olduğu 

bir telekomünikasyon 
markasının gecesinde ilk 
kez şarkıcı Zeynep Bastık 

tarafından giyildi.

daha önce birçok kez Zeynep Bastık tarafın-
dan tercih edildi. Son olarak Bastıkiş, sanat 
ve cemiyet dünyasından önemli isimlerin 
katıldığı gecede“Fall Winter ’23” koleksiyonu-
nun açılışını yapan isim oldu. Kadınların her 
anlamda özgür hissetmelerini ve karakteristik 
yapılarını ortaya koymayı önemseyen Kate-
rina Ekşioğlu,Zeynep Bastık’ın giydiği siyah 
ceket ve pantolon takımıyla büyük beğeni 
kazandı.Katerina Ekşioğlu tasarımları ile ilgili 
katerinaeksioglu.com adresi ziyaret edilebilir.

TASARIMLARINDA şıklık ve 
rahatlığıbuluşturan moda markası 
Katerina Ekşioğlu, yakın zamanda 
tanıtımını yaptığı yeni koleksiyonu 

“Fall Winter ’23” ile modanın nabzını tutmaya 
başladı. Moda tutkunlarının büyük bir ilgiyle 
takip ettiği Katerina Ekşioğlu, sanat camiası 
tarafından da yoğun talep görüyor. Bir tele-
komünikasyon markasının reklam yüzü olan 
Zeynep Bastık, kendi adına gerçekleştirilen 
özel gecede, Katerina Ekşioğlu imzalı “Fall 
Winter ’23” koleksiyonundan bir tasarımla 
dikkatleri üzerine topladı.

KATERINA EKŞIOĞLU IMZALI 
SIYAH HAKIMIYETI!

Katerina Ekşioğlu’nun göz alıcı tasarımları, 

Lüks çocuk giyimin trend 
markası Mama Luma, kış 
mevsimine yönelik Snow 

Moon koleksiyonunda özel 
tasarımları  bir araya getirdi. 

Blonde filminin galasında 
minik yıldız Lily Fisher’ın 

kırmızı halıda giydiği elbisenin 
de yer aldığı koleksiyon, 
lacivert ve gümüş renkli 
baskıların, yıldızların ve 

tüylerin uyumuyla dikkat 
çekiyor. 

MAMA Luma, Snow Moon 
koleksiyonuyla kış mevsime 
merhaba diyor. Lacivert 
ve gümüş rengindeki özel 

baskıların, yıldızlar, tüyler ve volanların 
dokunuşuylastil yaratan koleksiyon-

da parti elbiselerinin zarif şifon 
detayları öne çıkıyor. Marilyn 
Monroe’nun küçüklüğünü 
canlandıran minik yıldız Lily 
Fisher’ın “Silver Ruffle Slee 

ve Marilyn Dress” elbisesiyle 
kırmızı halıda tercihi de olan Snow 
Moon koleksiyonu zarif ve sofisti-
ke bir görünüm vaat ediyor.

KIŞ MEVSIMINE UYGUN ŞIKLIK 
Desenlerin ve eşsiz renklerin 

hâkimiyetindeki tasarımların yer aldığı 
koleksiyonda mavi, siyah, gümüş, gri ve 

beyaz ağırlıklı 21 parça yer alıyor. Elbiselerin 
ağırlıklı olduğu koleksiyon ayakkabı, ceket, 
etek, pantolon ve bluzlarıyla konfor ve 
stili bir araya getiriyor. Mama Luma’nın 
ürünlerine internet mağazasının yanı sıra 
Galataport mağazası ve Beymen mağaza-
larından ulaşılabiliyor.
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CITYALIŞVERİŞ

Yılın ilk alışverişine 
hazır mısınız?

Yeni yıl geldi, geliyor derken, işte ocak ayındayız. Yılbaşı hediyesi 
alışverişlerinden sonra ihtiyaç ve kutlama hediyelerinde şimdi sıra. Sizler için 

birkaç alternatif hazırladık…
Tekrar mutlu yıllar diliyoruz.

Armani exchange erkek
6.880,00 TL

TOM FORD BOIS MAROCAIN 
250 ML 8.865 TL

TOM FORD BOIS MAROCAIN 
50 ML 3.485 TL

TOM FORD EBENE FUME 
100ML 4.765 TL

TOM FORD SANTAL BLUSH 
50 ML 3.485 TL

TOM FORD SANTAL BLUSH 
250 ML 8.865 TL

Lacoste kol saati
2.610,00 TL

Oppo 
Enco Air 2 

White
1.099 TL

Oppo 
Enco X2 
2.899 TL

Oppo
Enco Buds 2 

699 TL

Versace
27.370,00 TL

Versace erkek
28.640,00 TL
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Yıl genelinde hayatınızda yeni kurallar koy-
manız gerekmekte. İş hayatınız gelir gideriniz 
ilişkilerle alakalı konularda hayatınızın genelini 
ilgilendiren güçlü bir karar vermeye başlıyor-
sunuz. Jüpiter transiti ile maddi konulardan destekler, bolluk 
bereket etkisi olacaktır. Aynı zamanda yılın ikinci yarısında 
anlaşmalar, eğitim, kısa seyahatler, iletişim, akrabalar  ala-
nında olumlu gelişmelerle karşılaşabilir. Bu dönemde yakın 
çevresinden desteklendiği bir zaman dilimi olacaktır. Satürn 
Balık burcunda transit ile hayatınıza önemli bir döneme ge-
çiş yapıyorsunuz. Bir taraftan yeni başlangıçların dönemidir 
Bir taraftan da daha disiplinli yaklaşması gereken, sorumlu-
luk bilinciyle hareket etmesi gereken bir dönem olacaktır. 
Bu yıl geçmişe dair tüm bildiklerini, ilişkilerini ve bakış açısını 
yeniden sorgulayacak konulardan geçecektir. Hayatınıza 
yeni kurallar koyun, bu size iyi gelecektir.

Bu yıl daha dışa dönük hızlı ve hareketli 
olmaya başlıyorsunuz. Hayatınızın genelinin 
değiştiği ikili ilişkilerde desteklerin geldiği 
kalıcı adımlar attığınız faydalı bir yıldan geçiyor 
olacaksınız. Evlilik ortaklı işler sosyal yaşamda yeni başlangıçlar 
olabilir. Kendinize olan güvenin artacağına bir dönemde ola-
caksınız. Satürn transiti ile ruhsal ya da fiziksel sağlığı konusun-
da gerçekçi ve temkinli tutumlar içinde olmalıdır. Bu yerleşim 
ile çalışma ortamında ve işi konusunda her zamankinden daha 
disiplinli olacaktır. Çalışma ortamındaki kimseler ya da hizmet 
aldığı kişiler konusunda aksaklılara maruz kalmamak adına 
her zamankinden daha detaycı olması fayda sağlayacaktır.  Yıl 
genelinde tüm kararsızlıkların çözüme ulaştığını hayata daha 
net bir bakış açısı ile ilerlediğinizi hissedeceksiniz.

CITYASTROLOJİ

2023 BURÇ 
YORUMLARI

astrolog_nurgulduzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com

Astrolog 
Nurgül Düzenli

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR  

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR  

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR  

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR  

Bu yıl sizin için güçlü yeni kararlar var.  Bu 
yıl planlı olan hedefi olan bilinçli olanların 
önemli bir gelir artışı olacaktır. Jüpiter tran-
siti ile yılın şanslı burçlarından olacaksınız. 
Özgüven, rekabet, genişleme etkisi getirmekte. Satürn 
transiti ile sağlık koşullarında daha temkinli olmakta fayda 
var. Hayatınızın köklü bir şekilde değişimden geçeceği bir 
süreçte olacaksınız. Hayatınızda iki ilişkilerle ilgili yön be-
lirlemeye başlıyorsunuz. Diğer taraftan iç dünyanızda bazı 
korkular baskılanmalar hissedilebilir. Bu dönem sağlığınıza 
iyi bakmanız gerekmekte. Bağımlılıklar varsa bırakılabilir 
veya kötü alışkanlıklardan uzaklaşılabilir. Sizi geri çeken 
insan veya durumlardan ayrışmalar olabilir. Cesaretiniz 
artıyor ve maddi bolluk sizlerle olacaktır.

Yeni yılda iş, kariyer, ev konularında şans 
fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Genel 
olarak ilerlediğiniz güçlendiğiniz bir yıla 
giriyorsunuz. Hem Jüpiter’in hem Satürn’ün 
desteği sizlerle olacak. Geçmişin girdaplarına yakılmadan, 
geleceğin hedeflerine odaklanın. Satürn’ünde desteğini 
alacağınız bu yıl iletişim ve eğitim alanında kalıcı adımlar 
atabilir, sorumluluklar alabilir. Bu dönem iş veya sorumlu-
luklar ile ilgili geziler olabilir. Bu transit dönemi bilgisini ve 
öğretilerini hayata geçirmesi ve eyleme dökmesi gereken 
bir zaman dilimidir. Bilginizi ustalıkla ortaya koymanız 
gerekmekte. Tutulmalarında etkisi ile bazı yengeçler 
evlenebilir veya köklü bir karar alıp hayatında güçleşebilir. 
Bu dönem değişime açık olmak fayda sağlar.

Bu yıl değişimler, önemli kararlar ve bolluk 
ve bereket sizinle olacak. Hayatınızda 
ilişkilerle ilgili kurallar yeni kararlar gündeme 
gelecektir. Özellikle yılın ikinci yarısında ka-
zançlarınız artarken, hayatınızda ilerlemeler 
olacaktır. Bu dönem kilo alma riskine karşı daha bilinçli 
davranmak iyi olacaktır. Satürn transiti ile sosyal çevrenizin 
değişeceği, dostluklarda köklü değişimlerin olabileceği 
bir süreçten geçeceksiniz. Kalabalık gruplarda görev 
ve sorumluluk almak size iyi gelecektir. Bu süreçte dış 
dünyadan izole bir yaşam sürmek isteyebilirsiniz. Kendi ruh 
ve bedensel sağlığını süzgeçten geçirmek iyi olacaktır. Bu 
dönem içsel yapılanma, geri planda yalnızlığı tercih etme, 
içe dönük hareket etme gündeme gelebilir. Diyet detoks 
yapmak bu yıl iyi gelecektir.

Yeni yılda hayatınızda fırsatlar destekler göre-
ceğiniz ilerleme sağlayacağınız etkiler var. Jü-
piter transiti ile umutlarınızın tazelendiği, yeni 
yerler keşfetmek isteyeceğiniz bir dönemde 
olacaksınız. Seyahatler artabilir, yurtdışı bağlan-
tılarından fırsatlar görebilirsiniz. Bazıları için eğitim, yurtdışı 
yabancılar uzaklar hukuksal konulardan şanslar ve fırsatlar 
devreye girmekte. Aynı zamanda kariyerde destekler 
olabilir.  Satürn transiti ile ortaklaşa kaynaklarla ile ilgili olan 
para konularında daha planlı davranmak iyi olacaktır. Borç, 
kredi, yatırım veya başkalarının maddi kaynakları konusun-
da her zamankinden dikkatli olmalıdır. Bu transitin etkisiyle 
sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.  2023 yılında, cesaret, 
özgüven, bilgi paylaşımı, yabancılar,  seyahat gündemleri-
nin  yoğun olacağı etkiler sizleri bekliyor olacak..

Yeni yılda hayatınızda ilerleme fırsat güçlenme 
etkileri sizinle olacak. Daha hareketli sosyal 
aşk ilişkiler çocuk konularında faydaların 
olacağı geçişleriniz var Jüpiter transiti ile ön 
planda olacağınız, aşktan şanslı olacağınız bir 
dönemde olacaksınız. Satürn transiti ile ailevi gündemler 
hakkında her zamankinden daha fazla sorumluluk alması 
gerekebilir. Aile ilişkilerinde ve iş hayatına dair bir takım 
zorlu gündemler doğabilir. Gayrimenkuller, toprakla alakalı 
konular, miras veya aileden gelen diğer mülklerle ilgili 
konular gündeminde daha yoğun olabilir. Yıl genelinde 
şanslı etkiler ve ilerlerken hayatının temelleri ile alakalı 
sorumluluk alması gereken köklü kararlar olacaktır. Bazı 
yaylar için evlilik veya ev sahibi olma gündeme gelebilir.

Yıl genelinde hafiflemiş, önemli bir yükten 
kurtulmuş hissedeceksiniz. Daha sağlam 
bilinçli olacaksınız. Jüpiter transiti ile ikili ilişki-
leriniz, yakın çevreniz, akrabalarınızdan des-
tekler görmeye başlıyorsunuz. Yeni eğitimler alabilirsiniz, 
yeni yolculuklara çıkabilirsiniz. Ayrıca ev yuva konularında 
genişleme aileden fırsatlar olacaktır. Satürn transiti ile 
maddi ve manevi değerlerini sorguladığı bir takım olay 
döngülerinden geçecektir. Kendiniz hakkındaki değerlerini 
yeniden inşa etmesi gereken bir süreç olabilir. Özellikle 
maddi kaynaklarını değerlendirmek ve finansal alanda 
sorumluluk üstlenmekle alakalı sınavlardan geçebilir. 
Parasal konularda köklü değişimler yaşayacaktır, dolayısıyla 
fazla risk almadan, aşırı harcamalara ya da borca girmeden 
kontrollü bir şekilde yol alınması iyi olacaktır. 

Yıl genelinde daha içe dönük, aile odaklı ev 
konularını önemsediğiniz gelişmeleriniz var. 
Yılın ikinci yarınsın da aşk ve çocuk konula-
rında beklediğiniz haberler gelebilir. Haya-
tınızda köklü değişimler sizleri bekliyor olacak. Bazı kişiler 
için evlilikler gündeme gelirken, bazı kişiler için ev değişimi 
taşınmalar olabilir. Satürn transiti ile yakın çevresiniz ve 
kardeşlerine dair sorumlulukları artarken ilişkilerinde aksak-
lıklar görülebilir. Bu zaman dilimi içinde eğitim ve seyahat-
lerle alakalı zorlu ve derin çalışmalar gerçekleştirebilir. Bu 
transit etkisiyle genel olarak hayata karşı her zamankinden 
daha gerçekçi, şüpheci ve güvensiz fikirleri olabileceği gibi 
daha suskun hale gelebilir. Bu dönem zihninizi yemi bilgiye 
açtıkça, uzmanlaştıkça güçlenme olacaktır.

Yeni yılda sosyal, dışa dönük, arkadaşların 
desteğini aldığınız etkilerle ilerleyeceksiniz. 
Uzun zamandır alamadığınız kararları 
almaya başlıyorsunuz, işinizde ve köklü 
konularınızda yeni kurallar kararlar açığa çıkmakta. Jüpiter 
transitinin güçlü desteği hayatınıza dokunurken, aşk 
ilişkiler, çocuk konularında ilerleme fırsatlar gündeme 
gelecektir. Satürn transiti ile hedeflerine dair sorumlulukları 
her zamankinden fazla olabilir. Bu döneme kadar süren 
tüm çalışmaları, verdiğiniz emekler bu süreçte başarı 
olarak geri dönecektir. Fakat yeteri özveriyi sağlayamamış 
ya da konfor alanında kalmayı seçmişse bu dönemde sert 
koşullarla mücadele etmek durumunda kalabilir. 2023 
yılında başarı ilerleme ilişkilerden şans ve fırsatlar sizleri 
bekliyor olacak.

Yeni yılda hayatınızda yeni kurallar kararlar 
köklü değişimler sizleri bekliyor. Satürn tran-
siti ile öncelikli konu ilişkiler konusu olacaktır, 
evliliğinde ilişkilerinde, ortaklı çalışmalarında 
sınanmalar yaşanabilir Satürn bu transit süresince ilişkiler 
alanını sorgulayıcı etkilerle ve sorumluluk sınavları olacaktır. 
İlişkilerde uzlaşmalara gitmek için, gereğinden fazla çaba 
göstermek durumunda kalınabilir. Jüpiter transiti ile 
ekonomik koşullarınız düzelmeye başlıyor, özellikle eşin 
geliri, kredi, miras, nafaka borçlar kredilerle alakalı fırsatlar 
yakalamaya başlıyorsunuz. Eğitim, uluslararası konular ve 
seyahatlerle alakalı gündemlerinde bir takım fırsatlarla 
karşılaşabilir. Yıl genelinde karşınızdaki kişilerin sizden uzak-
laştığı veya duvar ördüğü durumlar olabilir. Sizler için kafa 
karıştıran gündemlerinizde netleşeceğiniz bir yıl olacaktır.

Yeni yılda hayatınızda küllerinizden doğduğu-
nuz etkilerinizle güçlenmeye başlıyorsunuz. 
Son yıllarda zorlandığınız tüm konulara çözüm 
üretmeye başlıyorsunuz. Yılın ikinci yarısında 
ilişkilerden destekler maddi olarak yükselişiniz sizlerle ola-
cak. Satürn transiti bu yıl bu yıl yaşam enerjiniz, eğlence an-
layışınız, ilişkilerle ilgili değişimler olacaktır. Bazı durumlarda 
keyif aldığı eylemler ve romantik ilişkileri konusunda eskisi 
kadar istekli olmayabilir. Bu transit etkisiyle yaşamına olgun 
ve kendinden yaşça büyük arkadaş veya partner girebilir. 
Ayrıca bu dönem çocuk konularında sorumluluk alabilir, 
çocuk sahibi olma kararı verebilir. Bazı Akreplerin hayatında 
kalıcı ilişkiler ve yeni evlilik kararları gündeme gelebilir. Yeni 
yılda takıntı yapmadan, kendi öz değerinize odaklanıp, 
planlı hareket etmeniz iyi olacaktır.
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CiLDiNiZE
YAKIŞAN
SAF DOKUNUŞ
SYRNA AROMATİK YAĞLARI 
%100 Saf içeriği ve içerdiği yüksek 
etken maddeler yanında üretimden 
paketlenme aşamasına kadar 
doğallığını koruyarak her damlasında
hakkettiğiniz saflığı sizlere sunuyor.




