aylık yaşam dergisi
sayı: 171 Ekim 2022 15 TL
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ERTELEME
DAVRANIŞINDAN
KURTULMAK
MÜMKÜN MÜ?
aylık yaşam dergisi

OKULDA EN SIK
GÖRÜLEN
10 HASTALIĞA
DIKKAT!

59. ANTALYA
ALTIN PORTAKAL
FiLM FESTiVALi
GIDALARIN
FAYDASINI
ARTIRMAK İÇİN
27 ÖNERİ

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

OP. DR.

BÜLENT DEMİR

sayı: 171

“Hastayla aynı frekansı
yakalamak, beklentilerini
yönetmenizi kolaylaştırır”
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editörden...

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç
Görsel Yönetmen
Cem Burak Çimrin
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Ayşen Ovalı Binbir
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir
Deniz Gözükızıl
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: Ekim 2022
Türü: Yerel süreli yayın
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Bu ay, dolu,
dopdolu bir ay
Merhabalar,
Doğanın kışa hazırlığını iyiden iyiye tamamlama
safhalarına geçtiği zamanlardayız... Onunla birlikte
bizler de hazırlıklarımızı son süratle tamamlama
gayretine girdik şu aralar: Kışlık kıyafetler yavaş
yavaş da olsa çıkarılmaya başlandı ama yazlıklarla da
vedalaşamadık henüz, evler dip köşe temizlenerek
enerjisi tazelendi... vs… vs...

E

VET, ‘yaz’cı olan bir kesim için
kabul etmesi zor olsa da; yaz bitti
maalesef… Tabi karalar bağlamanın da
alemi yok. Şanslıyız ki dört mevsimi
yaşayabildiğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz.
Sonbaharıyla, kışıyla, ilkbaharıyla, yazıyla…
Bin bir çeşit renk, bin bir çeşit kültürü,
geleneği, göreneği, adeti, alışkanlığıyla.
Antalya’da yaşamak gerçekten bir ayrıcalık…
Ayrıca ülke olarak da ne şanslıyız ki; başta
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, atalarımız bize aynı bayrağın
altında, cumhuriyetin güvencesinde yaşama
şansı vermişler. Bu uğurda yaşamını yitiren
nice kahraman, yiğit, ana, bacı olmuş.
Bugüne kadar bu ülke için emek sarf etmiş,
canını vermiş, bedeninin bir parçasını
vatan toprağına emanet etmiş her canı;
rahat aldığımız her nefeste, gördüğümüz
her muhteşem manzarada, rahmet ve
minnetle anıyoruz. Evet, sayelerinde biz;
iyiyiz! O yüzden; her yıl olduğu gibi 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımızı, şimdiden coşkuyla
kutluyoruz!
Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay, dolu, dopdolu bir ay. Geride
bıraktığımız Eylül ayı gibi. Dolayısıyla sizler
için bu sayfaları hazırlayabilmek için bu ay da
çok çalıştık…
Ve işte sizler için hazırladıklarımız…
Bu ay kapak ve “Güldal’la 5 Çayı” bölümü
konuğumuz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı OP. DR. BÜLENT DEMİR...
Güldal Siğinç kendisiyle; günümüzdeki estetik
anlayışı, estetik operasyonlarda bilinmesi
gereken önemli noktaları, en çok uygulanan
estetik operasyon ve uygulamalar gibi birçok
konuyu konuştu. Bu keyifli söyleşiden sizlerin

de çok önemli başlıklar çıkaracağınıza, birçok
sorunuza cevap bulacağınıza inanıyoruz…
“Doğru Biline Yanlışlar” bölümümüzde;
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
ve Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji
Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör geride
bıraktığımız eylül ayının Jinekolojik Kanserler
Farkındalık Ayı olması sebebiyle yaptığı
açıklamada, jinekolojik kanserler hakkında
doğru bilinen 6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.
Okulların açılmasıyla birlikte çocukların
sık sık hastalanması konusunda, Memorial
Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan,
okulda görülen hastalıklar ve bunlardan
korunma yolları hakkında bilgi verdi.
Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.
com 2022 yaz sezonu verilerini açıkladı.
Verilere göre mobil uygulama üzerinden en
fazla uçak ve otobüs bileti satın alan ve otel
rezervasyonu gerçekleştiren seyahat severlerin
yaş ortalaması 32, en fazla tercih edilen tatil
destinasyonlarıysa Antalya ve İzmir oldu.
Ayrıntılar “Turizm” bölümümüzde.
Ve tüm bunlarla birlikte birbirinden
önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarıyla;
yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız;
ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin
Ayaz Yılmaz, Dr. Tolga Temel, A&D Kids
Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim
Batı, Teknoloji Yazarımız Deniz Gözükızıl
birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle
sayfalarımızdaki yerlerini aldılar…
Dileriz her sayfamızda keyif bulursunuz.
Hoş ve sağlıkla kalın…
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Denizin
iyileştirici
gücünü
cildinizde
hissedin!
Efsanevi Crème de la Mer’in
hikâyesi umut, azim, dikkatli
çalışma ve denizin gücü ile
oluşmuştur. Gizemini ve
gücünü derinliklerinden alan
deniz, her daim değişerek
sonsuza kadar yeni kalıyor.

Şehre dönüş başlıyor
Sonbaharın gelişiyle birlikte şehrin hareketli ve renkli yaşamı,
sokakları bizi çağırıyor. Beymen Club da tüm renkleri ve
enerjisiyle bu sonbahar kış, bizi şehrin en iddialı kulübüne
davet ediyor: City Club…

S

OKAK sanatının renkli dünyasından
ve yaratıcılığından ilham alan Beymen
Club 2022-2023 Sonbahar Kış Koleksiyonu, genç, dinamik, gücünü tavrından
alan, doğa dostu tasarımlarıyla yeni sezonda
şehrin tadını çıkarmaya davet ediyor. 20222023 Sonbahar Kış sezonunda Beymen Club,
şehirli kadının gündelik stilinden ilham alıyor.
Trendleri ve modayı kendi tavrıyla yorumla-

Buharda
pişirin,
sağlıklı
beslenin

D

ENIZIN iyileştirici güçlerinden
ilham alan UzayFizikçisi Dr. Max
Huber, bir laboratuvar kazasından
sonra cildinin görünümünü değiştirmek için kişisel bir iyileştirici arayışına girdi.
Sürekli yenilenme özelliği nedeniyle seçtiği
deniz yosununu hasat etti ve efsanevi bir
umut ve azim ile yolculuğuna başladı.
Yıllarca süren titiz çalışmalardan sonra,
Dr. Huber parçalarının toplamından çok daha
büyük, zengin ve karmaşık bir fermantasyonu mükemmelleştirerek Crème de la Mer’in
derin dönüşüm güçlerinin kalbindeki değerli
ve besin açısından zengin olan Mucize İksir™’i
oluşturdu. Derinlemesine besleyici Mucize
İksir; cildin sağlıklı görünümünü ve parlak
ışıltısını artıran ve cildin yenilenmesi sağlayan
güçlü bir katalizördür.

Streaming yani buharda
pişirme hem pratikliği hem
de sağlıklı olması sebebiyle
son yılların yükselen trendi.
Russell Hobbs’un üç katmanlı
dijital buharlı pişiricisi Maxi
Cook, diyet yemeklerden
bebek mamalarına kadar
her çeşit sağlıklı yemeği
hazırlama imkanı sunuyor.

B

UHARDA pişirme yöntemi genellikle sebzeler için kullanılabilecek
en sağlıklı pişirme tekniklerinden
biri olarak bilinse de her çeşit
gıdada kullanılabiliyor. Bu sebeple yeni nesil
buharlı pişiriciler çok katmanlı ve dijital ayarlı
tasarlanıyor. İngiliz menşeli küçük ev aletleri
markası Russell Hobbs’un geliştirdiği Turbo
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yarak ilham veren, konfordan vazgeçmeden
şık ve stil sahibi olan Beymen Club kadını, bu
sonbahar kış bazen iddialı, bazen yalın, bazen
eğlenceli ama hep hissettiği gibi, kendi gibi...
Beymen Club erkeğinin iddialı görümünü,
modern bir yalınlıkla ve konforlu tasarımlarla
vurgulayan Beymen Club 2022-2023 Sonbahar Kış Koleksiyonu, yeni doku ve renkleriyle
casual giyime farklı bir yorum katıyor.

Boost Teknolojisine sahip Maxi Cook, hızlı
bir şekilde buhar üretmesiyle hem pişirme
esnasında zaman tasarrufu sağlıyor hem
de gıdaların besin değerlerini kaybetmeden
pişmesine yardımcı oluyor.

HER KATTA AYRI LEZZET
Üç bölmeli MaxiCook, her katta aynı anda
farklı sürelerde farklı yiyecekleri tatlarını
birbirine karıştırmadan pişirme imkânı da sunuyor. En üst pişirme bölmesinde pirinç pilavı
yaparken, ortada balık ve en alt kısımda ise
sebze pişirmek mümkün. Dijital zamanlayıcı
ise, istediğiniz zamana kadar pişirme başlangıcını ertelemenize olanak tanıyor. Toplam
10.5 litre kapasiteli pişirici, BPA içermeyen ve
yıkanabilir kaplarıyla da diğer pişiricilerden
ayrışıyor.

CITYVİTRİN

Yaratıcı
profesyonellerin yeni
bilgisayarı

Sonbahar’ı yansıtan,
tarz perdeler!
Trendleri yansıtan ürünleriyle evleri şık bir görünümle
buluşturan TAÇ, perde koleksiyonu ile evlere yenilik getiriyor.
Farklı formlara, desen çeşitliliğine ve sonbaharı yansıtan renk
ve tasarımlara sahip TAÇ perdeler, evinde farklılık arayanların
dekorasyonunu tamamlıyor.

K

ULLANIŞLI olduğu kadar özgün
stiliyle de şık bir görünüm sunan
TAÇ’ın perde koleksiyonu, evinde
değişiklik yapmak isteyenlere
alternatifler sunuyor. Üstün kaliteli dokuya
sahip olan koleksiyonda, her zevke hitap eden

çizgiler dikkat çekiyor. Şık görünümleriyle
yaşam alanlarına yepyeni bir tarz katarken,
geometrik desenli fon perde ve toprak
tonlardaki tül perdeler ile TAÇ’a özgü
desenler, bulunduğu ortama bambaşka bir
uyum getiriyor.

A

Kokunuzla
büyüleyin!
Siyah deri notalarının,
güçlü menekşe yaprağı
ve sedir ağacı notalarıyla
harmanlanmasından ortaya
çıkan Signature serisinin
Ombre Leather’ı, Amerikan
batısı dünyasının sınırsız
duygusallığından izler taşıyor

K

LASIKLEŞMIŞ Ombre Leather’ın
yoğunlaştırılmış bu yeni versiyonu,
zengin lüks deri dokusunu menekşe
yaprağı özü ile şaşırtıcı bir şekilde
harmanlıyor. Deri notasıyla eşsiz bir harmoni
oluşturan bu güçlü çiçeksilik, bir buket taze
menekşenin yoğun havasını sedir ağacının
baskın odunsu kokusuyla birleştiriyor.

Dünyanın lider bilgisayar
üreticisi ASUS, içerik
üreticileri için tasarladığı
Zenbook serisine, yeni nesil
Screenpad ve son teknoloji
soğutma sistemi özellikleriyle
dikkat çeken, yaratıcı
profesyonellerin hayatını
kolaylaştıracak daha birçok
yenilikle dolu Pro 14 Duo
OLED’i (UX8402) modelini
ekledi.

Çölün vahşi özgürlüğünü ve
öngörülmezliğini ortaya çıkaran büyüleyici,
bağımlılık yaratan bir çekim sunan Ombré
Leather Parfum, kullananların ruhunu
özgür bırakıyor. Ombré Leather Parfum için
tasarlanan siyah mat cam şişede, flakondan
esinlenmiş ve fildişi tonlarında vegan deri
plaka kullanılmıştır.

SUS, dünyanın ilk 14,5 inç 2.8K
120Hz OLED dokunmatik paneline
sahip, son derece kompakt ve çift
ekranlı yeni modeli Zenbook Pro
14 Duo OLED’i kullanıcılarıyla buluşturdu.
Bilgisayarın en çarpıcı özelliği; çoklu görevler
için kullanıcısına alışılmışın dışında, büyük bir
görsel çalışma alanı sunan yeni nesil ScreenPad Plus özelliği. ScreenPad Plus, kullanıcısına
ekstra araç çubukları ve yardımcı uygulamalar
için ikinci bir ekran sunarken, aynı anda ana
ekranda da görevlerini yürütebilme imkanı
sunuyor.
ASUS Pen 2.0 gibi en yeni yüksek hassasiyetli kalemleri destekleyen ikinci dokunmatik
ekranı ise 12,7 inç. UX8402, eğim mekanizması sayesinde ekranı 20 mm’ye kadar yükseltme
ve 12° yatırabilme avantajı sunuyor. Bu da
ScreenPad Plus’ı ekranlar arası kolay kullanım
için ideal görüş açısına konumlandırıyor. Cihazın diğer en önemli özelliği ise performanstan
ödün vermeden daha serin ve daha sessiz
çalışabilmek için Active Aerodynamic System
Ultra (AAS Ultra) soğutma teknolojisine sahip
olması. 2022 model, önceki nesile göre %38
daha fazla hava akışı sağlayarak daha verimli
bir soğutma vaadediyor.
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Desenli
gömlek
ve spor
pantolon
şıklığı
Her sezonun trend
parçalarında imzası bulunan
Kiğılı, şehre dönüşteki
ilhamını desenli gömlek ve
spor pantolonların uyumlu
kombininden alıyor.
Modern çizgilerle tasarlanan
gömlekler değişimi
hissettirirken sade olduğu
kadar iddialı bir görünüme
sahip spor pantolonlar da
beylerin stilini günün her
anında tamamlıyor.

T

ÜRKIYE’nin zamansız erkek giyim
markası Kiğılı, desenli gömlek ve
spor pantolonlarla şehrin yeni sezonuna rahatlığı getiriyor. Yenilikçi çizgisinden ödün vermeden her yaştan erkeğin
beğenisine uygun parçalarla cesur kombinler
ortaya koyuyor. Desenli gömlekler dinamik
bir görünüm sunarken spor pantolonlar ise
rahatlık ve konfor hissini ön plana çıkaran
özellikleriyle günlük stile yeni bir yorum
getiriyor.

Karakteristik banyolar
Her geçen an değişen trendlere yenilikçi tasarımlarıyla yanıt
veren Creavit; banyo mobilyası koleksiyonun yeni üyesi
Gordion ile koyu renklerin büyüsünü buluşturduğu banyoları
karakteristik yaşam alanlarına dönüştürüyor.

P

ÜRÜZSÜZ ve parlak bir banyo
deneyimi sunmak için tasarlanan,
siyah cam lavabosu ile dikkat çeken
Gordion, siyahın asaletini banyolara
taşıyor. Milenyum yüzey ve natural gri çam
kaplama görünümüne sahip Gordion, asimetrik çekmece kulpları ve dokunmatik gün
ışığı led aydınlatması ile banyolara estetik bir
görünüm kazandırıyor.

larının düzenli tutulmasına yardımcı olarak
hem banyoya dair depolama alanı sorununa
çözüm sunuyor hem de rafine estetik bir
mekan yaratıyor.

FONKSIYONEL ESTETIK
MDF lam yüzeyi ile işlevsel ve uzun
ömürlü bir kullanım sunan Gordion, farklı
boyutlarıyla her banyoya uyum sağlıyor. Geniş
saklama alanları; havlu, makyaj malzemeleri,
kozmetik ürünleri ile diğer banyo aksesuar-

Gerçek kablosuz
kulaklıklarda standartlar
yeniden belirleniyor
Özelleştirilebilen detayları ve yenilikçi akustik teknolojisiyle
OPPO Enco X2, gerçek kablosuz kulaklıkları Hi-Fi kalitesindeki
ses dünyasına taşımayı hedefliyor.

D

ÜNYANIN önde gelen lider akıllı
ürün markası OPPO, en yeni akustik
amiral gemisi gerçek kablosuz
kulaklık modeli Enco X2’yi Türkiye
pazarında tüketicilerle buluşturdu. Stüdyo
kalitesinde ses sunmaya odaklanan gerçek
kablosuz kulaklık OPPO Enco X2, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile
tasarlanan Süper Dinamik Dengeli Gelişmiş
Motorunun sağladığı (SuperDBEE) akustik
sistemle donatıldı. Kulaklıklarda ayrıca yepyeni ve Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü
Ses Kodeği (LHDC) 4.0 bulunuyor. Ultra geniş
frekansa sahip aktif gürültü engelleme (ANC)
çözümüyle donatılan OPPO Enco X2, etkileyici
gürültü engelleme yetenekleriyle sesleri bozulmadan dengelerken amiral gemisi kalitesinde
ses sunma konusunda çıtayı yükseltiyor.
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ANTALYA’YI
DÜNYAYA
TANITACAK
KONGRE
25-26 EKiM’DE
125 ülkeden girişimci,
melek yatırımcı ve iş
insanını 25-26 Ekim
tarihlerinde Antalya’ya
getirecek olan Dünya Melek
Yatırım Forumu Dünya
ve Akdeniz Kongresi’nin
biletleri satışa çıktı.

A

NTALYA’nın G-20 ve EXPO
2016’dan sonra üstleneceği en
büyük uluslararası organizasyon
olan Dünya Melek Yatırım Forumu
Dünya ve Akdeniz Kongresi’ne, sayılı günler
kaldı. 25-26 Ekim tarihlerinde, Antalya OSB
Teknopark ev sahipliğinde Antalya’nın Kundu
İlçesi’nde bulunan Nirvana Cosmopolitan
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu dev
organizasyona, 125 ülkeden, iki bine yakın
üst düzey yabancı devlet yöneticisi, bürokrat,
iş insanı, girişimci ve yatırımcının katılması
bekleniyor.

DÜNYA LİDERLERİNE SUNULACAK
RAPOR ANTALYA’DA HAZIRLANACAK
G-20 Finansal Katılımı Arttırmak İçin
Global İş Birlikleri Küresel Partneri (GPFI)
olan Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile
Antalya OSB Teknopark arasında imzalanan iş
birliği anlaşması gereği bu yıl ilk kez Antalya’da
düzenlenecek olan kongre, “Pandemi Sonrası
Ekonomiler İçin Dijital Dönüşüm” teması
altında gerçekleşecek. Türkiye’nin de dahil
olduğu 125 ülkeden katılacak girişimcilere,
yatırımcılara ve diğer katılımcılara benzersiz
fırsatlar sunacak olan etkinlik kapsamında,
melek yatırımcılara, girişimcilere ve KOBİ’lere
pandemi döneminden eskisinden daha güçlü
çıkmalarını sağlayacak ortak bir yol haritası
oluşturulacak. Söz konusu yol haritası
kapsamlı bir rapor haline getirilip, G-20
ülkelerinin liderleri ile paylaşılacak.

BİLETLER ONLİNE SATIŞA AÇILDI
Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde
hazırlıkları devam eden kongrenin biletleri
satışa çıktı. WBAF 2022 Dünya Kongresi ve
Akdeniz Kongresine katılmak isteyenler, www.
wbafakdeniz.org adresi üzerinden bilet alıp
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otel rezervasyonu yaptırabilmenin yanı sıra,
kongrenin detaylı programına ulaşabilecekler.

BAŞKAN ALİ BAHAR’DAN ÖZEL DAVET
Antalya’yı uluslararası arenada temsil
edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği
yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten
Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Bahar, “WBAF Kongreleri, dünya
çapında her yıl başarıyla gerçekleştirilen,
girişimcilik ve inovasyon ekosistemine
büyük katkılar sunan uluslararası bir
etkinliktir. Antalya OSB Teknopark ve WBAF
is birliğinde bine yakın üst düzey iş insanı,
politika yapıcı ve melek yatırımcı ile birlikte
yaklaşık 2000 kişiyi Antalya’da ağırlamaya
hazırlanıyoruz. Antalya OSB olarak gururla
Antalya’ya sunduğumuz kıymetli kurumumuz
Antalya OSB Teknopark’ın açılısı öncesinde
girişimcilik ve inovasyon ekosistemine
katkı sağlayacak projelerimiz içerisinde en
özel yere sahip olan WBAF 2022 Dünya
Kongresi ve Akdeniz Kongresinde yanımızda
olup, heyecanımızı paylaşacağınıza olan
inancımız tamdır. Her çalışmamızda olduğu
gibi, güç birliğinin değerine inanarak sizleri
WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz
Kongresinin önemli bir paydası olmaya ve
çok değerli is insanlarının yarattığı sinerji ve
pozitif oluşumun içerisinde yer almaya davet
ediyoruz” dedi.

AKILLI EKONOMİ
Endüstri 4.0 ile başlayan dijitalleşme ve
Covid-19 pandemisinin yol açtığı aksamalarla
birlikte, yeni girişimlerin ve mevcut
işletmelerin iş modellerini ve stratejilerini
yeniden düşünmek zorunda kaldığını
aktaran Dünya Melek Yatırım Forumu
Başkanı Baybars Altuntaş, WBAF 2022
Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi’nin,
girişimcilerin ve melek yatırımcıların
pandemi sonrası dönemde geçireceği süreçleri
keşfetmeleri için bir platform sağlayacağını

ifade etti. Kongrede girişimcilerin temel
stratejik planlama bilgilerini bütünleştirmede
karşılaştıkları süregelen zorlukların
üstesinden gelmek için gerekli çözümlerin
de ele alınacağını aktaran Altuntaş, “WBAF
Baskanı olarak, sizi dünya çapında daha
fazla iş ve daha fazla sosyal adalet yaratmak
için akıllı finansa erişimi kolaylaştırmaya
yönelik küresel çabalarımıza katılmaya davet
ediyorum. Dünya Melek Yatırım Forumu ve
Antalya OSB Teknopark işbirliği içinde dünya
ekonomisini akıllı bir ekonomiye dönüştürme
çabalarımıza vereceğiniz destek için şimdiden
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CITYDUYURU TAHTASI
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Çocuğum sokağa çıktı
ama acaba nerede?

ENDiŞESiNE SON

Sokaktaki tehlikelerden nasıl koruruz?” sorusunu
sormaya başladı. Cep telefonlarında kullanılan Find
My Kids uygulaması, çocuğunun konumunu anında
görmek ve güvende olduğundan emin olmak isteyen
anne babaların en büyük yardımcısı. Android ve iPhone
telefonlarda Türkçe olarak kullanılabilen uygulama,
gelişmiş özellikleri ile bir konum takip uygulamasından
çok daha fazlasını sunuyor.

D

özellikleriyle de öne çıkıyor.
ÜNYA genelinde her
Örneğin, çocuğun telefonu
ay 3,5 milyondan
sessize alınmış ya da çocuk
fazla ebeveynin
telefona cevap vermiyor bile
çocuklarının nerede
olsa yüksek sesle zilini çaldırolduğunu bilmek için yararmak mümkün. Çocuk, kendini
landığı Find My Kids uygulagüvende hissetmediği bir
ması, artık Türkçe olarak da
durumla karşılaştığında, tek
kullanılabiliyor. Uygulamanın
bir dokunuşla anne babasının
gelişmiş özellikleri sayesinde
telefonuna imdat çağrısı (SOS
ebeveynler çocuklarının her
mesajı) gönderebiliyor.
zaman güvende olduğundan
Neşen Yücel
Find My Kids, telefon sahibi
emin olabiliyorlar. Find My
olmayan çocuklar için GPS
Kids, biri anne babaların
özellikli akıllı kol saatine yüklenerek de kullatelefonlarında diğeri ise çocuğun telefonunda
nılabiliyor. Uygulama App Store, Google Play
birbirine bağlı çalışan iki ayrı uygulama olarak
ve App Gallery’den indirilebiliyor.
kullanıldığı için güvenliği en üst seviyede
Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel;
sağlıyor.
“Find My Kids’in kullanım kolaylığı sayesinde
Anne babalar, Find My Kids sayesinde,
çocuklarının yerini her an görebiliyor ve onları
çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak
sürekli telefonla arayıp ne yaptıklarını, nerede
harita üzerinde adım adım, sokak sokak takip
olduklarını sormak zorunda kalmıyorlar. Böyedebiliyor. Çocuklarının ev ya da okul gibi
lece çocuklar daha rahat hareket edebiliyor ve
önceden belirlenmiş bir konuma ulaştığını
anne babaların endişeleri azalıyor. En önemlisi
uygulamanın gönderdiği mesajlarla anlayabide çocuklar daha güvende oluyor.” diyor.
liyorlar. Böylece çocuğun nerede olduğundan
emin olunurken, haritayı sürekli kontrol
etmeye gerek kalmıyor. Çocuğun kaybolma
riskinin de önüne geçilmiş olunuyor.
Uygulama, çocuğun gittiği yerleri hafızasında tutuyor. Çocuğun ilgili konumlara giderken
kullandığı rotaların kaydedilmesi, ebeveynlerin diledikleri herhangi bir tarihi seçerek
çocuğun kullandığı yolları görebilmelerini
sağlıyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında çocuklarını belirli yerlerden geçmemesi konusunda
da uyarabiliyorlar.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra Find My Kids
kullanan anne babalar çocuklarının kullandıkları uygulamaları ve ekran sürelerini kolaylıkla
görebiliyorlar. Telefonda geçirilen sürenin ne
kadarının sosyal ağlara, ne kadarının oyun
oynamaya ayrıldığını takip edebildikleri gibi,
çocuklarının şiddet veya tehlikeli içeriklere
sahip oyun ve yayınlardan uzak kalmasını da
sağlayabiliyorlar.

ÇOCUKLAR TEK DOKUNUŞLA
IMDAT ÇAĞRISI GÖNDEREBILIYOR
Find My Kids sadece gelişmiş takip özellikleri ile değil, güvenliği ön plana alan bildirim
14

Find My Kids
uygulamasının öne
çıkan özellikleri:

m Çocuğun konumunu harita üzerinde
anlık olarak görebilme
m Çocuk önceden belirlenen konuma
ulaştığında bildirim alma
m Telefonun sesi kapalı bile olsa yüksek
sesle zil çalabilme
m Çocuğun hareket geçmişini görebilme
m Çocuktan SOS sinyali alabilme
m Eğlenceli emojiler aracılığıyla sohbet
edebilme
m Birden fazla çocuk ekleyebilme
m Çocuğun telefonunun pil seviyesini
kontrol edebilme*
Mobil uygulama kullanım istatistiklerini
m görebilme*
m Ortam sesini canlı olarak
dinleyebilme*
(*İşaretli özellikler Android telefonlarda geçerli)
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HİNDİ BUT FÜME

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

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

yaylaturkiye

www.yaylaturk.com
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KOÇTAŞ,
ANTALYA’DAKi
TOPLAM
MAĞAZA
SAYISINI
15’E ÇIKARDI
Ev geliştirme
perakendeciliğinin lideri
Koçtaş, Fix adını verdiği
mahalleli formatıyla Türkiye’de
yaygınlığını sürdürüyor.
Koçtaş, Antalya’nın Kumluca
ve Döşemealtı ilçelerinde
yeni Koçtaş Fix mağazalarını
hizmete açtı. Böylece
Antalya’da 13Koçtaş Fix
mağaza sayısına ulaşan
Koçtaş, büyük mağazaları
ile birlikte şehirdeki toplam
mağaza sayısını da 15’e çıkardı.

K

OÇTAŞ, Antalya’nın Kumluca ve
Döşemealtı ilçelerinde yeni Koçtaş
fix mağazalarını hizmete açtı.
Böylece Koçtaş’ın,13 Koçtaş Fix ve
2 büyük formatlı mağaza ile birlikte şehirdeki
toplam mağaza sayısı 15’e ulaştı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan
Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı Antalya’da yeni
Koçtaş Fix mağazalarını hizmete açmaktan
büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Konuralp Dağlı; “Turizmin başkenti olan Antalya’da
mağaza açılışlarımıza önümüzdeki dönemde
de aralıksız devam ederek bölgedeki büyüme
yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Hem dijital
kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza
ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken
açmış olduğumuz mağazalarımızda özellikle
bölgenin insan kaynağından faydalanarak
yerel çalışan istihdamına katkı sağlamayı
hedefliyoruz” dedi.

Koçtaş’ın çok kanallı perakendecilikte
Türkiye’nin en önemli örneklerinden
biri olan mahalleli formatı Koçtaş Fix
mağazalarında, en çok satan 5 bin ürünün
yer aldığını belirten Konuralp Dağlı; “Koçtaş
Fix mağazalarımızda müşterilerimizin hızlı
sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme
bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli
el aletlerine kadar 70 biniaşkın ürünü ister
evlerine ister ücretsiz nakliye imkânıyla
en yakın mağazamıza teslim edebiliyoruz.
Koçtaş Fix mağazalarımızla perakende
müşterilerimizin acil ve temel ihtiyaçlarını
kendi mahallelerinde kolaylıkla karşılarken,
usta müşterilerimizin de tüm ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik bir çözüm noktası olmayı
hedefliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki
Koçtaş Fix mağazalarımızla iade, nakliye,
montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler
konusunda müşterilerimize kolaylık
sağlıyoruz” diye konuştu.

BHM OTELCİLİK, ‘’BEST WORKPLACES FOR WOMEN’’
ARAŞTIRMASINDA TÜRKiYE iKiNCiSi OLDU
BHM Otelcilik, işyeri kültüründe
küresel otorite olan Great Place
to Work® Türkiye tarafından her
yıl düzenlenen “Best Workplaces
For Women” araştırmasında
500+ çalışan kategorisinde
Türkiye ikinciliği elde etti.
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022 başında aldığı “Harika Bir İş Yeri
Sertifikası”na bu sene “En İyi İşveren
500-1000 Çalışan’’ kategorisinde Türkiye
üçüncülüğünü ve Avrupa’nın En İyi İşverenler
Listesinde yer alma başarısını ekleyen BHM
Otelcilik; şimdi de Türkiye’de Kadınlar için
Harika İşyerleri arasında yer alarak ikinci oldu.

BHM Otelcilik; Türkiye’de Kadınlar için
Harika İşyerleri arasında Türkiye ikinciliği
derecesiyle sunduğu kalite ve hizmetin yanı
sıra; eşitlikçi, adaletli, çalışanlarının hak ve özgürlüklerine karşı saygılı bir anlayışı kendisine
vizyon edinmiş olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kadınların iş hayatında eşit söz ve haklara
sahip oldukları, aynı fırsat ve esnekliklere sahip
oldukları bir çalışma ortamı sağlayan BHM
Otelcilik; adil, güvenilir ve duyarlı İK uygulamalarında gelişim yolculuğuna kararlılıkla devam
edecektir. Ödülle ilgili olarak değerlendirmelerini paylaşan BHM Grup İnsan Kıymetleri
Direktörü İbrahim Hakan YILMAZ, “Bizim için
bu ödül, kadın çalışanlarımızın eşit söz hakkına
sahip olduğunu göstermekten daha fazlasıdır.
Bu ödül, çalışanlarımıza cinsiyetleri ne olursa
olsun adil davrandığımızın ve kendilerinin en
iyisi olabilmeleri için aynı fırsat ve esnekliği
verdiğimizin değerli bir göstergesidir.
BHM olarak biz, tüm çalışanlarımız için
işyerinde eşitliği teşvik ediyoruz. Farklılık ve
aidiyet kültürleri geliştirerek, fırsat eşitliğinin
mümkün olabildiği, çalışmaya değer bir şirket
ortamını geliştiriyoruz.” dedi.

CITYFİRMA HABERLER

NIRVANA
COSMOPOLITAN
CUMHURİYET
ETKiNLiKLERi’NiN
iKiNCiSi
GERÇEKLEŞiYOR
Cumhuriyet coşkusu
birbirinden özel söyleşiler,
sahne şovları ve gala gecesi
ile Nirvana Cosmopolitan’da
yaşanacak…

K

ILIT Hospitality Grup bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan, bu yıl
Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinliklerinin ikincisini düzenleyerek
Cumhuriyet’in 99. Yılını büyük bir coşkuyla
kutlamaya hazırlanıyor.
28-30 Ekim tarihleri arasında birbirinden
özel katılımcılar ile gerçekleşecek Cumhuriyet
Etkinlikleri; söyleşiler, sahne şovları ve gala
kutlaması ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Cosmopolitan Cumhuriyet
Etkinlikleri kapsamında bilge tarihçimiz Prof.
Dr. İlber Ortaylı, Dr. Selim Erdoğan, Sunay
Akın, Hande Kazanova, Sare Aldemir, Dinçer
Güner ve Taylan Kümeli’nin yer alacağı söyleşilerin yanı sıra Fatih Erkoç & Kerem Görsev
Trio Jazz Performansı ve Behzat Gerçeker&
ENBE Orkestrası’nın sahne şovlarının sergile-

neceği gala kutlaması bu unutulmaz etkinliklere renk katacak.
28 Ekim Cuma günü Arcturus salonunda
Sunay Akın’ın ‘Cumhuriyet Yolunda’ söyleşisi
ile başlayacaketkinlikler akşam saatlerinde Excel Bar’da caz tutkunlarının büyüleneceği Fatih
Erkoç ve Kerem Görsev Trio Jazz Performansı
ile devam edecek.
29 Ekim Cumartesi günü COSMOS Astroloji Sohbetleri kapsamındaAstrolog Hande Kazanova ve Astrolog Dinçer Güner ‘2023 yılında
burçları neler beklediğine dair ipuçları verecek.
Sare Aldemir’in ‘Çocuklarımızın Doğum
Haritalarına göre Doğru Kariyer Planlaması’
konulu söyleşisi ile merak edilen tüm soruları
yanıtlayacak. Günün devamında saat 18.00’de
Arcturus salonunda ilgiyle beklenen Prof. Dr.
İlber Ortaylı ve Dr. Selim Erdoğan’ın ‘Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleşecek. Söyleşinin
hemen ardından bu yıl Nirvana Cosmopolitan
Hotel Cosmos Sports Center’ın ev sahipliğinde
ikincisi düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı
COSMOS Turizmciler Kupası’nın Ödülleri
Excel Lounge’da düzenlenecek ödül töreniyle
sahiplerini bulacak. 17-29 Ekim 2022 tarihlerinde, Antalya turizmine katkısı bulunan

değerli firmaların katılacağı turnuva bu yıldan
itibaren basketbol ve voleybol branşlarında
düzenleniyor. Ödül töreninin ardından Arcturus Ball Room’da Behzat Gerçeker & ENBE
Orkestrası ile katılımcıların 29 Ekim ruhunu
dolu dolu yaşayacakları bir Cumhuriyet Balosu
geceye damgasını vuracak.
30 Ekim Pazar sabahı saat 11.00’de C’hi
For Life Vegan Restaurant’ta ‘İyi Yemek & İyi
Beslenme & İyi Yaşam’ üzerine brunch etkinliğinde beslenme uzmanı Taylan Kümeli ile
‘Sağlıklı Yaşam Sohbeti’nde misafirler sağlıklı
yaşamanın püf noktalarını öğrenerek, merak
ettikleri tüm soruları soracak.

YENİLENEN YÜZÜ İLE ASMANİ RESTORAN

A

KIŞ SEZONUNA HAZIR

KRA Hotels çatı katında bulunan
Asmani Restoran; şık ve havadar
ambiyansı, samimi ortamı, güler
yüzlü çalışanları ve yetenekli şeflerinin Türk ve Dünya mutfağından sunduğu
lezzetleriyle, misafirlerine söz verdiği eksiksiz
gastronomi deneyimini yaşatmayıbu sezonda
da sürdürüyor.
Misafirperverliğini ve titizliğini; özen ile
birleştiren Asmani Restoran, bu sezon çalışma
saatlerini 12:00-24:00 arasına taşıyarak ve
hizmetlerine öğle yemeği servisini de dahil
ederek kapılarınılezzet severlere açmaya
devam ediyor. Her zamanki keyifli ortamını ve
lezzetli yemeklerini, yenilenen iç dekorasyonu
ile pekiştiren Asmani Restoran; artık sadece
akşamları değil, öğle saatlerinde de gözde
mekanlardan birisi haline geliyor.
Keyfinizi yerine getirecek özenli sunumları
ile gün ortası stresinden uzaklaşmak ve Antalya’nın maviliklerine uzanmak için şahane bir
buluşma adresi haline gelen Asmani Restoran;
ister iş arkadaşlarınızla, isterseniz aileniz ve
sevdiklerinizle birlikte özel bir günü kutla-

Antalya’nın kusursuz
manzarasını ve birbirinden
lezzetli yemeklerini,
keyifli atmosferinde bir
araya getiren Akra Hotels
bünyesinde yer alan Asmani
Restoran; misafirlerini
yenilenen iç tasarımı ve
hizmetleriyle ağırlamaya
devam ediyor.
mak veya keyifli bir anı yaşamak için ziyaret
edebilirsiniz. Antalyalıların, özellikle bu sezon
en popüler buluşma ve özel günlerini kutlama
lokasyonlarından birisi olacak Asmani Restoran’daki yerinizi ayırtmak için; 0242 316 20
21 numaralı telefondan rezervasyonunuzu
yaptırabilir, Akdeniz manzarasının keyfini
çıkarabilirsiniz.
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ATSO GLOBAL, Antalya firmalarını

DÜNYA PAZARLARINA AÇIYOR

A

TSO Global Dış Ticaret İstihbarat
Merkezi’nde yaklaşık 100 firmaya
danışmanlık hizmeti sunulduğunu
belirten Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren ATSO Global, Antalya firmalarını
dünya pazarlarına açıyor. ATSO Global, dört
yılda yüzlerce işbirliği etkinliği ve projeye imza
atarak, Türk firmaları ABD’den Japonya’ya
Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede
yatırımcılarla buluşturdu.
Oda olarak üyelerimizi yurt dışı pazarlara açmak, bölgemizin ihracat potansiyelini
arttırmak ve yabancı yatırımcı çekmek için
kurduğumuz ATSO Global birimimiz arı gibi
çalışıyor. Pandemi sürecinde bile sanal ticaret
buluşmalarıyla firmalarımızı dünyanın dört
bir yanında sektörleriyle ilgili pazarlarla
buluşturduk ve yeni ihracat kapıları açtık.
Yurt dışından kentimize yatırımcılar çektik.
Bugün 5 binin üzerinde yabancı ortaklı üyemiz
var. İstanbul’dan sonra en çok yabancı üyesi
olan Odayız. Antalya olarak yakın dönemde
3 milyar dolar ihracatı konuşacağız” ifadesini
kullandı.

30 ÜLKEDEN ODALARLA İŞBİRLİĞİ
ATSO GLOBAL çatısı altında; Dış Ticaret
Kulübü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, İhracat
Destek Ofisi, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin
faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Davut
Çetin, dört yılda; Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
başta olmak üzere, 100’e yakın ülkede Ticaret
Heyeti ve Alım Heyeti Organizasyonları ve
Yurtdışı Fuar Ziyaretleri ile Dış Ticarete Yönelik Eğitimler düzenlendiğini, 30 ülkeden Oda
ve Kurumlarla İşbirliği Protokolü imzalandığını bildirdi.

ALIM HEYETLERİ DOPİNG OLDU
ATSO Global’in girişimleriyle Odamızda;
Güney Afrika, Brezilya, Özbekistan, Macaristan, Finlandiya ve İtalya Ülke Günü etkinlikleri
gerçekleştirdik. Seyşeller, Tacikistan, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Polonya,
Romanya, Katar, Fransa başta olmak üzere 9
Latin Amerika ülkesine yönelik sanal ve fiziki
ortamda B2B etkinlikleri yaptık. Yine Yurtdışı
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Oda
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global’in dört
yılda yüzlerce işbirliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk
firmaları ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan Uganda’ya
100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi.
Başkan Çetin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş
insanlarını ATSO Global imkanlarını kullanmaya davet etti.
Heyet Organizasyonları kapsamında; Gıda
Sektörü Alım Heyeti, Körfez ve Ortadoğu
Ülkeleri Alım Heyeti, Tarım Kümesi grubumuzla Brezilya, Kenya, Özbekistan’a Heyet
Ziyaretleri düzenledik ve Letonya-Antalya İş
Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yaptık. Alım
heyetleri özellikle pandemi döneminde dış
ticaretin çeşitlenmesi ve artması noktasında
dopingi etkisi yaptı.

ATSO REFERANS NOKTASI
Odamız Türkiye’ye gelen heyetlerin en çok
ziyaret ettikleri kurumların başında geliyor. Adeta Batı Akdeniz bölgesinin referans
noktası ve ilk durağı gibi hizmet veriyoruz.
2018 yılından bu yana; Gambiya TSO, Kerkük
TSO, Tataristan TSO, Hırvat Ekonomi Odası,
Macaristan TSO, Arap Odalar Birliği, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası, Irak Bağdat Ticaret Odası,
Rusya, Katar, Angola, Gürcistan, Pakistan ve
İran’dan heyetleri konuk ettik, üyelerimizle
buluşturduk. Ayrıca İzmir İtalyan Ticaret ve
Sanayi Odası Derneği ile işbirliği protokolü
imzalayarak Odamızda İzmir İtalyan Ticaret
ve Sanayi Odası Antalya Ofisi’ni hizmete açtık.

BÜYÜKELÇİLİKLERLE YAKIN TEMAS
Ülkemizin yurt dışındaki temsilcileri
olan büyükelçiliklerimizle her zaman yakın
temastayız. Dört yıllık sürede; ABD, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avusturya,
Rusya, Romanya, İsveç, Etiyopya, Senegal,
Japonya, Hindistan, Uganda, Hollanda,
Hırvatistan, Letonya, Tanzanya, Polonya,
Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, İspanya,
Arjantin, Finlandiya, Romanya, Endonezya,
Bangladeş, Belarus, Küba, Hırvatistan, Çekya,

Danimarka, Romanya, Macaristan, Ukrayna,
İtalya, Ukrayna, BAE, İsveç, Letonya, İtalya,
Litvanya, büyükelçiliklerimizle temasta bulunduk, ziyaretler gerçekleştirdik.

E-TİCARET EĞİTİMLERİ
DÜNYA İLE BULUŞTURUYOR
Dünya ekonomisini derinden etkileyen
Covid 19 pandemisi sonrası üyelere yönelik
e-ticaret eğitimlerin hızlandığını belirten
Davut Çetin, “Oda olarak e-ticaret ve dijital
pazarlamanın önemini yıllardır anlatıyorduk.
Antalya 4.0 çalışmalarımız bu konuda Türkiye’ye örnektir. Pandemi bu anlamda bizim
işimizi kolaylaştırdı. E-ticaretin yanı sıra;
Ticari İstihbarat ve Pazar Araştırması Eğitimi,
İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi;
Covid-19’un Dış Ticarete Etkileri & Temel Dış
Ticaret Eğitimi, Dış Ticarette Ticari İstihbarat
Kullanımı Eğitimi, Uygulamalı TradeMap Eğitimi ile bir çok üyemizi e-ticarette ve ihracatta
aktif hale getirdik” dedi.

TİCARET AĞLARI OLUŞTURUYORUZ
ATSO olarak birbiriyle komşu olan Antalya,
Burdur ve Isparta illeri arasında ticareti
geliştirmek amacıyla ilk kez gerçekleştirilen
Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’nın Türkiye’ye
örnek organizasyonlardan biri olduğunu
ifade eden Davut Çetin, “Batı Akdeniz Ticaret
Buluşmaları’ndan sonra yine üç komşu ilin
önemli ihraç ürünlerinden mermer sektörümüze yönelik sektörel bazlı toplantımız da bu
alanda bir ilktir. Yeni dönemde Batı Akdeniz
Buluşmaları’nı diğer sektörlere yönelik olarak
geliştireceğiz” dedi.
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OSB’NiN
YENi DÖNEM
EĞiTiMLERi
AÇIKLANDI
Antalya OSB’de Başkan Ali
Bahar önderliğinde başlatılan
eğitim seferberliği yedinci
yılını geride bıraktı. Bu güne
kadar düzenlenen 305 eğitim
programından on binlerce
kişi yararlanırken, 20222023 dönemine ait eğitim
programları da açıklandı.
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Balbey Kentsel
Yenileme Projesi 1’inci Etap
Proje alanında yer alan
taşınmaz malikleri arasında
noter huzurunda kat karşılığı
inşaat sözleşmesi imzalama
sürecini başlattı.

A

NTALYA Organize Sanayi Bölgesi
Eğitim Merkezi (OSBEM) 20222023 dönemine ait eğitim programlarını açıkladı. 5 Ekim’de Stratejik
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile başlayacak olan program, 18 başlık altında toplandı.
15 Mart’ta düzenlenecek ERP Kurumsal
Dijital Dönüşüm Paneli ile son bulacak 6 aylık
dönem süresince Antalya OSB çalışanlarına
kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri
verilecek. Yabancı dil eğitimine büyük önem
veren Bölge Yönetim Kurulu, geçmiş yıllarda
düzenlenen İngilizce Dil Eğitimini, bu yıl Dış
Ticaret Uzmanları İş İngilizcesi Eğitimi şeklinde revize ederken, ikinci bir dil öğrenmek
isteyenler için de Temel Rusça Lisan Eğitim
Programını hazırladı.

KİŞİSEL, MESLEKİ VE KURUMSAL GELİŞİM
Model Fabrikalar Farkındalık Eğitimi,
Temel İlk Yardım, İş Hukuku, Solidworks (3D
Modelleme), Satın Alma ve Tedarik Zinciri
Yönetimi Eğitimi gibi Antalya OSB firmalarından gelen talepler doğrultusunda oluşturulan
programlara, öncelikle Bölge sanayicileri ve çalışanları katılabilecek. Bölge dışından katılmak
isteyenler ise eğitim başına sembolik bir ücret

ödeyerek eğitim programlarına katılmak hakkı
elde edebilecek.

4 MİLYON 203 BİN TL TASARRUF
Antalya OSB Eğitim Hizmetlerinin bölge
sanayicisine sağladığı faydalar hakkında bilgi
veren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Antalya
OSB Eğitim hizmetlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 305 eğitim programından bu
güne kadar 203 bölge firmamız doğrudan faydalanmış, 10.434 eğitim sertifikası verilmiş ve
bölge firmalarının hizmet içi eğitim giderlerinde 4 milyon 203 bin TL tasarruf sağlanmıştır.
Eğitim hizmetlerimiz kapsamında 2021-2022
eğitim döneminde hayata geçirilen ve birinci
grup meslek edindirme programını tamamlayan OSBEM Projesinde 32 işsiz kişiye, 59
öğretmene ve 442 öğrenciye eğitim faaliyetleri
kapsamında ulaşılmış, 79’u kadın olmak üzere,
toplamda 533 kişi eğitim hizmetlerimizden
doğrudan faydalanmıştır. Sadece İŞKUR ve
MEB destekli gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kursları ile bölgenin istihdam ihtiyacı
yüzde 9 oranında karşılanmıştır. 305 eğitim
sonunda ise Bölgedeki işçi sirkülasyonu yüzde
18 oranında azalmış, kalifiye iş gücü ihtiyacına
gereken destek sağlanmıştır” dedi.

Balbey’de
imzalar atıldı

A

NTALYA Büyükşehir Belediyesi,
Antalya geleneksel mimari örneklerini ve geleneksel sokak dokusunu
barındıran, sit alanı ve bu alanı
çevreleyen çeper bölgesiyle kentin en değerli
noktalarından biri olan Balbey projesinde son
aşamaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in kurallı ve kimlikli bir kent
hedefi kapsamında büyük önem verdiği Balbey
Kentsel Yenileme Projesi, hak sahipleri ile
ortak akılla şekillendirildi.
Yürütülen proje kapsamında uygulanacak
1. Etap Proje Alanının mimari avan projeleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran
ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğu ile
kabul edilmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde projenin kabul edilmesiyle birlikte hızla
hareket edilerek, projeyi yürüten Büyükşehir
Belediyesi iştirakçi şirketlerinden ANTEPE
A.Ş. ile hak sahipleri arasında inşaat sözleş-

mesi imzalanmasına yönelik ilk imzalar atıldı.
Noter huzurunda gerçekleşen imza töreninde
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve kat malikleri arasında
kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandı. Genel
Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Balbey
1’inci Etap Proje alanı için atılan imzaların
hayırlı olmasını diledi. Sözleşmelerin tamamlanmasını takiben proje alanında vakit geçirmeden inşaata başlanacağı bildirildi.
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FiLENiN
AKREPLERi,
ANTALYA
REÇELLERi
iLE YOLA
DEVAM
EDiYOR

Antalyaspor voleybol takımı
ile Antalya Reçelleri arasında
sponsorluk sözleşmesi
imzalandı.

A

NTALYASPOR Hasan Subaşı Tesisleri’nde 19 Eylül 2022 tarihinde
imzalanan sözleşme törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim
Kurulu Üyemiz Erhan Onur Öntaş, Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörümüz Abdullah Saraçoğlu ve Antalya Reçelleri
markasının sahibi Ebru Kocaacar katıldılar.

İmzalanan sözleşme ile birlikte Filenin Akrepleri ile Antalya Reçelleri arasında 2017’den
beri süren ve artık gelenekselleşen işbirliği
faaliyetlerinin 1 sezon daha devam etmesi
kararı resmiyete bağlandı. Atılan imzaların ardından Genel Koordinatörü Abullah Saraçoğlu, Ebru Kocaacar’a özel olarak hazırlanan
Antalyaspor voleybol formasını hediye etti.

Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal,
Muratpaşa Belediyespor ve
Antalya Teknoloji Okulları
arasında protokol imza
töreninde, dünyayla rekabet
edecek nitelikte gençler
yetiştirmenin temel amaçları
olduğunu söyledi.

AMAÇ NiTELiKLi
GENÇLER YETiŞTiRMEK

M

URATPAŞA Belediyespor, Türk
basketboluna yeni sporcular kazandırmak için Antalya Teknoloji
Okulları’yla iş birliği protokolü
imzaladı. Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine Belediye Başkanı
Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz,
Yönetim Kurulu Üyesi Derya Karakoç, Antalya
Teknoloji Koleji Okulları sahibi İlhan Şahin yer
aldı. Şahin, imzalanan protokolle Muratpaşa
Belediyespor’un küçük yaş kategorilerinde
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forma giyen basketbolcularının burslu olarak
eğitimlerine okullarında devam edeceğini
söyledi. Şahin, “Hem okul takımımızı temsil
edecekler hem de bölgemizde Muratpaşa Belediyespor’u temsil edecekler” dedi. Amaçlarının
Türkiye’de şampiyonluklar elde eden bir takım
olduğunu belirten Şahin, desteği dolayısıyla
Başkan Uysal’a teşekkür etti.
Başkan Uysal ise Türkiye’de sporun
gelişmesinin her açıdan çok önemli olduğunu
söyledi. Sporu bir ‘sihir’ olarak gördüğünü

dile getiren Başkan Uysal, “Dünyayla rekabet edecek nitelikte ve Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün söylediği muasır uygarlığı geçme
idealini kendisine amaç edinen gençler yetiştirmenin temel amacımız” dedi. Bu amaca destek verdiği için Antalya Teknoloji Okullarına
teşekkür eden Başkan Uysal, “İş birliğimiz çok
değerli sporcuların yetişmesine, gençlerimizin
çok güzel hedefler etrafında birleşmesine ve
çok önemli başarılara imza atmalarında katkı
sağlayacaktır” diye konuştu.
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Konyaaltı Belediye Başkanı
Semih Esen, ilçe esnafının
internet ortamındaki
satışlarını artırmak ve küçük
esnafı, dijital alandaki yüksek
komisyonlardan kurtarmak
için geliştirdiklerini
söylediği Konyaaltı Esnafım
uygulamasını hizmete
açtıklarını söyledi.

K

ONYAALTI Belediye Başkanı Semih
Esen, 2019 yerel seçimlerinde vaat
ettiği Konyaaltı Esnafım uygulaması
yönelik tanıtım toplantısı düzenledi. ‘Esnafımıza sözümüz vardı’ diyen Başkan
Esen, uygulamayı hizmete sunarak verdiği
sözü tuttu. Konyaaltı sınırlarında bulunan
esnafı tek çatı alında toplayan ‘Konyaaltı
Esnafım’ uygulaması, yemekten kırtasiyeye
kadar birçok esnaf koluna sıfır komisyon
ile hizmet verecek. İlçe esnafı, uygulamayı
telefon veya tablete yükleyerek kayıt yaptıktan
sonra kullanıma başlayabilecek. Vatandaşlar
ise aynı uygulamayı telefonuna indirerek
sipariş vermek istediği konu ile ilgili işletmeyi
seçebilecek. Benzerlerinin yüksek komisyona
sahip olması esnafa büyük yük oluşturduğunu
söyleyen Başkan Esen, pandemi ile birlikte bu
alanda yaşanan gelişmeleri de hesaba katarak
Konyaaltı Esnafım uygulamasını günün şartlarına göre geliştirdiklerini ifade etti.

2018 YILI SONLARINDA PLANLAMIŞTIK
Başkan Esen, esnaf için elzem olan projeyi
esnaf ve tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projeyi 2018
yılının sonlarında planlarken henüz internetten perakende satış oranının bugünkü kadar

K

KONYAALTI ESNAFIM
UYGULAMASI HiZMETTE
yüksek olmadığını belirten Esen, “Bu oran
koronavirüs salgınıyla insanların evlerine
kapanmasıyla beraber büyük bir hızla çoğaldı.
Bu oran yükseldikçe Türkiye ekonomisi ve esnaf kazanıyor mu? Bu soruyu sorduğumuzda
hiç kimse buna evet diyemiyor. Biz bu projeyle
büyük internetten satış pastasının içerisinde
o payın esnafa verilmesini amaçladık” dedi.

SADECE 37 BİN TL HARCADIK
Esnafın kazancını artırmanın yerel
yönetimlerin temelgörevlerinden olmadığını, ancak mutlaka üzerine düşen bir şey var
diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Esen,
“Yola çıktıktan kısa bir süre sonra bu program
genel hatlarıyla ortaya çıktı. İlk önce yazılımın hazırlanması sürecine başladık. Yeni bir
uygulama üzerine yoğunlaştık. Benzer uygulamalar 200 bin dolar civarında bir maliyetle
yazdırılabiliyor. Bizim buna harcadığımız para
sadece 37 bin lira. Uygun personeli istih-

KEPEZ BALIK PAZARI,
ANTALYALILARI BEKLiYOR

EPEZ Belediyesi’nin balıksırtı mimarisindeki Kepez Balık Pazarı tamamlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü de gün itibariyle pazarda
faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti. Esnafı
tek tek dolaşan Başkan Tütüncü, hayırlı olsun
dileklerini ileterek, “Rabbim utandırmasın.
Hepinize bol bol hayırlı kazançlar diliyorum”
dedi. Esnafla çay içen Tütüncü, balık pazarındaki bir restoranda da yemek yedi. Kepez Balık
Pazarı’nın artık tamlandığını ve Antalyalıları
beklediğini belirten Başkan Tütüncü, “Kepez
Balık Pazarımız tamamlandı. Esnafımız bugün
itibariyle faaliyete başladı. Yüzlerce aileye iş,
aş ve ekmek olacak Antalya’nın yeni yaşam
merkezlerinden bu pazar şehrimiz için de
kıymetli bir teşebbüs anlamına geliyor. Hayırlı
olsun.” dedi.

yonlu bir proje olan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar, Kepez’in Fabrikalar Mahallesine
inşa edildi. Mavi beyaz renklerin hakim olduğu balık pazarının içerisinde balıkçı restoranı,
kafe, alakart restoranı, balık satış tezgahları,
hemen yanı başındaki Organik Pazar’da da

dam ederek uygun çalışma ortamını onlara
sağladık. Çok ucuz bir maliyetle yani halkın da
sırtına bu anlamda çok fazla yük yüklemeden
uygulamayı geliştirdik.” diye konuştu.

ESNAF RAHAT NEFES ALACAK
Programı herkes tarafından kullanılabilir
hale getirdiklerini dile getiren Esen, esnafın
bu uygulama ile daha rahat bir nefes alacağını
söyleyerek şöyle devam etti: “Biz bu internet
satış portalını düşünürken üç ayrı kategori belirlemiştik. Yiyecek-içecek, market ve hizmet
sektörü. Şimdilik market ve hizmet seçeneğini
çok yakında daha ileri bir tarihte yapmak üzere bir kenara koyduk. Yazılımımızda yiyecek
içecekle ilgili sekme aktif hale geldi. Şu anda
Konyaaltı’nda toplamda 304 tane yeme içme
hizmeti veren işletmemiz var. Bu işletmelerden şu anda burada 75 tanesi aktif bir şekilde
yer aldı. Yani biz şu andan itibaren 75 tane
işletmeden yemek siparişi verebileceğiz.”

Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, yapımı
tamamlanan Balık Pazarı’nda
faaliyete başlayan esnafı
gezerek, hayırlı olsun
dileklerini iletti.
çeşitli büyüklükte dükkanlar, satış tezgahları,
cami ve otopark alanı bulunuyor. Kepez Balık
Pazarı’nın önünü mavi beyaz renkteki balıkçı
pazarı süslüyor.

KEPEZ BALIK PAZARI VE ORGANIK PAZAR
Sağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik ve
esnafın para kazanması anlamında çok fonksi21
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Yoğun ilgi,
EMITT’e
tarihi talebi
destekliyor!
Turizm sektörünün temsilcilerinin 5 küresel buluşma
noktasından biri olan Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı– EMITT,
kapılarını açmaya henüz 4 ay
olmasına rağmen, rekor katılımcı ilgisiyle karşı karşıya.
Kışın enerji tasarrufu ve önlemi uygulayacak Avrupa’da
İtalya, İspanya, Yunanistan
gibi ülkelerin turizm sektörlerine karşı Türkiye’nin avantajlarına dikkat çeken EMITT
Fuar Direktörü Hacer Aydın,
böylece Türkiye’nin 2023 yılı
için belirlediği 55 milyon turist ve 45 milyar dolar turizm
geliri hedeflerine kolaylıkla
ulaşacağını öngörüyor.

T

ÜRKIYE’nin lider sektörlerinde
öncü fuarlar düzenleyen Hyve
Group’un organize ettiği, Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı – EMITT, yeni dönemde kapılarını açmak için hazırlıklarını yoğun bir şekilde
sürdürüyor.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 26’ncısı
gerçekleştirilecek EMITT, onlarca ülkeden
binlerce katılımcıyı 8-11 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.
Konjonktürel gelişmeler sonucundan
pandemi sonrasında yüzü beklentilerinin
ötesinde gülen Türkiye turizm sektörü, güçlü
taleplerle geçirdiği 2022 yazının ardından ilgi
görmeye devam ediyor.
Bu yıl Galataport’un hizmete alınmasıyla
birlikte kruvaziyer destinasyonu açısından
güçlenen İstanbul’un yanı sıra, Antalya başta
olmak üzere Türkiye’nin tatil beldeleri, kış
döneminde Avrupalı turistleri de ağırlamaya
hazırlanıyor.

EMITT’E İLGİ, TARİHİNİN ZİRVESİNDE
Türkiye Otelciler Federasyonu’nun verdiği

AKREPLERE
YENi SPONSOR

rakamlara göre geçtiğimize yıl ile karşılaştırıldığında kış turizmi talepleri, önümüzdeki
dönem için yüzde 20 ila 25 arasında artış
gösterirken, en çok talep gelen üç ülke sırası
ile İngiltere, Hollanda ve Almanya olarak
sıralanıyor.
Turizmde süren güçlü ivmenin, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan
EMITT’i de olumlu anlamda etkilediğini
belirten EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın,
“Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 33 bin 595 ziyaretçinin gezdiği, 500’e yakın katılımcının yer
aldığı EMITT’te; Amerika, Avustralya, Fransa,
İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan,
Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan,
Mısır ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta
olmak üzere toplam 55 ülkeden gelen 200’ü
aşkın davetli tur operatörünü İstanbul’da
ağırlamıştık. Rusya ve Ukrayna arasındaki
savaş, bu nedenle pozisyon alan Avrupa’nın
doğalgaz tedarikinde yaşaması muhtemel
sorunlar gibi konjonktürel gelişmeler de
ülkemize yabancı turist ilgisini güçlendiriyor.
Dolayısıyla EMITT’e katılımcı başvuruları da
tarihi bir seviyede.” dedi.

Antalyaspor Kulübü
Derneği’ne bağlı olarak
faaliyetlerini sürdüren
voleybol ve yüzme
takımları ile NDN Mutluluk
Institution ve Doçent Dr.
Veysi Çeri arasında iş birliği
ve sponsorluk sözleşmesi
imzalandı.

H

ASAN Subaşı Tesisleri’nde 12 Eylül
2022 tarihinde gerçekleşen ve sporcuların özellikle yoğun geçen sezon
içerisinde mental ve psikolojik
süreçlerde desteklenmesini içeren sözleşmenin imza törenine dernek yöneticileri Mutlan
Erdem ve Caner Canıtez katılırlarken; NDN
Mutluluk Institution adına Nukhet Kuzay ve
Doç Dr. Veysi Çeri katıldılar.
Gerçekleşen imza töreninin ardından Antalyalyasporlu yöneticiler tarafından Nukhet
Kuzay ve Veysi Çeri’ye özel olarak hazırlanan
Antalyaspor formaları hediye edildi.
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CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

OP. DR. BÜLENT DEMİR:
“Hastayla aynı frekansı
yakalamak, beklentilerini
yönetmenizi kolaylaştırır”
24

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzün
konuğu; Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir
oldu. Uzun yıllardır plastik cerrahi
alanında çalışmalarına devam eden
Demir, bir süredir Katar ve Antalya’da
tecrübelerini hastalarıyla paylaşmaya
devam ediyor. Kendisiyle estetik cerrahi
ve cerrahi olmayan uygulamalar
hakkında merak ettiğiniz birçok
konunun cevabını bulabileceğinize
inandığım, özel bir sohbet
gerçekleştirdik…

m Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1976 Trabzon doğumluyum. Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı
olarak Antalya’daki kliniğimde ve Katar’da
çalışmalarıma devam etmekteyim. Eğitimimin
ilk bölümünü Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, 6 yıl
Trabzon Devlet Hastanesi’nde hekim olarak
mesleğimi icra ettim. Sonrasında Samsun On
Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
tekrar 6 yıllık plastik cerrahi eğitimi alarak
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak çalışmalarıma başladım.
Bu çerçevede Adıyaman Devlet Hastanesi’nde 2 yıl ‘Plastik Cerrah’ olarak hizmet
verdikten sonra Katar’da alanımda çalışmalarıma devam ettim. Son 1 yıldır da dönüşümlü
olarak hem Katar hem de Antalya’da hastalarıma hizmet vermekteyim.
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Hem mesleki heyecan,
hem de motivasyon sağlıyor
m Katar’da mesleki çalışmalarınız ve
bu çalışmaların size kattıkları hakkında neler söylersiniz?

Yaklaşık 8 yıldır Katar’da alanımda
çalışmalarım devam etmektedir. Nüfusu
yaklaşık 4 milyon ve bunun 3,5 milyonu diğer milletlerden oluşan Katar’da,
hemen hemen her ırktan ve milletten
hasta tanıma ve tecrübe edinme imkanım
oldu. Bu durum da bana, uluslararası bir
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deneyim kazandırdı diyebilirim. Bir hekim
ve cerrah olarak; farklı millet ve ırkların
sağlık alışkanlıklarını, genetik özelliklerini,
estetik ve plastik cerrahi konusundaki
yaklaşım ve beklentilerini gözlemlemenin,
aralarında karşılaştırma yapabilmenin,
bana mesleğimde birçok artı değer kazandırdığı inancındayım. Bu da bana hem
mesleki heyecan, hem de motivasyon
sağlıyor açıkçası…

CITYGÜLDAL’LA 5 ÇAYI

m Avrupa Plastik Cerrahi Sertifikası
sahibisiniz; bu önemli bir belge... Bize bu
belgenin önemi nereden geliyor, anlatabilir misiniz?
Avrupa Plastik Cerrahi Yeterliliği Sertifikası- EBOPRAS (European Board Of Plastic,
Reconstructive And Aesthetic Surgery) bir
kalite belgesidir diyebiliriz. Ama bir diploma
değildir, diploma denkliği anlamına da gelmez.
Uzmanlığınızın Avrupa Birliği ülkeleri arasında tanınması anlamına gelir.
Bu sertifikayı elde edebilmek için Avrupa
Plastik Cerrahi Derneği’nin ilki teorik, ikincisi
pratik olan iki aşamalı sınavını geçmeniz
gerekmektedir. Genellikle, yurtdışında
uluslararası çalışmalar yapmak isteyen plastik
cerrahlardan işe alım aşamasında talep edilen
belgelerden birisidir.
m Dünyanın her yerinden gelen hastalarınız var. Estetik operasyon çerçevesinde yurtdışından ve içinden, en çok talep
gören estetik operasyonlar nelerdir,
bahseder misiniz?
Evet, doğru. Az önce de bahsettiğim
gibi uluslararası bir hasta portföyümüz var.
Yurtdışından gelen hastalarımız özellikle
liposuction, vücut şekillendirme, BBL (kendi
yağı ile popo büyütme) ameliyatlarını talep
etmektedir. Bunun dışında burun ameliyatı,
silikon ile meme büyütme, annelik estetiği de
yurtdışından gelen hastalarımız tarafından
epey talep görmektedir.
Yurtiçindeki hastalarımız da çoğunlukla;
360 derece liposuction (aynı anda karın ve
sırt bölgesine yapılan yağ alma işlemi), burun
ameliyatı, silikon ile meme büyütme, cat eyes,
fox eyes ameliyatı olarak da bilinen, badem
göz ameliyatı gibi estetik prosedürleri sıklıkla
talep etmektedirler.
m Estetik operasyonlarda ve uygulamalarda da trend var mıdır? Varsa son
trendleri sizden öğrenebilir miyiz?
Son üç dört yıldır ‘Brazilian Butt Lift’
denilen hastanın kendi yağı ile popo büyütme
estetiği, yurt dışında çok trend olmuştur.
Yavaş yavaş ülkemizde de başlayan bu trend,
bu ameliyata olan ilgiyi arttırmıştır.
Daha belirgin hatlara sahip olmayı mümkün kılan aynı anda karın ve sırt bölgesinden
yağların alınması (360 Derece Liposuction) da
son estetik operasyon trendlerinde ilk sıralarda diyebilirim. Bunların yanı sıra ‘Badem Göz
Ameliyatı’nı da sıklıkla talep gören trendlere
eklemek gerekir.
m Ameliyatlı ve ameliyatsız estetik
uygulamalar konusunda okuyucularımız
sizden ne gibi hizmetler alabilirler?
Estetik ameliyatlarımızı yüz estetiği, meme
estetiği ve vücut estetiği olarak 3 grupta sınıflandırabiliriz.
Yüz bölgesinde gerçekleştirdiğimiz başlıca
estetik operasyonlar; Burun Ameliyatı, Göz
Kapağı Ameliyatları, Kaş Kaldırma, Yüz
Germe ve Badem Göz Ameliyatları olarak
sıralanabilir.
Meme bölgesinde ise; genellikle silikon ile
meme büyütme, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları, başlıca operasyonlar olarak
dikkat çekiyor.
Vücut ameliyatları içinde de; 360 Derece
Liposuction Ameliyatı, Popo Büyütme (BBL)
Ameliyatı, Karın Germe ameliyatı, sıkça yaptığımız ameliyatlar arasında...
Ameliyatsız işlemlerde ise; botox, dolgu
uygulamaları ve iple askı uygulamaları çoğun-
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lukla gerçekleştirdiğimiz prosedürlerdir.
m Estetik bir operasyon için size
başvuran hastaların en önemli beklentileri, ülkemizi ve hekimlerimizi tercih
sebepleri hakkında neler söylersiniz?
Plastik cerrahi alanında gelişmiş bir ülke
olduğumuz, tüm dünyanın dikkatini çeken ve
kabul edilen bir gerçektir. Türkiye’nin trend
operasyonları yakından takip etmesinin ve
dikkat çekici oranda operasyon sirkülasyonuna sahip olmamızın önemli bir kazanç
olduğunu düşünüyorum. Bu sayede edinilen
ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi söz konusudur. Bu yüksek deneyimler de şüphesiz tercih
edilme sebeplerimiz arasında önemli bir yer
teşkil etmektedir.
Tüm bunların yanı sıra estetik ameliyatlarda hastayla kurulan iletişimin önemi de göz
ardı edilmemelidir. Ben her zaman hastalarımı dinler ve onlara karşı şeffaf olmaya
çalışırım. Çünkü hastalar ile doğru iletişim
kurulduğunda beklentilerini doğru algılanabileceğine inanıyorum. Bu durumda hastayla

aynı frekansı yakalamanız ve beklentilerini
yönetmeniz kolaylaşmaktadır.
m Estetik uygulamalar ile teknoloji
ilişkisi konusunda dikkat edilecek noktalar nelerdir?
Her alanda olduğu gibi estetikte de teknolojik anlamda gün be gün büyük ilerlemeler
kaydedildiği bir gerçek. Ancak dikkat edilmesi
gereken hususlar arasında en başta, teknolojik cihazların tedavi oranının değerlendirilmesi gelmelidir. Hastalara sunulan teknolojik
tedavi yöntemlerinin etki mekanizmalarının
ameliyat ile eşit olmadığı unutulmamalıdır.
Teknolojik tedaviler, beklentiyi karşılama hususunda oran olarak ameliyattan daha düşük
başarıya sahiptir diyebiliriz ve 1. derece tedavi
sayılması çok da mümkün değildir.
Teknolojik aletler olarak sayılabilecek;
lazerler, peelingler ve benzeri uygulamalar,
ameliyatlara yardımcı tedavi olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde operasyonlara destek
olabilirler ve daha tatminkar sonuçlar elde
edilebilmesine katkıda bulunurlar.
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GÖZKAPAĞI ve
GÖZ ÇEVRESi
ESTETiKLERiNDE
GÖZ DOKTORUNUZA
GÜVENiN!

Günümüzde oldukça sıklıkla başvurulan
ameliyatlı ya da ameliyatsız gözkapağı
ve göz çevresi estetiklerinde Göz
Hekimlerine başvurmak, öncesi ve
sonrası oluşabilecek komplikasyonları
minimuma indireceği gibi, beklenmeyen
bir durumda uzmanlar tarafından en
kısa sürede çözüm üretilmesi anlamında
da önemli. Sizler için KAYA GÖZ
MERKEZİ hekimlerinden Dr. Münteha
Bulut göz çevresi ameliyatsız estetikleri
ve göz hastalıkları üzerine, "Avrupa
Board sertifikası" olan Op. Dr. Zekeriya
Kahveci gözkapağı estetikleri hakkında
bilinmesi gerekenleri paylaştı.

GÖZ KAPAĞI
ESTETiĞi VE
GÖZ HEKiMLERi

G

KAYA GÖZ MERKEZİ
Op. Dr. Zekeriya Kahveci
FEBO (Fellow of European
Board of Ophthalmology )
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Göz kapakları ve göz çevresine yönelik
kozmetik cerrahiler yüz gençleştirme cerrahileri
arasında en kompleks ama bir o kadar da yüz
güldürücü sonuçlar veren bir girişimdir. Bu
konu ile ilgili en sık uygulanan uygulamalar kaş
kaldırma, üst kapak blefaroplastisi, alt kapak
blefaroplastisi ve göz çevresine yapılan botoks
uygulamalarıdır. Cerrahi sonuçlar hastalarda dış
görünümü, psikolojik durumu ve en önemlisi göz
fonksiyonlarını ve görmeyi etkiler.

ÖZ kapaklarımız göz yüzeyini
kapatan, gözümüzü dış etmenlerden
koruyarak göz fonksiyonlarının
idamesinde rol oynayan bir bariyerdir. Yaşa bağlı göz kapaklarındaki sarkmalar
ve göz çevresindeki kırışıklar kişilerde yorgun
bir ifade oluşturmakla beraber kapaklarda
oluşturdukları ağırlık hissi ile görme alanında
da daralmaya da sebebiyet vermektedir. Yüz ve
göz çevresi kırışıklıkları ve göz kapaklarındaki
sarkmalar yaş alan yüz ve göz kapağı cildinin
en belirgin bulgularındandır. Yaş ile cildimiz
incelir su ve kollajen gibi içeriklerini kaybeder.
Bu süreç güneş, sigara veya çeşitli ilaçlar gibi
çevresel faktörlerin etkisi ile kişinin genetik
özellikleri ve beslenme alışkanlıkları doğrultusunda değişkenlik göstermekle beraber
devamlılık gösteren bir süreçtir.
Yaşa bağlı oluşan değişiklikler yanında
geçirilen travmalar, tümörler, alerjik kapak
hastalıkları, enfeksiyonlar nedeni ile şekil
bozuklukları gelişebilmektedir. Bu olgularda
da ana sebebe yönelik tedaviyi takiben kapak
kozmetik görünümünde iyileştirme gerekebilir.
Göz kapakları ve göz çevresine yönelik
kozmetik cerrahiler yüz gençleştirme cerrahileri arasında en kompleks ama bir o kadar da
yüz güldürücü sonuçlar veren bir girişimdir. Bu
konu ile ilgili en sık uygulanan uygulamalar kaş

kaldırma, üst kapak blefaroplastisi, alt kapak
blefaroplastisi ve göz çevresine yapılan botoks
uygulamalarıdır. Cerrahi sonuçlar hastalarda
dış görünümü, psikolojik durumu ve en önemlisi göz fonksiyonlarını ve görmeyi etkiler.
Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi tüm
dünyada ve ülkemizde yüzyılı aşkın süredir
göz hekimlerinin ve plastik cerrahların çalıştığı
ortak alanlardır. Ancak bu alanda uygulamaların en önemlileri göz hekimleri tarafından tarif
edildiği tüm bilimsel literatürün yadsımadığı
bir gerçektir. Bu gerçek birçok bilimsel makalede ve plastik cerrahinin saygın dergilerinde de
zaten kanıtlanmıştır. Bunun en önemli sebebi
ise göz hekimlerinin göz çevresi anatomisi ve
fizyolojisine daha çok hâkim olmalarıdır. Göz
hekimleri göz ile ilgili zor ve ağrı ameliyatlar
olan katarakt, glokom, retina, şaşılık gibi
hastalıklar ile ilgilendikleri için göz çevresi
ve göz kapağı estetik cerrahilerinden uzak
kalmışlardır, diğer yandan birçok hasta göz
çevresi estetiği ameliyatından sonra gelişen
komplikasyon açısından göz hekimlerine refere
edilmektedir.
Göz kapağı ve göz çevresi estetiği düşünen
hastalarımız ameliyat öncesi muhakkak bir
göz hekimi tarafından muayene olmaları olası
ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından
son derece önemlidir.

CITYSAĞLIK

AMELiYATSIZ
GÖZ ÇEVRESi ESTETiĞi
Bu uygulamalarında amaç, uzun
bir iyileşme süreci gerektirmeyen,
daha sağlıklı ve doğal bir göz
çevresi görünümüne kavuşmaktır.

KAYA GÖZ MERKEZİ
Op. Dr. Münteha Bulut

H

ASTANIN problemi ve özgeçmişi, muayene esnasında detaylıca
değerlendirildiğinde, ameliyat
mutlaka şart değilse, ameliyat
olması sakıncalı olan kişilerde ya da yaptığımız
ameliyatlara ilaveten tercih edebildiğimiz çok
sayıda, ameliyatsız göz çevresi estetiği işlemleri
ve yöntemleri mevcuttur.

AMELIYATSIZ GÖZ ÇEVRESI
ESTETIĞI IŞLEMLERININ
BAŞLICALARI ARASINDA;
m Botulinum toksini,
m Dolgu,
m Mezoterapi,
m PRP,
m Radyofrekans,
m Lazer,
m Plazma,
m İp askı,
m Peeling (kimyasal soyma)
uygulamaları yer almaktadır.

AMELIYATSIZ GÖZ ÇEVRESI ESTETIĞI ILE
KIRIŞIKLIKLAR GIDERILEBILIR MI?
Göz etrafındaki derin çizgiler ve kırışıklıklar
tek başına cerrahi yöntemlerle giderilemeyebilir. Bu aşamada botulinum toksini çok değerli
bir tedavi imkanıdır.
Göz kenarlarındaki kaz ayakları, kaşların
arasındaki dikine çizgilenmeler, alın kırı-

şıklıkları botoks ile her yaşta ve cinsiyette
giderilebilir. Aynı zamanda kaş şekline ve kaş
düşüklüğüne müdahale Botilinum toksini ile
mümkündür..
Göz çevresi kırışıklık ve çizgilenmelerinde
cilt altına uygulanan intradermal dolgular ve
mezoterapi uygulamaları da uygun hastalarda
etkin olmaktadır.
Göz çevresinin canlandırılmasında,
morlukların ve ince çizgilerin giderilmesinde
diğer etkin yöntem PRP (platelet-rich plasma)
uygulamasıdır. Bu yöntemde kendi kanımızın
içeriğindeki tedavi edici moleküller çok yoğun
bir konsantrasyonda hazırlanmakta ve iğne,
dermaroller ya da iğneli radyofrekans cihazları
yardımıyla gerekli bölgelere verilmektedir. Kişinin kendi hücrelerinden elde edilmiş olduğu
için yan etki potansiyeli bulunmamaktadır.
Alt kapak-yanak bileşkesinde ve orta yüz
kısmında çökme ve sarkma olan hastalarda
kapak-yanak bütünlüğünü sağlayıcı dolgular,
uygun hastalarda 2 yıl boyunca ameliyata
eşdeğer görünüm sağlayabilmektedirler.
Göz altı morluk ve halkalarında gittikçe
daha etkili içerikler geliştirilen mezoterapi uygulamaları ve teknolojik ilerlemenin
sağlandığı bipolar radyofrekans cihazları da
günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.
Gözaltındaki morluk, halka, çökmeler
kişiye özgün bir altyapıdan veya rahatsızlıktan
kaynaklanmaktadır. Hangi hastada hangi
yöntemin daha etkin olacağı ya da kombine
tedavi gerekli olup olmadığının kararı, detaylı
muayene ile mümkündür.
Göz ve çevresi dokular hakkında ileri
düzeyde anatomi bilgisi gerektiren bu uygulamalar için bu konuda tecrübeli bir hekime
başvurmanız önemlidir.
Alt kapakta sıklıkla uyguladığımız dolgu-

lara ilaveten, üst kapak ve kaş kısmında da
dolgular yardımıyla kaş düşüklüğüne bağlı
sarkma-çökmeyi gidererek daha sağlıklı, genç
bir üst kapak elde etmek mümkündür. Gerekli
durumlarda şakak dolgusu ilavesi ile göz çevresi daha dinç bir görünüme kavuşabilmektedir.
Göz çevresinde uygulanan dolgular hem
nitelik, hem nicelik, hem de uygulama tekniği
açısından yüzün diğer bölgelerine uygulananlardan belirgin farklılıklar göstermektedirler.
Bu nedenle doktorunuzun özellikle göz çevresi
alanlarındaki dolgu uygulaması tecrübesi, bu
bölge için uygun malzeme seçimi de sonuçlar
üzerinde etkili olmaktadır.
Son dönemde popüler medyada çok sık
ismi geçen ve aslen uzun zamandır uygulanmakta olan ip askı yöntemleri ile kaş köşesi
kaldırmak, kapak dış köşesini gerdiren badem
göz estetiği tanımlı uygulamalar yapmak
mümkündür.
Ameliyatsız göz çevresi estetiği konusunda
cilt altına yerleştirilen iplerle yapılan bu uygulamalar, kesi gerektirmeme, normal hayata
hızlı dönme gibi avantajlar sunmakta olsa da
kısa süreli sonuçlar sağlaması açısından, kesinlikle ameliyat istemeyen ve yaklaşık 6 ay etkinlik sağlayacağını bilerek kabul eden hastalara
uygulanmasının doğru olacağı yöntemlerdir.
Ameliyatsız göz çevresi estetiğinde uzun
yıllardır kullanımda olan lazer cihazlarının
yanı sıra yeni teknolojilerin geliştirilmiş olduğu bipolar radyofrekans uygulamaları, plazma
enerjisi kullanan cihazlar bu konuda büyük
katkı sağlamaktadırlar.
Plazma enerjisi kullanan cihazlarda, lazer
uygulamalarında olduğu gibi çok titiz takip
edilmesi gereken bir iyileşme süreci mevcuttur ve bu dönemde gerekli koruma tedbirleri
önem arz etmektedir. Etki süreleri 1-2 senedir.

ŞirinyalI Mah. İsmet GökŞen Cad. No: 70/1 MuratpaŞa - Antalya / TÜRKİYE
Telefon : 0 (242) 316 00 96 - 98 Fax : 0 (242) 316 00 99

www.kayagozmerkezi.com
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Antalya Altın
Portakal Film
Festivali’nin ardından

A

LTIN Portakal’ın tüm ödüllerini
Yönetmen Emin Alper’in Kurak
Günler filmi aldı. Alper’i özel olarak
çok severim. Fen Liseli yönetmen
olduğu için (kızım gibi) ayrıdır bende yeri.
Ben, meselesi olan filmleri çok seviyorum.
Meseleyi algılamak ve izleyiciye yansıtmakta
sanat tabii. Kurak Günleri Festival programında izleyemedim ama konusu çok gündem, çok
biz. Alper’in ödül töreninde yaptığı konuşma
da bence festivale damgasını vurur. Akran zorbalığı, göçmenlik, cinsiyet ayrımı, kendi ülkende insanca yaşayamamak izlediğim filmlerin
başlıca konularıydı. Böyle olunca seyretmek
ve bu konuda konuşmak, yazmak çok önemli.
Alper ve onun gibiler Türk sineması için büyük
bir şanstır bence.
Gelelim benim izlediğim filmlere (yabancı
seçki yaptım kendime)

En iyi yabancı
film ödülünü alan
Ziyaretçi / The Visitor

Yönetmen: Martin Boulocq
Kısa süre önce hapisten çıkan Humberto
hayatını cenazelerde şarkı söyleyerek kazanır.
En büyük arzusu ayrı kaldığı kızıyla ilişkisini
yeniden düzeltip ona iyi bir hayat sağlamaktır
fakat çocuğun zengin Protestan vaiz olan
büyükbabası ve büyükannesi tek torunlarının
velayetinden vazgeçmek niyetinde değillerdir. Ekonomik ve ideolojik açıdan zorbalıkla
köşeye sıkıştırılan Humberto, hem kendi
karanlık geçmişiyle yüzleşmeye hem de bir
zamanlar üyesi olduğu güçlü din kurumuyla
mücadele etmeye mecbur kalır. Bolivya’nın
orta kesimindeki Cochabamba şehrinde geçen
Ziyaretçi, sınıf, aile ilişkileri ve Protestanlığın
Latin Amerika’da giderek güçlenen etkisi
üzerinde ciddiyetle düşündürürken dinin
süregelen sömürgecilik mirasını ve Bolivya
toplumunu yönlendiren yeni ideolojik bağımlılığı da ele alıyor.
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Antalya’da en sevdiğim
mevsim ‘Film Festivali’
zamanı olabilir. Günde 3-4
film seyretmek en sevdiğim.
Bu yıl izlediğim ve çok
beğendiğim filmleri yazmak
istiyorum.

Aylin Ayaz Yılmaz

ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci olarak
yazmak istediğim
film en iyi kadın
oyuncu ödülünü
aldı. Benim ödülüm
de Marina Fois’indi
Canavarlar/ The Beasts

Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
Antoine ile Olga, doğayla iç içe yaşamak
için bir süre önce Galiçya’nın iç kısımlarındaki
küçük bir köye yerleşmiş Fransız bir çifttir. Bu
kırsal bölgede huzurlu bir hayat sürer, organik
sebze yetiştirir ve insanları buraya çekip köy
nüfusunu arttırmak için terk edilmiş kulübeleri restore ederler, fakat yerel halkla bir arada
yaşamak sandıkları kadar huzurlu bir deneyim
olmayacaktır. Doğayla uyum içinde yaşama
kararları doğrultusunda köye inşa edilmesi

planlanan ve köylüler için beklenmedik bir
gelir kapısı olacak bir rüzgar santralinin
kurulmasına karşı çıktıklarında yerel halkla
aralarındaki gerilim artar. Komşuları Anta kardeşlerle aralarında çıkan anlaşmazlık giderek
büyür, köye yayılır ve dönüşü olmayan bir
noktaya dönüşür. Maalesef dünya giderek cahilleşiyor. Oyunculuk, konu beni benden aldı.
Bulduğunuz yerde kaçırmayınız, izleyiniz.

Üçüncü olarak Jüri Özel Ödülünü alan
filmi yazmak istiyorum. Konu bizim
Antalya için çok bildik
Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married

Yönetmen: Michal Vinik
Chrlstina, kocasıyla internetteki çöpçatan
sitelerinden biri aracılığıyla tanışıp İsrail’e taşınan Ukraynalı bir kadındır. Ukrayna’daki yaşam koşullarıyla karşılaştırıldığında İsrail’deki
hayatından çok memnundur. Bir güzellik
salonunda çalışmakta, kendi parasını kazan-

makta ve yeni ülkesini sevmektedir. İsrailli
kocası Michael de bu evlilikten memnundur.
Hatta öyle mutludur ki başka İsrailli erkeklere
Ukraynalı gelinler bulmayı ek iş edinmek ister.
Christina’nın genç kız kardeşi Valeria da gelin
adaylarından biridir ve Michael ona en iyi koca
adayını bulmak için uğraşır. Sonunda ülkenin
en yakışıklı erkeği denemeyecek olsa da iyi
huylu ve cömert biri olan Etian’da karar kılar.
Fakat Valeria ablasından farklıdır ve onun
ülkeye gelişiyle Christina’nın yeni ülkesinde
kurduğu hassas denge tehlikeye girer.
Ülke ekonomilerinden, politikalarından etkilenen hep kadınlar ve göçmenliğin günümüz
dünyasının en büyük sorunu olduğu için film
beni etkiledi.
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Dördüncü olarak yazmak istediğim
konu akran zorbalığı. Bana göre
dünyanın en büyük sorunlarından
biri ve bunun nedeni aile içi
sevgisizlik, aile içi eğitimsizlik
Yönetmen: Lukas Dhont
On üç yaşındaki Leo ile Remi yakın
arkadaştır. Uzun yaz tatilini Leo’nun ailesinin çiçek yetiştirdiği çiftlikte masum
bir yakınlık içinde geçirirler. Sonbahar gelince birlikte bisikletleriyle okula giderler
ama yakınlıklarını fark eden akranlarının
kimi zaman aşağılayıcı ve müdahaleci
yorumlarına maruz kalırlar. Dışlanmak
istemeyen Leo, Remi’yle arasına mesafe
koymaya başlar. Leo’nun kendini geri
çekip soğuk davranmasını kaldıramayan
Remi çözümü trajik bir eylemde arar.
Olanları anlamaya çalışan ve teselli arayan Leo, Remi’nin annesi ile yakınlaşır.
Yakın, arkadaşlık, sorumluluk ve akran
zorbalığı üzerine dokunaklı bir film.

Beşinci olarak
çekimleri
Antalya’da yapılan
Normal People
dizisinde oynayan
Paul Mescal’ın
başrolünde olduğu
filmi yazmak
istiyorum

Güneş Sonrası / Aftersun
Yönetmen: Charlotte Wells
On bir yaşındaki Sophie ile babası Calum,
Türkiye’de bir sahil kasabasında yaz tatilindedirler. Baba kız birlikte güzel zaman
geçirirler, birbirlerinin yakın arkadaşıdırlar.
Calum, Sophie’nin yanında her zaman özenli
davranır. Sophie de babasının yanında her
şeyin mümkün olduğunu hisseder. Birlikte
iyi zaman geçirmelerine rağmen Calum’un
melankolik ve gizemli halleri de vardır. Yirmi
yıl sonra, Sophie yakından tanıdığı babasının
hiç bilmediği yönlerini anlamaya çalışırken bu
tatilin anıları yeni anlamlar kazanır. Güneş
Sonrası, sevdiklerimizin karmaşık iç dünyalarını gerçekten anlamanın mümkün olamayabileceğini anlatıyor.

Yakın / Close

Altıncı olarak
festivalde izlediğim
en yürekten
hissettiğim bir
filmden bahsetmek
istiyorum
Yönetmen: Rebecca Zlotowski
Kırk yaşındaki Parisli bekar lise öğretmeni
Rachel’in çocuğu yoktur. Hayatından memnundur; öğrencilerini, arkadaşlarını, aldığı
gitar derslerini, ailesini çok sever. Hayat doludur. Akşamları gittiği gitar dersleri sırasında
tanıştığı Ali’ye aşık olunca, sevgilisinin dört
yaşındaki kızı Leila’yla da yakınlaşır. Kendi
çocuk sahibi olması için biyolojik zamanın
daraldığının farkındadır ve Leila’ya sarılır,

Son olarak
eleştirmenlerden
tam puan alan
Cannes Film
Festivali en iyi
yönetmen ödülünü
alan filmi yazıp
yazımı bitirmek
istiyorum..

Ayrılma Kararı / Decision
to Leave
Yönetmen: Park Chan-wook
Her şey dağa tırmanan bir adamın yere
çakılmış cesedinin bulunmasıyla başlar. Olay
kaza mıdır, intihar mı, cinayet mi? Dedektif
Hae-jun, mutlu bir evliliği olan, kendini işine
adamış nazik biridir. Olay yerine ulaşınca
ölen adamın Çinli karısı Seo-rae’nin bir şeyler
gizlediğinden kuşkulanır ama bu karizmatik
kadının katil olabileceğine inanmaz. Kadını
araştırdıkça onun tuhaf davranışlarından

Başkalarının
Çocukları / Other
People’s Children

sarmalar ama Leila onun çocuğu değildir ve
başkalarının çocuklarını sevmek risklidir.
Filmde Rachel’in “değiştim ama fark
etmez” dediği sahneye vuruldum. Kadın
dayanışması olan bir repliğe kalbimi bıraktım.
Filmi çok ama çok sevdim. Zaten yönetmen
kızım, anne sen bu filme bayılırsın demişti,
bilmiş.

etkilendikçe soruşturması gereken vakadan
uzaklaşır, karanlığın içinde kaybolur. Yetkisinin dışına çıkar, hata yapmaya başlar ve bir
aldatmaca ve arzu ağına hapsolur. En karanlık
gizemler insanların kalbinde yatanlardır.
Benim film festivalinden yazacağım filmler
bu kadar. İyi ki iyi yönetmenler var ve meselesi
olan filmler çekiyorlar. İyi ki bu festivaller
var, bu tarz kaliteli filmlere ulaşabiliyoruz. İyi
filmler, iyi yönetmenler hayatımızdan eksik
olmasın. Tüm dünyanın tüm insanların içinde
debelenip durduğu sorunların hepsi aynı!
Çözüm daha çok okumak, daha çok insana
eğitim hakkı!
Keyifli okumalar dilerim, gelecek ay
görüşmek üzere…
33

CITYDİKKAT

OKULDA EN SIK GÖRÜLEN

10 HASTALIĞA DiKKAT!
Ç

Okul dönemi genellikle
“Hastalık dönemi” olarak da
biliniyor. Çocukların sık sık
hastalanması da ebeveynleri
endişelendiriyor. Bu
rahatsızlıkların bazılarından
pratik önlemlerle
kaçınılırken, bir kısmından
da aşılar sayesinde tamamen
korunmak mümkün
olabiliyor. Bu anlamda
aşılanmanın önemi de bir kez
daha ortaya çıkıyor. Memorial
Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Bölümü’nden
Uz. Dr. Elif Erdem Özcan,
okulda görülen hastalıklar ve
bunlardan korunma yolları
hakkında bilgi verdi.

OCUKLARINI okula gönderirken
birçok ebeveyni endişelendiren
noktalardan biri, çocukların yakalanabileceği yaygın hastalıklardır. Bu
hastalıklar çocukların derslere adaptasyonunu
ve okul başarısını olumsuz etkilerken, ebeveynlere de bulaşabildiği için sıkıntılı süreçlere
yol açabilir. Bu hastalıklardan bazıları aşılarla
önlenebilirken, diğerleri için yapabilecek
tek şey çocuğun enfeksiyon kapma riskini
önlemeye çalışmak ve bu anlamda hazırlıklı
olmaktır.
Okul döneminde yaygın olarak görülen
hastalıklar için çocuğun enfeksiyon riskini
azaltmak adına bazı adımlar atılabilmektedir.
Okul çağında görülen hastalıklar ve korunma
yöntemleri şöyle sıralanabilir:

Soğuk algınlığı
SOĞUK algınlığı, okul çağında çocukların
sık yakalandığı hastalıklardan biridir. Soğuk
algınlığı, okullar veya kreşler gibi kalabalık ve
yakın temasa açık ortamlarda kolayca yayılır.
Öksürük, hapşırık, burun akıntısı semptomlar
gösteren hastalıkta genelde yüksek ateş
görülmez. Elleri sık sık yıkamak, elleri burun
ve ağza dokundurmamak, sınıf ortamını sık
sık havalandırmak, okullarda ortak kullanım
alanlarının temizliğinden emin olmak,
çocuğun C vitaminden zengin beslenmesini,
bol sıvı alımını sağlamak soğuk algınlığı için
alınabilecek önlemlerdendir.

El, ayak, ağız
hastalığı
OKUL çağında en sık görülen
hastalıklardan biri de el, ayak, ağız
hastalığıdır. Son derece bulaşıcı olan bu
hastalık ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, ağız ve
dil yaraları, eller ve ayaklarda kabarcıklarla
kendisini gösterir. Hastalığın yayılmasını
önlemek için çocuğun izole edilmesi gerekir.
Yetişkinlere de bulaşır. Hastalar öksürme
ve hapşırma sonucunda damlacık yoluyla
virüsü çevreye bulaştırır. Hasta kişi ile yakın
temas etme, öpme, sarılma, lezyonlu deriye
dokunma, ortak eşya kullanma sonucunda ya
da dışkı ve idrar ile bulaşabilir. Hasta çocuklar
okula gönderilmemeli, hasta kişilerden uzak
durulmalı, eller sık sık yıkanmalı, hasta
bireyle ortak eşya kullanılmamalı, ortam
havalandırılmalı, okulda ortak alanların
hijyeninden emin olunmalıdır.
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Mide gribi
İSHAL, karın ağrısı, kusma, bazen de ateşle belirti veren mide gribi bir bağırsak enfeksiyonudur. Enfekte bir kişiyle temas veya bulaş
olan yiyecek ya da su tüketimiyle bulaşır. Sık
sık elleri yıkamak, yenilen sebze ve meyvelerin iyice yıkandığından emin olmak, emin
olunmayan yerden birşeyler yiyip içmemek,
okulda ortak kullanım eşyalarının temizliğinden emin olmak mide gribinin önlemlerinden
sayılabilir. Bulaşan çocuğun bol sıvı almasını,
muz, ekmek, kızarmış ekmek, yağsız makarna
gibi besinlerle beslenmesini sağlamak faydalı
olacaktır.

Bademcik
enfeksiyonu
GENELDE streptococcuspyogenes adlı bir
bakterinin neden olduğu hastalık çocuklarda
sıkça görülür. Çocuklar, yutkunmakta zorlanır,
ateşlenir ve halsiz düşer. Bunu yaşayan
çocuğun mutlaka bir pediatri uzmanına
görünmesi önemlidir. Reçeteli antibiyotiklerle
tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.
Çocuğun dinlenmesi, yeterli sıvı alması,
dengeli beslenmesi hızlı iyileşmesi açısından
önemlidir. Korunmak için de bol sıvı içilmesi,
C vitamininden zengin beslenilmesi, ellerin
sık sık yıkanması gerekir. Bazı çocuklarda
bademciklerin alınması da önerilebilir.

Grip
GRIP, öksürme ve hapşırma yoluyla
havaya kolayca yayılan damlacıklarla bulaşan
bir virüstür. Semptomlar ateş, vücut ağrıları,
titreme, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlığı
içerir. Tipik vakalar, semptomları evde ilaç,
dinlenme ve sıvılarla yönetmek dışında
tedavi gerektirmez. Grip semptomları
şiddetliyse veya çocuğun gribi komplike
hale getirebilecek başka durumları varsa, bir
doktora danışmak ve bazen hastaneye yatmak
gerekli olabilir. Gripten korunmak için de
her yıl grip aşısı yaptırılabilir. Bunun yanında
kişisel hijyene dikkat etmek, ortak kullanım
alanlarının temizliğinden emin olmak, sağlıklı
beslenmek, ortamın havalandırılmasını
sağlamak korunma sağlayabilir.

Kırmızı göz
HALK arasında kırmızı göz olarak bilinen
konjonktivit, göz kızarıklığı, gözde akıntı,
kaşıntı, şişmeyle belirti verir. Bulaşıcıdır.
Etkilenen çocuğun okula gönderilmemesi
gerekir. Ellerin sık sık yıkanması, gözlerin
ovuşturulmaması önleme açısından faydalı
olur. Bunun yanında bulaş olan kişiyle
aynı malzemeleri kullanmamak gerekir. Bu
hastalıkta çocuğun yaşam kalitesi de düşer.

CITYDİKKAT

Suçiçeği
AŞILANMAYAN çocuklar her
zaman suçiçeği riski altındadır. Suçiçeği,
vücudun her yerinde kırmızı, kaşıntılı,
kabarcıklı bir döküntüye neden olur.
Diğer semptomlar ateş, boğaz ağrısı, baş
ağrısı, iştahsızlık ve vücut ağrılarıdır.
Suçiçeği virüsünü tedavi edecek bir ilaç
yoktur, ancak hastalık sırasında çocuğun
daha rahat etmesi için semptomlar
tedavi edilebilir. Doktor tarafından
önerilen losyonlar veya diğer kaşıntı
giderici kremler ile ağrı kesiciler
kullanılır. Önlemenin yolu aşıdır.

Bit

BITLER, saça giren, kafa
derisinden kanla beslenen ve
saç derisine yakın noktalara
yumurta bırakan küçük
parazitlerdir. Bitler çok
bulaşıcıdır ancak tehlikeli
değildir. Bitler, kafa derisinde
aşırı kaşıntı nedeniyle küçük şişlikler
ve yaralar oluşturabilir. Tedavisi ise, ilaçlı
şampuanları ve saç bakımlarını içerir.
Korunmak için lavanta yağı, çeşitli bit
rozetleri önerilebilir.

Menenjit
BEYNI saran zarların iltihaplanmasıyla
oluşan menenjit sağırlık, nörolojik sekeller
epilepsi, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü
hatta ölüme neden olabilen bir hastalıktır.
Ateş, baş ağrısı, ensede sertlik, tepkisizlik,
bilinç bulanıklığı, havale, titreme, eklem
ağrıları menenjit belirtileri arasındadır.
Menenjit farklı bakterilerden veya virüslerden
kaynaklanabilmektedir. Hastanede yatarak
izlenen bu hastalıkta eğer tahlil sonuçlarında
bakteriyel menenjit varsa, doktor menenjitten
şüphe ederse antibiyotik tedavisi başlanır.
Menenjit hastalığı bulaşıcıdır. Öksürme,
hapşırma ile bulaşabilir. Ülkemizde üç
menenjit aşısının ikisi aşı takvimimizde
bulunmaktadır (pnömokok ve Hib).
Meningokok aşıları ise ACWY ve B tipi
aşıları olmak üzere iki çeşittir. Gelişmiş
ülkelerde aşı takviminde yer alan bu aşılar
ülkemizde de bulunmaktadır ve özel olarak
uygulanmaktadır. Aşılama sonrasında ömür
boyu bağışıklık kazanılır. El yıkama tüm
hastalıklarda olduğu gibi menenjiti önleme
konusunda da yardımcıdır. Kişisel hijyen
eşyalarının başkalarıyla paylaşılmaması
gerekir. Sağlıklı beslenmek önemlidir.

Öpücük hastalığı
HALK arasında öpücük hastalığı olarak
bilinen Epstein-Barr virüsü nedeniyle ortaya
çıkar. Tükürükle ve vücut salgıları yoluyla
bulaşır. Çok yakın mesafeden konuşmak,
tokalaşmak, aynı malzemeleri kullanmak,
ortak kaptan yemek, yakın temas nedeniyle
bulaşır. Özellikle kreş çağı çocuklarını etkiler.
Bademcik iltihabı, halsizlik, ateş, eklem
ağrıları, baş ağrısı gibi semptomları bulunur.
Kişisel hijyenin sağlanması, eşyaları ortak
kullanmamak, ortamın havalandırılması
bunun için alınabilecek önlemlerdendir.

Covid- 19
tehlikesine dikkat!

Tüm bu hastalıklara ek olacak Covid- 19 da
çocukları okulda bekleyen tehlikeler arasındadır. Çocukların virüs hakkında bilinçli olması,
gerekli hijyen tedbirleri alması, çok önemlidir.
Çocukta eğer koronavirüs belirtileri varsa
okula gönderilmemeli, PCR testi ile Covid-19’a
yakalanıp yakalanmadığı belirlenmeli ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
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ALLOBLAST™

en d i r?

Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast
hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar
ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak
kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine
dayanan allojenik bir tedavi yöntemidir.

SELDA ZEREN

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

ALLOGENEİK
FİBROBLAST
ÜRETİMİ

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

ALLOBLAST
UYGULAMA
HASTA kliniğe gelir, ciddi topikalanestezik
krem ile uyuşturulur. ALLOBLAST hastanın
istenilen bölgesine enjekte edilir. ALLOBLAST
uygulaması tek seanstır. ALLOBLAST tedavisinin diğer tedavilerden çok farklı olduğu,
içerisinde kolajen ve elastin üreten fibroblast
hücrelerini içerdiği unutulmamalıdır.
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İskandinav tarzı bir eve
sahip olmak için 7 kural
İskandinav tarzı; az, öz ve
sadeliğin birleştiği, doğayı
evin içine taşıyan bir stildir.
Modernizm akımının bir
parçası olarak ele alınır. Bu
tarzda süslemeler motifler
bulunmaz. Aksesuarlar bile
sadeliği bozmayacak şekilde
az kullanılır. En önemli
unsur fonksiyonalitedir.
İskandinav tarzı bir
eviniz olsun istiyorsanız
birçok değişiklik yapmak
gerekebilir ama bunlardan
en önemli 7 adımı sizin için
seçtim. Gelin beraber bu 7
adıma bakalım.
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Açık renkler
kullanarak ışığı
evinize alın

Gamze Akyol

Yüksek Mimar
gamzeakyol7@gmail.com

İSKANDINAV evleri genellikle açık ve
ferah renklerle dekore edilir. Genel olarak
beyaz, açık gri, bej gibi birbirini tamamlayan
renkler ön plandadır. Bu evlerde açık renklerin
kullanılmasının başlıca amacı ışığı doğru
kullanmak içindir. Senenin büyük bir kısmını
kış olarak geçiren bu evler için ışık kullanımı
çok önemlidir. Bu sebeple de karanlık, loş,
basık bir İskandinav evi görmeniz pek olası
değildir. Bu evlerde doğal ışığı kullanmak,
mümkünse renklerle ve kullanılan objelerle
evin diğer bölgelerine de yansıtmak önemlidir.
Bu sebeple evlerinizde açık renklerde duvarlar,
objeler ya da mobilyalar kullanmak İskandinav
tarzı eve sahip olmak için ilk adım diyebiliriz.

CITYKÖŞE

Aksesuar: Tekstil

Ahşap, ahşap,
ahşap...
TÜM Bunların yanında açık tonları
tamamlayacak şekilde sıcak ahşap rengin
kullanımı da en önemli noktadır. Hatta bu
stilde ana malzeme ahşap bile diyebiliriz.
Ancak bu, ahşap görünümlü malzemeler
yerine masif ahşap ile olmalıdır. Gerek
mobilyalarda gerek parkelerde sıcak, açık
tonlu ahşap tercih edilmelidir. Ahşap sehpalar,
masalar seçimlere eklenebilir. İskandinav
tarzında, zeminlerin açık renkte olması
ferah ve aydınlık görünüm için önemlidir.
Aydınlık ve ferahlığın yanında, ahşap dokusu
mekâna doğallık hissiyatı getirir. Mobilyalarda
kullanılamıyorsa bile ufak dokunuşlarla
aksesuarlarla ahşap eklenmelidir.

Bitki
DIĞER maddelerde de bahsettiğimiz gibi,
İskandinav tarzı, yoğun ahşap kullanımı
ve doğal renkleri barındıran bir tarzdır. Bu
şekilde ele aldığımızda doğalı, yeşille birlikte
bu tarzda kullanmak en doğru adımlardan
biri olacaktır. İç mekân bitkileri mekâna
hem renk hem de canlılık katar. İskandinav
dekorasyonu genel olarak doğadan birçok
parça barındırır. Bunlardan en önemlisi doğayı
evin içine taşımaktır. Bunu da salonlarımızda
devetabanı, kaktüs gibi bitkiler kullanmakla
elde edebiliriz.

BU noktaya kadar evlerimizde, açık renkler
kullandık, ahşap dokusu ekledik, aydınlatmaya
özen gösterdik ve bitkiler kullandık. Peki,
sadelik ve işlevsellik derken aksesuar nasıl
tercih etmeliyiz? Karışık olmayan, geometrik
desenlerde ahşap çerçeveli tablolar bu stilde
aksesuar seçimlerinde kullanılabilir. Diğer
parçalara gelecek olursak, işlevsellik çizgisi
dışına çıkmadan evlerimizde minik, ortamı
boğmayacak ve görüntüyü bozmayacak
aksesuarlar kullanabiliriz. Bu aksesuarlarda
renk, doku ve desen seçimi de çok önemlidir.
Minik aksesuarların yanında, İskandinav
stilinde ana aksesuarlar tekstillerdir.
Yumuşacık, koltukların üzerine atılmış
battaniyeler, rahat yastıklar gibi tekstil
ürünleri bu stilin vazgeçilmezidir. Perde ve
halı kullanımına gelindiğinde ise, bu stilde halı
mümkün olduğunca görülmez, kullanılması
gerekiyorsa ince ve nötr renklerde kullanılması
tercih edilir. Perde konusunda da sade, düz ve
yine açık renklerde perdeler olmalıdır.

Boşluk
BU dekorasyon tarzının olmazsa olmazı;
boşluk hissiyatı... İskandinav tarzında evin
tüm alanlarını doldurulma çabası bulunmaz.
Boşluk ve özgürlük hissi ağır basar. Boşluklar
da evin geri kalanıyla beraber tasarımda ele
alınmalıdır. Yani “boşluk” da tasarlanmalıdır.
Bu tasarım aslında evin geri kalanındaki
eşyaların etkileşimi ile oluşur. Bununla
beraber kalabalıktan uzak, sade, şık ve
evinizde yer alan işlevsel eşyalara odaklanılan
bir hissiyatı elde etmiş olursunuz.

İşlevsel ürünler
kullanın
İSKANDINAV dekorasyon trendlerinin
yansıttığı modern görüntünün altında bir işlevsellik vardır. Alanı doldurmak için gereksiz
mobilyalar ya da aksesuarlar bulundurulmaz.
Sadelik ve yalınlık en önemli altın kelimelerdir.
Kullanılan her objenin bir fonksiyonu olması
beklenir. Estetik olması da önemsenirken asıl
öncelik fonksiyonel olmasıdır. İskandinav
evleri genel olarak küçük olmaları sebebiyle,
kullanılan mobilyaların aynı anda birkaç işlevinin olması gibi öncelikler mevcuttur.

Aydınlatma
İSKANDINAV evlerinde aydınlatma ve ışık
öncelikli olarak ele alınır. Karanlığın hakim
olduğu geleneksel İskandinav evlerinde,
aydınlatma birkaç kanaldan sağlanmaktadır.
Yer lambaları, sarkıt lambalar, mumlar ve
şamdanlar birlikte kullanılır. Genel olarak yalınlığın ön plana çıktığı bu stilde, aydınlatma
için de minimal ve sade çizgileri olan ürünler
tercih edilebilir.
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STRESE KARŞI
KALKAN GÖREVi
GÖREVi
ÜSTLENiiYOR!
ÜSTLEN

Sakinleştiren özelliğe
sahip 8 besin!
Günden güne daha da karmaşıklaşan yaşam şartlarına, değişen dünyaya ve gelişen
teknolojiye adapte olmaya çalışırken, stresle karşı karşıya gelebiliyoruz. Stresin kökenini
bulmak elbette çözüm arayışı için daha doğru bir adım. Ancak stresli durumlarda,
hormonal dengenin düzenlenmesine yardımcı olarak zihnimizi ve psikolojimizi olumlu
yönde etkileyen besinlerden destek almamız da fayda sağlayabiliyor. Acıbadem Bakırköy
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sakinleştiren 8 besini anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

A

CIBADEM Bakırköy Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla
Bilgili Tokgöz, “Sıkıntılı dönemlerde
stresinizi minimize edecek
yiyeceklere beslenme programınızda daha
çok yer verebilirsiniz. Bu besinler, mutluluk
ve haz ile ilişkili endorfin, seratonin ile
dopamin hormonlarını aktivite ediyorlar.
Böylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.
Ancak toksik olan dozdur. Besinleri
mutlaka porsiyonuna uygun tüketmeye
özen gösterin.” diyerek doğru besinlerle ve
yeterli miktarda hazırlanmış bir beslenme
programıyla stresinizi azaltıp, kaygılarınızı
hafifletebileceğinize dikkat çekiyor.
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Avokado
FOLIK asit, beyin fonksiyonlarının
devamında son derece önemli bir rol oynuyor.
Ayrıca B12 ve B6 vitaminleri ile folik asit,
bilişsel performans ve ruh halini de olumlu
etkiliyorlar. Diğer tüm meyvelerden daha
fazla folik asit içeren avokadonun sadece
dörtte birinde bile çok yüksek oranda B grubu
vitaminleri mevcut. Bu sayede strese karşı
son derece etkili olan meyveler arasında ilk
sıralarda yer alıyor.

CITYBESLENME

Yaban mersini
YABAN mersini C vitamini, flavonoidler ve polifenollerden zengin bir besin. Bu
antioksidanlar beynin ‘iyi hissetme’ kimyasalı
olan seratonin salgısı için gereken triptofanın yıkımını azaltıyor, kan dolaşımının
iyileştirilmesine ve hafızanın geliştirilmesine
yardımcı oluyorlar. Böylelikle genel sağlıkta
iyileşme sağlıyorlar. Yaban mersini içerdiği
C vitamini sayesinde stresle başa çıkmaya da
destek veriyor.

Badem ve fındık

Yulaf
İÇERDIĞI B6 vitamini
sayesinde vücudun haz-mutluluk
mekanizmasını aktif eden
serotoninin salgılanmasını
kolaylaştırıyor. Kahvaltılarda
muzlu yulaf lapası tüketmek stresi
azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Papatya
PAPATYA yatıştırıcı etkisi sayesinde
anksiyete sorununda etkili oluyor. Aynı
zamanda spazmları çözücü ve yangı giderici
özellikleriyle kişinin günün stresinden
kurtulmasına ve rahatlamasına katkı sağlıyor.
Stresin ilk belirtilerinden biri, “uykusuzluk”
olarak biliniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Sıla Bilgili Tokgöz, “Yatıştırıcı özelliği olduğu
için özellikle uykusuzluk problemi olan
kişilerin gece yatmadan önce bir fincan
papatya içmeleri uygun olur.” diyor.

Kuşkonmaz
Günlük ihtiyacımız olan folik asidin neredeyse üçte ikisini karşılayan kuşkonmaz, ruhsal strese karşı koruyucu rol üstleniyor. Birçok
çalışma folik asidin depresyon tedavisinde
etkili olduğunu göstermiş. Yapılan çok sayıda
çalışmalarda; depresyon, bipolar bozukluk ve
bilişsel işlev bozukluğu olan hastalarda aynı
zamanda kan folik asit düzeylerinin de düşük
olduğu bildirilmiş.

Muz

MUZ içeriğindeki triptofan aminoasidi sayesinde mutlulukla ilişkili olan
serotonin adlı nörotransmitterin salgılanmasına destek veriyor. Serotonin
uyku, iştah ve dürtü mekanizmasını
düzenliyor. Artmış serotonin seviyesi,
ruh halinin iyi olmasını sağlayarak
stresle baş edebilmeye yardımcı
oluyor.

Yer elması
YER elması, bağırsaklarda yaşayan
yararlı dost bakterilerin çoğalmalarını
teşvik eden iyi bir prebiyotik kaynağı.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili
Tokgöz, “Prebiyotiklerin bağırsak-beyin
ekseninde pozitif olarak etki yaptıkları
ve bazı psikiyatrik hastalık semptomlarını iyileştirme potansiyelinde oldukları söylenebilir.” diyerek, şöyle devam

BADEM, fındık, fıstık ve kaju gibi
triptofandan zengin olduğu bilinen sert
kabuklu yemişlerin tüketilmeleri de stresi
azaltmada etkili oluyor, kaygıların yatışmasına
katkı sağlıyor. Serotonin sayesinde beyine
ve vücudun diğer kısımlarına, kişinin iyi
hissettiğine dair sinyaller gidiyor. Beslenme
ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sert
kabuklu yemişlerin çinko ve magnezyum
da içerdiklerini belirterek, “Bu iki mineralin
besinlerle düzenli olarak alınmasının
düşük depresyon oranıyla ilişkili olduğu
saptanmıştır” diyor.

ediyor: “Özellikle depresyon ile kötü
bağırsak florası arasında ciddi bir ilişki
var. Bağırsak bakterilerinin dengesi
değiştiğinde, yani kötü bakteri sayısı arttığında veya bakteri çeşitliliği azaldığında
sadece beyindeki kimyasalların seviyesi
değişmiyor, aynı zamanda davranışlarda
da belirgin değişimler oluyor ve strese
eğilim artabiliyor.”

BU BESİNLERDEN
UZAK DURUN!
Stresi hafifleten besinler olduğu kadar
tetikleyen besinler de mevcut. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, stresli bir
yaşantınız varsa bu besinlerden kaçınmanız
gerektiğine dikkat çekiyor.
m Şeker içeriği yüksek içecekler
m Rafine besinler
m Kızarmış yiyecekler
m İşlenmiş etler
m Rafine tahıllar
m Bisküvi
m Yüksek yağlı mezeler
m Hamur işleri
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Sosyal beceriler, yaşamdaki
başarı için önemli bir
anahtardır. Sosyal becerilere
sahip olan çocuklar,
akranları arasında sevilirler,
popülerdirler, arkadaş
bulmakta güçlük çekmezler.
İnsanlarla iyi anlaşırlar,
girişken oldukları için birçok
etkinliğe katılırlar.

ÇOCUKLARDA
SOSYAL
BECERİLER

D
Gül Devrim Batı

A&D Kids Konyaaltı
Anaokulu Müdürü
devrim.bati@adkids.com.tr
devrimogretmenim
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INLEME, pozitif tutum geliştirme,
duygusunu anlama, başkasının
duygusunu tanımlama ve anlama,
model olma vb… durumlardan
bolca yararlanılır.
Ailelerin tamamı çocuklarının
sosyalleşmesini, takıma uyum sağlamasını,
iyi ve aranılan arkadaş olmasını haklı olarak
istiyorlar. Ancak doğumundan itibaren
egosantrik yapıda olan yani her şeyi kendine
dayandıran, kendine bağlayan, her şeyde
kendi görüş açısından hükümde bulunan,
her şeyde kendini esas alan ve kendi fikrini,
mantığını ve duygusunu hareket noktası,
örnek, ölçü ve merkez alan eğilimde olması,
grup içerisinde atlatılması ya da kısmi biçimde
vazgeçilmesi gereken durumlardır.

Bazen hoşlanılmayan durum ya da kişilere
kayıtsız kalabilmek gerekebilir. Ya da çok
da ilgisini çekmeyen bir etkinliğe katılmak
olasıdır. Bir başka örnek de bir etkinlikten bir
başkasına geçişte sorun yaşamamak olabilir.
İşte burada çocukların da bizler gibi kamu
alanlarında var olabilmeleri için gerekli ön
koşulları sağlanması önemlidir. Anne babalar
ile okul ve öğretmenlerin işbirliği esası her
zamanki gibi hassas noktalardan biridir.

CITYÇOCUK

0-2 yaş döneminde ortaya çıkan, konuşma
ve iletişim problemleriyle kendini belli
eden uyaran eksikliği, erken tanı ve terapi
süreciyle tedavi edilebiliyor.
DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Dil ve Konuşma Terapisti Mehmet Hayri
Mazlum Şahin, uyaran eksikliğiyle
ilgili merak edilen konularda
bilgi veriyor.

Ç

OCUĞUNUZ yeterli düzeyde
konuşamıyor, akranlarıyla iletişimde
ve etkileşimde sorunlar yaşıyorsa…
Davranış problemleri sergiliyor,
istediği olmayınca ağlayıp bağırıyorsa… İnatçı
ve sinirliyse… Sosyal uyumu yeterli değilse,
davranış sorunları varsa bunun nedeni
uyaran eksikliği olabilir. Uyaran eksikliğinin,
otizmle sık sık karıştırılan bir sorun olduğunu
söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Dil ve Konuşma Terapisti Mehmet Hayri
Mazlum Şahin, uyaran eksikliğini şöyle
anlatıyor: “Uyaran eksikliği, 0-2 yaş
döneminde çocuğun uyaranlara çok az maruz
kalması sonucu ortaya çıkar. Ebeveynden
bağımsız büyüyen, teknolojik aletlerle fazlaca
vakit geçiren çocuklarda görülür. Bu tip
durumlarda çocuk çevreden gelen sesler,
duyu, tat, şekiller, nesneler, kavramlar,
yönergeler, sosyal ortamlar, ebeveynler ile
geçirilen zaman, oyunlar gibi uyaranlara
ulaşamamış olur. 2 yaşından sonra genel
gelişimlerinde problemler görülmeye başlanır.
Repertuvarlarındaki sözcük sayısı çok azdır ya
da hiç konuşamıyordur. Sesli uyarılara cevap
vermediği için ebeveynler çocuklarında farklı
birçok problemden şüphelenebilir.”

EBEVEYNLERIYLE ILETIŞIMI
KISITLI OLAN ÇOCUKTA UYARAN
EKSIKLIĞI GÖRÜLEBILIYOR
Uyaran eksikliğini otizmden ayıran
en önemli etmenin uyaran eksikliği olan
çocukların sosyal iletişimi otizm tanısına
sahip çocuklara kıyasla daha iyi olması
olduğuna dikkat çeken Dkt. Şahin, uyaran
eksikliğini tetikleyen en önemli etmenlerin
yoğun televizyon, tablet ve telefon kullanımı,
genel gelişimsel sorunları, ebeveynlerle

UYARAN EKSiKLiĞi
OTiZMLE KARIŞTIRILIYOR
iletişimde kısıtlılık, zayıf duygusal bağlantı
ve duyusal uyarımların bozukluğu olduğunu
anlatıyor. Dkt. Şahin, uyaran eksikliğine bağlı
sorun yaşayan çocukların en sık gösterdikleri
davranış ve konuşma problemlerini şöyle
sıralıyor:
m Konuşma gelişiminin yaşıtlarından geri
olması,
m Sadece vokal sesler çıkarması veya
repertuarında birkaç sözcük ile konuşuyor
olması,
m Kendi istediği olmadığı zaman bağırma,
ağlama ve öfke krizleri,
m Konuşma anlaşılırlığının sınırlı olması,
m Söylenenleri bazen anlayıp bazen
anlamaması,
m Söylediğiniz şeyin kendi istediği ve
anladığı şekliyle yapıyor olması,
m Sosyal hayata, akranlara ve çevreye karşı
uyum sorunlarının yaşanması.

AILEDEKI EĞITIMLE TEDAVI
DAHA HIZLI ILERLEYEBILIR

Erken tanı ve doğru terapi süreciyle
uyaran eksikliği sorununun giderilebileceğini
anlatan Dkt. Şahin, bu durumun süresinin
ailenin çabasına, uzmanın yeterliliğine ve
çocuğun uyaran eksikliği derecesine bağlı
olarak değişebileceğini altını çiziyor. Uyaran
eksikliğinin uzman desteğiyle ortadan

kalkabilen bir durum olduğunu hatırlatan
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dkt.
Şahin, “Eğer belirtiler önemsenmez ise
ilerleyen dönemlerde çocukta duygusal
eksiklikler, akademik yetersizlikler, sosyal
geri çekilmeler ve psikolojik sıkıntılar
görülür. Uyaran eksikliğinde en önemli
nokta aile eğitimidir. Ailenin eğitimi ve
uzmanın öngörüleriyle çocuk tedavide daha
hızlı ilerleme sağlar. Çocuğun tablette ve
televizyonda geçirdiği süre 20 dakikadan
fazla olmamalı, bunun yerine çocuk aile ve
akranları ile sosyalleşmeli ve sosyalleşeceği
alanlarda bulunulmalı. Aile, uzmanın
verdiği eğitim planına harfiyen uymalı
evde çalışılmalı. Çünkü en doğal öğrenmeyi
ebeveynlerden ev ortamında öğrenir.
Ebeveynler uzmanla sürekli temasta olmalı ve
süreç etkileşim halinde yönetilmeli” diyor.
Dkt. Şahin, uyaran eksikliği olan
çocukların ebeveynlerine şu önerilerde
bulunuyor: “Çocuğunuzu mümkün
olduğu kadar çok uyarana maruz bırakın.
Çocuğunuzla sürekli iletişim halinde olun,
konuşurken göz kontağı kurmaya çalışın.
Çocuğun sosyal gelişimini destekleyin. Sık sık
dışarıya çıkarıp akranları ile oyun oynamasını
sağlayın. İşlevsel oyunlara ağırlık verin.
Televizyon, tablet ve telefon gibi teknolojik
aletlerden uzak tutun.
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Dr. Tolga Temel

www.tolgatemel.com

Çağımızın
en yaygın
sağlık sorunu:

OBEZiTE

Şişmanlık ya da tıbbi olarak Obezite olarak ifade
edilen durum; Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı
ile vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ
birikmesidir. ABD Ulusal Kalp Akciğer ve Kan
Enstitüsü’nün tanımına göre ise obezite, karmaşık,
çok nedenli ve süreğen olan kalıtım ile çevre
şartlarının etkileşiminden oluşan bir hastalıktır.
Her iki tanımda da obeziteden bir hastalık olarak
bahsedilmektedir.

Y

INE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Obeziteyi; ‘Vücut ağırlığının olması
gerekenden daha fazla olmasıdır’
şeklinde tanılar. Bu durumda
yağ dokusunun oranı diğer dokulara göre
artmıştır. Dünyada son 10 yılda obezite oranı
% 33 artmıştır. 20 yıl içinde dünyadaki en
önemli sağlık sorunu olması beklenen obezite,
birçok hastalığa neden olmakta ya da zemin
hazırlamaktadır. Bu hastalıkların başında
Metabolik Sendrom, Diyabet, Kalp damar
hastalıkları, Polikistik Over Sendromu vb...
gibi hastalıklar gelmektedir.
Şişmanlık, klinik muayeneler, boy ve ağırlık
ölçüleri alınıp bununla ilgili standartlarla
kıyaslanması, deri kalınlığının ölçülmesi gibi
yöntemlerle saptanır.
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Bir kişinin vücut ağırlığı beden kitle
indeksi ile ilgili standart değerler kullanılarak
hesaplanır.
Beden Kitle İndeksi (BKİ) = Vücut
Ağırlığı (kg) / Boy (m²)
BKİ (kg/ m²) <19.9 Zayıf
20.0-24.9 Normal
25.0-29.9 Hafif şişman
>30.0 Şişman
Artık günümüzde şişmanlık bir
hastalık olarak kabul edilmektedir. Çünkü
şişmanlık çeşitli yönlerden bireyin sağlığını
etkilemektedir.
Bu nedenle bu endekslerdeki sınırların
üzerindeki bireylerin fazla kilolarını vermeleri
gerekir.

Neden kilo alırız ve
vücudun bazı bölgeleri
daha fazla yağlanır?
ŞIŞMANLIK uzun süren bir enerji dengesizliği sonucudur. Bunun belli başlı nedenleri:
m Fazla yeme,
m Fiziksel hareketlerin azlığı,
m Psikolojik bozukluklar,
m Metabolik ve hormonal bozukluklardır.
Bunlar içerisinde en sık, en yaygın olanı
fazla ve dengesiz beslenmedir. Genetik
etkenler ve fiziksel hareketsizlik hem
şişmanlıkta hem de bölgesel yağlanmada
önemli faktördür.
Araştırmalarda normal anne babanın
çocukları arasında şişmanlık %8-9 iken,
anne-babadan birinin şişman oluşunda
çocuklardaki şişmanlık sıklığının % 40’a, her
ikisinin de şişman oluşunda % 80’e çıktığı
belirtilmiştir. Yalnız, bu durumun kalıtımsal
bir değişkenlikten çok, ailenin beslenme
alışkanlığından ileri geldiği sanılmaktadır.
Genellikle evde pişirilen yemeklerin enerji
değerinin yüksek oluşu, ailenin bütün
bireylerinin fazla enerji tüketmesine yol
açmaktadır. Genellikle hareketsiz kimseler,
hareketli olanlar kadar yemektedirler. Bu
durumda, hareketsiz olanların enerji dengesi
bozulmaktadır. Ağır işte çalışanlar arasında
şişman kimselere çok az rastlanmasına
karşılık, oturarak iş gören memurlar ve ev
kadınlarında şişmanlığın sık görülmesi,
fiziksel hareketlerin, vücut ağırlığı üzerine
etkisini açık olarak göstermektedir.
Obezite; tüm bu faktörler ve genetik
özelliklerinde etkisi ile vücutta yaygın bir
yağlanma ve bazı vücut bölgelerinde aşırı
birikimler olarak kendini gösterebilmektedir.

CITYSAĞLIK

Bölgesel zayıflama ne demektir?
BÖLGESEL zayıflama vücudun göbek, bel,
basen gibi belli bölgelerinde birikmiş yağların
azaltılması için kullanılan yöntemlerdir.
Daha önce belirttiğim gibi bireylerin genetik
yapısına, beslenme alışkanlıklarına ve hareket
etme rejimlerine bağlı olarak yağlanma

tüm vücuda eşit oranda dağılmaz ve belli
bölgelerde birikebilir.
Yağ hücrelerini çevreleyen dirençli zar ve
hücreler arası güçlü bağlardan dolayı bu tip
yağ birikmiş bölgeler diyet ve sporla ancak
belli bir noktaya kadar inceltilebilir.
Bölgesel incelme yöntemleri ile yağ
hücrelerinin kırılarak ve küçültülerek
yağın katı halden sıvı hale geçirilmesi
amaçlanmaktadır. İhtiyaç olan bölgede
yapılan bölgesel zayıflama uygulaması
neticesinde sıvılaşan yağlar vücut
dolaşım sistemine katılır ve vücut
tarafından yakılabilir hale gelir.
Başarılı bir uygulama sonucunda
işlem yapılan bölgenin inceldiği ve
vücut çevresinin azaldığı gözlenir.
Sıvılaşarak dolaşım sistemine
katılmış yağlar diyet ve egzersiz
yöntemleri ile rahatlıkla enerjiye
dönüştürülebilir.

Doğum sonrası, karın
bölgesindeki yağlanma,
bel bölgesinde yağlanma
için ne yapılabilir?
Ne tür program
uyguluyorsunuz?
DOĞUM sonrası birçok kişi fazla kilolarını
verse bile karın ve bel bölgesindeki kiloları
veremediğini belirterek bize başvurmaktadır.
Hem doğum sonrası hem de başka nedenlerle
biriken yağlanmalarda biz kombine bir metot
uyguluyoruz. Hem soğuk hem de sıcak yağ
parçalama yöntemlerini uyguluyoruz. Bu
sayede daha etkin ve hızlı bir sonuç alma
imkanımız oluyor. Ayrıca gerektiğinde bu
yöntemleri vakum drenaj, pressoterapi gibi
ek yöntemlerle destekliyoruz. Bu programlar
her birey için yapısına ve ihtiyacına göre
belirleniyor. Bu tedavinin ilk ve bence en
önemli kısmı. Bu konuda yeterli tecrübesi
olan bir hekim tercih edilmeli mutlaka. Çünkü
sorunu ve çözümü doğru belirlemeseniz
sonuç almak imkansız olur. İkinci aşama
uygulamalar için seçilecek cihazlar. Tabi ki
bunlar için cihazlarınızın uygun ve yeterli
olması gerekiyor. Maalesef piyasada çok
fazla ve etkinliği kanıtlanmamış cihaz var. O
nedenle başvuracağınız merkezdeki cihazlar
hakkında mutlaka bilgi edinin.
Sonuç olarak; kilo kaybının, sağlıklı bir
yaşam için ilk adım olduğunu unutmayınız.
Özellikle karın ve bel bölgelerindeki
yağlanmanın azaltılması;
m Şişmanlıkla ilişkili hastalıkların riskini,
m Kan basıncını,
m Kan şekerini,
m Kan yağlarını (kolesterol ve
trigliseridleri),
m Erken ölüm riskini azaltır.
m Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27
drtolgatemel
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HACKER’LAR KREDi
KARTI BiLGiLERiNi

NASIL ÇALIYOR?

Gün geçtikçe kredi kartı
bilgileri hacker’lar için daha
cazip bir hedef haline geliyor.
Bu dolandırıcılık her yıl on
milyarca dolar zarara neden
oluyor. Çalınan kredi kartı
bilgileri, kullanıcılar için kritik
riskler oluşturuyor. Riskler
karşısında kullanıcıların tedbir
alması ve özellikle online
ödemelerde her zaman sanal kart
kullanmaları gerektiğinin altını
çizen Bitdefender Antivirüs’ün
Türkiye distribütörü Laykon
Bilişim’in Operasyon Direktörü
Alev Akkoyunlu, hacker’larin
kredi kartı bilgilerini çalmak için
izlediği 6 yolu ve alınabilecek
önemli tedbirleri sıralıyor.
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Alev
Akkoyunlu

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

K

REDI kartı, kullanıcıların günlük
işlemlerini yapmaları için hızlı ve pratik
bir yoldur ancak kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartı bilgilerinin çalınma
ihtimalinin her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Son yıllarda yaygınlaşan kredi
kartı dolandırıcılığı hacker’lar için ciddi bir kazanç kapısı haline geliyor. Hacker’lar tarafından
çalınan kredi kartı bilgileri kullanıcılara büyük
finansal zararlar verdiği gibi kişilerin gizliliği
ve güvenliğini de zedeliyor. Öyle ki yetkili
olmayan kişiler kart bilgilerini ele geçirdiğinde
kişinin hesabında yetkisiz satın almalar ve para
çekme işlemleri yapabiliyor. Bu tür bir dolandırıcılık karşısında tedbirli olmanın ve özellikle
online ödemelerde sanal kart kullanımının
önemini vurgulayan Laykon BilişimOperasyon
Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı dolandırıcılığını önlemek adına hacker’larin kredi kartı
bilgilerini çalmak için izlediği en yaygın 6 yolu
ve alınabilecek önemli tedbirleri sıralıyor.

HACKER’LARIN KART BILGILERINI
ÇALMAK İÇIN İZLEDIĞI 6 YÖNTEM:

m Kimlik avı saldırısı için önce güven
kazanıyorlar. Kimlik avı saldırılarında hacker’lar,
güvenilir bir kuruluş gibi davranıyor. Sektörde
en bilinen şirketlerin çalışanı ya da uzman
bir satıcı gibi hareket ederek sizinle iletişime
geçen hacker’lar, kredi kartı bilgilerini talep
ediyor.Kimlik avı saldırısının önüne geçmenin
en iyi yolu sağduyulu davranmak ve talebiniz
dışında sizinle iletişime geçen kurumlara kişisel
ve finansal bilgilerinizi asla vermemektir.
m Kredi kartlarını taklitediyorlar. ATM ve
POS makinesine takılan kredi kartlarındaki veriler, kopyalama cihazları kullanılarak hacker’lar
tarafından taklit edilebiliyor. Bu cihazlar, kredi
kartı numaralarını ve PIN’leri kolayca kopyalayarak hacker’ların verilerinize ulaşmasına ve
böylelikle kendileri için çeşitli kazanç kapıları
oluşturmalarına sebep oluyor. Bu tür bir durum karşısında kişilerin ATM ve POS cihazlarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle temassız
ödemeleri destekleyen POC cihazlarında işlem
yapmak daha güvenilir bir tercih.
m Kötü amaçlı yazılımları kullanıyorlar.
Hacker’lar, kredi kartı verilerini çalmak için tüm
dijital araçları kullanabiliyor. Bunun için çeşitli
casus yazılımlarına yönelen hacker’lar, bu
yazılımlar aracılığıyla özellikle online alışverişte

kullanılan kredi kartlarını ve kart doğrulama
kodlarını kaydedebiliyor. Bu tür saldırıları
önlemek amacıyla kişilerin cihazlarına kötü
amaçlı ekleri ve bağlantıları engelleyecek özel
bir güvenlik çözümü yüklemeleri, bilinmeyen
kaynaklardan gelen bağlantıları açmamaları
gerekiyor.
m Veri sızıntılardan faydalanıyorlar. Bankalar
siber tehditlere karşı oldukça hassas olsa da
hacker’lar kimi zaman veri ihlallerine ve veri
sızıntılarına sebep olabiliyor. Veri ihlallerini
önlemek zor gibi görünse de kullanıcıların her
zaman banka hesaplarındaki şüpheli faaliyetleri izlemesi gerekiyor. Bazen siber saldırganlar küçük meblağlar ile yetinebiliyor. Bu tip
harcamaların kredi kartı sahibinin dikkatinden
kaçma olasılığı daha yüksek. Ek olarak, şüpheli
durumlar karşısında kullanıcılar, kendilerini
uyarabilecek ve aksiyon almalarını sağlayacak
kapsamlı bir kimlik hırsızlığı koruma hizmeti de
kullanabilirler.
m Herkese açık Wi-Fi alanlarını kullanıyorlar.
Hacker’lar alışveriş merkezleri, havaalanları
ve kafelerde halka açık olan ancak güvenli
olmayan Wi-Fi ağları aracılığıyla kredi kartı bilgileri dahil pek çok bilgiyi ele geçirebiliyor. Bu
nedenle kullanıcıların bu tür ağlara bağlandıklarında online alışveriş ya da bankacılık işlemi
yapmamaları ve bağlandıkları durumda VPN
kullanmaları gerekiyor.
m Çöp kutularını karıştırıyorlar. Hırsızlar,
kullanıcıların kart ekstrelerine ve diğer bilgilerine ulaşmak için çöpleri karıştırabiliyor. Bu
yöntem, eski bir yöntem olsa da günümüzde
dolandırıcılar tarafından hala kullanılabiliyor.
Bu yüzden kullanıcılar önemli bilgilerini çöpe
atmadan önce belgeleri üzerindeki kişisel ve
finansal bilgiler okunmayacak şekilde parçalamaları gerekiyor.
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Jinekolojik
kanserler
hakkında
Doğru bilinen

6 yanlış!

Ülkemizde meme kanserinden sonra kadınlarda
en sık görülen jinekolojik kanserleri rahim, rahim ağzı ve
yumurtalık kanseri oluşturuyor. Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Başkanı ve Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete
Güngör geride bıraktığımız eylül ayının Jinekolojik
Kanserler Farkındalık Ayı olması sebebiyle yaptığı
açıklamada, jinekolojik kanserler hakkında doğru bilinen
6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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J

INEKOLOJIK Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mete Güngör; “Jinekolojik
kanserler kadınlarda en sık görülen
ilk 10 kanserden 3’ünü oluşturuyor.
Bunlardan yumurtalık kanseri 5. sırada,
rahim kanseri 7. sırada, rahimağzı kanseri
de 9. sırada yeralıyor. Bu kanserler arasında
sadece rahimağzı kanserinin etkili bir tarama
programı bulunuyor. Yumurtalık kanseri
son derece sinsi olduğundan genellikle tanı
konulduğunda ileri evreye ulaşmış oluyor.
Rahim kanseri ise genellikle menopoz sonrası
kanama ile kendini gösterip, erken teşhis
edildiğinde büyük bir kısmını tamamen tedavi
edebiliriz. Yumurtalık ve rahim kanserinin
etkili bir tarama programı olmasa da düzenli
aralıklarla yapılacak jinekolojik muayenelerle
hastalığın erken teşhisi ve tedavisi mümkün
olabiliyor” diyor.
Kadın kanserleri konusunda
toplumsal farkındalık olmadığı için,
çoğunlukla kanserlere ileri evrede
tanı konulduğunu, toplumda
doğru bilinen bazı yanlışların
da erken tanı imkanını ve
tedaviyi olumsuz etkilediğini belirten Prof.
Dr. Mete Güngör,
Eylül-Jinekolojik
Kanserler Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı
açıklamada,
jinekolojik kanserler hakkında
doğru bilinen 6
yanlışı anlattı,
önemli uyarılar
ve önerilerde
bulundu.

Ailemde hiç kanser
yok, dolayısıyla risk
altında değilim:
YANLIŞ!

HPV tespit edildiğinde
konizasyon yapılırsa
HPV’den kurtulurum:
YANLIŞ!

DOĞRUSU: Yakın aile bireylerinde kanser
olmasının riski artırdığını belirten Prof. Dr.
Mete Güngör, kanserlerin büyük kısmının
herhangi bir mutasyon veya aile hikayesi
olmadan çevresel ve hormonal faktörler ile
yanlış yaşam alışkanlıklarından meydana
geldiğini söylüyor. Tüm türler incelendiğinde
sadece yüzde 10-15 arasında kalıtsal kanser
türüne rastlandığını kaydeden Prof. Dr.
Mete Güngör şöyle konuşuyor: “Bu türler
genellikle; meme, yumurtalık ve kalın bağırsak
kanserleridir. Örneğin; kalıtımsal geçen
BRCA1 ve 2 mutasyonları varsa meme kanseri
olasılığı yüzde 85, yumurtalık kanseri olma
ihtimali ise yüzde 20-40 civarındadır. Ama
ailede bulunan bu genler çocuklara aktarılsa
bile kanser olasılığı yüzde 100 demek değildir.
Ayrıca bu çok bilinen mutasyonlar dışındaki
bazı genetik bozukluklarda da kanser kalıtsal
olabilir.”

DOĞRUSU: Prof. Dr. Mete Güngör “HPV
enfeksiyonunun tespit edilmesi rahimağzında
bir bozukluk olduğunu göstermez. Eğer smear
testinde hücre anormallikleri görülür ve kolposkopik biopside rahimağzında kanser öncesi lezyon denilen bir bozukluk tespit edilirse o zaman
cerrahi işlemle (konizasyon) temizlenir. Yapılan
bu işlem sadece rahimağzındaki bu hücresel bozuklukları temizler, HPVvirüsünü temizlemez.
HPV virüsü rahimağzındaki normal hücreler
içinde bulunmaya devam eder. HPV sadece
bağışıklık sistemi sayesinde temizlenir” diyor.

Hiçbir şikayetim
yok. Neden kanser
taraması yaptırayım
ki?: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Jinekolojik kanserler arasında
rahimağzı kanserinin tarama programı
bulunuyor. Tarama 21 yaşında başlıyor ve
70 yaşına kadar 3 yılda bir devam ediyor. Bu
kanserler belirti verdiğinde ‘geç kalınmış’
olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kanser
taramasının herhangi bir belirti olmadan
yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr.
Mete Güngör “Düzenli rahimağzı kanseri
taraması yaptıran kadınlar çok nadiren
rahimağzı kanserine yakalanırlar. Yumurtalık
kanserlerinin ve rahim kanserinin etkili bir
tarama yöntemi yoktur. Ancak herhangi
bir şikayet olmasa da düzenli aralıklarla
jinekolojik muayenelerin yapılması bu
hastalıkların erken tanısının konulabilmesine
ve tedavi edilebilmesine olanak sağlar.” diyor.

Rahim ağzı kanseri
kalıtsal olarak
aileden gelir:
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin
nedeninin, cinsel yolla bulaşan HPV virüsü
olduğunu belirten Prof. Dr. Mete Güngör,
ancak bu virüsü alan herkesin kanser
olacağının da düşünülmemesi gerektiğini
söylüyor. Rahim ağzı kanserinde ailesel bir
geçiş bulunmadığını kaydeden Prof. Dr. Mete
Güngör, ailesinde rahim ağzı kanseri olanların
fazladan bir risk altında olmadığına dikkat
çekiyor.

HPV enfeksiyonu
geçirdiğim için artık
aşı işe yaramaz:
YANLIŞ!
DOĞRUSU: HPV enfeksiyonu geçirmiş olsun ya da olmasın 45 yaşına kadar erkek-kadın
herkese aşı HPV aşısı yapılabileceğini belirten
Prof. Dr. Mete Güngör şöyle konuşuyor: “Aşı;
mevcut HPV enfeksiyonunu tedavi etmez, korunmak için yapılır. Ancak yapılan çalışmalar;
HPV nedeniyle rahimağzında meydana gelmiş
bozukluklardan sonra HPV aşısı yaptıranlarda,
aşı yaptırmayanlara göre daha büyük oranda
iyileşme olduğunu göstermektedir. HPV aşıları 3 doz halinde toplam 6 ay içinde yapılır. Bu
3 doz yapıldıktan sonra bir daha tekrarlanmasına gerek yoktur. Aşılar içinde bulunan HPV
tiplerine karşı ömür boyu koruma sağlarlar.”

Jinekolojik
kanserlerin tedavisi
sonrası çocuk sahibi
olunamaz: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Üreme çağında, çocuk sahibi
olmak isteyen kadınlarda kanserin evresine
göre tedavi yapılarak, hastanın doğurganlığının
korunması mümkün olabiliyor. Jinekolojik
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör “Rahim kanseri üreme çağında çok nadir görülür
ancak üreme çağında görülen hastalık erken
evrede ise 6-12 ay hastalığı hormonal tedavi ile
baskılayıp hastalara çocuk sahibi olabilmeleri
için fırsat sağlanabilir. Yumurtalık kanseri her
yaşta görülebilir. Genç hasta grubunda hastalık
tek bir yumurtalıkta sınırlı ise diğer yumurtalık
ve rahim korunarak ameliyat yapılır. Rahimağzı
kanseri de erken yaşlarda görülebilir. Hastalık
erken evrede ise rahim gövdesi korunarak sadece rahimağzı çıkartılarak ameliyat yapılabilir ve
böylece doğurganlık kapasitesi korunur. Eğer
rahim korunamayacak durumda ise yumurtalıklar korunur ve ameliyat sonrası olası ışın
tedavisinin etkisinden korumak için karnın üst
bölgelerine asılarak ışın tedavisi alanından çıkartılır. Bu sayede hasta gelecekte isterse kendi
yumurtaları ile taşıyıcı anneden çocuk sahibi
olabilir.” diyor.
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Okul fobisinin
nedeni anneler mi?
Okulların açılmasıyla birlikte hem ebeveynler hem de çocuklar
için ‘Okul Fobisi’ kâbusu tekrar gündeme geldi. Okula uyum
sürecinin yarattığı sorunlar hem aileler hem de çocukları daha
derin endişelere sevk ediyor. Ebeveyn ve çocuklar için sıkıntılı
bir sürece işaret eden ‘Okul Fobisi’ kavramını Eğitim Danışmanı
ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu değerlendirdi.

K

ARCIOĞLU, “Anneler okul fobisinin
tetiklenmesinde ana faktör olabiliyor. Aşırı koruyucu anneler okul
fobisini tetiklediğinden annelerin
bu konuda biraz daha dikkatli davranması
gerekiyor.” dedi.

OKUL KORKUSU MU YOKSA
OKUL FOBISI MI?
Okul fobisinden söz ederken pek çok
ebeveyn için okul korkusu mu yoksa okul
fobisi mi gibi bir kafa karışıklığı ortaya çıkar.
Okula gitme konusunda isteksizlik olması
korku ile ilişkilendirilse de bu isteksizliğin
çok şiddetli bir kaygıyla bütünleşmesi okul
fobisini gündeme getirir. Ebeveynler için bu
iki kavram arasındaki farkı doğru bir şekilde
değerlendirmek ve çocuğa buna göre davranmak gerekir. Özellikle fobinin varlığını tespit
ederken birkaç haftalık kaygının varlığını ve
okulun bütün çabalara rağmen okula ısınamadığını gözlemlemek gerekiyor.
Çocuğun okul fobisi olduğunu belirlemek
çoğu zaman zorlayıcı olsa da sıkıntı, ağlama,
sinirlilik hali, uykusuzluk ve saldırganlık gibi
etkenler önemli birer ipucu. Okul açıldığında
artan mide ağrıları ya da bitmek tükenmek
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bilmeyen baş ağrıları da okul fobisinin birer
göstergesi olabiliyor.

AŞIRI KORUYUCU ANNELIK
OKUL FOBISINI TETIKLIYOR!
Okul fobisinin ortaya çıkmasında farklı
faktörlerden söz edilirken aşırı koruyucu anne
olmak da bu sorunu tetikleyebiliyor. Çocuklara evde kol kanat geren annelerin çocukların
bütün arzularını yerine getirmesi ve çocuğu
bütün tehlikelere karşı bir kalkan göreviyle
koruması okul fobisine zemin hazırlıyor. Aşırı
özenle büyütülen ve her isteği yerine getirilen
çocuğun okulda karşılaştığı zorluklar ve akranlarıyla yaşadığı problemler nedeniyle okuldan
uzaklaşmaya başladığı gözlemleniyor.
Anneler tarafından farkında olunmayan bu
durum çocuğun okul ile iyi ilişkiler kurmasında önemli bir engele dönüşüyor. Üstelik onu
koruyan anneden kopmak istemeyen çocuk,
okula karşı bir cephe oluşturmaya başlıyor.
Peki, bu sorunu çözmek imkânsız mı?

OKUL FOBISININ NEDENI SIZSENIZ
ÇÖZÜMÜ DE SIZSINIZ!
Bir anne olarak çocuğunuzu aşırı korumanın sonucunda okul fobisini tetiklemişseniz
bu problemi çocuğunuzla birlikte aşmayı
denemelisiniz. Özellikle çocuğunuzu heyecanlandıracak bir okul alışverişi, okula gidişte çocuğunuza eşlik etmek, okul çıkışında endişeye
neden olacak gecikmelere neden olmamak ve
çocuğa okulun iyi bir yer olduğunu aşılamak
önemlidir. Sorunun çözülmesinde özenli bir
yaklaşım okul fobisinden kurtulmayı kolaylaşacaktır.

CITYÖNERİ

GIDALARIN
FAYDASINI
ARTIRMAK iÇiN

H

27 ÖNERi

ANGI besinin nasıl pişirilmesi
gerektiği, neyin yanında tüketilirse faydasının artacağı, saklanma
koşulları gibi birçok etkenin sağlıklı
beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini
arttıracak 27 öneride bulundu:
m Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.
m Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika
pişirmek yeterli.
m Demir emilimi için C vitamininden zengin
besinler tüketilebilir. Örneğin etin yanında bol
limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir
salata yiyin.
m Zerdeçalı karabiber ile sıcak yemeklerde
kullanabilirsiniz.
m Demlediğiniz yeşilçaya 1 tatlı kaşığı doğal bal
ekleyerek antioksidan değerini artırabilirsiniz.
m D vitamini takviyelerinizin K2 destekli olmasına dikkat edin.
m Karanfili havanda ezerek veya öğüterek
çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

Temelde sağlıklı gıdalar tüketiyor olsak bile
besinlerden yeterli verimi alamıyor olabiliriz.
Hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiği,
neyin yanında tüketilirse faydasının
artacağı, saklanma koşulları gibi birçok
etkenin sağlıklı beslenmenin temelini
oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Örnek, besinlerin olumlu etkilerini
arttıracak 27 öneride bulundu:

m Ceviz fındık badem gibi yağlı tohumları çiğ
olarak tüketin.
m Keten tohumunu öğütmeden saklayın.
Tüketeceğiniz zaman 1-2 tatlı kaşığı öğütüp
bekletmeden kullanın.
m Tereyağını sade yağ haline getirerek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.
m Balık kızartıldığında Omega-3 azalır. Balığı
fırın veya ızgara şeklinde pişirebilirsiniz.
m Kurubaklagilleri bir gece önceden ıslatın ve
hatta filizlendirdikten sonra pişirin.
m Domatesi pişirmek likopenden daha fazla
faydalanmayı sağlar.
m Süt yerine yoğurt veya kefir tüketin. Kefirin
sindirimi daha kolaydır ve probiyotik kazanmış
olursunuz.
m Rafine değil, kabuklu, lifli olan tam tahılları
tercih edin.
m Zeytinyağını sızma olarak kullanın, ışıksız
ortamda saklayın.
m Tuzunuzu iyot kaybına neden olmamak için
ışıksız ortamda saklayın.
m Muz, elma, kiviyi olgunlaşmamış olarak
tercih edin.

Tuba
Örnek

m Yaprak ve çiçeklerinden yararlandığımız
bitki çaylarını uzun süre kaynatmayın, 5 dakika
demlemek yeterli.
m Sebze yemekleri ve salatalarda zeytinyağı kullanmak vitamin ve mineral emilimini
arttırır.
m Faydalı bağırsak bakterilerini arttıran (probiyotikler) fermente ürünler tüketin.
m Yeşil sebzeleri bıçakla keserek değil elinizle
bölerek hazırlayın.
m Sebze ve meyveleri kesip doğradıktan sonra
bekletmeden tüketin.
m Pişmiş yemeğinizi 2 saatten fazla oda
sıcaklığında, buzdolabında ise 2 günden fazla
bekletmeyin.
m Stresinizi yönetin. Stres sindirimi olumsuz
etkiler, besin öğeleri işe yaramaz hale gelir.
m Sigara besin emilimini azaltır, sigara dan
uzak durun.
m Çay ve kahvenizi yemekten 1 saat sonra
tüketin.
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Erteleme davranışından
kurtulmak mümkün!
İşlerinizi sürekli son dakikaya bırakıyor, ertelemekten vazgeçemiyorsanız bu sorun
bir probleme dönüşebiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Sedef Yıldırım,
erteleme davranışını ertelemenin yollarını anlatıyor.

K

IMI zaman hayatın yoğunluğundan, kimi zaman yapılacak işlerin
çokluğundan ya da o an başka bir
şey yapmak istediğimiz için bazı
şeyleri erteleyebiliyoruz. Ancak bazen ufak bir
erteleme çok büyük sorunlara dönüşebiliyor.
Kendi kendimize “Daha sonra yaparım. Daha
vakit var, hallederim” gibi sözler söyleyip belki
de en önemli işlerimizi son dakikaya bırakıyor
ve strese giriyoruz. Çok kolay yapılabilecek bir
işi kendimiz için zor bir hale getirebiliyoruz.
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk.
Sedef Yıldırım, erteleme davranışıyla başa
çıkmanın ipuçlarını veriyor.
“Hepimiz bazen işlerimizi erteleyebiliriz”
diyen Psk. Yıldırım, buradaki asıl sorunun bu
erteleme davranışının sıklığında, kişinin günlük hayatına olan etkisinde ve kişiye verdiği
rahatsızlıkta yattığına dikkat çekiyor. Bir iş
ertelendiğinde kişi o an için rahatlamış hissetse bile belli bir süre sonra bu rahatlığın strese
dönüştüğünü anlatan Psk. Yıldırım, şöyle
devam ediyor: “Kişi erteleme davranışının ona
daha iyi geldiğini düşünerek bu stresle baş
etmek için erteleme davranışını tekrarlar. Bu
döngü işin yapılması gereken son ana kadar
devam eder. Bu son anda ise kişi işini yapamayacağını, belki de onun için çok zor olduğunu
düşünür, bu stres yüzünden yetersiz hisseder
ve bu durum kişinin hem duygu durumunu
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hem de yaşamsal işlevini etkiler. Bu erteleme
yapılacak bir iş değil, kişinin kendi özel yaşamına yönelik bir aktivite de olabilir. Kendini
iyi hissetmesini sağlayacak şeyleri erteleyen
bir kişi sonunda “Neden iyi hissetmiyorum?”
sorusunu sorar. Bazen de tam tersi olarak
kişiler kendilerini yetersiz, başarısız hissettikleri için erteleme davranışına başvurabilir.”
Kişinin erteleme davranışının sağladığı
haz yüzünden yapması gereken şeyleri tekrar
tekrar ertelediğinin altını çizen Psk. Yıldırım,
çözüm için şunları öneriyor: “Ertelemeden

aldığınız hazzı başka şeylerde aramak,
erteleyeceğiniz işi yapıp sonrasında kendinizi
ödüllendirmek çözüm olabilir. Bu şekilde hem
ertelemeyi ertelemiş hem de alınan hazzı başka şeylere yönlendirmiş olursunuz. Günlük
olarak yapılacak şeyler listesi hazırlamak ve
buna uyduğunuzda kendinizi ödüllendirmek,
iyi hissettiğiniz zamanda ertelenen bir işi yapmak, kendinizle ilgili farkındalık kazanarak
hangi tür şeyleri ertelediğinizi tespit etmek de
erteleme davranışını yenmek için yapılabilecekleriniz arasında yer alır.”

CITYEKONOMİ

18 – 60 yaş arasındaki 50.8
milyon nüfusun yüzde
40’ının kripto varlıklarda
yatırımı olduğu ülkemizde,
her geçen gün kripto
varlıklara olan ilgi artmaya
devam ediyor. Yüzde 66’sının
kripto para ekosisteminin
farkında olduğu yaklaşık 33.5
milyon kişi ise her an kripto
para borsalarını kullanıyor
veya kullanmak üzere. Hal
böyleyken, piyasaya yeni
dahil olacak yatırımcıların
doğru kripto para borsa
seçimine dikkat etmesi
büyük önem taşıyor. KuCoin,
kripto para borsası seçerken
dikkat edilmesi gereken 3
temel noktayı yatırımcılarla
paylaşıyor.

K

RIPTO para ekosistemine dahil
olan kullanıcı sayısı her geçen gün
artmaya devam ediyor. Bununla
orantılı olarak piyasada varlık gösteren kripto para borsalarının sayısında da artış
yaşanıyor. Yatırımcılar her geçen gün yeni bir
borsa adı ile karşılaşırken bir yandan da birçok
kötü niyetli oluşum sebebiyle de zaman zaman mağduriyetler oluşabiliyor. Yatırımcıların
mağdur olmaması için ise kripto para borsası
seçiminde dikkatli olmak daha da önemli bir
hale geliyor.
Kripto para piyasasına yeni adım atacak
yatırımcıların öncelikle işlem yapacakları
platformu belirlemesi gerekiyor. Bu platformları seçerken ürün çeşitliliği, güvenlik, para
yatırma-çekme opsiyonları gibi birçok faktör
devreye giriyor. KuCoin Türkiye Ülke Müdürü
Mete Umut Elmas, kripto para borsası seçerken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları
sıralıyor.

Kripto para
çeşitliliği
KRIPTO para piyasası hızla gelişen ve
büyüyen bir piyasa olup içerisinde binlerce
coin ve token bulunduruyor. Güvenlik
gerekçeleri, projenin yetersiz olması ve benzer
sebeplerle her ne kadar tüm coin/token’lar
listelenmese de borsaların kullanıcılara
geniş bir yelpaze sunması oldukça önemli.
Bu sayede yatırım yapılabilecek kripto
varlıkları sınırlandırmak zorunda kalmayan
yatırımcılar, tüm varlıklarını tek bir yerde
toplayabiliyor. Örneğin, dünya’nın en
büyük altcoin borsası KuCoin, 700’den fazla
kripto varlıkta 1200’den fazla işlem çiftiyle
yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpaze
sunuyor. Kullanıcılar böylece daha çok fırsat
yakalama şansı elde edebiliyor.

KRiPTO PARA BORSASI
SEÇERKEN DiKKAT
EDiLMESi GEREKENLER
Kullanıcı deneyimi ve
ürün çeşitliliği
KOLAY ve anlaşılabilir arayüze sahip
olan borsalar yatırımcılar tarafından sıklıkla
tercih ediliyor. Sade ve anlaşılır bir arayüze
sahip olmasının yanı sıra kripto para borsası
seçerken, borsanın sunduğu ürün çeşitliliği de
önemli etkenlerden biri.
Kripto para piyasaları alım-satım
yapmanın yanı sıra varlıkları stake etme,
likidite sağlayıcısı olma, NFT hizmetleri gibi
birçok olanak tanıyor. Seçilecek kripto para
borsasının ürün penetrasyonu konusunda
en iyi gayreti gösterirken kullanıcı dostu
arayüzünden feragat etmediğine emin olmak
gerekiyor.

Güvenlik
Kripto para yatırımcıları kripto para
borsalarına üye olurken çeşitli bilgilerini
paylaşıyor. Ama bunun da ötesinde üye
olduktan sonra platformlara hem para
yatırıyorlar hem de yatırımlarını yine
platformlarda tutabiliyorlar. Tüm bu
sebeplerden dolayı kripto para borsasının
seçimlerinde maksimum seviyede önlem
alındığından emin olmak gerekiyor. Kripto
para borsası KuCoin, yatırımcılarının
varlıklarının tamamına yakın bir kısmını
soğuk cüzdanlarda depolayarak internet
erişiminin getirebileceği siber güvenlik
açıklarına karşı korurken, kurduğu sigorta
fonuyla da yatırımcılarının varlıklarını
güvence altına alıyor.
Yukarıda belirtilen üç ana maddenin yanı
sıra işlem hacminin yüksek olması, şeffaflık
ilkesini benimsemesi ve teknik destek
hizmetlerinin sunulması yine kripto para
borsası seçerken dikkat edilmesi gereken
önemli konular arasında yer alıyor.
KuCoin, 2022 yılının Eylül ayında
5’inci yılını kutlarken, ilk günden bugüne
kullanıcılarına en üst düzey deneyimi sunmak
için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
*Veriler, KuCoin’in 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği
anketin sonuçlarına dayanmaktadır.
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2022 YAZININ EN ÇOK TERCiH
EDiLEN TATiL BÖLGELERi

ANTALYA VE iZMiR

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com 2022 yaz sezonu
verilerini açıkladı. Verilere göre mobil uygulama üzerinden
en fazla uçak ve otobüs bileti satın alan ve otel rezervasyonu
gerçekleştiren seyahat severlerin yaş ortalaması 32, en fazla tercih
edilen tatil destinasyonlarıysa Antalya ve İzmir oldu.

2

022 yılı yaz sezonunun yavaş yavaş
sona ermesiyle Türkiye’nin seyahat
sitesi Enuygun.com yaz sezonuna
dair seyahat verilerini açıkladı. İzmir
ve Antalya bu yaz tatil için en fazla tercih
edilen destinasyonlar oldu.

MOBIL UYGULAMA KULLANIMI
ERKEKLERDE DAHA YAYGIN
Yeni özellikleriyle her ay kullanıcı oranını
arttıran ve daha çok kişinin uygun fiyatlarla
seyahat etmesine olanak sağlayan Enuygun.
com verilerine göre uygulama üzerinden
satın alma işlemi yapan kişilerin yaş ortalaması 32 olurken, mobil uygulamadan uçak
bileti satın alanların %58’i erkek, %42’si ise
kadın kullanıcılardan oluşuyor. Otobüs bileti
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Orkun
Özkan

oranlarına bakıldığında ise satın alma işlemini
mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren
kullanıcıların %53’ünün erkek %47’sinin de
kadın kullanıcılar olduğu görülüyor.

EN ÇOK KURBAN BAYRAMI DÖNEMINDE
SEYAHAT EDILDI
Enuygun’un analizine göre tüm yaz döneminde en çok uçak bileti satılan günler Kurban
Bayramı tatili tarihlerine denk geldi.Kurban
Bayramı’nın denk geldiği temmuz ayında
haziran ayına oranla otobüs bileti talebi %60
artarken, uçak biletine olan talep ise %200
artış gösterdi.

2022 YAZININ EN PAHALI
UÇAK BILETI FIYATI 62.910 TL
Enuygun.com’un paylaştığı verilerde ayrı
ayrı IOS ve Android kullanıcı istatistiklerine
de yer verildi. 2022 yaz verilerine göre IOS
kullanıcıları İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya
ve Adana şehirleri için uçak bileti almayı tercih
etti. Android telefon kullanıcıları ise İstanbul,
İzmir, Ankara, Antalya ve Diyarbakır lokasyonları için uçak bileti satın aldı. Enuygun
mobil uygulaması üzerinden satın alınan en
pahalı uçak bileti 62.910 TL fiyatıyla gidiş-dönüş Hannover – İzmir rotası için oldu.

alırken, en uygun fiyatlı rezervasyon ise gecelik 65 TL ile Pattaya’da yapıldı. Android kullanıcıları bungalov oteller, her şey dahil oteller,
İslami oteller, her şey dahil Antalya otelleri ve
Antalya İslami oteller gibi aramalar yaparken;
Sapanca bungalov oteller, bungalov oteller,
İstanbul’a yakın bungalov oteller, İslami oteller ve her şey dahil oteller ise IOS kullanıcıları
tarafından en çok aranan konseptler oldu.

ENUYGUN TICARET DIREKTÖRÜ
ORKUN ÖZKAN: YURT IÇI SEYAHAT EDECEK
KULLANICILAR UÇAK BILETLERINI ALIRKEN
HIZLI DAVRANMALI
Geride bıraktığımız yazla ilgili fikirlerini
dile getiren ve 2023 yılına dair öngörülerini
belirten Enuygun Ticaret Direktörü Orkun
Özkan konuyla ilgili “2022 yaz sezonunu tamamlarken aslında daha önce hiç karşılaşma-

dığımız bir şekilde, iç hatlarda arzın daraldığı
ve kullanıcıların yer bulmakta zorlandığı bir
dönem yaşadık. Bu dönemde teknolojinin
önemini bir kez daha gördük. Özellikle sunduğumuz “Fiyat Alarmı” gibi ürünlerle kullanıcılarımız ücretlerde yaşanan değişimleri takip
edip, kendilerine en uygun fiyata satın alma
işlemlerini tamamladılar. 2023 yılında da uçak
teslimlerindeki gecikmeler, global etkiler nedeniyle yakıt ücretinin seviyesinin aynı kalması
veya yükselmesi olası bir arz düşüşüne neden
olabilir. Bu nedenle iç hatlarda seyahat edecek
kullanıcılarımızın daha önce hiç olmadığı kadar erken davranarak seyahatlerini planlamaları gerekecek.” dedi.
Siz de Enuygun mobil uygulaması sayesinde bütçenize göre uçak bileti, otobüs bileti,
otel rezervasyonu ve araç kiralama seçimi
yapabilir, tatilinizi tek bir uygulama üzerinden
kolaylıkla planlayabilirsiniz.

2022 YAZINDA EN ÇOK OTOBÜS BILETI
ANKARA IÇIN ALINDI
Yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonları arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ön plana çıktı. Mobil uygulama
üzerinden alınan en uygun otobüs bileti fiyatı
10 TL ile İstanbul – Çorlu rotası olurken en
yüksek otobüs bileti sepet tutarı 3.996 TL ile
İstanbul - Van seferi için oldu.

EN PAHALI OTEL REZERVASYONU 95 BIN TL
Otel rezervasyonu verileri incelendiğinde seyahat severlerin en çok rezervasyon
yaptırdığı destinasyonlarda İstanbul, Antalya,
Ankara, İzmir ve Belgrad öne çıktı. Çocuksuz
seyahat eden yetişkinler %87’lik bir oranla en
çok otel rezervasyonu yaptıran kullanıcılar
arasında yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında otel
rezervasyonları incelendiğinde en pahalı sepet
tutarında 95 bin TL ile Antalya ilk sırada yer
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1 BARDAK
KEFiRLE GELEN

8 FAYDA

Tadındaki ekşilik nedeniyle pek çok kişinin
tüketmeyi tercih etmediği kefir, içerisinde
probiyotik bakteri de bulundurduğundan,
besin değeri yüksek, bağırsak sağlığını
destekleyici ve bağışıklığı güçlendirici bir
içecek olarak öne çıkıyor.

A

CIBADEM Altunizade Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Şengül Sangu Talak “Yoğurt gibi
mayalanarak elde edilen kefirin bir
bardağı (200 ml) 100 kalori enerji içeriyor.
Üstelik bir bardağıyla günlük kalsiyum
ihtiyacının yüzde 24’ünü, A vitaminin
yüzde 14’ünü, potasyumun yüzde 6’sını,
demirin de yaklaşık yüzde 2’sini karşılıyor.
Ayrıca B12 ve E vitaminleri ile fosfor, çinko,
folik asit ve magnezyum gibi mineraller
bakımından da oldukça zengin. Bu sağlıklı
içeceğe günlük beslenmede mutlaka yer
verilmelidir. Üstelik mayalanmadan sonra
sütün içerisindeki laktozun yüzde 75 azalması
sayesinde laktoz intoleransı bulunan kişiler
de rahatlıkla tüketebilir” diyor. Özellikle
yaz sıcağında serinletici bir sağlık deposu
olan kefirin ekşimsi tadını gidermek için yaz
meyvelerinden faydalanılabileceğini belirten
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu
Talak, bir bardak kefirle gelen 8 faydayı
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu;
meyvelerle tatlandırabileceğiniz üç de sağlıklı
tarif verdi…
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Kalp hastalığı
riskini azaltıyor
YAPILAN bazı araştırmalar; kefirin
içindeki probiyotik etki gösteren bakterilerin
kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü
düşürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca
içerdiği potasyum sayesinde tansiyon
dengeleyici özelliği de bulunan kefir, kalp
hastalıkları riskini de bu sayede azaltabiliyor.

Kemikleri
güçlendiriyor
KEMIKLER yaşlanmayla güçsüzleşirken,
özellikle menopoz sonrası azalan kemik
yoğunluğu ile kırık ve kemik erimesi riski
artıyor. Son çalışmalar; kefirin kemik hücreleri
tarafından kalsiyum emilimini artırabileceğini
ortaya koyarken, kefirin zengin kalsiyum ve K
vitamini içeriği kemik sağlığını iyileştirmenin
ve kemik erimesini yavaşlatmanın en etkili
yolu olarak gösteriliyor.

Bağışıklığı
kuvvetlendiriyor
KEFIR, fermantasyon sırasında ortaya
çıkan yararlı maddeler sayesinde bağışıklık
sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, protein,
kalsiyum, magnezyum ve birçok vitaminden
zengin olan kefir, her gün 1 bardak kefir
tüketildiğinde günlük ihtiyaçlarımızın büyük
bir kısmını karşılayabiliyor ve bağışıklık
sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı
korunmaya destek oluyor.

Sindirim sistemini
düzenliyor, ülsere
karşı koruyor
BESLENME ve Diyet Uzmanı Şengül
Sangu Talak “Bağırsaktaki bakteri dengesini
sağlayan kefirrsindirimi kolaylaştırırken;
kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim
sistemi şikayetlerini azaltıyor. Ayrıca
yapılan bazı çalışmalarda; Helicobacter
pylori’nin neden olduğu ülser tedavisine
kefir eklendiğinde Helicobacter pylori’nin
üremesinin engellendiği görülmüştür” diyor.

Uzun süre tokluk
sağlıyor
SAĞLIKLI beslenmeye özen gösterenler
için kefir ara öğünlerin vazgeçilmezi olmalı.
Çünkü 1 bardağıyla vücuda bir ara öğünde
almamız gereken tüm vitamin ve minerallerin
yanı sıra karbonhidrat ve proteini de
sağlayabiliyoruz. Üstelik uzun süreli tokluk
hissi sağladığından zayıflama diyetleri için de
iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Psikolojik
rahatsızlıklara karşı
koruyor
KEFIR gibi mayalı gıdalarda bulunan
bazı probiyotik bakteriler yeterli miktarda
tüketildiklerinde, çeşitli kimyasal maddeler
üretiyorlar. Bu kimyasal maddeler, duygusal
durumun iyileştirilmesine, anksiyetenin
azaltılmasına ve psikolojik rahatsızlıkların
tedavisine olumlu etkiler gösterebiliyor.

Cildi güzelleştiriyor
SAĞLIKLI beslenmeye özen gösterenler
için kefir ara öğünlerin vazgeçilmezi olmalı.
Çünkü 1 bardağıyla vücuda bir ara öğünde
almamız gereken tüm vitamin ve minerallerin
yanı sıra karbonhidrat ve proteini de
sağlayabiliyoruz. Üstelik uzun süreli tokluk
hissi sağladığından zayıflama diyetleri için de
iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kanserden koruyor,
tedaviyi olumlu
etkiliyor
KEFIR bileşimindeki selenyum; E vitamini,
katalaz ve süperoksitdismutaz enzimleri
ile birlikte hücreler üzerine antioksidatif
etki gösteriyor. Bu da kanser hücrelerinin
büyümesini yavaşlatabiliyor. Günde 1 bardak
kefir tüketmek, kansere karşı korunmada
destek sağlıyor.

Bu meyveler kefirinize
lezzet katacak
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu
Talak, meyvelerle tatlandırabileceğiniz üç
sağlıklı kefir tarifi verdi;
1 su bardağı kefir, 5 adet çilek, 1 avuç
ahududu, 1 yemek kaşığı keten tohumu
blenderdan geçirilir ve içerisine yarım çay
kaşığı tarçın eklenerek tüketilir.
1 su bardağı kefir, yarım muz, 5 adet çiğ
badem ve 1 yemek kaşığı chia tohumu
blenderdan geçirilir ve tüketilir.
1 su bardağı kefir, 3 adet taze kayısı ile
blenderdan geçirilin ve içerisine 2 tam ceviz ve
2-3 yemek kaşığı yulaf eklenerek tüketilir.
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ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERi
SAHiPLERiNi BULDU!
A

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı
Spor Salonu’nda düzenlenen Ödül Töreni ile sona erdi.
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LTIN Portakal’ınEn İyi Filmi; Özcan Alper’in yönettiği “Karanlık
Gece” oldu! Emin Alper imzalı “Kurak Günler” geceden En iyi Yönetmen Ödülü dahil 9 ödülle ayrıldı.
Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunduğu
Halk TV ekranlarından canlı yayınlanan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival
Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğini
yaptığı geceye; CHP Genel Başkan Yardımcısı
Muharrem Erkek, CHP Antalya Milletvekili
Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri ve Festivalin İdari Direktörü
Cansel Tuncer, belediye başkanları, siyasi
parti temsilcileri, Antalya protokol üyeleri,
jüri üyeleri Yeşim Ustaoğlu, Ahmet Mümtaz
Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Nurgül Yeşilçay, Uğur İçbak, Anamaria Marinca,
Nikolaj Nikitin, Valdimar Jóhannsson, Ezgi
Mola, Melikşah Altuntaş, Nazlı Elif Durlu,
Ceylan Özgün Özçelik, Hilmi Etikan, Elif
Ergezen, Görkem Yeltan, Feyzi Tuna, İsmail
Güneş, Murat Erşahin, Olkan Özyurt, Uğur
Vardan’ın yanı sıra Mustafa Alabora, Aybüke
Pusat, Melisa Sözen, Gülsen Tuncer, Nilüfer
Aydan, Ayşenil Şamlıoğlu, İpek Bilgin, Ayşe
Erbulak, Abdurrahman Keskiner, Engin Ayça,
Tarık Papuçcuoğlu, Nurcan Eren, Şerif Gören,
Tayfun Pirselimoğlu, Serdar Orçin, Melike Demirağ, Serap Aksoy, Salih Güney,Biket İlhan,
Tolga Karaçelik, Serpil Tamur, Ayçin İnci, Elif
İnci gibi sinema ve televizyon dünyasından
çok sayıda isim katıldı.
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Yarışmalar / Ödüller
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm
Şeytanlar Burada – Özgürcan Uzunyaşa
En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz–Barış Kefeli, Nükhet Taner

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil
Akkuş
En İyi Belgesel Film: Kim Mihri - Berna
Gençalp

ULUSLARARASI UZUN METRAJ
FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / TheVisitor- Martín Boulocq
Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is GettingMarried -MichalVinik
En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Breadand Salt – DamianKocur
En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs - Canavarlar / The Beasts
En İyi Erkek Oyuncu: Pejman JamshidiMahkeme / Dustland

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptığı
konuşmada; “Geleneksel kortejimizle başlayan
festivalimizin coşkusu güzel şehrimizden
güzel ülkemize dalga dalga yayıldı. Sanatçılarımızla, yurtiçi ve yurtdışından gelen yüzlerce
konuğumuzla hemşerilerimizle birlikte çok
güzel bir hafta geçirdik. Sokaklarda buluştuk,
salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla
iyileştik, çoğaldık, sevgiyle kucaklaştık. İyi
ki varsın Altın Portakal. İyi ki varsın sinema.
Yaşadığımız her gün aldığımız kararların ne
kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk
sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan
Altın Portakal olamaz, o kendi değerleriyle
güzeldir, kendi değerleri ile anlamlı. Onun için
bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır,
o özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin
uluslararası alandaki gurur kaynağıdır. 59
yıllık tarihiyle bizi kucaklayan Altın Portakal
bugün bir kez daha sanatçılarımızın emeklerini taçlandıracak. Şimdiden ödül alacak tüm
sanatçılarımızı yürekten kutluyorum.”dedi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Karanlık Gece–Özcan Alper,
Soner Alper, Necati Akpınar, Ersin Çelik,
Bülent Makar
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü:
Ayna Ayna–Belmin Söylemez, Haşmet
Topaloğlu
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve
Ayı– Selcen Ergun, Nefes Polat
En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak
Günler
Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater –
Kurak Günler
En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan
Alper–Karanlık Gece
En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar
ve Ayı
En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı
/ Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu /
LCV (Lütfen Cevap Veriniz)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos
Karamanis–Kurak Günler
En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler
En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytanİpeker–
Kurak Günler
En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe
Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven–Iguana
Tokyo
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin
Ceylan–Ayna Ayna
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol
Babaoğlu–Kurak Günler
SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler–
Emin Alper
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin
Alper– Kurak Günler
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Piano Piercing Antalya’da
kapılarını açtı!
Kalbinize, ruhunuza ve bedeninize
çok iyi gelecek, Türkiye’de
benzeri olmayan özgün bir
konsept ile ezber bozan Piano
Jewellery artık Antalya’da…
Özgün, eğlenceli, renkli, tutkulu
tasarımlarıyla hayranlık uyandıran
Piano Jewellery, Piercing Klinik
Stüdyoları ve Piano Piercing House
Cafe, 29 Eylül 2022, Perşembe
günü kapılarını açtı. Açılış
organizasyonunda kurdeleyi;
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit
Uysal, Gazeteci ve Yazar Tuluhan
Tekelioğlu, Piano Jewellery
Kurucusu ve Master Tasarımcısı
Aytaç Kamar birlikte kesti.
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P

IANO Jewellery, Piercing Klinik
Stüdyoları ve Piano Piercing House
Cafe, Antalya’da Tekelioğlu Caddesi üzerinde yer alan adresinde,
DRN Ajans PR organizasyonu ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla gerçekleşen elit bir açılış
organizasyonuyla kapılarını Antalyalılara açtı.
Leziz ikramlar ve sürprizlerle renklenen davette hem Piano Jewellery markasına ait çok özel
piercing ve mücevher modelleri, hem de Piano
House Cafe dizaynıyla ve eşsiz lezzetleriyle
davetlilerden tam not aldı.

ANTALYA’NIN YENİ BULUŞMA NOKTASI!
Bir mücevher markası olmanın çok ötesinde ve özel bir konsepte sahip olan Piano
mücevherleri ve piercingleri; hijyene son
derece özen gösteren ve görevini daima büyük
bir titizlikle yerine getiren deneyimli Piercing
uzmanlarının bir araya geldiği Antalya Piano
Piercing Vip Klinik Stüdyosu ve birbirinden
lezzetli, sağlıklı, damakları şenlendiren özel
tarifler ve lezzetlerle kuşatılmış olan Piano
Piercing House Cafe, bundan böyle tek adreste
Antalya halkı ile de buluşacak.
Özel stili her zaman hayranlık uyandıran,
ezber bozan, girdiği her ortamda seçimleri ile
ışıldayanların vazgeçilmez markası Piano Piercing’in; ayrıcalıklı, konforlu, özgün dünyasının
tadını artık Antalya da çıkaracak!
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Zihinsel Yetersiz Çocukları
Yetiştirme ve Koruma Vakfı
(ZİÇEV) Antalya Şube Başkanı
Aylin Ayaz Yılmaz, yakın
dostlarının kendisi için
hazırladığı Helenistik Çağ
konseptli doğum gününde
yeni yaşını coşkuyla kutladı.

K

ALEIÇi’nin mistik ve tarihi dokusu içerisinde yer alan RuinAdalia
Hotel’de gerçekleşen doğum gününe, Ayaz Yılmaz’ın yakın dostları
olan Antalya’nın tanınan girişimci ve güçlü
kadınları, ‘Tanrıçaların izinden’ mottosuyla
ve Helenistik Çağ’a gönderme olarak hazırlanan çiçek taçlarla oluşturmuş konseptle
bir araya geldi. Keyifli saatlere sahne olan
doğum gününde neşeli anlar fotoğraflarla
ölümsüzleştirildi.
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AKDENiZ REKLAMCILAR
DERNEĞi, KAYA GÖZ
MERKEZi iLE ÖZEL BiR
PROTOKOL iMZALADI
68

Akdeniz Reklamcılar Derneği
(ARD) adına Başkan Güldal
Siğinç, Kaya Göz Merkezi
Kurucusu Op. Dr. Halil
İbrahim Kaya ile tüm dernek
üyelerine ücretsiz göz
taraması ve diğer işlemler
için ayrıcalıklar içeren bir
protokol imzaladı.

CITYAKTÜEL

A

RD ve KAYA GÖZ MERKEZİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde
ilk göz taramaları gerçekleştirildi.
Rutin göz muayenesi ve retina testi
yaptıran dernek üyeleri anlaşmadan son
derece hoşnut olduklarını ifade etti. İşleri
gereği çoğunlukla bilgisayar başında kalan
reklamcılar, tüm üyelerin sağlık kontrollerinin

önemine gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Güldal Siğinç’e teşekkürlerini sundu.
Kaya Göz Merkezi Kurucusu Op. Dr. Halil
İbrahim Kaya, sağlığın her alanında rutin
kontrollerin önemli olduğunu ifade ederken,
özellikle rutin göz kontrollerinin en önemli
görevlerden birini üstelenen gözlerin sağlığı
için çok kıymetli olduğunu söyledi.
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HANEFi AVCI, ANSiAD’IN
KONUĞU OLDU

ANSİAD’ın konuğu olan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, iç
güvenlik sorunlarının çözümü için hukuk, özgürlük ve
demokrasiye işaret etti.

A

NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet yılı
11. Olağan Toplantısı’nın konuğu,
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı
oldu. ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı & Batı
Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan’ın
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda,
Türkiye’nin iç güvenlik sorunları konuşuldu.
Toplantıda, ANSİAD ailesine katılan Polydec
Poliüretan Sistemleri Ltd.Şti. sahibi Volkan
Bayraktar, UNİBA Tarım San. ve Tic. A.Ş
sahibi Barış Büyükyörük ve Çam Halı Tekstil
Tur. Ltd. Şti. sahibi Cüneyt Büyükçam’a
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Eski Emniyet
Müdürü Hanefi Avcı tarafından üyelik rozeti
ve belgeleri takdim edildi. Toplantının açılış
konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Türkiye
uzun bir süredir yüksek enflasyon altında
yaşıyor. Yüksek enflasyonun varlığı, faizlerin
de yüksek olmasına yol açıyor.
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Enflasyon sorunu döneme bağlı olarak
farklı nedenlerden kaynaklanarak şu anda
çözümsüz bir biçimde ekonominin tepesinde
duruyor” dedi.

İÇ GÜVENLİK BİR KISIR DÖNGÜ
ANSİAD 11. Olağan Toplantısı’nın konuğu
olan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı,
Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı
dahil büyük bir kısmı Türkiye’nin iç güvenlik
sorunlarının oluşturduğunu kaydetti.
Dünyada huzur ve güven içerisinde yaşayan
devletler kadar iç çatışmalarla uğraşan ülkeler
olduğunu kaydeden Avcı, “Bazı ülkelere
bakınca insanlar ticaret ve sanatla uğraşıyor,
başka bir yerde varını yoğunu satıp ülkeden
kaçmaya çalışıyor, operasyonlar, bombalar,
olaylar var. Peki dünyanın bazı ülkeleri
böyle huzurlu ve güvenliyken, ürettiklerinin
karşılığı var ve dünyada saygınlığı varken
dünyanın bir kısmı niye huzursuz olur, bunu
sormak gerekiyor” dedi.
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DÖRDÜNCÜ KREŞ
HURMA’DA AÇILDI

K

Hurma Kreşi açılış töreninde konuşan Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, ilerleyen zamanda
Konyaaltı’nda yapacakları kreşler ile öğrenci
kapasitelerini 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ONYAALTI Belediyesi, Uncalı, Gürsu ve Toros mahallelerinde yer alan
kreş ve gündüz bakımevi projelerinden sonra 4’üncü kreşini Hurma
Mahallesi’nde tamamlayarak hizmete açtı.
Hurma Mahallesi 277 sokak üzerinde 1200
metrekare alana sahip olan Hurma Çocuk
Kreşi ve Gündüz Bakımevi, 3-6 yaş grubu öğrenciler için eğitim hizmeti vermeye başladı.
6 adet sınıf, etkinlik sınıfı, yemekhane, idari
ofis, rehberlik ofisi, öğretmenler odası ve 4
adet deponun yer aldığı kreşin açılışı,veli ve
öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılış
konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine
dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı
Semih Esen, çocukların özgür, özgüvenli
ve bilimsel eğitimler ışığında yetişmeleri
gerektiğini söyledi. Bu yüzden okul öncesi
eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Esen,
okul öncesi eğitim ile çocukları, hayata daha
sağlam temellerle hazırladıklarını ifade etti.
Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim kalitesine önem verdiklerini belirten Esen, “Ben
ve tüm çalışma arkadaşlarım, en kıymetli
varlığınız olan çocuklarınızın bize emanet
olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.
Burada çocuklarınız güvende olacak.Çağdaş eğitimin gerektirdiği tüm müfredatları

öğrenecekler. Yeteneklerini geliştirebilecekleri
atölye çalışmaları yapabilecekler. Bu imkanları
sağlayıp kaliteli bir eğitimi vermek için çok
büyük bir gayret içinde olacağız. Bundan emin
olun” dedi.

KREŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPMIYORUZ
Devlet okullarının kapasite olarak okul öncesi eğitimi yeterince karşılayamadığını söyleyen Başkan Esen, bu nedenle yerel yönetimler
olarak okul öncesi eğitim konusunda daha çok
yatırım yapmaları ve velilere daha çok seçenek
sunmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını
ifade etti. Göreve geldiğinde Konyaaltı’nda 2
olan kreş sayısını 4’e çıkardıklarını belirten
Esen, her geçen yıl hizmet çıtasını daha da
yukarı çektiklerini dile getirdi. Yaptıkları
kreşler ile öğrenci kapasitelerini 200’den 500’e
çıkardıklarını söyleyen Esen, yerel yönetimler
olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi için
hizmet veremediklerini belirterek, şunları
söyledi: “Yerel yönetimlerinyasal olarak
ilkokul, ortaokul ve lise çağıyla ilgili herhangi
bir yatırım ve hizmet yapma yetkisi yok. Ama
okul öncesi eğitim konusunda yetkimiz ve sorumluluğumuz var. Kreşlerimizin mezuniyet
töreninde sizlere müjdelemiştim; enflasyonun çok yüksek olduğu bu ortamda sizlerin

gelirlerini artırma imkanına belki sahip değiliz
ama giderlerinizi azaltacak imkanlara sahibiz.
Bu anlamda kreş ücretlerimize hiç zam
yapmayacağımızı, geçen sene bin 500 lira olan
ücretlerin bu sene de sene sonuna kadar bin
500 lira olarak kalacağını söylemiştim. Bu iş
artık Konyaaltı’nda belediyenin kreş hizmeti
sunmasının ötesinde, sosyal yönü de olan bir
noktaya geldi. En ucuz kreş ücretinin 4-5 bin
lira seviyesine geldiği bir ortamda, bizim dünya görüşümüze göre devletin, eğitim gibi bir
konuda vatandaşın mağduriyetini giderecek
tedbirler alması gerekiyor.”
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ANTALYA TERRACITY AVM SESiM
RESiM SERGiSi’NE EV SAHiPLiĞi YAPTI

U

ZMANLIĞI, bilgi birikimi profesyonel ve yenilikçi yaklaşımı
ile 20 yılı aşkın süredir alışveriş
sektörüne hizmet veren ECE
Türkiye, aynı zamanda toplumdan
aldığını topluma geri verme ilkesiyle sosyal
sorumluluk projelerine de imza atıyor. Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek amacıyla
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
yararına hayata geçirilen ve firma bünyesindeki AVM’lerde sergilenen “Cenk Yüksel - Sesim
Resim Sergisi” Antalya’da da sanatseverlerle
buluştu. Zengin marka karması, kaliteli hizmet
anlayışı ve gerçekleştirdiği benzersiz etkinliklerle şehrin sevilen alışveriş merkezi TerraCity;
hikâyeyi, sesi, resmi ve dijitali bir araya getiren
sergiye ev sahipliği yaptı. Organizasyonunu DB
Positive’nin yaptığı serginin açılışı 20 Eylül’de
ECE Türkiye, TerraCity AVM ve TEGV yöneticileri ile projenin sahibi sanatçı Cenk Yüksel’in
katılımıyla gerçekleşti.

SERGİ 30 EYLÜL’E KADAR SÜRDÜ
Antalya TerraCity AVM’de ziyaretçilerle
buluşan Sesim Resim Sergisi, 30 Eylül tarihine
kadar ziyaret edilebildi. Sesim Resim Sergisi,
TEGV’de nitelikli eğitim desteği alan çocukların ve eğitim gönüllülerinin hikâyelerinin
sanatçı Cenk Yüksel tarafından resme dökülmesiyle oluşturuldu. Resimlerin hikâyeleri
Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda
Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz,
Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali
tarafından seslendirildi. Ziyaretçiler bu hikâyeleri resimlerin altına yerleştirilen kare kodlar
aracılığıyla ünlü isimlerin sesinden dinleme
imkânı da buluyor. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin TEGV’e bağışlanmasıyla daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle
buluşmasına destek olunması hedefleniyor.

“BU SERGİ RUHUMUZA HİTAP EDİYOR”
Açılışta konuşan Antalya TerraCity AVM
Müdürü Gözde Hoşten, “Sesim Resim Ser72

Alışveriş merkezi sektörünün lider firmalarından olan ECE
Türkiye, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de
fark yaratıyor. ECE Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına düzenlenen “Cenk
Yüksel - Sesim Resim Sergisi”nin Antalya ayağının açılışı,
20 Eylül’de TerraCity AVM’de gerçekleşti. Organizasyonunu
DB Positive’nin üstlendiği sergi, 30 Eylül’e kadar TerraCity’de
ziyaret edildi. Tabloların satışından elde edilen gelir, TEGV’de
nitelikli eğitim desteği alan çocuklar için bağışlandı.
gisi’nde yer alan tablolar, görsel güzellikleri
ile gönlümüze, ilham verici hikâyeleri ile
ruhlarımıza hitap ediyor. Tabloların altındaki
barkodların okutulmasıyla TEGV’in yıllar
boyunca hayatına dokunduğu insanların
hikâyelerini 10 farklı ünlü ismin sesinden
dinleyebiliyorsunuz. 30 Eylül’e kadar Antalya
TerraCity AVM’de yer alacak bu sergiye tüm
Antalyalıların, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin büyük ilgi göstereceklerini düşünüyor
ve tablo satışı ile bu güzel projeye destek
olmalarını gönülden temenni ediyorum” diye
konuştu.

“BİR TABLONUN GELİRİ, 50 ÇOCUĞUN BİR
YILLIK NİTELİKLİ EĞİTİMİNİ KARŞILIYOR”
TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcanise “27 sene önce ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek amacıyla
kurulan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim
alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil
toplum kuruluşu oldu. Eğitimde fırsat eşitliği
ilkesiyle yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olan
Sesim Resim projesiyle, Antalya TerraCity
AVM’de güzel bir amaç için toplandık. Böyle
bir projede yer aldıkları için ECE Türkiye’ye çok
teşekkür ediyoruz. Proje boyunca sergilenecek
tabloların sadece bir tanesinin satışından elde

edilecek gelirle, 50 çocuğumuzun bir yıllık
nitelikli eğitim masrafı karşılanacak” dedi.

TEGV ÇOCUKLARININ VE GÖNÜLLÜLERİNİN
HİKÂYELERİ RESME DÖNÜŞTÜ
Sesim Resim projesinin sahibi sanatçı
Cenk Yüksel, “Sesim Resim, toplumsal fayda
sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla
pandemi döneminde geliştirdiğim bir proje.
Projenin ikinci etabında sponsorumuz olan
ECE Türkiye’nin eğitime destek sağlama
hedefiyle yollarımız Türkiye’nin en güçlü sivil
toplum kuruluşlarından biri olan TEGV ile
kesişti. İyi ki de kesişti; çünkü bireysel olarak
katkı sağlamak istediğimiz bir alanda her
birimiz çok daha sınırlı sayıda bireyin hayatına
dokunabiliyorken, sivil toplum kuruluşları
aracılığıyla milyonlarca insana ulaşabiliyoruz. Proje kapsamında, TEGV çocuklarının
ve gönüllülerinin hikâyelerini kendi duygu
dünyamdan tuvale aktardım. Sesim Resim, bu
hikâyelerin gücü sayesinde sadece resimlerin
yer aldığı bir sergi değil; bir duyarlılık ve farkındalık halini ifade ediyor aynı zamanda. Sergiyi
ziyaret edenler de tablolara eklediğimiz kare
kodlar sayesinde ünlü isimlerin sesinden her
tablonun duygu dolu ve ilham veren hikâyesini
dinleyebilecekler” dedi.
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6’ncı yaşa
konsept parti

İsa ve İlkay Kırar çiftinin kızları Mila, geçtiğimiz günlerde
düzenlenen konsept parti ile yeni yaşını kutladı.

M

YOR Event’ın sahibi İsa Kırar
ve Antalya Maya Koleji Müzik
Bölüm Başkanı İlkay Kırar’ın
kızları Mila geçtiğimiz günlerde
6’ncı yaşını kutladı. Kırar çifti, Mila’nın yeni
yaşı için Roots Farm isimli mekanda Holloween konseptli bir doğum günü partisi organize
etti. Düzenlenen organizasyona Mila’nın
sınıf arkadaşları ve Kırar çiftinin aile dostları
katılım gösterdi. Parti boyunca doğa ile bütünleşen atmosferde keyifli oyunlar oynayan
çocuklar, neşeli tavırları ile dikkat çekti. Bu
özel günde kendilerine eşlik eden tüm dostlarına teşekkürlerini sunan İsa ve İlkay Kırar,
bu keyifli anları ölümsüzleştirmek adına bolca
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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A

VALi YAZICI ANSiAD
ÜYELERi iLE BiR
ARAYA GELDi

NTALYA Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet
yılı 5. Kahvaltılı Toplantısı Akra
Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı
Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Akın Akıncı’nın gerçekleştirdiği
toplantının konuğu Antalya Valisi Ersin
Yazıcı oldu. Antalya’nın ekonomisi ve eğitim
konularındaki çalışmalar hakkında bilgiler
veren Vali Yazıcı, ANSİAD üyesi iş insanlarının
taleplerini dinleyerek çözümü konusunda
görüş alışverişinde bulundu.

SERBEST BÖLGE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Antalya Serbest Bölgesi’nin kentin önemli
bir ticaret merkezi olduğunu dile getiren
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Antalya Serbest
Bölgesi ciddi katma değer oluşturan bir bölge,
bölgede artık yer kalmamış durumda. Serbest
bölgeyle ilgili bir çalışmamız var, henüz alan
bulma noktasında yol alamadık” dedi. Serbest
bölgede yat üreticiliğinde Antalya’nın önemli
bir noktada olduğuna işaret eden Vali Yazıcı,
“Eğer biz başka bir alanda serbest bölge
yaratabilir ve bulabilirsek, şu anda deniz
kenarında olan alanı sadece yatçılara tahsis
edelim, çünkü çok iyi bir katma değeri var,
iyi bir kazanç alanı ve şehre de ciddi bir değer
kazandıracaktır. Yukarıda başka bir alanda
yine serbest bölge olmak koşuluyla alan bulursak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.
Burada yat üreticilerini büyütelim, dünyanın
yat üretim merkezlerinden biri haline gelelim
isteriz” diye konuştu.

ANTALYA MÜZESİ KONUSUNDA
GELİŞME YOK
Antalya Müzesi’nin genişletilmesi ve mevcut alanda kalması konusunu değerlendiren
Vali Yazıcı, “Öncelikle müzemizin altında neredeyse bir müze daha oluşturacak kadar tarihi
eserimiz var. Alanla ilgili ben ilk geldiğimde
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ANSİAD 5. Kahvaltılı
Toplantısı’nın konuğu olan
Antalya Valisi Ersin Yazıcı
ANSİAD üyesi iş insanları ile
bir araya gelerek talepleri ve
çözümü noktasında görüş
alışverişinde bulundu.
konu olmuştu Karayolları Bölge Müdürlüğü
bu alanı vermiyor, bununla ilgili bir gelişme
yok. Yeni bir müze yapılması ihtiyaç mı,
kesinlikle yüzde yüz ihtiyaç. Başka bir yerde
mi olur, aynı alanda olsa bence de daha güzel
olur benim kişisel görüşüm. Başka bir alanda
da yapılabilir” dedi.

MESLEK LİSELERİNE ÖNEM VERİYORUM
Meslek liselerinin önemine işaret eden Vali
Yazıcı, iş dünyasının bu alana ilgi göstermesi
gerektiğini kaydetti. Vali Yazıcı, “Bu çocuklar

bizim, ülkemizin geleceği. Bu sebeple başta
meslek liseleri olmak üzere bu konuyla yakından ilgileniyorum. Buradan çıkan çocuklara
bizlerin, ülkemizin ihtiyacı var. Bu şehirde
96 meslek lisesi var. Orada hayata küsmüş
hayattan beklentisi olmayan gençlerimiz var.
İş dünyasından arkadaşlarımızın meslek liselerine konuk olmalarını istiyorum. Bu şekilde
kentimizde pozitif etkiler yaratabiliriz” diye
konuştu. Toplantı, ANSİAD Başkanı Akın
Akıncı’nın Vali Ersin Yazıcı’ya plaket takdimiyle sona erdi.
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ATSO Kemer Eğitim ve
Sanat Merkezi’nde
dönem sonu kutlaması
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kente Önem
Katanlar KÖK Ödülleri 2021 yılı anısına Kemer Belediyesi
işbirliğiyle yaptırılan ATSO Kemer Eğitim ve Sanat Merkezi’nde
yaz dönemi törenle sona erdi. Törende, çocukların ve gençlerin
müzik ve dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

K

EMER Belediye Başkanı Necati
Topaloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Kemer Kaymakamı
Hüseyin Çam, ATSO Başkanı Davut
Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Ayhan Kızılsavaş, meclis ve komite üyeleri,
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Törende bir konuşma yapan ATSO Başkanı
Davut Çetin, “Antalya KÖK Ödülleri kapsamında henüz Nisan ayında açmamıza rağmen
kısa sürede bine yakın çocuk ve genç mezun
ediyoruz. Bu tablo bizim göğsümüzü kabartıyor. ATSO Kemer Eğitim ve Sanat Merkezi,
herhalde benim Oda başkanı olarak en çok
ziyaret ettiğim yerlerden biridir. Burada
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Burayı ziyaret etiğimde, sınıfları gezerken,
viyolonsel, keman, gitar çalan, halk oyunları
oynayan çocuklarımızı, gençlerimizi hatta
yetişkinlerimizi görünce, çok gururlanıyorum.
İnanın mutluluktan gözlerim doluyor. Bu

projemize sahip çıkan başta Kemer Belediye
Başkanımız Necati Hocam, değerli sanat eğitmenlerimiz ve personelimize, velilerimize çok
teşekkür ediyorum. Odamızın her projesinde,

her bir üyemizin büyük emeği, alın teri, imzası
var. Bu nedenle tüm Kemer halkına ve en çok
da Kemer’deki değerli üyelerimize teşekkürü
bir borç biliyorum” dedi.
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AKDENiZ REKLAMCILAR
DERNEĞi ÜYELERi,
ANADOLU
HASTANELERiNE
EMANET!
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Lara Anadolu Hastanesi
Direktörü Uzm. Dr. Özkan
Aydın, Akdeniz Reklamcılar
Derneği Başkanı Gürdal
Siğinç ve dernek üyeleri,
Sağlık Protokolü ve
Kardiyoloji Uzmanı Uzm.
Dr. Akif Durak tarafından
gerçekleştirilen Kalp Sağlığı
sunumu için Lara Anadolu
Hastanesi’nde bir araya geldi.

K

ALP sağlığı için nelere dikkat
etmemiz gerektiği konusunda
önemli bilgiler paylaşan Dr. Akif
Durak, kalp sağlığında düzenli sağlık
kontrollerinin ‘olmazsa olmaz’ olduğuna
değindi. İnteraktif gerçekleşen sunumda,
dernek üyeleri kalp sağlığı hakkında merak
ettikleri soruların cevaplarını birinci ağızdan
alma fırsatı yakaladı.
Toplantıda imzalanan ARD Başkanı Güldal
Siğinç ve Lara Anadolu Hastanesi Direktörü
Uzm. Dr. Özkan Aydın tarafından imzalanan
Özel Sağlık Protokolü ile Akdeniz Reklamcılar
Derneği üyeleri, tüm Anadolu Hastaneleri
şubelerinde ayrıcalıklardan faydalanabilecek.
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Uluslararası Food Fest
Antalya’ya 800 bine
yakın ziyaretçi katıldı
Turizmin başkenti, lezzetin kaynağı Antalya, görkemli bir gastronomi festivaline
ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma
sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla
düzenlenen I. Uluslararası FoodFest Antalya, konuklarına tam bir gastronomi
şöleni yaşattı. Türkiye’den ve dünyadan yüz binlerce lezzet tutkununu ağırlayan
festival, üç günün ardından coşkulu bir kapanışla sona erdi.

T

ARIHI, eşsiz konumu, biyoçeşitliliği,
benzersiz kıyıları, doğal güzellikleri
ve yemek kültürü ile dünya
turizminin göz bebeği Antalya,
üç gün boyunca muhteşem bir gastronomi
şölenine ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı
dünyaca ünlü konuklara ve birbirinden renkli
etkinliğe ev sahipliği yapan festivali yurt içi ve
yurt dışından 800 bine yakın kişi ziyaret etti.
Turizmin kalesi Antalya, dünyanın en
önemli gastronomi destinasyonlarından biri
olduğunu da kanıtladı. Akdeniz lezzetlerini,
Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak
kültürünü dünya arenasında hak ettiği
noktaya getirmeyi amaçlayan uluslararası
gastronomi festivalinde; dünyadan ve
Türkiye’den ünlü Michelin yıldızlı şefler,
gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları,
sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri,
yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya
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geldi.

TURİSTLERDEN DE YOĞUN İLGİ
I. Uluslararası FoodFest Antalya
kapsamında Karaalioğlu Parkı içinde kurulan
festival alanı Antalyalıların ve turistlerin
akınına uğradı. Antalya’nın yerel tarım
ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar
yoğun ilgi gördü. Festivalin ziyaretçileri,
Antalya’nın yerel mahsullerini tanırken
zengin gastronomisinin tadına baktı, eşsiz
lezzetlerini keşfetti.
23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen
festivalin resmi açılışı Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından
yapıldı. İkinci güneAntalya Coğrafi İşaretli
Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle
başlayan festival, üç gün boyunca onlarca
panel, söyleşi, workshop ve konsere ev
sahipliği yaptı.
Alanında uzman isimlerin katıldığı
panel ve söyleşilerin düzenlendiği festival,
gastronomi, turizm ve ekonomi dünyasına
ışık tuttu. Festivalin birinci gününde Ceyda
Düvenci Sunumu ile Antalya Mutfağı, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı
Osman Ayık’ın sunduğu Meslek Örgütlerinin
Yerel Yemeklere ve Tarıma Bakış Açısı,
Dilara Koçak’ın konuk olduğu Sürdürülebilir
Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme,
ülkemizin önemli turizm temsilcilerinin
katıldığı STK’ların Sürdürülebilir Turizm ve
Gastronomi Politikaları, Sahrap Soysal’ın
konuk olduğu Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği
Zeytinli Tarifler ve gastronomi sektörünün
önde gelen isimlerinin bir araya geldiği
Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi
başlıklı panel ve söyleşiler ilgiyle takip edildi.

ANTALYA LEZZETLERİYLE
MICHELIN YILDIZLI ŞOVLAR
Festival, panel ve söyleşilerin yanı sıra ünlü
şeflerin yerel ürünlerle yaptıkları şovlara,
keyifli konserlere de sahne oldu. Ünlü şeflerin
şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve
büyük beğeni topladı. Dünya çapında tanınan
René Frank, MerlinLabron-Johnson gibi
usta şeflerin yaptığı workshop’lar festivalin
ilk gününe ayrı bir renk katarken, akşam
saatlerinde ise ünlü şarkıcı Tuğba Yurt’un
verdiği konserle gastronomi coşkusu tüm
Antalya’yı sardı.

KONSERLER ANTALYA’YI RENKLENDİRDİ
Festivalin ikinci gününde Luigi Taglienti
Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz,
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Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine
Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel
Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal
gibi ünlü isimlerin katıldığı workshop ve
söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın
Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa
ulaştı.

COŞKULU KAPANIŞ
Festivalin son günü ise İpek Kozasından
Portakal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin
yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo
Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet
Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David
Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif
Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar,
çok sayıda panel ve söyleşi düzenlendi.
I. Uluslararası FoodFest Antalya, akşam
saatlerinde düzenlenen ve coşkulu bir
katılımın olduğu Akustik Konser ile sona erdi.
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Turkcell Granfondo
Serisi’nin ikinci etabı
4 Eylül 2022 tarihinde
İzmir’de start aldı. 890
metresi tırmanış olan
toplam 111 kilometrelik
zorlu yarışa The
Beaver Coffee Shop ve
Dental Smile Antalya
sponsorluğunda katılan
Antalyaspor bisiklet
takımının kadrosunu
Devrim Ardıç, Haşim
Köksal, Levent Çetinkaya,
Enver Yaşar ve Ahmet
Eren oluşturdu.

İ

Antalyasporlu
pedallardan İzmir’de
DUBLE BAŞARI

ZMIR’de pedal çeviren kırmızı beyazlı
takımın sporculardan Ahmet Eren, kendi
klasmanında en önde bitiş çizgisini
görerek birinci olurken genel klasmanda
da ikinciliğe ulaştı.Bir diğer Antalyasporlu Levent Çetinkaya ise kendi klasmanında birinci
olarak Antalyaspor adına organizasyondaki

bir başka birinciliği elde ederken klasmanında
derece elde eden takım arkadaşları Haşim
Köksal ikinci, Devrim Ardıç ve Enver Yaşar
ise dördüncü olarak yarışı tamamladılar. Antalyaspor bisiklet takımı Ekim ayının başında
Fethiye’de düzenlenecek Likya Granfondo
organizasyonu için çalışmalarına başladı.
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MURATPAŞA’NIN SULTANLARINA
MEDiCAL PARK SPONSOR OLDU
MuratpaşaBelediyespor
kadın voleybol takımı
sağlık sponsoru Medical
Park Antalya Hastanesi
oldu. Sponrsorluk
anlaşması imza töreninde
Belediye Başkanı Ümit
Uysal, “Amatör sporlar
ve kadın sporları çok
değerlidir. Hastanemize
destekleri dolayasıyla çok
teşekkür ediyorum” dedi.

B

U sezon Kadınlar Voleybol 1.
Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle
yeni bir mücadeleye hazırlanan
Muratpaşa Belediyespor kadın
voleybol takımının sağlık sponsoru Medical
Park Antalya Hastanesi oldu. Sponsorluk
anlaşması Akra Barut Otel’de düzenlenen
törenle imzalandı.
İmza törenine Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal, Medical Park Hastaneler
Grubu Antalya Koordinatör Genel Müdürü
Sebahattin Tanas, Medical Park Antalya
Hastanesi Kompleksi Genel Müdürü Meltem
Demir, MuratpaşaBelediyespor Kulüp
Başkanı Özcan Yılmaz, Yönetim Kurulu
üyeleri Murat Şimşek, Bülent Ataş, Belediye
Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Başantrenör
Ali Kamberoğlu, sporcular ve çok sayıda
davetli katıldı.
Başkan Uysal, amatör sporlar ve kadın
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sporlarının toplumun ruh ve beden sağlığı
başta olmak üzere dünyadaki barışçı rekabet
içinde Türkiye’nin gereken saygın yerini
alabilmesi açısından çok değerli olduğunu
söyledi. Uysal, bu çerçevede destekleri
dolayasıyla Medical Park Antalya Hastanesi’ne
teşekkür etti. Genel Müdür Demir ise sağlıklı
olmanın gerekliliklerinden birinin de spor
yapmak olduğunu belirterek sponsorluk
anlaşmasının hayırlı olmasını diledi. Kulüp
Yılmaz ise, “Bu güzel işbirliği için hastanemize
çok teşekkür ederiz. Sporcularımızın sağlığı
artık kendilerine emanet” dedi.
Konuşmaların ardından
MuratpaşaBelediyespor ve Medical Park
Antalya Hastanesi arasında sponsorluk
anlaşması imzalanırken Başkan Uysal ve
Kulüp Başkanı Yılmaz, Demir ve Tanas’a
üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 07
numaralı kulüp forması hediye etti.
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Kepez Drag Pisti, haftasonu
drag yarışlarına ev sahipliği
yaptı. Türkiye’nin 10 farklı
ilinden katılan 86 yarışmacı
birincilik kupası için yarıştı.

K

EPEZ Belediyesi ve Kepez Otomobil
ve Motorsporları Kulübü tarafından
organize edilen Otodrag Yarışları,
hız tutkunlarını bir araya getirdi. 10
Eylül Cumartesi günü ısınma, antrenman ve
sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, 11
Eylül Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam
etti. Kepez Drag Pisti’ndeki yarışları izleyen
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de
hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu.
Başkan Tütüncü, “Önümüzdeki ay muhteşem
bir otomobil festivaliyle bütün Türkiye’yi
Antalya’ya toplayacağız. Sizleri de orada
görmek istiyorum. Araba Müzeleri, Otodraglar, Motodraglar, gençlik ateşi ve heyecanımız
sizlerle birlikte Kepez’de.”diye konuştu. Kepez
Drag pisti’nde heyecan verici yarışların ardından derece yapan sporculara günün sonunda
kupa ödülü verildi.
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‘PARKTA CAZ’A BÜYÜK iLGi
Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini HayatPark’ta düzenlediği
‘Parkta Caz’ konserleri binlerce müzikseverin katılımı ile gerçekleşti.
Jülide Özçelik'in konseri ile başlayan etkinlik 1 ay boyunca sürdü.

K

ONYAALTI Belediyesi’nin 1’incisini düzenlediği Jazz Günleri,
Jülide Özçelik’in HayatPark’ta sahne
aldığı konserle kapılarını açtı. Bir
ay boyunca her cumartesi farklı sanatçıların
sahne aldığı caz konserlerinin ilki binlerce
müzikseverin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Caz müziğinin sevilen isimlerinden Jülide
Özçelik’in, kendi şarkılarının yanı sıra çeşitli
yörelere ait türküleri de caz tınılarıyla seslendirmesi dinleyiciler tarafından uzun süre alkış
aldı. Antalya’nın dört bir yanında gelerek konser alanını dolduran yüzlerce müziksever, caz
ezgilerine eşlik ederek gecenin keyfini çıkardı.
Sahne önünde dans eden vatandaşların renkli
görüntüler oluşturduğu konsere çocukların
yoğun ilgisi de dikkat çekti.

SANAT UZUN, HAYAT KISA
Konser alanını dolduran vatandaşları en
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küçüğünden en büyüğüne kadar selamlayan
Başkan Esen, müzisyen Jülide Özçelik’i müzikseverler ile buluşturmanın mutluluğunu
yaşadığını söyledi. Seslendirdiği şarkılar için
sanatçı Jülide Özçelik’e teşekkür eden Esen,
“Jülide hanım az önce ‘sebep’ türküsünü çok
güzel yorumladı. Bu vesileyle Muharrem Ertaş
ve Neşet Ertaş’ı da saygıyla anmak istiyorum.
Güçlü bir alkış göndermek istiyorum onların
ruhuna’’ dedi. Sanatın, aydınlık bir gelecek
için olmazsa olmaz bir değer olduğuna vurgu
yapan Esen, ‘’Sanat uzun, hayat kısa. Çocukların, gençlerin gelecekten umutlu oldukları,
gelecek kaygısı duymadıkları güzel günlerde,
güzel bir ülkede tekrar sanatla ve sağlıkla
buluşmayı diliyorum. Burada olduğunuz için
sizlere herkes adına bir kez daha teşekkür
ediyorum’’ şeklinde konuştu. Başkan Esen konuşması sonrasında, sanatçı Jülide Özçelik’e
çiçek takdim etti.

A
’D
A
V
A
H
IK
Ç
A
A
Y
L
A
T
AN
i
T
S
E
I
R
A
G
Z
Ü
R
U
L
U
KENAN DOĞ
Verdiği unutulmaz
konserlerle sezon boyunca
gündemden düşmeyen
başarılı sanatçı Kenan
Doğulu, 24 Eylül Cumartesi
akşamı Kerki Solfej
organizasyonuyla Antalya
Açıkhava Sahnesi’nde
sevenleriyle buluştu.
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S

AHNEDEKI enerji dolu performansı,
dansları ve birbirinden başarılı şarkılarıyla müzik dünyasının tartışmasız en
sevilen isimlerinden olan Kenan Doğulu, önceki akşam Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki efsane konserlerine bir yenisini daha ekledi. Sıcak Antalya akşamında performansıyla
Açıkhava’nın muhteşem atmosferine keyif
katan Doğulu, konsere katılan sevenlerini
adeta mestetti.
Konserine “Bumaya” şarkısıyla başlayan
pop müziğin efsane ismi, gece boyunca dillerden düşmeyen şarkılarıyla Antalyalıları dansa
kaldırdı. Büyük bir heyecanla alanı dolduran
dinleyiciler, Kenan Doğulu’nun enerjik sahne
performansı ve muhteşem şarkılarıyla tam bir
müzik şöleni yaşadı. Konserlerine büyük bir
özenle hazırlanıp şıklığıyla tam not alan Kenan
Doğulu, konserde “Ace Nayman” tasarımı
kıyafetiyle göz kamaştırdı.

KENAN DOĞULU’DAN
ZEKİ MÜREN ANISINA: “SORMA”

Kenan Doğulu konserinin ilerleyen
dakikalarında Zeki Müren’in ölümünün 26.
yıl dönümü vesilesiyle “Sorma” şarkısını
seslendirdi. Sanat güneşi Zeki Müren’i ölüm
yıl dönümünde saygı ve sevgiyle andığını
belirterek sözlerine başlayanDoğulu, sahnede
seslendirdiği “Sorma” şarkısıyla dinleyenlere
duygusal anlar yaşattı. Kenan Doğulu, Zeki
Müren’i, vefatından önce mal varlığının yarısını
bağışladığı Türk Eğitim Vakfı’ndan kendisine
ulaşan özelanma mektubunda yer aldığı şekilde sahnedebüyük alkışlar eşliğinde konsere
katılan binlerce kişiyle birlikte andı.
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HAKAN TÜTÜNCÜ, SALI GRUBU KONUĞU

S

ALI Sanayici ve İş Adamları Grubu’nun(Salı Grubu) geleneksel
buluşması Su Hotel’de gerçekleştirildi. Salı Grubu Başkanı Muharrem
Koç’un başkanlığındaki toplantıya Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuk oldu.
Başkan Tütüncü, Kepez’in 14 yıllık değişim
ve dönüşüm sürecini anlattı, sanayici ve iş
adamlarının sorularını yanıtladı. 2009 yılında
belediye başkanı olduğunu belirten Başkan
Tütüncü, “Antalya’nın zor bir bölgesinde, hatta Türkiye’nin parametresini ortaya koyduğumuzda en zor bölgelerinden birinde şehircilik
ve belediyecilik faaliyetleri vermeye gayret
ettik. Kepez 320 bin nüfusu olan ve ekseriyetle gecekondu olan ve 1980 yılından sonra
baş gösteren gecekondu stokunun neredeyse
tamamına yakınını barındıran Anadolu’dan
gelenlerin ilk konaklama yeri olan bir bölgeydi.
Mülkiyet noktasında, şehircilik noktasında
hangi sokağına girerseniz girin çok ciddi problemlerin olduğu bir yerdi.” dedi.

SORUNLARIN YÜZDE 99.9 ÇÖZÜLDÜ
Gelinen noktada 2009 yılında karşılaşılan sorunların yüzde 99.9’nun çözüldüğünü
bildiren Başkan Tütüncü, “Kepez’de 14 yıllık
zaman zarfında tam 90 binden fazla gecekondu yıkıldı. 50 bin tapulama işlemi yapıldı.
Geldiğimiz nokta da 700 bine yakın nüfusuyla
Antalya’nın en büyük ilçesi oldu. Belediyecilik
anlamında nereden nereye bakarsak bakalım
başarıların ortaya konduğu bir 14 yılı geride
bıraktık. Bugün inşaat sektöründe Antalya’nın en mega projeleri Kepez’de… Biz göreve
geldiğimizde Kepez’de bir tane dahi hastane
yokken şuan Kepez’de 10 hastane var. Banka
şubeleri yoktu. İlçede bir tane dahi kültür
merkezi yoktu sadece bir semt evi vardı. Şuan
da aynı anda 50’den fazla etkinliğin yapılabileceği, aynı anda 50 binden fazla insanın
kültür sanat etkinliğine katılabileceği tesislere
kavuştuk. Bunlar önemli bir gösterge… Şimdi
Antalya’nın Şehir Hastanesi yapılıyor. Şehir
tarihçilerine Antalya’nın gecekondularının
bol bol fotoğraflarını çekin diyorum. Masa
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Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, Kepez’in 14
yıllık değişim ve dönüşüm
sürecini Salı Sanayici ve İş
Adamları Grubu’na anlattı.
Dağı’nın eteklerindeki gecekondular kaldı.
Şimdi onları da kaldırıyoruz. 1 Ocak 2022’den
itibaren oralara çap dokusu verildi. Güzel bir
şehrin çalışması yapılıyor. Şehir Hastanesi ise
o bölgede en az 35 konut ihtiyacı doğuracak.
Genç nüfusun yoğun olduğu Kepez’e 140’dan
fazla okul yatırımı yaptık. Belediyecilik ve şehircilik anlamında son derece önemli başarılara imza attığımız, şehrin potansiyelini ortaya
çıkardığımız bir süreç oldu.”diye konuştu.

MASA DAĞINDA 8 MAHALLEDE DÖNÜŞÜM
“Birlikte yol yürüdük, ortak akla çok önem
verdik.” diyerek sözlerine devam eden Başkan
Hakan Tütüncü, Masa Dağı eteklerinde 8
mahalle ve 80 binden fazla insanın bulunduğu
gecekondu sorununu meclise taşıdıklarını ve
bu mahallelerde gerçekleştirilecek dönüşümün
diğer parti temsilcileri ile beraber Kepezlilere
anlatıldığını söyledi. Bunun içinde 5 yıl sabırla
çalıştıklarını dile getiren Tütüncü, “Bunlar bir
günde iki günde olacak işler değildi. 1 Ocak
2022 yılı itibari ile öncelikle 5 mahallede,
yılsonu itibariyle de 3 mahallede çalışmalarımız devam edecek. İnşaat çaplarını vermeye
başladık. Vatandaşlar zoraki değil, tamamıyla
kendi istekleriyle dönüşüm sürecini yönetmiş
olacaklar. “dedi.

İHALELERİMİZ AÇIK VE ŞEFFAF YAPILDI
2015 yılında canlı yayınla ilk ihale geleneğini başlatan belediye olduklarını da hatırlatan
Başkan Tütüncü, “ Bununla iftihar ediyoruz.
2015 yılından bu yana bütün ihalelerimiz
canlı yayınla yapılmaktadır. Ve bununda
görüntüleri sosyal medya mecralarında
kayıtlıdır. Biz Gülveren’de örnek bir değişim

dönüşüm projesi yaptık. Tamamen vatandaş
odaklı, vatandaşı memnun etmeye yönelik
bir kentsel dönüşümdü. Kentsel dönüşümün
bütün aşamaları, ihalelerde dahil kamu oyu
ile paylaşıldı. Gülveren Kentsel Dönüşümü
açık, şeffaf, hesap verilebilir ve Türkiye’de her
açıdan örnek bir kentsel dönüşüm projesidir. 2
yılda bitirme sözü verdiğimiz projeyi 13 ayda
tamamladık.” diye konuştu.
Konuşmasını tamamlayan Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra kendisine
yöneltilen soruları cevapladı.

KEPEZ’DE BAŞARI HİKAYESİ
Salı Grubu Başkanı Muharem Koç’un,
“Başarılı ve dinamik bir yapınız var. Kepez’i
aşıyorsunuz. Bir gün Alanya, bir gün Manavgat’tasınız.” sözleri üzerine Başkan Tütüncü,
“Bir yerde oluşturduğunuz bir heyecan şehrin
her tarafına sirayet ettiği zaman oralarda
bambaşka heyecanlar meydana geliyor. Davet
ediliyoruz, partimizin değişik programları
oluyor ve bu anlamda ilçedeki hemşerilerimizle buluşuyoruz. Bu 2023-2024 seçimleri
için önemli bir heyecanın doğmasına da vesile
oluyor. Bizim yazdığımız bir başarı hikayesi
var. Bu hikaye müşterek bir başarı hikayesidir.
“dedi.

YEREL YÖNETİMLER,
YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAMALI
Akdeniz sanayi sitesindeki değişim ve dönüşüme de değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinin yanı başında
bulunan Yeşil Antalya Sanayi Sitesi, Hurdacılar
Kooperatifi, İnşaat Malzemeciler Sitesi ve
bunlarında mülkiyet problemleri vardı. Ve en
büyük mülkiyet problemi de Akdeniz Sanayi
Sitesi’ndeydi. Biz bunların tamamını çözdük.
Ve çözdüğümüz yerlerde de yeni iş yerleri
yapıldı. Yeni istihdam kapıları, yerel yönetimlerin yerel ekonomileri de katkı sağlaması da
son derece önemli. Bununla birlikte Varsak
ve Gaziler tarafında 3 tane ilave sanayi sitesi
kurduk. Bunların 5. ve 6.sı da geliyor. “ diye
konuştu.
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ULUSLARARASI ANTALYA RESiM
ÇALIŞTAYI SERGiSi KAPILARINI AÇTI
Kepez Belediyesi’nin
Uluslararası Antalya
Resim Çalıştayı Sergisi,
Modern Sanatlar Galeri’nde
sanatseverlere kapılarını açtı.

D

OKUMAPARK’ta gerçekleşen ve
bir hafta süren Uluslararası Antalya
Resim Çalıştayında tuvale dökülen
eserler sanatseverlerin beğenisine
sunuldu. Uluslararası Antalya Resim Çalıştayı
Sergisi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Küratör Zübeyde Yavuz, çalıştaya
katılan tüm sanatçılara teşekkür etti. Kepez’in
bir kültür merkezi olduğunu belirten Yavuz,
“Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kültüre ve sanata verdiği değerle beraber burayı
bir kültür merkezi oluşturma yolunda daha
da büyük projelerle ileriye katkı sağlayacak.
Her şey geleceğe ve zamana iz düşürmek için.
Her şey şu anı gelecekte kalıcı hale getirmek
için yapılıyor. Şu an aramızda Amerika’dan,
Dubai’den Şırnak’tan gelen sanatseverler var.
Bu çalıştaya geldiğinizden dolayı hepinize ayrı
ayrı teşekkür ederim. Emin olunki bıraktığınız
koleksiyon sanatsever, sanata düşkün, sanata
değer veren, bir belediye ve bir belediye başkanı tarafından çok daha kalıcı hale getirilecek.
“ dedi.

BELEDİYE HİZMET BİNASINA
KÜLTÜR SANAT MÜZESİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
de, katılımlarından dolayı tüm sanatseverlere
teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir
toplumun bütün hayat damarlarından birisi
kopmuştur” sözüyle konuşmasını sürdüren
Başkan Tütüncü, binlerce yıl öncesine bakıldığında ne büyük sanat eserlerinin olduğunu,
yaşanılan şehirlerde binlerce yıl öncesine
uzanan eserlerin yer aldığını bildirdi. Göreve

geldiği 14 yılda kültür ve sanat anlamında çok
önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Kültür sanat merkezlerinin hiç
olmadığı bir yerden, şu anda 50 farklı etkinliğin aynı anda yapılabileceği, 50 bin kişinin
istifade edebileceği etkinlik alanları yer alıyor.
Orkestralardan, tiyatro topluluklarına, kadınlarımıza resimden tiyatro kurslarına kadar
birçok çalışma yaptık. 13 müze kurduk. Biz bu
çalışmaları belediyemizin içerisinde bir kalıcı
koleksiyona dönüştürelim, belediyemizi de
kültür sanat müzesi haline getirelim istedik.
İnşallah sizlerin ürettiği bu eserler yıllar yıllar
sonrada şehrin en güzel noktalarında gelen
geçenleri selamlasın istiyorum. Ben çalıştaya
katkı sunan herkese çok teşekkür ederim.”
diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye,
Küratör Zübeyde Yavuz tarafından çalıştay
adına Sanatçı Derya Bardakçı’nın, Antalya konulu suluboya çalışması hediye edildi. Başkan
Tütüncü de, çalıştaya katılan sanatseverlere
teşekkür plaketi takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tütüncü, sanatçılarla
beraber sergiyi süsleyen birbirinden kıymetli
eserleri gezdi, tablolar hakkında bilgi aldı.
Serginin açılışında Kepez Çocuk ve Gençlik
Senfoni Orkestrası da sanatseverlere konser
verdi.
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ANTALYA’DA FANTA FEST
RÜZGARI ESTi
ESTi

İ

LK olarak 2001 yılında gerçekleşen
ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca
devam eden Fanta Fest’in uzun
bir aradan sonra tekrar başlayan
yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Turne
boyunca toplamda 180 bin festival severi
ağırlayan Fanta Fest, Antalya Akdeniz
Üniversitesi Stadyumu’nda ise kırk bin
kişinin katılımıyla gerçekleşti. Antalya’da
Akdeniz Üniversitesi’ni, kapıların açıldığı ilk
andan itibaren doldurmaya başlayan festival
severler, DJ performansları, özel dans şovları
ile eğlenirken, Edis ve Gazapizm’in şarkıları
eşliğinde, unutulmaz bir festival deneyimi
yaşadı.
Dinleyicilerin yoğun tezahüratları eşliğinde
sahneye ilk olarak son dönemin en beğenilen
rap müzik sanatçılarından Gazapizm çıktı.
Gazapizm, konserine beğenilen şarkılarından
İzaf ile başlarken, “Annem Antalyalı olduğu
için tüm çocukluğum burada geçti, kendimi
Antalyalı olarak görüyorum” diyerek
Antalyalıların heyecanını paylaştı.
Ardından sahneye sevilen şarkısı
“Arıyorum” ile çıkan Edis; şovları, sahne
kostümü ve enerjisi ile etkinlik alanında
katılımcılara bambaşka bir atmosfer yaşattı.
Antalya’da on binlerce izleyiciyle birlikte
olmaktan büyük heyecan duyduğunu
söyleyerek konuşmasına başlayan Edis;
“Mükemmel bir Antalya akşamında
sizlerleyim. Herkesi bu gece dans etmeye
ve eğlenmeye davet ediyorum” dedi.
Orkestrasına, dansçılarına, emeği geçen
tüm ekiplere ve Fanta’ya teşekkür eden Edis,
“Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız”
diyerek performansını sonlandırdı.
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Türkiye’nin en büyük
gezici müzik festivali Fanta
Fest’in yedinci konseri
Antalya’da kırk bin kişinin
katılım ile gerçekleşti.
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Muratpaşa Belediyesi'nin,
kadınların kurduğu
üretim, işletme
ve girişimcilik
kooperatiflerini bir
araya getirdiği Kadın
Kooperatifleri Buluşması,
Öykü Gürman konseriyle
sona erdi.

Uysal’dan kadın
kooperatiflerine müjde

K

ADIN Kooperatifleri Buluşması’nın
son günü ise büyük neşe içinde
geçti. Kooperatifler, kent parka kurulan stantlarda el emeği, göz nuru
ürünlerinin satışının yaparken Öykü Gürman
konserinde ise kadınlar, kent parkı dolduran
Antalyalılar doyasıya eğlendi. Yaklaşık 1.5 saat
sahnede kalan Gürman, sahne performansıyla

dinleyenlerini adeta büyüledi.
Gecede Başkan Uysal, yakın bir zamanda Türkiye’nin dört bir tarafından kadın
emeğinin bu mağazada bir araya geleceğini
ve yurtdışı satış imkanının sağlanacağının
müjdesini verdi. Alkışlarla karşılanan Başkan
Uysal, “Şimdiden hepimize kolay gelsin” dedi.
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3. ULUSLARARASI ALANYA
BiSiKLET FESTiVALi SONA ERDi

Ü

Ç gün süren festivalin son günü
Kestel Kamp alanından start aldı.
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer,
Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel, Alanya Gençlik Spor Müdürü
Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor
Müdürü Levent Uğur ve yüzlerce bisiklet
severin katıldığı tur;Tosmur – Yalı Taksi -Anıt
-Damlataş Caddesi – İskele Caddesi ile devam
etti. Festival Kızıl Kule önünde son buldu.
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3. Uluslararası Alanya Bisiklet
Festivali’nin son gününde
protokol ve yüzlerce
katılımcı şehir merkezinde
bisiklet sürdü. 07 AMY 82
bisiklet plakasıyla Alanya
Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel’de; 400’ e yakın
katılımcı ile birlikte festivalde
pedal çevirdi.

CITYAKTÜEL

29. ULUSLARARASI OPERA VE BALE
FESTiVALİ YILDIZLAR GEÇiDiNE SAHNE OLDU

D

ÜNYANIN en iyi korunmuş
antik tiyatrosunda 29 yıldır
gerçekleştirilen ve sahnenin
eşsiz akustiğinde sanatseverlerin
birbirinden özel eserleri izleme fırsatı
buldukları Aspendos Uluslararası Opera ve
Bale Festivalinde bu yıl Antalya Devlet Opera
ve Balesi Orkestrası eşliğinde iki opera, bir
bale, bir sahne kantatı ve Devlet Opera ve
Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının
seslendirdiği bir konser yer aldı.
29. Uluslararası Opera ve Bale Festivali
geniş sanatçı kadrosu, görkemli dekor ve
kostümleri ile seyircinin beğenisini kazanan
AIDA operası ile muhteşem bir açılış yaptı.
3 binden fazla izleyiciye ulaşılan AIDA
operasının ardından LA TRAVIATA operası,
DON QUIXOTE balesi ile CARMINA
BURANA sahne kantatı ve GALA KONSER
sanatseverlerle buluştu.
Gala gecesinde, Orkestra Şefi Andreas
Solinas yönetimindeki Antalya Devlet Opera
ve Balesi Orkestrası e şliğinde Devlet Opera
ve Balesi solist sanatçıları soprano Feryal
Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer ile
tenor Bülent Bezdüz ve bas Tuncay Kurtoğlu
sahne aldı.
Dünyaca ünlü opera bestecilerinin en
seçkin eserlerinden parçaların yer aldığı Gala
Konseri ile 29. Uluslararası Aspendos Opera
ve Bale Festivali sona erdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü tarafından
Tarihi Aspendos Antik
Tiyatrosu’nda düzenlenen
29. Uluslararası Opera ve
Bale Festivali adeta yıldızlar
geçidine sahne oldu.
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Huawei MateBook X Pro
Türkiye’de satışa
sunuldu
HUAWEI MateBook X Pro dizüstü bilgisayar modeli, yüksek performans, şıklık, incelik
ve hafifliği bir arada sunuyor. Artık Türkiye’de
de satın alınabilen ürün, üst seviye bir dizüstü
isteyenlere hitap ediyor. 14,2 inç çerçevesi
ekranı dokunmatik olan model, gücünü Intel
Core i7-1260P işlemciden alıyor ve 16 GB
RAM + 1 TB SSD depolama ile geliyor. Model
performans yanında ses konusunda da oldukça iddialı ve bu konuda Huawei Türkiye şunları aktarıyor: “MateBookX Pro, arka arkaya
yerleşik tasarlanmış woofer’lara sahip Huawei
SOUND 6 hoparlörlerle donatıldı. Kombine
olarak ses sistemi, dinleme deneyimini daha
da yükseltmek için sürükleyici alçak sesler ve
temiz yüksek tonlar sağlayabilir. Ses sistemi,
3D surround sesi genişletmek için Huawei’nin
ses yapılandırma algoritmalarıyla uyumlu
çalışır ve deneyime derinlik katar.
Yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar ayrıca,
beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik
ses alımını desteklemek için kenarları boyunca
yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip. Mikrofonlar, ortam seslerini ve yankılanmayı etkin bir şekilde en aza indiren AI
gürültü engelleme algoritmaları ile güçlendirilmiştir, böylece kullanıcılar arama yaparken
her zaman en iyi şekilde ses iletirler.” Dikkat
çekmeyi başaran gelişmiş modelin yüksek fiyatı hakkında ise firma şunu aktarıyor: “MateBook X Pro, 11.295 TL’ye varan MateView SE
monitör, MatePad T10S tablet, kablosuz Slim
Klavye, Bluetooth Mouse ve Sırt Çantası hediyeleri ile 45 bin TL fiyatla HUAWEI Online
Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.”
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Apple, uzun süredir beklenen etkinlikte iPhone 14 ailesi, Apple
Watch 8, SE 2, Ultra ve AirPods Pro 2022 modelini tanıttı.

I

PHONE 13’ten hatırladığımız Apple
A15 Bionic işlemci, yenilenerek bu yıl
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerine
gücünü veriyor. 5 nm fabrikasyon süreci
ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 14 ve
iPhone 14 Plus ailesinin hepsinde bulunuyor.
Toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci 15 milyar transistör barındırıyor. Bununla birlikte
cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de
yer alıyor. Hız konusunda oldukça iddialı olan
Apple, yeni cihazları için “bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci” yakıştırmasını yaparak
rakiplerine hız olarak %50 fark attığını, grafik
anlamında ise rakiplerini %30 oranında geride
bıraktıklarını iddia etti.

Pro iPhone’lar, Pro olmayan modellere
göre oldukça farklı düşünülmüş. Mesela 120
Hz ProMotion ekran teknolojisi en büyük
farklardan birisi. Diğer farklar ise şöyle;
m Süper akıcı ve titremeyen videolar için
Aksiyon Modu (Tüm iPhone 14’ler)
m Otomatik odaklamalı ön kamera (Tüm
iPhone 14’ler)
m Çentik yerine Dynamic Island (Pro)
m Her zaman açık ekran (Pro)
m 48 MP ana kamera sensörü (Pro)
m Apple A16 Bionic işlemci (Pro)
iPhone X modeli ile 2017 yılında bizi “çentik” ile tanıştıran Apple, 2022 itibariyle pro
modellerinde bu tasarıma veda ediyor.

Bölgesel renk kontrolü
yapabilen yeni akıllı
ışık şeridi
TP-LINK, Tapo akıllı ev çözümleri ailesine
yeni bir ışık şeridi modeli daha ekledi. Tapo
L930-5 model ışık şeridi ile 50 farklı renk bölgesi ayarlanabiliyor; her ortam ve ruh haline
uygun aydınlatma yapılabiliyor.
Herhangi bir hub gerektirmeden kolayca
WiFi’a bağlanarak çalışır hale gelen L930-5,
farklı ortamlar ya da ruh halleri için farklı
renkte aydınlatma senaryoları oluşturmaya
olanak veriyor. Bölgesel renk kontrolü özelliği
olan ürün ile 50 farklı renk bölgesi oluşturulabiliyor. Ayrıca ışık şeridi boyunca yer alan
ekstra beyaz LED boncukları sayesinde yüksek
lümenli (1000 lümen) beyaz aydınlatma da
yapabiliyor.
Dışı PU kaplama olan ürün, bu sayede
yumuşak ve şeffaf bir ışık üretiyor. Yüksek
teknolojili kaplaması, tüm LED boncuklarını
koruyor ve ışık şeridinin bakımını da kolay
hale getiriyor.
Tapo’nun Apple HomeKit desteğine sahip
ilk ışık şeridi olan L930-5, bu sayede Siri ile
de kontrol edilebiliyor. Ses ile komut özelliği,

kullanıcılara esneklik sağlıyor; başka bir şeyle
meşgulken, elleri doluyken de ışık şeridine
basit sesli komutlar verebiliyorlar. Apple
HomeKit’in yanı sıra Amazon Alexa ve Google
Asistan desteği de olan ışık şeridi, akıllı bir
hoparlör üzerinden ses ile yönlendirilebiliyor.
Tapo uygulamasında bulunan iyi tasarlanmış animasyonlu ışık efektleriyle eğlenceyi
artıran ürünü aynı zamanda müzikle senkronizasyonu kullanmak da mümkün. Müziğin
ritmine paralel olarak dinamik ışıklar yayabilen Tapo L930-5, evlerdeki partileri çok daha
renkli hale getiriyor.
Farklı senaryolar oluşturup bunları planlamak ve ortama, saate göre ışık şeridinin açılıp
kapanmasını, renk değiştirmesini vb. sağlamak mümkün. Beş metre uzunluğundaki ışık
şeridi, istenen yerden kesilip, 3M yapıştırıcı
sayesinde her yere kolayca yapıştırılabiliyor.
Tapo uygulamasından kurulumu ve yönetimi
de kolayca yapılan Tapo L930-5’in tavsiye
edilen satış fiyatı KDV dahil 76,90 USD olarak
açıklanıyor.

CITYKİTAP&MÜZİK

Yonca’nın
haremi!

ATSO Vakfı’ndan
“Likya Yolu” kitabı
ANTALYA Ticaret ve
Sanayi Odası kuruluşu
olan ATSO Vakfı Antalya
Kültür Sanat Yayınları,
dünyanın en popüler
kültür rotalarından Likya
Yolu’nu konu alan “Sırt
Çantalı Atlas Likya Yolu’nda” kitabını yayınladı.
Yazar Hatice Özgiden
Çetin’in kaleme aldığı
kitap Başak Taşkıran’ın
resimleriyle okuyucusuyla
buluştu.
Kültür Rotaları Derneği’nin içerik desteği
sağladığı kitapta, Atlas isimli bir çocuğun
ailesiyle Likya Yolu’ndaki maceraları yer alıyor.
Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de
hayli ilgi çekici olan kitap; Fethiye’den Antalya’ya kadar yaklaşık 600 kilometrelik uzunluğa sahip ülkemizin en çok ilgi çeken kültür
rotasını anlatıyor. Kitabın küçük kahramanı
Atlas, Likya Yolu boyunca Andriake, Ksantos,
Letoon, Myra, Phaselis, Simena gibi antik
şehirleri keşfederken, Zeniketes gibi ünlü korsanlar ve mitolojik kahramanlarla tanışıyor.

EV ARKADAŞI
CİNAYETİ
Sarah Bailey
KARANLIK Göl, Gecenin İçinden ve
Unutulmuşlar Şehri’nin çok satan ödüllü yazarı
Sarah Bailey, polisiye serisine aksiyon dolu
yeni kitabı Ev Arkadaşı ile devam ediyor. Üç ev
arkadaşı, biri ölü, biri kayıp ve diğeri cinayetle
suçlanıyor. Ev Arkadaşı, The Kitap Yayınları
etiketiyle raflarda!
Gizemli bir gecenin ardından ölü bulunan
Evelyn, cinayetle suçlanan Alex ve ortadan
kaybolan Nicole… O gece üç ev arkadaşı
arasında gerçekten ne oldu? Genç gazetecinin
katili amansızca araştırması ailesini tehlikeye
atacak mı? Olive Groves ve kameramanı
Cooper’ı zor, dolambaçlı bir dava bekliyor. Bu
üç kadının sırlarla dolu yaşamı ve “Ev Arkadaşı
Cinayeti” davası Avustralyalılar için neredeyse
on yıldır merak unsurudur. Genç bir gazeteci
olan ve davayı senelerdir
araştırmaktan
vazgeçmeyen Olive
Groves, kayıp kadının
ölü bulunmasıyla bir
kez daha olayların içine
çekilir ama bu kez yalnız
değildir. Mesleğini eski
usullere göre yapmaya
devam etmek isteyen
Oli ile teknoloji çağının
tüm inceliklerini bilen
Cooper dava için artık
bir aradadır.

Sanat hayatında 45. yılını kutlayan
Yonca Evcimik uzun zaman
ara verdiği müzik dünyasına
1998 yılında piyasaya sürülen 7.
albümü olan içinde birçok hiti
barındıran bu sayede yüksek
albüm satışları sağlamış o yılın
birçok ödülünü alan “Günaha
Davet” in en çok dikkat çeken
şarkısı “Vurula Vurula”nın yeni
versiyonu ile döndü…

A

RADAN geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar müzik
marketlerde satışa çıkacak şarkısı
“Vurula Vurula” ya Alişan Günay
Yıldırım yönetmenliğinde klip çeken Yonca
Evcimik'e klibinde model ve spor eğitmeni
Furkan Güreş eşlik etti. Kendisine eşlik eden
model ve spor eğitmeni Furkan Güreş ile olan
sahneleri çok konuşulan Yonca Evcimik, klibin
Backstage Videosunu sosyal medya hesabından yayınlayarak “Bugüne kadar hiçbir klipte
beni görmediğiniz bir Yonca var çünkü ben
dans etmiyorum, dansçı yok… Ama Yonca’nın
haremi var. Yonca’nın nasıl haremi olur izleyin
ve görün.” notunu düştü.

Pınar,
‘Mış Gibi’ ile
döndü...
Pop müziğin sevilen kadın
vokallerinden Pınar Soykan, “Mış
Gibi” ile müzikseverlerin karşısına
çıktı. Sözü ve müziği Sezen Aksu,
düzenlemesi ise Alper Atakan
imzası taşıyan şarkıyı daha önce
Gülben Ergen de seslendirmişti.
ONUR Sarsıcı yönetmenliğinde Kilyos’ta
çekilen video klipte Pınar Soykan, yenilenen ve
dönem modasını yansıtan imajı da dikkat çekiyor. Pınar Soykan, fotoğrafları için Safa Gülsoy
objektifinin karşısına geçti. 2011 yılında
yayınladığı 4 şarkılık “Kına” adını verdiği single
albümünün ardından tüm dijital platformlarda
şimdiye dek 1 albüm, 13 single yayınlayan
Pınar Soykan, son şarkısı “Bilemedim” ile
büyük başarı yakalamış tüm ulusal radyo ve
televizyonlarda yaz boyunca yer almıştı. Hayli
heyecanlı ve gelen yorumlar karşında çok
mutlu olduğunu söyleyen Pınar Soykan’ın yeni
single’ı “Mış Gibi” Avrupa Müzik markasıyla
tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.
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ENGELSiZ FiLMLER
FESTiVALi’NiN
“KALEYDOSKOP”
SEÇKiSi DÜNYANIN
FARKLI RENKLERiNi
SiNEMASEVERLERLE
BULUŞTURUYOR

-16 Ekim tarihleri arasında
fiziksel gösterimleriyle Eskişehir’de Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde başlayıp, 17-23
Ekim tarihleri arasında Ankara’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda ve çevrim içi olarak
tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak
olan Engelsiz Filmler Festivali’nin “Kaleydoskop” seçkisi belli oldu. Dünya sinemasının
son dönemde öne çıkan, ödüllü filmlerinden
oluşan “Kaleydoskop” seçkisi, dünyanın çeşitli
köşelerinden farklı kültür ve yaşamlardan
hikâyeleri beyazperdeye yansıtıyor.
Engelsiz Filmler Festivali’nin “Kaleydoskop” seçkisinde bu yıl Tea Lindeburg’un Cennet Gibi (As in Heaven); MarieKreutzer’in Korse (Corsage) ve Laura
Bispuri’nin Tavus Kuşu’nun Cenneti (The
Peacock’s Paradise) filmleri yer alacak.

KARDEŞININ DOĞDUĞU GECE YETIŞKINLIĞE
ADIM ATAN BIR KIZ ÇOCUĞUNUN HIKÂYESI
Bu yıl Göteborg Uluslararası Film Festivali’nden “En İyi Film”, 2021 San Sebastian
Uluslararası Film Festivali’nden ise “En İyi
Yönetmen” ve “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleri
ile ayrılan Cennet Gibi, 14 yaşında bir kız çocuğunun bir gecede değişen hayatını ele alıyor.
Yönetmenliğini Tea Lindeburg’un yaptığı film;
annesinin girdiği doğumda bir şeylerin yanlış
gitmesiyle çocuk olarak başladığı günün, evinin hanımı olarak sona erebileceğini anlamaya

Bu yıl 10’uncu kez
sinemaseverlerle
buluşacak olan Türkiye’nin
tek erişilebilir film
festivali, Engelsiz Filmler
Festivali’nin “Kaleydoskop”
seçkisi dünya sinemasının
son dönemde öne çıkan,
ödüllü filmlerini seyircilerin
beğenisine sunarken;
farklı coğrafyalardan
öyküleri beyazperdeye
yansıtıyor.
başlayan Lise’nin hikâyesini aktarıyor.

KORSENIN İPLERI TOPLUMSAL İMAJ İÇIN
SIKILIYOR
Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan
Kraliçesi Elizabeth, güzelliğiyle herkesi büyülemektedir. Ancak yarattığı moda trendleriyle
de adından söz ettiren “Sisi” artık 40 yaşına
gelmiştir ve toplumdaki itibarını korumak için
savaşmalıdır. Bu sene Cannes, San Sebastian
ve Saraybosna gibi önde gelen film festivallerinde yarışan Marie Kreutzer’in yönetmenliğindeki Korse, başrol oyuncusu VickyKrieps’in

ödüllü performansıyla da ön plana çıkıyor.

BÜTÜN AILEYI SARSAN, İMKÂNSIZ BIR AŞK
Laura Bispuri’nin yönetmenliğini yaptığı Tavus Kuşu’nun Cenneti, tablodaki
güvercine aşık olan bir tavus kuşu üzerinden,
bir İtalyan ailesindeki saklı kalmış sırlara
odaklanıyor.

TÜM GÖSTERIMLER ÜCRETSIZ
Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen
Engelsiz Filmler Festivali her yıl olduğu gibi
bu yıl da tüm gösterimlerini ücretsiz olarak
seyircilere sunuyor.
Programında yer verdiği tüm filmleri sesli
betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan “Engelsiz Filmler Festivali”,
yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

ÖYKÜ GÜRMAN’IN BÜYÜK HEYECANI
GÜNÜMÜZDEN 60 yıl kadar önce
yaşananları anlatan “Bandırma Füze Kulübü” filminde, azimli ve idealist gençlerin
en büyük destekçilerinden biri olan müzik
öğretmeni Nurgül karakterini canlandıran
Öykü Gürman, bu filmde rol aldığı için çok
heyecanlı olduğunu belirterek; “Bandırmalı
lise öğrencilerinin gerçek hikâyesine Nurgül
öğretmen olarak tanık olmak, dönem işi
olması ve hikâyenin gerçeklere dayanması,
yaşanmış olması beni heyecanlandırdı. Senaryoyu okuduğumda Nurgül öğretmeni çok
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benimsedim. Ayrıca şarkıcı kimliğimle filmde
yer almak, sesimle karaktere renk katmak
ve Nurgül’ün müzik öğretmeni olması beni
senaryoya, karaktere çok daha yakın, samimi
hissettirdi”dedi.
CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 21 Ekim’de
vizyona girecek filmde; Alina Boz, Deniz Can
Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu,
Görkem Sevindik, Tolga Canbeyli, Gökhan
Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve
Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

CITYAJANDA

ANTALYA
DEVLET OPERA
ve BALESİ

EKİM 2022 PROGRAMI

Antalya Kültür Sanat
2022 güz sezonuna
iki sergiyle başlıyor
Bahar dönemini görkemli Rodin sergisiyle kapatan
Antalya Kültür Sanat, kapılarını 28 Eylül 2022 tarih inde
iki yeni sergiyle açıyor.

m 01.10.2022 GALA KONSER, Saat:
20.00, Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi /
ANATALYA
m 04.10.2022 OPERETLERDEN SEÇKİLER
(Konser), Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / ANTALYA
m 06.10.2022 VENERA ENSEMBLE (Konser),
Saat: 20.00, Antalya Müzesi / ANTALYA
m 08.10.2022 G.VERDI KAMELYALI KADIN
(Bale), Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / ANTALYA
m 11.10.2022 C.İDİZ - KANLI NİGAR
(Müzikal), Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / ANTALYA
m 13.10.2022 G.VERDI LA TRAVIATA
(Opera), Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan
Kültür Merkezi / ANTALYA
m 15.10.2022 G.VERDI KAMELYALI KADIN
(Bale), Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / ANTALYA
m 25.10.2022 C. İDİZ KANLI NİGAR (Müzika),
Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / ANTALYA
m 27.10.2022 MÜZE KONSERİ (Konser),
Saat: 15.00, Antalya Müzesi / ANTALYA
m 29.10.2022 M. SUN KURTULUŞ VE
CUMHURİYET FİLM MÜZİKLERİ (Konser),
Saat: 20.00, Antalya Haşim İşçan Kültür
Merkezi / ANTALYA

“S

AGALASSOS’u İzlemek”
başlıklı birinci
sergi UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
yer alan ve bölgemizin en iyi
korunmuş antik kentlerinden
biri olan Sagalassos’u Murat
Germen’in gözünden izleyiciye
aktarıyor. Çalışmalarını kent,
mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı,
akademisyen ve sanatçı Murat
Germen’in zaman, mekân,
insan ve mimarlık kavramlarına
odaklanarak Sagalassos’u yeniden yorumladığı sergi arkeoloji
ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler
arası bir bakış açısı sunuyor.
Sagalassos Vakfı ve Bozlu Art Project iş
birliğiyle, antik kentin tanınırlığını arttırarak
arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak
yaratmak amacıyla gerçekleştirilen ve 19 Temmuz-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Bozlu
Art Project’te İstanbullu izleyiciyle buluşan
sergide eserlerin satışından elde edilen tüm
gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos
Kazı Başkanlığı’na aktarılıyor.
Bozlu Art Project ve Sagalassos Vakfı
izinleri sayesinde,kendi bölgesinde kendi
hemşerileriyle buluşacak olan “Sagalassos’u
İzlemek” sergisi 31 Aralık 2022 tarihine kadar
açık kalacak.
Antalya Kültür Sanat’ın aynı gün açılacak
ikinci sergisi “Kaf Dağı’nda Şenlik Var”, sanatçı Ayşe Yaltırım’ın 100’ü aşkın işini bir araya
getiren bir retrospektif. Nazım Hikmet’in
yeğeni ve ilk kadın ressamlarımızdan Celile
Hanım’ın torunu olan Ayşe Yaltırım’ın, çocukluğunda başlayan ve giderek bir “yaratım
evreni”ne dönüşerek heykellere, takılara,
kuklalara uzanan resim serüvenini Antalyalı
izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının son
derece güçlü deseni ile kavradığı, soyutlayarak

kişiselleştirdiği yaratı evrenini
gözler önüne seriyor.
Sanatçının oğlu Murat Germen’in“...görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınır
diye de tanınan Kaf Dağı’nda
yaşıyor gibi annem, görünen
tarafın kuralları ile yaşamıyor
çünkü. Bir çeşit uzaylı gibi; ya
da, varsa böyle bir şey şayet, bir
reenkarnasyon vakası…” ifadeleriyle tanımladığı Ayşe Yaltırım
ve Küratör Necmi Sönmez’inyazısında “… Hayatının belli
dönemlerinde büyük zorluklar
çekse de sanatla olan ilişkisini
hiçbir zaman koparmayan
Yaltırım’ın 1950’lerde, 1960’larda yaptıklarıyla son dönem işleri arasındaki bağlantı
stiller, renkler, kompozisyonlarda değil, onun
en minimale inmek için verdiği mücadelede yatmaktadır. Antalya sergisi, ilk kez, bu
yaratıcı sanatçının işlerini belli diziler halinde
izleyicilere aktararak onun yenilikten hiçbir
fedakârlıkta bulunmadan oluşturduğu kendine özgü bir geleneği, döne döne, aynı konular
etrafında olsa da tekrara düşmeden yarattığı
destansı anlatımı gören gözlere sunuyor.”
diyerek betimlediği “Kaf Dağı’nda Şenlik Var”
sergisi, sıradışı bir sanatçının çok samimi, çok
minimal, çok sıradışı dünyasını, günümüzün
sahte, gösterişçi, abartılı ve kalabalık dünyasına bir başkaldırı olarak yorumluyor.
Sergi kapsamında 28 Eylül 2022 günü saat
17:00de sanatçı Ayşe Yaltırım ve oğlu Murat
Germen’in katılacağı bir söyleşi gerçekleşecek.
Antalya Kültür Sanat Salı, Çarşamba,
Cuma, Cumartesi günleri 11.00 - 19.00, Perşembe günü 11:00-21:00 ve Pazar
günü 13:00-19:00 saatleri
arasında ziyaretçiye
açık, Pazartesi
günleri kapalıdır.
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CITYMODA

CENGİZ AKTÜRK’TEN

MUHTEŞEM DEFİLE!
Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde
hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu Çırağan
Sarayı’nda muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen
defile ile tanıtıldı.

C

ENGIZ Aktürk için hazırlanan yeni
koleksiyonda görmeye alışık olduğumuz güçlü, kararlı ve iddialı Cihan
Nacar kadını, bu sefer karşımıza daha
sofistike bir kimlikle çıkıyor. İddiasını kendi
ruhundan alan, daha sade ve pastel renklerin
tercih edildiği koleksiyonda, aynı zamanda
kararlı çizgilerle kendi görkemini tam bir
özgüvenle ifade eden çok özel bir anlatım,
kuvvetli bir kadın tasviri yer alıyor.
Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında
ışıldayan koleksiyonları birbirinden ünlü modeller taşıdı.
Açılışı top model Tülin Şahin ile
yapılan defilede Şevval Şahin ,
Deren Talu gibi isimler yer aldı.
Kapanış top model Çağla Şikel ile
gerçekleştirildi.
Nacar’ın karakteristik imza
kimliğini her yeni koleksiyonda daha da ileriye taşıması ve
her yeni sunumunda göz alıcı
detaylarla çıtayı beklentilerin
de üzerine çıkartması ise moda
kulislerinde takdir toplamaya
devam ediyor.
İletişim danışmanı Niran
Hürel Herder ‘ın ev sahipliğinde
gerçekleşen defileye aralarında
Pınar Altuğ Atacan ,Yağmur Ün,
Gizem Güneş ,Ceren Benderli-
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oğlu , Özge Yağız , Sıla Türkoğlu gibi isimlerin
de yer aldığı sanat ve cemiyet hayatından pek
çok konuk yer aldı. İzleyicileri büyüleyen moda
şovu sosyal medyada da büyük ses getirdi.

CITYMODA

İlham veren yaratıcı kampanyalarıyla her sezon özgün
deneyimler sunan Beymen, 2022-23 Sonbahar/Kış
kampanyası “Volume Up” ile hayatı bir sahne olarak
konumlandırıyor ve bizi bu sahnede kendimizi özgürce,
cesurca, yüksek sesle ifade etmeye davet ediyor.

BEYMEN
2022-23
Sonbahar/Kış
Kampanyası:
“VOLUME UP”

Y

AŞAMIN her ânının izlenmeye
değer bir performans olduğundan
hareketle, bizi içimizdeki ışığı ortaya
çıkarmaya ve sergilemeye çağıran
Volume Up kampanyası, New York merkezli
fotoğrafçı An Le tarafından görüntülendi. i-D
Magazine’den Vogue’a, dünyanın en prestijli
dergileri için kapak ve moda çekimlerinin yanı
sıra Balmain, Yves Saint Laurent Beauty gibi
global markaların kampanyalarına imza atan
Vietnamlı fotoğrafçının kamerası karşısında
bu kez moda dünyasının iki ünlü yeteneği
var: Temelini danstan alan üstün poz verme
kabiliyetiyle tanınan Coco Rocha ile zirvedeki
modellik kariyerine ek olarak oyunculuğuyla
beyazperdeye transfer olan Jon Kortajarena.

FFW Creative Audio’nun, Beymen için yeniden
aranje ettiği Joan Jett & the Blackhearts’ın
ikonik şarkısı I Love Rock’n Roll eşliğinde sahne alan modeller, göz alıcı spot ışıkları altında
konser tadında bir performansla karşımızda.
Coco Rocha ve Jon Kortajarena, Volume Up
sahnesini Dolce&Gabbana, Balmain, Balenciaga, Etro, Versace ve Tom Ford gibi dünya
markalarının 2022-2023 Sonbahar/ Kış
koleksiyonlarından yıldız tasarımlarla paylaşıyor. Mücevher renklerinin öne çıktığı parlak
renk paleti; retro baskılardan ekoseye uzanan
desenler; tüvit, denim, deri gibi klasiklere eşlik
eden ışıltılı ve teknik dokular ile sezon trendlerinin nabzını tutan Volume Up, “glam rock”
stilini yüksek modayla buluşturuyor.

NetWork Sonbahar Kış
2022 Erkek Koleksiyonu
ilhamını değişimden
alıyor. Yüksek tasarım
gücü ile konforu şıklıkla
harmanlayan koleksiyon;
alışılmışın dışında çizgileri
ile görünümlerde değişimi
hissettiriyor, güven ve
dinamizmi ön plana
çıkarıyor.

Şehirde değişim rüzgarı estiriyor

S

MART Casual stillerin öne çıktığı
Connected temasına; camel, bej, siyah
ve taş renklerine aksan renk olarak
turuncu, kiremit gibi sıcak renkler
de eşlik ediyor. Cesur ve özgür stiller yaratan
koleksiyonda, farklı formları ile süet gömlekler
ve dikkat çekici renklerde trikolar ön plana
çıkıyor. Under Construction teması çabasız
şıklığa dikkat çekiyor. Siyah, lacivert, gri ve
petrol renklerinde ceketler, işlevsel detayları ile
gardıroplarda yerini alıyor. Hayatın bir parçası
haline gelen ev konforuna atıfta bulunan Cacoon temasında, bej tonlarının ağırlıklı olarak
kullanıldığı parçalara yumuşak dokulu trikolar

eşlik ediyor. Doğadan aldığı ilham ile yola çıkan
Renewable temasında ise toprak renkleri doğal
taş görünümleri ile hayat buluyor. El işçiliğinin teknolojik yaklaşım ile buluştuğu kazak,
palto ve ceketler koleksiyonun gözde parçaları
arasında.
Multi fonksiyonel styling anlayışına yeni
soluk getiren smart denim parçalar Neo-Denim teması ile koleksiyonda ön plana çıkıyor.
Hafif yıkamalı görünümleri ile denim ceketler,
yeni formları ile kaban ve montlar indigo,
siyah denim ve bej tonları ile mükemmel uyum
sağlıyor. The Red String of Fate, kusursuz smokinlere bordo ve siyahın zarafetini taşıyor.
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CITYALIŞVERİŞ

GUESS erkek kol saati 3.969 TL

Jacques Philippe erkek kol saati 6.030 TL

Jacques Philippe kadin kol saati 5.904 TL

GC kadın kol saati 8.226 TL

Sonbahar alışverişi

Herkes eylül ayını sonbaharın ilk ayı olması nedeniyle yeni sezon alışverişi zamanı
olarak bilir. Ama Antalya’da durumlar biraz farklı. İklim gereği, bu şehirde yaz ekim
ortalarına kadar bitmez. Kısacası; “Yaz, Antalya bitti demeden bitmez”!
O zaman gelin sezon alışverişi önerilerimize bir göz atalım…

CUIR DE NUIT 600 TL

GARDEN PARTY 600 TL

PLEIN SOLEIL 600 TL

TOM FORD OMBRE LEATHER
PARÜM 100ML 2.875 TL

SEL D’AZUR 600 TL

25ML 149 TL
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100ML 539 TL

SUR LA LANDE 600 TL

100ML 649 TL

150ML 649 TL

VOILE D’OCRE 600 TL

200ML 489 TL

200ML 589 TL

200ML 819 TL

200ML 589 TL

350ML 1209 TL

CITYALIŞVERİŞ

CONVERSE
2.309 TL

CONVERSE
2.309 TL

CONVERSE
2.309 TL

NINE WEST
1.159 TL
NINE WEST
1.459 TL

LM 30ml 2540 TL

LM 60ml 4880 TL

NINE WEST 1.099.00 TL
NINE WEST
799 TL

NINE WEST
1.059 TL

LM 100ml 7300 TL

Cottonbox Duo Lacivert
Natureforce Nevresim Takımı
1.027 TL

Cottonbox Tribus Sarı
Natureforce Nevresim Takımı
1.027 TL
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CITYASTROLOJİ

Astrolog
Nurgül Düzenli
nurgul.duzenli@hotmail.com
astrolog_nurgulduzenli

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Hayatınızda güçlü yeni kararlar aldığınız
etkiler ilerleyeceksiniz. İkili ilişkiler evlilik
ortaklı işler alakalı yeni kararlar sizleri
bekliyor. Genel olarak hızlı hareketli
yolculukların gündeminizde olacağı bu
dönem, beklemek yerine harekete geçmek mantıklı
olacaktır. Ay sonunda yaşanacak güneş tutulmasıyla
birlikte maddi konular, ödemeler, borçlar, krediler veya
başkasının parası ile ilgili gündemler hayatınızda önemli
olacak. Genel olarak sağlığınıza daha özenli yaklaşmanız iyi olacaktır. Ekim ayında bir taraftan en derin
duygularınızla yüzleşirken, diğer taraftan iş birliklerinden destekler göreceksiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Sizler için oldukça önemli, tutulmalar
etkisinde olacaksınız. Sorumluluklar
rutinler görevler önceliğiniz olacak. Gelir
gider denginizle alakalı harekete geçme
iş konularında kararlar alma gündeme
gelebilir. Ay sonunda yaşanacak tutulmayla birlikte
evlilik iş birlikleri ortak işler konusunda güçlü bir karar
verme etkisinde olacaksınız. Yaşamınızda size engel
teşkil eden kişilerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz.
Bazılarınız için de bedensel sağlık veya dış görünüşle
ilgilenebilir. Bu dönem maddi konulardan alacağınız
risklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları için bu süreç
köklü bir işin değişimi, kalıcı bir durumun kapanışı
şeklinde deneyimlenebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLA

Ekim ayında sizleri hareketli dışa dönük
hızlı etkiler beklemekte. Motivasyonunuz
artarken, bazı kişiler için gerginlikler ve
sakarlıklar olabilir. Enerjiyi dönüştürmek
için sportif faaliyetleri arttırmanız iyi olacaktır. Ay
sonunda yaşanacak tutulma, ekim ve kasım ayında
hayatınızda güçlü kararların olacağını işaret etmekte.
Tutulma gündeminizde sağlık, iş, sorumluluklar, evcil
hayvanlarla ilgili gündemlerinizi işaret etmekte. Sağlık
ile ilgili konularda bu dönem daha özenli davranmanız
gerekiyor. Bazılarınız için ise iş arkadaşları ile ilgili bazı
gel gitli durumlar devreye girebilir. İşinizle ilgili uzun süredir alamadığınız kararları alma aşamasına gelebilirsiniz. Sokak hayvanlarına yardım etmek, hastalara destek
vermek bu dönem fayda sağlayacaktır.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Ekim ayında artık rotanızı belirlemeye başlıyorsunuz. Genel olarak ev aile yaşadığınız
yerle alakalı yer değişimleri önemli kararlar
köklü değişimler gündeme gelebilir. Geri
planda içsel olarak sizleri öfkelendiren şeyler
bu dönem artma potansiyeli var, duygularınızı daha açık
ifade etmeniz iyi olacaktır. Ekim sonunda yaşanacak güneş tutulması etkisi başladı. Bu durum sizler için çocuklar,
aşk, sahne, yaratıcılıkla ile ilgili etkili olacaktır. Aslında
aşka dair önemli güçlü kararların alınacağı, bazı ilişkiler
için testten geçme dönemi olacaktır. Diğer taraftan daha
ön planda olma, yaratıcılığın açığa çıkması gündeme
gelebilir. Sorunlu olan ilişki ile yüzleşme, netleşme etkisi
devreye girebilir. Bazıları için çocuk sahibi olma ile ilgili
konular odağında olabilir. Geçmişle ilgili sorunlarla
yüzleşip kapattığınız bir dönem sizleri bekliyor.
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ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Köklü değişimler, ev aileye dair önemli kararlar sizleri bekliyor. Genel olarak hareketli olacağınız ekim ayında sosyal çevrenizin desteğini alacaksınız. Bazı kişilerin yakın çevresine
tepkilerini yönetmesi kolay olmayabilir. Ay
sonu yaşanacak güneş tutulması ile birlikte aile hayatına
dikkat çekiyor. Yer değişimi, taşınma, evi yenileme gibi
durumlar olabilir. Tutulma etkisi ile gizli gündemler açığa
çıkabilir ve yeni yön arayışınız olabilir. Bu tutulma sizin
için köklü bir konuda karar almanız anlamına gelebilir.
Bu tutulma etkisiyle ikili ilişkiler evlilik ortak yaptığımız
çalışmalarda dengesizlikler açığa çıkabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

Gündeminizde gelir gider dengeniz
kariyeriniz önemli olacak. İş konusunda
bazı kararlar verilebilir. Genel olarak
kariyerinizde yoğunluklar olsa da fikir
ayrılıkları yaşanabilir. Ay sonu yaşanacak güneş tutulması
ile birlikte yakın çevrenizde değişimler olabilir. Kardeş,
akraba, arkadaş ilişkilerinde tepkilerinizi kontrol edemeyebilirsiniz veya bir sırrın açığa çıkması söz konusu
olabilir. Bu dönem çevrenizle iletişimde zorluklarınız
olabilir. Eğitim konuları, seyahatler, yazılı sözlü iletişim,
ilişkiler bu tutulmada önceliğiniz olacaktır. Bazıları için
şehir dışına taşınma, yer değişimi söz konusu olabilir. Bu
dönem huzursuzluklar, karmaşa, belirsizlikler sizi yorabilir.
İlişkilerde yaşadığınız bulanıklık içsel endişe getirebilir, bişeylerin yalan veya gerçek dışı olduğunu düşünebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

Hayatınıza yeni yön belirleyeceğiniz
ilişkilerle alakalı netleşeceğiniz durumlar
söz konusu. Seyahatler yolculuklar
eğitim öğretim konularında hareketlilikler olabilir. Ay sonu yaşanacak güneş
tutulmasıyla birlikte iş ve para konularında gündemler
getirebilir. Parasal algınız, kazançlarınız ile ilgili değişim
konuları yaşamınıza dahil oluyor. Kendi kazançlarınıza
odaklanacağınız, yeni kazanç yolları arayacağınız bir
süreç olabilir. Yeni girişimler, projeler karşınıza çıkabilir.
Bu dönem sağlık konusunda ekstra özenli olmanız iyi
olacaktır. Ayrıca bu tutulma ile birlikte ilişkilere bakış
açınız yön değiştiriyor. Evlilikler ortaklı işlerde uzun
dönemdir süre gelen konularda artık yeni kararlar alabilirsiniz. İç dünyanızda bastırılmış duygularınız tutulma
zamanı ortaya çıkabilir. Bu dönem yaşanan bitişler köklü
geri dönüşü olmayan süreçleri işaret etmekte

AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Sizin burcunuz da güneş tutulması gerçekleşecek. Uzun süredir sürüncemede kalan
konuları karara bağlamaya başlıyorsunuz
Yoğun duygular, köklü değişimler, bir duruma verilen hızlı tepkiler olabilir. İş hayatınız,
başkasıyla yaptığınız işler ile ilgili gündemler tutulma ile
birlikte değişime girebilir. Finansal konularda yeni kararlar
alabilirsiniz veya eskiden kalmış bir gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Duyguların daha görünür olduğu bu tutulma,
içinizde gizli kalmış konular su yüzüne çıkarabilir. Tutulma
civarı günlerde bedensel hassasiyetler olabilir. Bu dönem
eski bir problemle ilgili yüzleşmeler olabilir. Tutulma etkisi
ile aşk, çocuklar konularında kafa karışıklığı olsa da, sizden gizlenen bir konuyu öğrenebilirsiniz. Ev, aile ,emlak
konularında streslere bağlı bir karar alınabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Duygusal dönüşümün, içsel değişimin yoğun
olduğu etkilerle ilerleme olacaktır. Genel
olarak hareket halinde olmanızı tavsiye ederim, durağanlık, gerginlik ve stres getirebilir.
Ay sonunda yaşanacak güneş tutulması, ay genelinde
etkili olacak. Endişeli düşüncelerin su yüzüne çıktığı
durumları yaşatabilir. Yanlış anlaşılmalar, bastırılmış duyguların ortaya çıkmasıyla iletişim aksilikleri getirebilir. Bu
süreçte ruhsal ve bedensel olarak hassas durumlarınız
olabilir, sağlık olarak bağışıklık sisteminizi korumakta
fayda var. Rüyalarınızın artacağı bu dönem, geçmişte
kalan korkularla yüzleşmeler olabilir. Manevi çalışmalar
yapmak, terapiler almak tutulma zamanı çözülmeler yaşatabilir. Perde arkasındaki sırların açığa çıktığı bir süreç
olabilir. Bu geçiş sizin için bırakma dönemi diyebiliriz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Toplumsal olarak daha ön planda kariyerinizin
ve ailenizin önceliğinizde olduğu durumlar var.
Genel olarak sağlık koşulları ile ilgilenebilir, görev ve sorumluluklar önceliğinizde yer alabilir.
Ay sonu yaşanacak güneş tutulmasıyla ekim genelinde
etkili olacak. Bir durumu bırakma kararı gündeme gelebilir.
Tutulma etkisi ile arkadaş ilişkileriniz, sosyal gruplar, aşk
hayatınızla ilgili bir karara varabilirsiniz veya bir durumu
bitirebilirsiniz. Akrep tutulmasında duygular yoğun yaşanır,
bu nedenle sizler içinde alacağınız kararlarda hırslar devreye girebilir. Aynı zamanda tutulma sizlerin çocuklarla ilgili
alanınızı etkilediği için, çocuk konularında karar alınabilir.
Bu dönem maddi konularda planlı programlı olma ihtiyacınız var, risklerden uzak kalabilmek gerekiyor.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Tutulma etkisi ile önemli kararlar sizleri bekliyor. Genel olarak seyahatleriniz artabilir bilgi
paylaşımı, eğitim, sosyal medya ile ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili veya çocuk konuları
ile ilgili hareketli, hızlı, bazen de tepkisel olunan etkiler var.
Ay sonunda yaşanacak güneş tutulması sizleri ay genelinde etkileyecektir. Mesleki konularda ve hayat amaçlarınızla
ilgili önemli değişimleri getiriyor. Aklınızı meşgul eden iş
konularında bir karara varabilirsiniz. Tutulma etkisi ile birlikte maddi konularda hareketlilik, harcama gündeme gelebilir. Toplum içinde kendinizi daha net ortaya koyacağınız,
biriktirdiğiniz duygularınızı açığa çıkaracağınız gelişmeler
yaşanabilir. Aile ve iş konularında radikal kararlar gündeme
gelebilir. Bu dönem uzun süredir sizi yoran bir duyguyla
yüzleşebilirsiniz. Bazıları için evle ilgili gündemler aileyle
ilgili fikir ayrılıkları veya yer değişimleri gündeme gelebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Sağlık konuları, evcil hayvanlar, iş yaptığınız kişiler, düzeninizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan aile içi gündemler
yoğunlaşabilir, ev içinde hareketlilikler
olabilir veya tartışmaları açık etkiler
olabilir. Ekim ayı sonunda yaşanacak tutulma ekim genelinde etkisini hissettirecek. Uzaklar, seyahatler, şehir dışı
konuları gündeminize dahil olabilir. Bazılarınız bu dönem
taşınma kararı alabilirsiniz. Bazı durumlarda medya, iletişim, eğitim, hukuksal konular ile ilgili gündemler karşınıza gelebilir, bir durumla ilgili netleşebilirsiniz. Duygusal
olarak güçlendirici etkilerin olduğu bu tutulmada, kararlı
adımlar atabilirsiniz. Bu dönem varsayımlardan uzaklaşıp
daha gerçekçi yaklaşımlar sergilemeniz gerekmekte.

