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Ayşen Ovalı Binbir

editörden...
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Merhabalar,
Bu ayın en önemli günü; 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü… Acı olan şu ki;
hala kadınların kendilerini hatırlatmak,
sorunlarını anlatmak için özel bir güne
ihtiyaçları var. Çünkü kadının uğradığı
şiddet, başına gelen cinayet, taciz, tecavüz,
haksızlık, gelir eşitsizliği, mobing…
kısacası; bir araba sorun bitmedi, bitmiyor…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç

Hal böyle olunca da, bizlere yine, bul yıl da, geçmiş yıllardaki gibi sesimizi
duyurmak için çırpınıp durmak düşüyor... Kadınların sesine sağır, gölgesine
tahammülsüz, nefesine hissiz, uğradıklarına karşı dilsiz olan bir dünyaya
haykırmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki, buna ihtiyaç duymayacağız; işte o zaman,
bu günü, belki de tamamen unutacağız… O zaman, ne zaman peki? Zamanını
bilemeyiz ama bizler sesimiz kısılana, nefesimiz tükenene kadar mücadelemizi
sürdüreceğiz herkesin haberi olsun. Çünkü biz kadınız, mücadele ruhumuzda var…

Görsel Yönetmen
Ecem Ekinci Kılıç
Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir

Bu ay da bu mücadele ruhuyla hazırladık dergimizi (ki belirtmeden geçemeyiz;
dergimizin sahibi ve tüm çalışanları kadındır)… Kadınların her türlü sorununu
yıllardır farklı yöntemlerle dile getirmeye çalışan bizler, bu ay tekrarları ve ısrarları
sevgili meslektaşlarımıza bırakıp, kadının mücadele ettiği bir başka cepheye de
kulak vermek istedik…

Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Şima Ceren Pak
Tolga Temel

Gelelim sayfalarımıza…
Evet, bu ay “Özel” bölümümüzde; kadın dünyasında, belki de üç beş kişilik dost
meclisleri dışında pek de dile getirilmeyen, ama ne yazık ki mücadelenin eksik
olmadığı bir cepheden; “Kadının kadına” verdiği mutsuzluklardan bahsetmek
istedik! Pek dillendirilmeyen, çoğunlukla da örtbas edilip yok sayılan bu konuya
dikkat çekmek arzusuyla, “Madem elimizde bir iğne, bir de çuvaldız var; gereğini
yapalım” diyerek “Özel” bölümümüzü bu konuya ayırdık… Antalya’nın farklı meslek
gurupları ve farklı sosyal statü sahibi 8 kadınına, 8 soru yönelttik. Çok da ilginç
cevaplar aldık. Aslına bakarsanız, kadın kadına dertleştik biraz… İlginizi çekeceğine
inanıyorum.

Tuncay Gülcü

“Güldal’la 5 Çayı”nda konuğumuz; mesleğine bağlılığı ve kariyer dünyasındaki
başarılarıyla örnek bir insan olan; Nimet İlyas … 2008 yılından bu yana
Kazakistan’da varlık gösteren aile şirketlerinin işlerini Türkiye’de yönetmeye
başlayan Nimet İlyas, bir süredir Antalya’da iş grupları arasına ekledikleri ‘Ni
Beauty Lab.’ ile güzellik ve bakım sektöründe de hizmet veriyor. Güldal Siğinç,
kendisiyle çok özel ve sizler için son derece faydalı bilgiler içeren bir söyleşi
gerçekleştirdi.

Dağıtım

Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak

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

Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mh. Emrah Cd. Kutlu Avcı
Plaza No: 17 ANTALYA

Konuklarımız arasında bir de genç müzik insanımız var; Ragıp Narin… Annesi
Arap, babası Türk olan Hatay, Antakya doğumlu Ragıb Narin, kendi söz ve müziğini
yaptığı şarkıları ile kısa sürede on binlerce beğeni almış ve Hatay dışında da bir
hayran kitlesi oluşmuş genç bir yetenek…
Tüm bunların dışında birbirinden önemli, güncel ve faydalı konu başlıklarının
yanı sıra; yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Dr. Tolga Temel, Ressam Gül Yasa Aslıhan, ZİÇEV
Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz, Gezi Yazarı Yeşim Özkoç, A&D
Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı, Diyetisyen Zeynep Erturul
Budak, Kitap Yorumcusu ve Hayvan Dostu B. Nilüfer Binbir, Teknoloji Yazarı Deniz
Gözükızıl birbirinden değerli; bilgi, görüş ve önerileriyle sayfalarımızdaki yerlerini
aldılar…
Kendilerine teşekkür ederken, sizleri yeni ve dopdolu bir InCity sayısıyla baş başa
bırakıyorum.

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: 6 Mart 2021

Hoş ve sağlıkla kalın…
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Dünya kadınlarına özel,
anlamlı tasarım

Göz kamaştıran zarif
nakışlar
Cotton Box, Türk el sanatlarının bir parçası olan nakış işleriyle
yatakları süslüyor. Modern ve geleneksel tarzları harmanlanarak
özenle hazırlanan Brode serisi, zarif işleme detayları ve şık
duruşuyla göz kamaştırıyor. Capcanlı renk seçenekleriyle
kullanıcıların enerjisini yükselten tasarımlar, minik kelebek ve
çiçek desenleriyle yatak odalarında adeta baharı müjdeliyor.

Ariş Pırlanta dünya
kadınlarına özel, anlamlı
tasarımıyla 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’ne dikkat
çekiyor. Bu özel günün
tarihi olan 8 rakamından
yola çıkarak aynı
zamanda da sonsuzluğu
yansıtan tasarım,
kadınların dayanışma ve
birlik içinde olmalarının
muazzam potansiyelini de
simgeliyor.

Ariş Pırlanta dünya kadınlarına özel, anlamlı tasarımıyla 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Bu özel günün tarihi olan 8
rakamından yola çıkarak aynı zamanda da sonsuzluğu yansıtan
tasarım, kadınların dayanışma ve birlik içinde olmalarının muazzam
potansiyelini de simgeliyor.

Cotton Box, Türk kültürüne ait işleme sanatını yeniden yorumlayarak
hazırladığı Brode serisiyle kuşaklar arası ortak beğeni yaratıyor.
Modası hiçbir dönem geçmeyen ve her daim şıklığını koruyan
nakışişlemelerinin hakim olduğu tasarımlar, birbirinden güzel
desenleriyle kullanıcıların beğenisine dokunmayı başarıyor. Seride
yer alan Amy Mavi nevresim takımı mavi rengin huzur veren
etkisini kır çiçeklerine konan minik kelebeklerle tamamlıyor. Mercan
renginin canlılığıyla yatak odalarında pozitif etki yaratan Elsa
Mercan ve lacivertin asaletiyle zariflik sunan Lona Lacivert nevresim
takımları ise mis kokulu çiçekleri yatak odalarına misafir ediyor.

“Ameliyatsız yüz
gerdirme”ye ne dersiniz?
Cildinizin bugünkü
güzelliğini gelecekte
de koruması için
düzenli bakım
yapmanız büyük
önem taşıyor. İsveçli
güzellik teknoloji
markası FOREO’nun
sunduğu akıllı
microcurrent yüz
sıkılaştırma cihazı
BEAR ile gelişmiş
microcurrent (mikro
akım) ve T-Sonic™
titreşimler sayesinde
yüz ve boyundaki
69 kası çalıştırarak
cildinizin sıkılığını
korumasına ve
güçlenmesine
yardımcı oluyor.
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Yaş alırken düzenli olarak
yapacağınız bakımlar cildinizin
daha geç yaşlanmasına destek
sağlıyor. İsveçli güzellik teknoloji
markası Foreo, en yeni ürünü
akıllı microcurrent (mikro akım)

yüz sıkılaştırma cihazı Bear, yaş alırken cildinizin eski güzelliğini
korumanıza yardımcı oluyor. Bear’ın evinize taşıdığı microcurrent
(mikro akım) yaşlanma karşıtı tedavilerde “Ameliyatsız Yüz
Gerdirme” olarak adlandırılıyor. Botoks ve dolgu maddelerine karşı
doğal bir alternatif olan mikro akım daha genç görünen, pürüzsüz ve
gergin bir cilt vaat ediyor.
Mikro akım teknoloji sayesinde, kaslar çalışıyor ve cildinizin
şekillenmesine yardımcı oluyor. Çalışan ve şekillenen cilt ise güvenli
ve ağrısız bir şekilde sıkılaşmış oluyor.

Elegan
Dokunuş
İsviçre saatçiliğinin
kusursuzluğunu
yansıtan Maurice
Lacroix’nın kadın
ve erkekler için
sunduğu seçkin
tasarımları kusursuz
kalite ve lüksün eşsiz
buluşmasına tanıklık
ediyor.

SIFIR ATIK VE SIFIR
KARBON YOLCULUĞU

Maurice Lacroix’nın en
beğenilen koleksiyonlarından
biri olan Aikon’un yeni
modeli, dikiş detaylı lacivert
deri kayışı, deri kayışta
kullanılan ikonik M logosu
ve gri kadranıyla modern
zevkleri olan erkekleri
cezbediyor. Maurice Lacroix
Eliros Rainbow ise; içindeki
renkleri stiline de yansıtmak
isteyen kadınların kalbini
çalıyor.
Maurice Lacroix’nın
göz alıcı erkek ve kadın
koleksiyonlarını Saat&Saat
mağazalarında ve www.
saatvesaat.com.tr adresinde
bulabilirsiniz.

Hem yumuşacık, hem
sıcacık…

Nike’nin “Moveto Zero” girişimi kapsamındaki ilk performans
ayakkabısı olan Cosmic Unity, sürekli olarak güncellenen, inovatif
ve çığır açan bir spor deneyimini basketbolun ruhu ile birleştirmek
için üretildi. %25 oranında geri dönüştürülmüş içerikler
kullanılarak üretilen Cosmic Unity, sporu seven, spor kültürünü
esnetmenin gücüne inanan sporcular için daha sürdürülebilir bir
dünya inancıyla tasarlandı.

Yüzde yüz pamuklu yapısıyla hem yumuşacık hem de sıcacık
bir kullanım imkanı sunan Wingy Bornoz Takımı, Özdilek Ev
Tekstili’nin yeni gözdesi olarak vitrinlerdeki yerini alıyor.

Nike Performans Ayakkabıları Kıdemli Kreatif Direktörü Ross
Klein, Cosmic Unity’nin tasarım süreci ile ilgili, “İyi bir gelecek için
kendimize, bize rehberlik edebilecek bir soru sorduk; dünyayı iyi hale
getiren bir ürün aynı zamanda bir sporcuyu da daha iyi yapabilir
mi? Yaptığınız iş ile dünyayı daha iyi hale getirmek arasında bir
sinerji yaratmak aynı zamanda sporcuların da daha iyi performans
sergileyebilecekleri bir ürün ortaya koymak gerçekten çok heyecan
verici.” diyerek duygularını dile getirdi.

Kadın ve erkek bornozu ile 2 adet banyo havlusu ve 2 adet el havlusu
setinden oluşan koleksiyon, aile boyu kullanım imkanı sunuyor.
Katalog çekiminde Brezilya’lı model Jessica May’in yer aldığı Wingy
Bornoz Takımı, bej rengi ile soft bir görünürüm sergilerken, kadın
bornozun yaka ve kollarında yer alan kelebek güpürü ise şık bir
detay oluşturuyor.

Üç farklı renk seçeneği bulunan Nike Cosmic Unity’nin ilk rengi 26
Şubat tarihinde satışa sunuldu.

Özdilek bornoz setlerini, banyo sonrası suyu hızlı çeken yapısı,
pamuklu kumaşı ve yumuşacık dokusuyla uzun yıllar rahatlıkla
kullanabilirsiniz. Pembe renk alternatifi ile de satışa sunulan Wingy
Bornoz Takımını Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve
çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com ile yetkili satış noktaları
veÖzdilek bayilerinde bulabilirsiniz.
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Banyonuz fethedilecek!
Creavit, ahşabın en doğal halini ve tasarım yalınlığını bir araya
getiren Truva ile banyoları içeriden fethetmeye geliyor!

Truva, modern banyolarda samimi bir atmosfer yakalamak
isteyenler için tasarlandı. Gövdesinde masif ahşap malzeme
kullanılan Truva banyo mobilyası, tasarımı ile bütünleşik entegre
yan havlulukları sayesinde, pratik bir çözüm sunuyor. 100 ve 80 cm
ölçü alternatifleri bulunan Truva, masif tezgahı, geniş çekmecesi ve
açık alt rafı sayesinde, banyoda kullanışlı saklama alanları yaratıyor.
Tasarımında beyaz, antrasit, siyah renk seçenekleri sunulan Truva,
Creavit’in uyumlu renklerdeki 5 mm ince kenar teknolojisine sahip
Ultra lavaboları ile tamamlanıyor. 100 cm’likte 60 cm dikdörtgen
formda Ultra lavabo, 80 cm’likte 40 cm kare formda Ultra lavabo
kullanılıyor. Çekmece içlerinde kullanılan deri kaplaması ve yine
eşlenik renklerde sunulan dokunmatik LED aydınlatmalı aynaları ile
Truva, tasarımda ince detaylara önem verenlere sesleniyor. Doğal,
yalın ve dayanıklı yapısı ile Truva, banyoya uzun yıllar güzellik
katacak.

Televizyonun evdeki
rolü değişiyor!
“Her yerde herkese uygun ekranlar”
vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle
küresel TV liderliğinin 15. yılına giren
Samsung; Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle
TV’leri ile televizyonun evlerdeki rolünü
yeniden tanımlayacak.
Samsung Electronics’in CES 2021’de tanıttığı Neo
QLED, MICRO QLED ve Lifestyle TV ekranlar
için 2021 portföyü, izleyicilerin TV deneyimini
bambaşka bir boyuta taşıyacak.
2021 QLED ve Neo QLED modellerinde artık
tümüyle mevcut olan Samsung’un erişilebilirlik
özellikleri, en son teknolojik gelişmelerle birlikte
yapay zekâ teknolojisini de kullanıyor. 2021
serisi, Caption Moving, İşaret Dili Yakınlaştırma
ve Çoklu Ses Çıkışı gibi yeni özelliklerle, işitme
veya görme engelli kullanıcıların izleme
deneyimlerini ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda
iyileştirebilmelerini sağlıyor.
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Dans eder gibi özgürce
temizlik için…
Evinizi süpürürken ayaklarınıza takılan, hareketlerinizi kıstlayan
kablo derdine artık elveda diyebilirsiniz. Çünkü Kärcher şarjlı VC 5
Premium kablosuz elektrikli süpürge ile özgürce dans edercesine
keyifle temizlik yapmanız artık mümkün.

Patentli üçlü teleskopik sistemi sayesinde, kolay saklama avantajı
da sunan VC 5 sadece bir düğmesine basıldığında, boyutunun yarısı
kadar küçülebiliyor. Modern, kompakt tasarımı ve şarj bataryası
sayesinde taşınması da saklanması da çok kolay.
Kärcher VC 5 25,2V’luk güçlü lityum iyon bataryası sayesinde hiç
aralıksız 60 dakika çalışabiliyor. Yüksek verimli emisyonsuz motora
ve değiştirilebilir zemin aparatına sahip olan Kärcher VC 5 Premium,
özel olarak geliştirilen aparatları, tasarımı ve özel hava kanalları
sayesinde minimum enerji tüketimiyle maksimum güç üretiyor.
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ
LİSE KIŞ OKULU
ANTALYALI ÖĞRENCİLERİ
AĞIRLADI
Bu yıl ilk kez çevrimiçi (online) gerçekleşen Sabancı Üniversitesi
Lise Kış Okulları, aralarında Antalya’nın da bulunduğu Türkiye’nin
24 farklı ilinden 374 öğrenciyi ağırladı. Eğitimlere katılan
öğrenciler,bilim ve teknoloji alanında üniversite öncesi temel
bilgiler edindiler

Türkiye’nin öncü ve lider uluslararası araştırma üniversitesi Sabancı
Üniversitesi, 2011 yılından bu yana 13-17 yaş arasındaki gençlerin
farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayan, aynı zamanda
çok kültürlü üniversite ortamına hazırlanmalarına imkân veren Lise
Kış Okulları düzenliyor. Lise Kış Okulları bu yıl pandemi nedeniyle
25 Ocak – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi (online)
gerçekleşti. Online Lise Kış Okulları’na Adana, Ankara, Antalya,
Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya,
Mersin, Muğla, Rize, Sakarya ve Samsun olmak üzere 24 ilden toplam
374 öğrenci katıldı.
Sabancı Üniversitesi Lise Kış Okullarında öğrenciler, doğa bilimleri,
mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim gibi 25’ten fazla
üniversite dersi arasından seçim yapabiliyor.
Bu interaktif eğitimlere ek olarak, Sabancı Üniversitesi, bu yıl
Online Nanoteknoloji Kış Okulu’nun ikincisini düzenledi. Öğrenciler,
ayrıca, Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Cem Güneri ile online olarak biraya gelerek, Sabancı Üniversitesi
hakkında sormak istedikleri tüm sorularına yanıt buldular. Sabancı
Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Danışmanlık
Sistemi Sorumlusu Pınar Türker ise, Stres Yönetimi ve Motivasyon ve
Özfarkındalık konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

CORENDON AİLESİ,
UZAKROTA SEYAHAT
ÖDÜLLERİ’NDE ÇOK
ÖNEMLİ ÖDÜLLER KAZANDI
Daha önce pek çok sektörel ödül organizasyonunda büyük
başarılar kazanan Corendon Touristic ve İlklerin Havayolu
Corendon Airlines, ödül geleneklerini Uzakrota Seyahat
Ödülleri’nde de sürdürdü. CorendonTouristic, “Yılın IncomingTur
Operatörü” seçilirken CorendonAirlines da “Yılın Low-Cost
Havayolu” kategorisinde ikinci oldu.

Uzakrota.com tarafından gerçekleştirilen ve seyahat sektörünün
nabzını tutan Uzakrota Seyahat Ödülleri 2020’de ödül kazanan
markalar,küresel çapta yapılan halk oylaması sonucunda belli
oldu. 25 Ocak – 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan ve 182.475 oyun
kullanıldığı yarışma sonucunda Corendon Touristic ve Corendon
Airlines da ödül kazanan markalar arasında yer aldı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen ödüllerde ikinci sırada yer alan Corendon
Touristic, 2020 yılında ise Yılın Incoming Tur Operatörü dalında
birinci seçildi.
2001 yılından bu yana dünya çapında yılda 500.000’den fazla
müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan ve 24 saat hizmet sunan lider
turizm acentesi Corendon Touristic, ödül koleksiyonuna böylece Yılın
Incoming Tur Operatörü ödülünü de eklemiş oldu.
“Fark Yarat” sloganıyla girdiği havacılık sektöründe misafirlerine
sunduğu konfor, cazip bilet fiyatları ve uçuş destinasyonu çeşitliliği
ile “İlklerin Havayolu” haline gelen Corendon Airlines ise Uzakrota
Seyahat Ödülleri’nin “Yılın Low-Cost Havayolu” kategorisinde ikinci
sırayı elde etti.
Filosundaki 24 uçak ile birlikte uçuş kapsamını uzun süredir
genişleten Corendon Airlines, geçtiğimiz yıl da yine uzakrota.
com ziyaretçileri tarafından “Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası”
seçilmişti.
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YVES ROCHER VAKFI TOPRAĞIN KADINLARI ÖDÜLÜ 2021
KAZANANI BELLİ OLDU!
Türkiye’de bu sene 6. kez düzenlenen Yves Rocher
Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü’nün 2021 kazananı;
bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri
ile çocuklara örnek olmayı hedefleyerek 2018’de,
‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ isimli sosyal sorumluluk
projesini hayata geçiren Renan Tan Tavukçuoğlu
oldu! Renan Tan Tavukçuoğlu, 100.000 TL’lik ödülün
sahibi olurken aynı zamanda önümüzdeki günlerde
Toprağın Kadınları Ödülü’nün uluslararası ayağında da
Türkiye’yi temsil edecek.

Renan Tan Tavukçuoğlu, içinde yaşadığımız toplumun
daha iyi bir toplum olması gerektiğine inanarak,
bu yolda yatırımların çocuklardan yana yapılması
gerektiğini düşünüyor. Projesi “Puduhepa ve Kız
Kardeşleri” için ilhamını Anadolu’nun gerçek kadın
süper kahramanlarının başarı hikayelerinden alan
Tavukçuoğlu, çocuklara bu ilhamı aktarmak için bez
bebekleri ve ilham dolu hikâye kitaplarını aracı olarak
kullanıyor.
Bez bebeklerin tümü el yapımı olarak Türkiye’nin dört
bir yanından ev kadınları tarafından üretiliyor. Üretime
katkı sağlayan ev kadınlarına istihdam sağlanırken,
projenin masraflar ve vergiler sonrasında elde kalan
tüm geliri ise kız çocuklarının eğitimine destek olması için Tüvana
Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) aktarılıyor. Aynı
zamanda bez bebeklerin üretiminde Arzu Kaprol, Zeynep Tosun
ve Özlem Süer gibi ünlü modacıların projeye destek olmak amacı
ile tasarladığı kıyafetler kullanılıyor. İlk bebek tasarımı için tarihte
ilk barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması’na mühür basan Hitit
Kraliçesi Puduhepa’dan ilham alınırken, devamında NASA’da çalışan
ilk Türk kadın astrofizikçi Dilhan Ege Eryurt’un bebeği tasarlandı.
2020 senesinde ise Türk Tiyatro Oyuncusu ve Yazar Gülriz Sururi’nin
bebeği tasarlandı.
Puduhepa ve Kız Kardeşleri Projesi kız çocuklarının güçlü bireyler
olarak gelişimlerini tamamlamaları, kız çocuklarına eğitim desteği
verilmesi, kültürel ve tarihsel değerlere sahip çıkarak yeni nesillere
ilham olması ve proje bünyesinde çalışan kadın istihdamının
artırılması gibi amaçlar ile yoluna devam ediyor. Bugüne kadar
3000’den fazla bebek ve binlerce kitabı satılan proje, Norveç’ten
Avusturalya’ya, Belçika’dan Kanada’ya kadar pek çok ülkeye ulaştı.
Bez bebeklerin dikimini sağlayan 55’ten fazla kadına iş imkânı

sunuldu, TOÇEV vasıtasıyla 18 kız çocuğun 2 senelik eğitim masrafları
karşılandı.
Kurulduğu günden beri doğaya ve insana saygı ile yaklaşan Yves
Rocher Vakfı, bu sene de Türk kadınlarının çevre ile mücadelelerine
ışık tutmaya ve onları ödüllendirmeye devam ediyor.
Puduhepa ve Kız Kardeşleri Projesi kapsamında bebek ve hikâye
kitabı satışlarından elde edilecek gelir ile kız çocuklarının eğitimleri
ve sosyal gelişimleri için gerekli masrafların karşılanması, el
yapımı ürünlerin üretimini yapan kadınlara evden çalışma
imkânı sunulması hedeflendi. Bu hedefler sonucunda Renan Tan
Tavukçuoğlu, Yves Rocher Vakfı’nın insan ve doğa ilişkisine olan
uzun ömürlü katkı, yerel bağlama uygunluğu ve toplum yararına
katkıda bulunma ilkelerini temel aldığı Toprağın Kadınları Ödülü’nün
birincisi olmaya hak kazandı.
Renan Tan Tavukçuoğlu, Toprağın Kadınları Ödülü’nün uluslararası
yarışmasında, diğer ülkelerin birincileri ile yarışarak Türkiye’yi
temsil edecek.
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ÇAĞDAŞLIK
YOLCULUĞUNDA 32 YIL !
Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş
insan ve çağdaş topluma ulaşma amacı ile hareket eden Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32. yaşını kutluyor.

Kadın Girişimcilerden
Hijyen Farkındalığına
Ulusal Dönüşüm

Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki öğrencilerin eşit eğitim
olanaklarından mahrum bırakıldığını fark eden ve her kesimden
bireyin çağdaş yaşam koşullarına eğitim yoluyla kavuşması hedefiyle
bir araya gelen Prof. Dr. Türkan Saylan ile birlikte bir grup aydın, 21
Şubat 1989’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu. Derneğin
genel başkanlığını, bir yıl Prof. Dr. Aysel Ekşi, on dokuz yıl Prof. Dr.
Türkan Saylan, on yıl Prof. Dr. Aysel Çelikel ve iki yıldır da Prof. Dr.
Ayşe Yüksel yürütüyor.
ÇYDD; özellikle kız ve erkek çocuklarının eğitim hakkından eşit
şekilde yararlanması ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş
eğitime ulaşması için çalışıyor.
ÇYDD, kuruluşundan bugüne maddi yetersizlikler nedeniyle
öğretimlerine devam etmekte zorlanan öğrenciler için geliştirdiği
eğitime destek projelerini uyguluyor.
“Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak!” projesi ile bugünün
ve yarının güçlü kadınlarına burs verilirken, “Bir Işık da Siz
Yakın” projesiyle kısıtlı eğitim olanaklarına rağmen yükseköğretim
kurumlarına girmeyi başaran üniversite öğrencilerine destek
olunuyor. Bu projelere ek olarak Covid-19 salgını nedeniyle başlattığı
“Öğrencilerimize Bilgisayar Desteği” kampanyasıyla uzaktan
eğitime geçiş ile birlikte maddi yetersizlikler içinde öğrenimine
devam etmek zorunda olan öğrencilerin bilgisayar, tablet vb.
teknolojik araçlara ulaşmasını sağlamayı ve internete erişimlerini
kolaylaştırmayı hedefliyor. ÇYDD, destekçileri sayesinde Türkiye’nin
farklı bölgelerindeki öğrencilere bugüne kadar yaklaşık 3 bin adet
bilgisayar ve tablet ulaştırdı.
Pandemi Sürecinde ÇYDD
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Genel Merkez, Çağdaş Gençlik
Merkez Birimi (ÇGMB) ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan
şubeleriyle birlikte sürdürdüğü eğitime destek çalışmalarına pandemi
sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.
ÇYDD gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte eğitim
alanında sorunun değil, çözümün bir parçası olacak somut projeler
üretiyor.
Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar, Mentorluk Projesi, Kodlamaca,
Genç Denizyıldızı Projesi ve Çağdaş Dil Merkezi (ÇDM) etkinlikleriyle
pandemi döneminde de öğrencilerin eşit eğitim olanaklarına
ulaşması ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak yaşamlarını
sürdürmeleri için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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Kadın girişimciler, pandemi döneminde mikro işletmeler için
hijyen eğitim hareketini başlatıyorlar. Hizmet sektöründeki mikro
işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm
Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere
sahip olmak ve hijyen farkındalığı ile işletmelerin karlılık oranını
arttırmak amacıyla hayata geçirilen ‘İşim Temiz Projesi’ TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu, Opet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde başlatılıyor.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üst kurul
üyelerinin katılımıyla Dünya Hijyen Günü’nde duyurusu yapılan
‘İşim Temiz Projesi’ için Antalya, Muğla ve İzmir illeri pilot olarak
seçildi.
Antalya’nın projenin pilot illerinden biri olmasından dolayı büyük
memnuniyet duyduğunu belirten TOBB Antalya Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) Başkanı Serap Kocaoğlu, “Projenin uygulanması ve
yürütülmesi sürecinde kentimizdeki sektör temsilcileri, kurum
ve kuruluşlar iş birliği içinde yol alarak projenin en fazla verimle
sonuçlanmasını hedefliyorlar. Pandemi sürecinde önemi daha da
artan hijyen odaklı bu değerli iş birliğinin kentimiz için hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Proje ile mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları
oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan
işletmelere sahip olmanın amaçlandığını belirten Kocaoğlu, “İşimiz
Temiz Projesini, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve
OPET işbirliğiyle yürüteceğiz. Pandemiden en fazla hizmet sektörü
etkilendi. Hizmet verenlerle hizmet alanlar arasındaki en önemli
kriter pandemi döneminde daha da önem kazanan hijyen algısı oldu.
Bu nedenle projenin pilot illerinden birisinin hizmet sektörünün
yoğun olduğu Antalya olması çok değerli. Antalya’da edinilen tecrübe
tüm Türkiye’ye de ışık olacaktır.” şeklinde konuştu.
İşimiz Temiz Projesi ile yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan,
yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3
milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini arttırmak
üzere hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacağını söyleyen
Kocaoğlu, “Eğitim programları illerdeki Halk Eğitimi Merkezleri
tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim
Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak. Tüm
tüketicilere hijyen ayrıcalığı ile hizmet farkındalığı sağlayacak olan
proje hizmet sektörüne dahil olan; yeme-içme, konaklama ve ulaşım
alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek
verilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

ANTALYA OSB’DE
SPOR ZAMANI
Antalya OSB’ye uluslararası standartlarda
kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve
halı saha yapıldı. Başkan Bahar spor
kompleksini tüm Antalya’nın hizmetine
sunacaklarını belirtip Antalya OSB’yi
bilim, teknoloji ve eğitim merkezine
dönüştüreceklerini söyledi.
Antalya Organize Sanayi
Bölgesinin sosyal alanlarına
iki yeni tesis daha eklendi.
450 seyirci kapasiteli,
uluslararası standartlara
sahip kapalı spor salonu ile
halı sahanın tüm imalatları
tamamlanarak hizmete
hazır hale geldi. Antalya
OSB Teknik Koleji’nin
kampüsüne inşa edilen
spor kompleksi, öncelikli
olarak burada eğitim gören
çocuklara hizmet verecek,
eğitim saatlerinin dışındaki
zamanlarda da talep
eden bölge firmalarının,
Antalya’da faaliyet gösteren
kulüplerin ve kurum/
kuruluşların faydalanması
sağlanacak.
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”
Antalya OSB’yi bir bilim, teknoloji ve eğitim
merkezine dönüştürmek istediklerini belirten
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Eğitim olmadan
bilim, bilim olmadan da teknolojik ilerleme olmaz.
Bu süreçlerin her birinde disiplin, işin omurgasıdır.
Sporu, temel bilimler kadar önemsiyoruz. Çünkü
‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.’ Teknik
kolejimizde disiplini spor ile sağlayacağımız bir
düzen, alanının en iyilerinden oluşan bir eğitim
kadrosu kuruyoruz. Geleceği tahmin etmenin en iyi
yolu onu yaratmaktır. Bizler gençlerimizi geleceğe
hazırlama gayesinde değiliz, bizler geleceği
yaratacak gençler yetiştirmek için bu yola çıktık”
dedi.
Entegre projeler
Standart bir spor salonu yapmak yerine, tesise bir tema ve bir misyon
yüklediklerini aktaran Başkan Bahar, “Kapalı spor salonumuzun
içerisine Türkiye’nin en iyi tırmanma duvarlarından birini entegre
ettik. Duvarın tüm planları Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin
önerileri doğrultusunda hazırlandı. Antalya, tırmanma sporu için çok
elverişli bir destinasyon. Kolejimizde bu kültürü oluşturup turizmin
çeşitlenmesinden tutunda, Antalya’nın bu alanda bir marka olmasına
kadar kentimize, sporcularımıza ve gençlerimize ek fayda sağlamayı
amaçlıyoruz. Tekil projeler gündemimizde hiç olmadı. Çünkü tekil
projeler kişiyi parlatır. Bizler birbirine entegre projeler üreterek
Antalya’mız için daha fazla katma değer oluşturup, Antalya’nın
yıldızının parlamasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilim, teknoloji ve eğitim merkezi
Kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahanın öğrencilerin
yanı sıra talep eden Bölge firmalarına, spor kulüplerine ve kamu
kurum ve kuruluşlarına da hizmet vereceğini söyleyen Bahar,
“Antalya OSB’de üretim 7/24 devam eder. Bölgenin üretimdeki
dinamikliğini, sosyal hayata da entegre etme gayesindeyiz. Burayı
sadece fabrikaların olduğu bir alan olmaktan uzağa taşımak, 7/24
yaşayan bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Teknik Kolejimiz ile
birlikte yapımı devam eden Teknoparkımız da bu dönüşüme çok
büyük katkılar sağlayacaktır. Spor kompleksimiz, kolejimiz, gündüz
bakımevimiz, teknoparkımız, fabrikalarımız, sınır komşumuz Antalya
Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile Antalya OSB’yi bir bilim,
teknoloji ve eğitim merkezine dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Kepez’e bir
spor tesisi daha
geliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez
Belediyesi işbirliğiyle ilçeye üçüncü spor
tesisi kazandırılıyor. Bakanlık, Kepez
Belediyesi’nin Baraj Mahallesi’nde tahsis
ettiği arsaya spor salonu inşa edecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 200 bini geçen genç nüfusunun spor
yapabileceği alanları üretmeye devam ediyor. Başkan Hakan Tütüncü, bu kapsamda
hem belediye eliyle hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla ilçeye spor tesisleri
kazandırıyor.
Gençlerin sporla birlikte gelişmesini temel belediyecilik ilkesi olarak kabul eden Başkan
Tütüncü, bugüne kadar ilçedeki 4 okulun bahçesine spor salonu, 11 mahalleye de semt
spor sahası inşa etti. Kepez Belediyespor Kulübü’nün imkânlarıyla da binlerce çocuk ve
genç birey sporla buluşturuluyor.
Amatör spor kulüpleri için Varsak bölgesinde suni çim antrenman sahası inşa eden
Kepez Belediyesi, kamu eliyle ilçeye spor tesislerinin yapılabilmesi için de arsalarını
yatırıma açıyor.
Kepez Belediyesi, bu amaçla mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü arsaları da,
aldığı meclis kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor.
Belediyenin arsa tahsisi, Bakanlığın yatırımıyla ilçede gençlere yönelik üç tesisin yapımı
geçtiğimiz yıllarda tamamlandı. Kültür Mahallesi’nde, Antalya Özgecan Aslan Gençlik
Merkezi, Kuzeyyaka Mahallesi’nde sentetik çim futbol sahası ve Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi’nde çok amaçlı spor salonu çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu.
Bakanlık ve belediye arasındaki işbirliğinin neticesinde
ilçeye bir spor tesisi daha geliyor. Antalya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü, Baraj Mahallesi’ndeki spor alanının, butik spor
salonu yapılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis
edilmesini talep etti.
Kepez Belediyesi de, Baraj Mahallesi’nde, 1\1000 ölçekli imar
planında spor alanı olan belediyenin mülkiyetindeki parselin,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis etti. Tahsis,
Kepez Belediye Meclisi’nin onayından da geçti.
Bakanlık, tahsis edilen arsa üzerine çok amaçlı bir spor salonu
inşa edecek. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri
de, mimari projesi hazır olan spor salonunun inşasını, bu yıl
içerisinde başlatmayı planladıklarını kaydetti.

Şifa kaynağı
zencefil üretimi
başlıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi güçlü bir bağışıklık sistemi için son dönemde
kullanımı gittikçe yaygınlaşan zencefilin üretimine başlıyor. Deneme üretimi, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesis ve
fidanlığında 500 metrekare alanda başlayacak.
Hazımsızlıktan mide şişkinliğine, kolesterol düşürücü özeliğiyle kalbe ve
bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı
giderek yaygınlaşanzencefil, kısa bir süre sonra Antalya’da Muratpaşa
Belediyesi’nce üretimine başlanacak.
Başkan Uysal, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 2017’de ilk yerli zencefil üretim
denemelerine başlayan ve bugün 13 dekarlık bir alanda üretimi sürdüren
Süleyman Tuncer’le bir araya geldi. Tuncer, zencefilin dünyanın tanıdığı
en eski baharatlardan olduğunu söyledi. Ekildiği yerin konumu ve hava
şartlarına göre değişiklik gösterse de bitkinin olgunlaşma süresinin 8 ila 10 ay
arasında değiştiğini dile getiren Tuncer, Türkiye’de bir belediyenin zencefile
sahip çıkmasının son derece önemli olduğunu söyledi.
Başkan Uysal, zencefilin kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir
bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedildiğini söyledi. Süleyman Tuncer’in yerli
zencefil üretimi konusunda çalışmalarının Türkiye için son derece değerli
olduğunu belirten Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek
Mahallesi’nde bulunan bitki üretim tesis ve fidanlığında 500 metrekare alanda
üretime başlayacaklarını belirtti.
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BAGEV Kariyer Koçluğu
Projesi’nin Birinci
Dönemi Tamamlandı
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim
Kurulu Başkanı Davut Çetin, bagevkariyer.com’un BE Koçluk
işbirliği ile düzenlediği, iş arayanlara ücretsiz koçluk hizmeti
verilen “BAGEV Kariyer Koçluğu Projesi”nin ilk döneminin
tamamlandığını bildirdi.

“BAGEV Kariyer Koçluğu Projesi” kapsamında www.bagevkariyer.com
üyesi 190 iş arayana 2 ay süresince sertifikalı koçlar tarafından online
kariyer koçluğu hizmeti verildiğini belirten Başkan Çetin açıklamasında
şunları kaydetti: “İşsizlik, ülkemizin önündeki en büyük sorunlardan
birisi. Pandemi süreci ise bu sorunu çok daha farklı bir noktaya taşıdı.
Maalesef insanlarımızın iş bulmaktan ümidini kestiği bir dönem
yaşıyoruz. TUİK verilerine göre Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla
insanımız iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayı bıraktığından işsiz
bile sayılmıyor. Biz de BAGEV olarak, zor bir dönemden geçen iş arayan
insanlarımıza yönelik ücretsiz bir kariyer koçluğu programı başlattık.
Online platformlarda yürütülen program kapsamında koçluk süreci
kendini tanıma görüşmeleriyle başladı. Kariyer koçları, çeşitli teknik
ve modellerle, iş arayanların kendisi ve meslek/kariyer opsiyonlarıyla
ilgili farkındalık oluşturmasına; iş hayatına, doğru yerden başlama
yollarını keşfetmesine; iş-özel hayatına dair isteklerinin ve hedeflerinin
farkına varmasına; kariyer planlama sürecini oluşturmalarına destek
oldular. Özellikle pandemi döneminde iş arayanların iş bulmayla ilgili
karşılaştıkları zorluklar, engeller ve yaşadıkları problemler koçluk bakış
açısıyla değerlendirildi, iş arayanlara kariyer süreçlerini yönetmeyle
ilgili yeni bakış açıları kazandırması hedeflendi.
İkinci dönem için kayıtlar başladı
Katılımcılara fayda sağladığına inandığımız bu programın ikincisi için
de çalışmalarımıza başladık. İş arayan, işini değiştirmek ya da kariyer
yolculuğunu profesyonel bakışla ele almak isteyen herkes
www.bagev.org.tr sayfasında bulunan ‘Kariyer Koçluğu’ başvuru
formunu doldurarak yeniden planlanacak BAGEV Kariyer Koçluğu
projesine başvurabilir.”

Antalya için 3 acil adım
Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kentin
depreme hazır olması için acil yapılması gereken 3 adımı
açıkladı: Tüm kentin jeoloji raporu yeniden hazırlanarak imar
planı güncellenmeli. Deprem master planı eksiksiz olarak
tamamlanmalı ve uygulanmalı. Bu raporlar tamamlandıktan
sonra kentsel dönüşüm planlaması yapılmalı.
Türkiye’nin gerçeği depremle ilgili
bir çalışma yapan Antalya Kent
Konseyi, acilen atılması gereken
adımlar konusunda uyardı.
Antalya Kent Konseyi Başkanı
Semanur Kurt, deprem felaketinden
korunmanın tek yolunun, yerleşim
alanlarını ve şehirleri jeolojik olarak
güvenli zeminler üzerine kurmak
ve binaları da zemin çalışmalarıyla
elde edilecek parametrelere uygun
olarak inşa etmek olduğunu söyledi.
Depremlerdeki maddi kayıpların
büyük bir bölümünün yanlış yer
seçimi ve kötü yapılaşma olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi
gerektiğine dikkat çeken Semanur Kurt, “Antalya’da yapılmış olan
binalarda 1975 yılına kadar deprem hesabı dikkate alınmamıştır.
1985’e kadar deprem kısmen dikkate alınmış, 1996 yılına kadar
4’üncü derece, 1996’dan sonra da 2’nci derece deprem bölgesi olarak
statik hesaplar yapılmıştır” diye konuştu.

Antalya’da 2002 yılında 3 bin 500 hektar olan imar alanının 2 bin
500 hektarını kapsayan kısmının raporunun hazırlandığını ancak
geçen 20 yıllık süre zarfında yeni bir rapor hazırlanmadığına işaret
eden Kurt, Antalya’nın depreme hazır olması için acilen yapılması
gerekenleri ise şu 3 madde halinde sıraladı:
1. Tüm kentin imar alanını kapsayan İmar planına esas jeoloji
raporu yeniden hazırlanarak imar planı güncellenmelidir.
2. Deprem master planı eksiksiz olarak tamamlanmalı ve
uygulanmalıdır.
3. Bu raporlar tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm planlaması
yapılmalıdır.
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İmar Yönetmeliği Taslağı
ortak akılla son şeklini
alıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19 ilçe belediyesi
ve meslek odalarının katkılarıyla hazırlanarak imza altına
alınan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Taslağı” ile ilgili çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi’nce oybirliğiyle kabul edilerek Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen taslak, bakanlıkça incelendi.
Bakanlıkça istenen düzenlemeler yine ilgili meslek odaları ve
ilçe belediyelerin katılımıyla yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
organizasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçe
belediyesinin temsilcileri ve meslek odalarının katılımıyla taslağa
son halini vermek üzere toplantı yapıldı. Antalya Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda “Antalya
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”na Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonrası yapılması istenen
düzenlemeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Gerekli
düzenlemelerin yapılmasının ardından Büyükşehir Meclisi’ne

sunulacak olan İmar Yönetmeliği onay için yeniden Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.
19 ilçe belediyesinin imarla ilgili işlerden sorumlu yetkilileri ile
Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası,
Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj
Mimarları Odası ve ATSO temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan imar
yönetmeliği kentin anayasası niteliğini taşıyacak.

MANAVGAT ÜRETİYOR
Üretime dayalı tasarruf ilkesiyle kent halkına hizmet veren
Manavgat Belediyesi, kullandığı sıcak asfalt, soğuk asfalt
yaması ve beton büzlerini kendi imkanlarıyla üretiyor.

Pandemi sürecinde üreterek tasarruf etme ilkesini benimseyen
Manavgat Belediyesi, kullandığı sıcak asfalt, soğuk asfalt yaması ve
beton büzleri, Ulualan Mevkii’nde bulunan Fen İşleri Şantiyesi’nde,
kendi kaynaklarıyla üretmeye devam ediyor. 2017 yılında Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından kurulan ve bölgenin en
büyük Asfalt Plent Tesisi olarak hizmet veren şantiyede, alt yapı ve
yol yapımı için gerekli olan tüm malzemeler Manavgat Belediyesi
ekipleri tarafından üretiliyor. Manavgat Belediyesi’nin asfalt plent
tesisi, soğuk asfalt yaması üretimi yapabilen tek belediye olmasıyla da
ilke imza atarak takdir topladı.
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Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde kurulan Asfalt Plent Tesisi, saatte
240 ton üretim yaparak kentin sıcak asfalt ihtiyacını gidermede
büyük rol oynuyor. Manavgat Belediyesi, çevreye duyarlı, doğal gazla
çalışan ve daha az yakıt ile daha çok üretim gerçekleştiren Asfalt
Plent Tesisi’nin faaliyete geçmesinin ardından 3 yılda 99 km’lik sıcak
asfalt üretti. Antalya bölgesinde bir ilke imza atarak soğuk asfalt
yaması üreten tek belediye olan Manavgat Belediyesi, yılda 10 ton
soğuk asfalt üretimi gerçekleştirdi.Üretimin sadece asfaltla sınırlı
kalmadığı Fen İşleri Şantiyesi’nde, alt yapı çalışmaları için 37 km’lik
alanı kapsayacak şekilde beton büz üretimi de gerçekleştirildi.
Manavgat Belediyesi’nin hizmet anlayışının üretim ve tasarruf
olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öz
kaynaklarını kentin ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını belirtti.

Kepez’e ‘dünya’
kütüphanesi
Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yapımını tamamlayan Kepez
Belediyesi, dört kütüphane projesinin en büyüğünü Gülveren
Mahallesi’ne inşa etmeye hazırlanıyor. ‘Dünya küresi’ mimarisiyle
dikkat çeken kütüphanenin temeli bu yıl içerisinde atılacak.

Arıtma Tesislerinin Deşarj
Hatları Elden Geçiriliyor
Antalya’da denizin temiz kalması için çalışmalarını aralıksız
sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki arıtma
tesislerinin derin deniz deşarj hatlarında tadilat ve bakım
çalışması yapıyor. Çalışma kapsamında deniz altında yapılan
işlemler ASAT’ın dalgıçları tarafından kontrol ediliyor. Çalışmanın,
turizm sezonu olan Nisan Ayı öncesinde bitirilmesi hedefleniyor.
Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Antalya’nın en
önemli doğal sermayesi
olan denizin ve kıyıların
korunması için önemli
çalışmalara imza atıyor.
ASAT Genel Müdürlüğü de
atık su arıtma faaliyetleri
başta olmak üzere
Antalya’nın doğal yapısını,
çevreyi ve sahilleri korumak
adına çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT
Genel Müdürlüğü tarafından
Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Mahmutlar Atıksu Arıtma
Tesisleri’nin çıkış sularını tahliye eden deşarj hatlarının bakım ve
tadilatları tamamlanıyor.

Kütüphane projelerinin amiral gemisi, Akdeniz Üniversitesi’nin
hemen yanı başındaki Gülveren Mahallesi’ne kazandırılıyor.
Kütüphane, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapıldığı arazinin
yanındaki 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel
tesis alanına inşa edilecek. ‘Dünya küresi’ mimari projesiyle kentte
estetik bir güzellik kazandıracak olan tesis; bir kütüphanenin çok
ötesinde eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandı. Üniversite
öğrencilerinin bilgiye, kitaba ulaşmasını kolaylaştıracak olan
kütüphane; sergi alanı, okuma salonları, çok amaçlı salonu, dijital
ortamda araştırma, bilgisayar, e-kitaplık imkânları, görme engelliler
için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesiyle ilçeye değer
kazandıran bir eser olacak.

Çalışma kapsamında ASAT yetkililerince tespit edilen arızalar
uzmanlarca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak onarılıyor.
Yeni polietilen ve çelik boruların temini, difüzör borusu ve kör
tapaların imalatı, hatlarda gerekli teknik temizliklerin yapılması,
demir donatılı beton batırma ve sabitlik bloklarının imal edilmesi ile
tüm parçaların montajı aynı iş kapsamında devam ediyor. 2021 yılı
Nisan ayı içinde, turizm sezonu öncesinde bitirilecek olan çalışmalar
ara vermeden sürdürülüyor. Son olarak Alanya Konaklı Atıksu
Arıtma Tesisi derin deniz deşarj hattında gerçekleştirilecek olan
onarım için iş makineleri ile zemin düzenleme çalışması yapıldı.

Gülveren Mahallesi’ne şahane bir kütüphane yapacaklarını belirten
Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Şehri,
kütüphanelerle donatalım istiyoruz. Bu döneme ilişkin dört tane
kütüphane projemiz vardı. Bu projelerin en büyüğü, amiral gemisi
Gülveren Mahallemizdeki kütüphane projemiz olacak. Akdeniz
Üniversitesi’ne yakın olmasından dolayı çok anlamlı bir proje olacak
kütüphaneyi, gençler ve üniversite öğrencileri için bir yaşam alanı
olarak tasarladık. Bu güzel yaşam alanları içerisinde gençlerimizi
kitap ve bilgiyle buluşturacağız.”

Proje kapsamında yapılan işlemlerin kontrolleri ASAT Genel
Müdürlüğü mühendislerince yapılıyor. Alanya Mahmutlar Atıksu
Arıtma Tesisi’ne bağlı deşarj hattında sürdürülen işlemlerin kontrolü
için ASAT’ın kontrol mühendisleri tesis açıklarında, denizde 3 ayrı
dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda ASAT logolu bayraklarla görüntü alan
mühendisler hatların durumunu ve yapılan çalışmaları kontrol etti.
İlerleyen günlerde farklı noktalarda yapılacak olan dalışlarla deşarj
hatlarında detaylı incelemelerin sürdürüleceği aktarıldı.

Bodrum, zemin iki kattan oluşan kütüphanenin kapalı alanı 1500
metrekare olacak. Zemin katında, sergi, fuaye, bekleme alanı, süreli
yayınların (gazete, dergi) okunabileceği okuma salonları, sesli
çalışma alanları ile kafeteryanın bulunacağı kütüphanenin 1 katında,
halk okuma salonu ve bireysel okuma alanları; 2 katında dijital
ortamda araştırma, bilgisayar, e-kitaplık, görme engelliler için kitap
dinleme odaları ve çocuk kütüphanesi yer alacak. Bodrum katında
konferans, seminer ve sergilerin düzenleneceği çok amaçlı salonlar
ile atölyelerde yer alacak.
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Sokak Hayvanları
Bakımevi Projesi
yükseliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından
Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşa edilen
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde
çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sokak
hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak
merkez tamamlandığında Avrupa
standartlarında Türkiye’ye örnek modern
bir sokak hayvanları bakım evi projesi
olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez
İlçesi Kirişçiler Mahallesi’nde yapımı devam eden Sokak
Hayvanları Bakımevi Projesi ile sokakta yaşayan can dostlara
sıcak bir yuva kazandırıyor. Yaklaşık 21 milyon 500 bin lira
yatırım bedeliyle, 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen
proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı
ve modern soğutma sistemlerine sahip. Sokak hayvanlarına
konforlu bir ortam sağlayacak merkez tamamlandığında Avrupa
standartlarında modern bir sokak hayvanları bakım evi olarak
hizmet verecek.
İnşaatı hızla devam eden projede betonarme binalar yüzde
80 seviyesine ulaştı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam
ettiği Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nde güvenlik binası,
karantina binası, personel binası ve ön kayıt acil binasının
duvar imalatları tamamlanarak sıvası yapıldı. Klinik binasının
1 kat tabliyesi dökülerek üst katın çalışmalarına başladı. Ayrıca
mama deposunun duvarları örülerek sıva aşamasına geldi. Kafes
bölümlerinin temel kazıları başladı.
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Arif Bulut’un
adı yaşayacak
Antalya’da, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde,
geçen yıl Ocak ayında hayata veda eden
Antalya Tabip Odası eski başkanlarından
Arif Bulut’un adının ilçede parka verilmesine
ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.
Muratpaşa Belediyesi’nin şubat ayı olağan
meclis toplantısı, belediye hizmet binası
meclis salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili
Hüseyin Sarı’nın başkanlık ettiği meclis,
saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla açıldı. Siyasi parti grupları adına
yapılan konuşulmaların ardından gündem
görüşmelerine geçirildi. Meclis gündemi,
önergelerle birlikte 27 maddeden oluştu.

Mecliste, uzun süre mücadele ettiği kansere yenik düşerek geçen yıl ocak ayında hayata
veda eden Antalya Tabip Odası ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) eski başkanlarından,
siyasetçi Op. Dr. Arif Bulut’un adının Muratpaşa’da bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul
edildi. Arif Bulut’un adının verileceği uygun yerin belirlenmesi için ilgili gündem meclis
komisyonuna sevk edildi.

Avrupa’dan Muratpaşa’ya
ödül

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi, Katılımcı
Bütçe, Turunç Masa, Muhtarlar Meclisi, Yabancılar Meclisi,
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çalışmalarıyla ‘Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası Ortağı’ unvanı ve ödülüne değer görüldü.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin,
yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla 13 yıldır sürdürdüğü
‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’ etkinliklerine proje ve meclis
çalışmalarıyla katılan Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası Ortağı unvanı ve ödülüne değer görüldü.
Muratpaşa, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu
Komşu Meclisi, Yabancılar Meclisi ve Muhtarlar Meclisi
çalışmalarının yanı sıra katılımcı bütçe deneyimi, Turunç
Masa ve mahallelerden çok sayıda gönüllüsü bulunan Sağlıklı
Muratpaşa Hareketi projeleriyle Avrupa Yerel Demokrasi
Haftası etkinliklerinde yer aldı.
Belediyenin geçen yıl Ekim ayında tamamlanan katılımcı bütçe
deneyimi sürecin en dikkat çeken çalışması oldu. Türkiye
için öncü çalışmalardan olan katılımcı bütçe çalışmasında
belediye meclis görüşmeleri öncesi, 465 milyon liralık 2021
bütçesi, 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu
komsumeclisi.com’da tartışmaya açıldı. Forumlarda yapılan
tartışmanın ardından bütçe, internet üzerinden oya sunuldu
ve yüzde 82.68 oranında Muratpaşalıların desteğini aldı.
Muratpaşa Belediye Meclisi de ekim ayı toplantısında halkın
onayını alan bütçeyi görüşüp karara bağladı.
Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı
ödülünü 26 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yıllık
buluşmada alacak.
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NİMET İLYAS

Bu ay ‘Güldal’la 5 Çayı’ bölümümüzde konuğum; yakın zamanda tanıştığım fakat mesleğine bağlılığı
ve kariyer dünyasındaki başarılarıyla örnek bir insan tanımaktan mutluluk duymama sebep olan; Nimet
İlyas konuğum oldu… Kendisi, Kazakistan doğumlu, uzun yıllardır Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren,
sosyal konulara son derece duyarlı, disiplinli, başarılı ve azimli bir girişimci…
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Saç & Makyaj

Nimet İlyas, 2008 yılında Türkiye’ye
gelerek uzun yıllardır Kazakistan’da
varlık gösteren aile şirketlerinin işlerini
Türkiye’de yönetmeye başlamış. Bir
süredir de, Antalya’da iş guruplarının
arasına ekledikleri ‘Ni Beauty Lab.’ ile
güzellik ve bakım sektöründe hizmet
vermeye devam ediyor. Kendisiyle
çok özel ve sizler için son derece
faydalı bilgiler içeren bir söyleşi
gerçekleştirdik…
Ni Beauty Lab., tarafınızdan
“Güzellik Laboratuarı” olarak
tanımlanıyor. Bu hem farklı, hem
de etkileyici bir tanım. Bu tanımı
biraz açabilir miyiz? Ne zamandan
beri hizmet veriyorsunuz ve nedir
sizi diğer merkezlerden farklı
kılan?
Ni Beauty Lab., 2020 yılının Eylül
ayında kapılarını açtı. Dünyadaki son
teknoloji cihazları ve ürünleri burada
bir araya getirerek, deyim yerindeyse;
“Güzellik Laboratuvarı"mızı oluşturduk.
Burayı oluştururken en önemli
prensibimiz insan faktörüydü.
Misafirlerimize seçim yaparken
hizmetin kalitesi, personelin kalitesi ve
eğitimi, kullanılan ürünlerin yeterliliği
ve etkileri, hijyen standartları,
yapılan uygulamaların güncel olması
konusunda araştırmalarımızı yapmış
olmamız, bizi kısa sürede ön plana
çıkardı.
Uygulamalarınız içinde “Floating
Bed” oldukça dikkat çekiyor.
Okuyucularımız için uygulamayı
ve ne fayda sağladığını anlatır
mısınız?
Floating Bed, yerçekimsiz ortam hissi
veren, zihni ve bedeni tamamen
rahatlatan bir sıcak su yatağı
sistemidir. Özellikle sırt ağrıları ve
uykusuzluk sorunları yaşayanların
fayda sağlayacağı bir uygulamamızdır.
Bunun yanı sıra medikal ve yosun,
çamur terapileri gibi estetik amaçlarla
kullandığımız flotasyon sistemidir.
Ve Cryo Cabin… Bu konuda da
bilgi almak isteriz...
Cryo Cabin cihazı, Kuru Azot Gazı
salınımı ile ortamı -160 dereceye kadar
düşürerek vücut metabolizmasını
hızlandırır. Bu sayede vücut kendi
ısısını korumak için kan dolaşımını
hızlandırmaya başlar, bu da sağlıklı
ve hızlı bir şekilde yağ yakımı
gerçekleştirilir.
Metabolizmanın hızlandırılması
sonucunda egzersiz sonrası laktik asit
birikiminden kaynaklanan kalıtsal
krampları büyük ölçüde azaltmaktadır.
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- Romatizma ağrılarında azalma sağlamaktadır.
- Kan dolaşımını arttırdığı için hormonal dengenin
sağlanması ve uyku bozukluğunda azalmalar
gözlemlendiği FDA tarafından onaylanmıştır.
- Sporcuların kas ağrılarını dinlendirmede kullanılır.
- Kan akışının hızlanması ile selülit oluşumunda
azalma ve yağ yakımında artış sağlar. Seanslar en
fazla 3 dakika arasında gerçekleşmekte ve arzulanan
etkiyi almak için ortalama 15-20 seans uygulanması
önermekteyiz. Seans sonunda uygulama yapılan
kişi 5 dakika boyunca dinlenilmelidir. Uygulamaya
girecek olan kişiye özel olarak tasarlanmış botları ve
kendisine ait bikinisini giymelidir. Kişi ayakta dikey
bir pozisyonda ortalama 3 dakika durur ve kabin
içerisindeki asansör teknolojisi sayesinde boynuna
kadar azot salınımı gerçekleştirilir.
Peki, yan etkisi var mıdır?
Cryo Cabin’in kesinlikle bir yan etkisi
bulunmamaktadır. Seans sonrasında 5 dakika
boyunca dinlenmek dışında yapılması gereken
bir şey yoktur. Uygulama sırasında konfor
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kaybı gözlemlenmemekte olup, ağrı ve sızı
hissedilmemektedir. Cryo Cabin uygulamasında
kullanılan Azot gazı kişiye ve çevreye en ufak bir
zararı bulunmamaktadır. FDA tarafından onaylanmış
bir cihazdır.
Kimler Cryo Cabin’den faydalanabilir, kimler
faydalanamaz?
Egzema, Romatizmal rahatsızlıklar, Depresyon,
Selülit, Uyku Bozuklukları, Zayıf Bağışıklık Sistemi,
Anti– Aging, Cinsel Sorunlar, Yağ Parçalama,
Zayıflama, Kas- İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,
Ortopedik Rahatsızlıklar, İş Yaralanmaları, Obezite
gibi sağlık problemlerinin tedavisinde faydalıdır ve
bu alanlarda sorun yaşayan kişiler faydalanabilir.
Kalp rahatsızlığı olanlara, kalp krizi geçirmiş kişilere,
hamilelere, kanama bozukluğu olan kişilere, kanser
hastalarına uygulanması önerilmez.

Bunların dışında kalan uygulamalarınız
nelerdir?
El ve ayak bakımları, vücut ve cilt bakımları,
bölgesel zayıflama ve incelme uygulamaları, kalıcı
makyaj uygulamaları, epilasyon uygulamaları, anti
stres terapileri ve masaj uygulamaları verdiğimiz
hizmetlerin genelini oluşturmaktadır.
Bu merkezi açarken hedefiniz ne idi? Şimdi
bu hedefin neresindesiniz?
Pandemi döneminde açılmamıza rağmen
gördüğümüz ilgiden memnunuz. Yurtdışından
gelen ve Antalyalı ziyaretçilerimiz yoğun ilgi
gösteriyorlar. Ni Beauty Lab. hayal ettiğimiz hedefin
ilk basamağıydı. Bundan sonrası için bu sektörde
ve Antalya’da farklı fikirlerimiz var fakat şimdilik
sürpriz olarak kalmasını tercih ediyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar günü için, girişimci
ve başarılı bir kadın olarak neler söylemek
istersiniz? Gelecekte iş dünyasına adım

atacak genç kadınlarımıza en önemli
tavsiyeniz ne olur?
Tüm dünya kadınlarının, ‘8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’ kutlu olsun. Bu yılın üzücü olayların
son bulduğu bir yıl olmasını dilerim. Her yıl
kadın girişimcilerin iş dünyasına katlanarak
arttığını görmekteyim ve bu durumdan mutluluk
duymaktayım. Genç kadınlarımıza vereceğim tavsiye;
kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiç
bir şey olmadığını daima akıllarında tutmalarıdır.
Kendisine inanan ve bu doğrultuda çalışan tüm
kadınların başarılı olacağına inanıyorum.
Eklemek istedikleriniz…
Misafirlerimiz, pandemi döneminde salonlara
gitmeye çekiniyorlar. Ancak Ni Beauty Lab. olarak
tüm koşulları eksiksiz yerine getirdiğimizin altını
çizmek istiyorum. Antalya’da uluslararası standartlar
doğrultusunda SAFE COVID Sertifikası alan güzellik
merkeziyiz. Herkesi Ni Beauty Lab. ayrıcalıklarını
yaşamaya bekleriz.

\\ CITYÖZEL

Biliyoruz ki; 8 Mart 1857’de ABD’nin New York
kentinde 40.000 dokuma işçisinin daha iyi
çalışma koşulları istemiyle bir tekstil
fabrikasında başlattıkları grevin ardından,
120 kadın işçinin feci şekilde can vermesinden
önce de kadın sorunları vardı, bugün de kadın
sorunları maalesef devam ediyor. Ve her 8 Mart
günü bu sorunlar, hemen hemen her ülkede
benzer şekilde dile getiriliyor… Kadınların iş
dünyasında yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra son
yıllarda ne yazık ki artarak devam eden şiddet
ve cinayet olayları için atılan çığlıklar duyulsun
diye de büyük çaba sarf ediliyor. Bunlar
maalesef biz kadınların gündemden düşmeyen,
çözülemeyen, önlenemeyen sıkıntıları olarak
devam etmekte… Birçok meslektaşımızla
birlikte, hemen her fırsatta bu çok önemli
konuları gündeme taşıyor, çözüm arayışlarının
sesi olmaya çabalıyoruz. Bu ay da bu konudaki
çalışmalarımız devam edecek.
Ancak kadın dünyasında, belki de üç beş kişilik
dost meclisleri dışında pek de dile getirilmeyen,
ama ne yazık ki mücadelenin eksik olmadığı
bir cephe daha var: “Kadının kadına” verdiği
mutsuzluklar! Pek dillendirilmeyen, çoğunlukla
da örtbas edilip yok sayılan bu konuya dikkat
çekmek arzusuyla, “Madem elimizde bir iğne,
bir de çuvaldız var; gereğini yapalım” diyerek,
“Özel” bölümümüzü bu konuya ayırdık…
Antalya’nın farklı meslek gurupları ve farklı
sosyal statü sahibi 8 kadınına, 8 soru yönelttik.
Çok da ilginç cevaplar aldık. Aslına bakarsanız,
kadın kadına dertleştik biraz…
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Woman photo created by freepik

MART’TA
SORUDA
KADINLA

Hazırlayanlar: Ayşen Ovalı Binbir - Güldal Siğinç

İŞTE O SORULAR:
1- İş hayatı da dahil olmak üzere tüm hayatınızda, bir hemcinsinizin
herhangi bir konuda ihanetine uğradınız mı? Uğradıysanız, bu sizde nasıl
duygular oluşturdu? Bunun sonucunda ne gibi kararlar aldınız?
2- Güvendiğiniz kadın arkadaşlarınız tarafından zor bir zamanınızda
yalnız bırakıldığınızı düşündüğünüz oldu mu? Bunun sebebini neye
bağladınız? Bu sizin dostluklara bakış açınızda değişiklik yapmanıza
sebep oldu mu?
3- Bugüne kadar herhangi bir başarınızı engellemeye çalışan, engelleyen
ya da başarınızı sahiplenen bir hemcinsiniz oldu mu? Siz bu durumda ne
yaptınız?
4- Kariyer yaşamınız boyunca hemcinslerinizin sebep olduğu
haksızlıklara uğradığınız oldu mu? Buna cevabınız ne oldu?
5- Sizce aldatılmalarda tek suçlu erkek midir? Erkeğin kadını bir başka
kadınla aldatmasını nasıl yorumluyorsunuz?
6- Hiç başka bir kadının iftirasına uğradınız mı? Uğradıysanız neler
hissettiniz? Bu durum sizde ne gibi tahribatlar yarattı? Bu yıkımdan nasıl
kurtuldunuz?
7- Bir kadın olarak, en büyük desteği gördüğünüz, sizi bugünlere
taşıyanlar arasında bir ‘kadın’ oldu mu? Varsa kimdir?
8- Elinizde sihirli bir değnek olsaydı, kadınlar dünyasında neyi
değiştirirdiniz?
VE ALDIĞIMIZ CEVAPLAR…

AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şube Başkanı

2- Güvendiğim kadın arkadaşlarımdan zor
zamanımda yalnız bırakıldım. Sebebini; o
durumda, kendisi o pozisyonda olmak istediği
için ya da tarafsız görünmek istiyor olabilir
diye yorumlarım hep. Her olay, her durum
dostluklarınızı dizayn ettiriyor size. Bakış
açınız sürekli değişiyor, daha düşünceli hareket
etmeniz gerekebiliyor.
3- Gençlikte de, şimdilerde de ben galiba o
insanı kademeli olarak, sevgiyle hayatımdan
uzaklaştırmayı tercih ediyorum. Büyük hayal
kırıklığı, büyük üzüntü ama sonuç büyük öğreti
aslında… Benim bu olaydaki sorumluluğum,
öğretisi, “Ne öğrendim?”; büyük bir ödül aslında.

1- Tabii ki de, birçok defa ben de
ihanete uğradım. Gençken “Vah vah,
tüh tüh, neden?” diye çok üzülürdüm.
Şimdi böyle durumları daha olgunlukla
karşılıyorum. “Neden başıma geldi?
Burada nasıl bir öğreti var? Bu olayın
neresindeyim ve ne yapmalıyım?” diye
soruyorum. Durmayı ve düşünmeyi
tercih ediyorum.

RIMA ABI-CHAHINE
İş Kadını

1- Ne yazık ki birçok kez! Ben bir
iş kadınıyım, bir girişimciyim, bu
yüzden birçok şirketi yönetiyorum.
Sonuç olarak, birçok kişi tarafından
ihanete uğradım ama en çok canımı
yakan, öndeki kişinin bir kadın ve
özellikle bir arkadaş olmasıdır. Bu
gerçekten acıtıyor ve aklınıza gelen
ilk soru şu oluyor: Neden? Sebepler
çoktur; rekabet, kıskançlık, karmaşa,
tatminsizlik ve liste uzayıp gider.
Bu yüzden anlamak ve iyileştirmek
uzun zamanımı aldı.
Hayatta birinin sana ihanet etmesini

4- Kariyer hayatında buna daha çok
rastlıyorsunuz. Gözümün önünde çok olaya
hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına
haksızlık yaşadım, yaşadık. Hiç sineye çekmeden
“Neden?” diye sorgulayabilmiştim. Şu an
bakıyorum; haksızlık yapanların hepsi mutsuz,
yersiz yurtsuz. Yani evrenin yasaları bir biçimde
işliyor. Büyük resme güveniyorum.

6- Uğradım. Gerçekten “Beni niye bu kadar
yalan ve yanlış ifade ediyor?” diye sorguladım.
“Nerede hata yapıyorum?” diye çok düşündüm.
Bir an “Ben bu durumu nasıl düzeltirim?” kaygısı
yaşadıysam da, Mevlana’nın bir sözü aklıma
geldi: “Her lafa verecek cevabım vardır, ama
bir lafa bakarım ‘Laf mı?’ diye, bir de söyleyene
bakarım ‘Adamı mı?’ diye”. Anneannem; “Her
iftira bir kapı açar” der. Benim bu durumlarda
her zaman önüme şahane bir kapı açıldı.
İnandığın kadar varsın bu evrende, ben buna
inanıyorum.
7- Evet, annem, kız kardeşim ve yakın kadın
arkadaşlarım, her zaman “Yürü Aylincim!”
modundadır. Aslında bu bir katalizör görevi
gördüğü için reaksiyonu başlatmada önemli bir
adım bence. Destek olmak, destek vermek çok
güzel.
8- Hayatta en zor şey; yolunuza çıkan vizyonsuz
insanları aşmak. Kadınlar, erkekler… Bu
dünyada eğitim seviyesini yükseltmek için
çabalardım.

5- Bence çift taraflı bir olay bu! Erkeğin de
kadının da aldatmasını dürüst bulmuyorum.
Birlikte olduğunuz kişiye saygısızlık olarak
görüyorum. Benim ahlak anlayışıma göre
dürüstlük en önemli öğe...

hazmetmek kolay değil. Dönülmez bir karar
almak için belki de birçok ihanetin olması
gerekiyordu ve sonunda ben de aldım. Bu karar
da bu insanları hayatımdan çıkarmaktı.

6- Yine, kıskançlıktan mutsuzluğa kadar
birçok nedeni var. Benim durumumda, anlayış,
iyileştirme, affetme sürecinden geçmek zorunda
kaldım ve sonra bıraktım yakasını.

2- Sadece hayatta dibe vurduğunuzda gerçek
arkadaşlarınızın kim olduğunu anlarsınız. Her
şey yolundayken herkes sana iyi davranır.
Ama sorunlarla karşılaştığınızda ve yanınızda
arkadaşlarınıza ihtiyaç duyduğunuzda, o zaman
kalan insanlar gerçek arkadaşlardır, senden
ayrılıp sana sırtını dönenler değerli insanlar
değildirler.
Sahip olduğunuz birkaç gerçek arkadaşın, birçok
gerçek olmayan arkadaştan çok daha değerli
oldukları sonucuna vardım.

7- Kesinlikle 2… Biraz bahsetmek istiyorum.
Birincisi; Kız kardeşim Amal… O benim en
büyük desteğim, hayatımdaki en mükemmel
örnek ve rock’ım (sembolüm) dır. Bana sevecen,
kibar, destekleyici, mutlu ve aynı zamanda
sert, kendine güvenen ve bağımsız davranmayı
öğretti.
Ve Rahibe Teresa; aşkın yüzü… Şöhretini,
gücünü, metanetini başkalarına yardım etmek
ve yok etmemek için kullandı. Rengine, dinine,
ırkına rağmen ihtiyacı olan her insana sevgi ve
şefkat gösterdi

3- Girişimci olduğum için, evet ve bu bir güç
savaşı olur. Bu yüzden oyunu kurallarına göre
oynuyorsun!
4- Genellikle kadınlar erkeklerden daha
kıskançtır. Bu yüzden erkekler tarafından
yapılan birkaç adaletsiz davranışla karşılaştım
ama çok değil. Ve bu olduğunda, pes etmiyorum,
tüm yolum boyunca bunlarla savaşıyorum.
5- Bence insan iyi ya da kötü olabilir, kadın ya
da erkek olması önemli değil. Elbette, erkeğin
kadınını aldatmasına müsamaha gösterilemez,
ancak bunun tersi de olabilir.

8- Aşk, kadınların dünyasını ve genel olarak
dünyayı kurtarabilecek yegane duygudur.
Birbirinize karşı nazik olun, insanlara size
davranılmasını istediğiniz gibi davranın ve
koşulsuz sevin.

\\ CITYÖZEL
Serap Kocaoğlu
TOBB Antalya KGK Başkanı

1- Uğramadım, bu anlamda da
kendimi çok şanslı hissediyorum.
Eminim böyle bir durum büyük
hayal kırıklığı ve travma yaratırdı.

SONGÜL BAŞKAYA
Gazeteci, Siyasetçi, Aktivist

1- Maalesef Türkiye’de dünyanın
pek çok yerinde olduğu gibi
toplumsal cinsiyet eşitliğinden çok
uzak bir anlayış var. Toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin makasını
kadın dayanışması ile daraltmak
mümkünken maalesef zaman zaman
aksi durumlar da yaşanabiliyor.
Kimsenin ayağına çelme takmaya
gerek yok aslında. İş hayatı, cemiyet
hayatı ve siyasette aslında kadın,
kadının rakibi değil. Herkesin
birbirinin rakibi olduğu bir
arenada da kadını kadına kırdırma
politikasına gelmeden, dayanışmayla
eşitsizliği kadınlar lehine düzeltmek
mümkün…
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2- Çok şükür; zor zamanlarımda hep
kalabalıklar oldu yanımda. “Yanımda neden
yok?” dediğim çok az zamanlar oldu. Sebepler
önemli. Elimde olmayan sebeplerle ben de
olamayabilirdim diyerek toleransım oldu her
zaman. Bana göre dostluğun yegane temeli
dürüstlük ve kişisel çıkarların olmadığı ilişkiler.
Dolayısıyla dostluğa bakış açım bu konularda
güvenimi sarsarsa değişir ama kin tutmam her
zaman bir açık kapı vardır.

5- Her iki cins için de aldatmak, affedilmeyecek
bir durum. Travmaya dönüşmemesi için
durumunun hissedildiği andan itibaren şeffaf
olmak, sebepleri paylaşmak en medeni davranış
şekli. Eğer böyle olmuyorsa bu konuda suçlu
aramanın ya da savunmanın hiç anlamı
kalmıyor.  

3- Somut olarak olmadı ancak farkında olmadan
yaşamış da olabilirim. Aslında bu durumlarda
“Ben kendimi biliyorum, bana değer verenler
beni biliyor” derim. Çünkü zaten bu durum
yaşandığında çok da yapacak bir şey kalmıyor.

8- Eşitlik bilincinin olduğu, kadınlara dair
sorunları tartışmadığımız, kadının saygınlığını
kazandırmak için çözüm üretmeye gerek
duymadığımız bir dünya…

6- Şükürler olsun ki bu durumu yaşamadım.
7- Annem… Kılavuzum…

4- Uğradığım oldu tabi. Herkes gibi benimde
haksızlığa tahammülüm yok. Haklıysam durumu
açıklayarak, anlaşılmasını zamana bırakmayı
tercih ederim.

2- Hayatı çok hızlı yaşıyoruz, günümüzde.
Zaman zaman çeşitli gerekçelerle yanımda
olamamış dostlarım olabilir ama dostum zaten
benim kalbimdedir. Ben de onun. O nedenle
mekânsal birlikteliğe takılmam. Ama mümkünse
iyi günde ve kötü günde bir arada olmak
özeldir…

o haksızlık, mutlaka cevabını alır. Yapılan
haksızlığı mümkünse cemiyet içinde masaya
yatırır, özür isterim.
Ötesinde kadın, kadına yurt olmalı. Toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin akademiden sanata,
siyasetten ekonomiye her alanda arttığı bir
dönemeçte bize düşen dayanışmaktır…

3- Bunlar hayatımızda yaşanması muhtemel
gerçekler. Başarı, maalesef takdir edilmez her
zaman. Zaman zaman da aşağı çeken ya da
üstüne konmaya çalışan olabilir. Ama şunu
söyleyeyim çok şanslıyım ki hem cemiyet
hayatında hem de siyasal arenada yanımda
dimdik duran çok özel kadınlar var. Mümkün
olduğunca kadınlara özellikle de eğitim
yaşamlarından itibaren el uzatan, dokunmaya
çalışan ve iş hayatlarına adım atmada katkı
sunan bir bakış açısıyla kadın dayanışmasına
katkı sunmaya çalışıyorum.

7- Başta annem, ablam olmak üzere hayatımda
pek çok kadından büyük destekler gördüm.
Bugün kariyerimde geldiğim noktaya
hemcinslerimin desteğine borçluyum büyük
oranda. Ama şu da bir gerçek, eşim ve çok sayıda
da erkek arkadaşım, büyüğüm, yoldaşım da hiç
yalnız bırakmadı… Hepsine sonsuz teşekkür
ediyorum…

4- Kadın, kadının yurdudur. Ara sıra kurdu olan
olabilir ama takılıp kalmamak lazım. Yolumuz
uzun, yapacak çok işimiz var. Önce hemcinslerin
dayanışmasını artırıp sonra da eşitlik için
atılacak adımları programlamak ve takip etmek
lazım. Ben öyle yapmaya gayret ediyorum…
5- Hatayı iki tarafta da aramak lazım. Ama
bir yerde sorun varsa ve düzeltilemiyorsa,
düzeltilememişse bırakmak gerek bazen. Yol
vermek lazım… Gidene, “kal” demeye gerek
yok…
6- Dedim ya kurtlara takılmadan, yurtlarımızı
geliştireceğiz. Haksızlığa uğradığım anlar az
değildir. Ama ister kadın ister erkekten gelsin

8- İnsanlık adına şiddeti silmek isterdim
evrenden. Sevgi ve barış dolu bir dünya aslında
her şeyin çözümü…
Virginia Woolf’un ‘Kadınlar erkekler gibi yazıp
erkeklere benzerlerse, çok yazık olur; çünkü
dünyanın büyüklüğü ve çeşitliliği göz önüne
alındığında, iki cins bile yetersiz kalırken,
yalnızca bir tanesi ile nasıl idare ederiz? Eğitim,
benzerlikler yerine farklılıkları ortaya çıkarıp
güçlendirmemeli midir?’ diyerek, kadınların
erkekleşmediği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlandığı bir dünya diliyorum…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tek
dileğim barış ve huzur dolu bir dünya, şiddetin
son bulması için kadın dayanışmasının artması…
Başta sevgili dostlarım Güldal ve Ayşen
olmak üzere yayında emek veren herkese
teşekkürlerimle…

NEVAL ARAS
Hareket Anatomisi ve DuyguBeden Analisti

1- Ah, tabi, hem iş hayatım hem de
kişisel yaşam alanım içinde, ihanet
olarak nitelendirmesem de, küçük
varoluş oyunlarının etkileri altında
kaldım. Ben buna biraz da, insanın
var olma çabası ve ihtiyacının,
kendinin dışında olanı görmemesine
ya da dikkatinin orada olmamasına
sebep olan küçük oyunlar, çapı kendi
alanından ibaret minik savaşlar
olarak bakıyorum.
Bu durumların bende yarattığı ilk
tavır, öncelikle süreci, karşımdakinin
ihtiyaçlarını ve benim ihtiyaçlarımı
yeniden ve birlikte değerlendirmek
oluyor. Ve elbette, yapılan eylemin
insani boyutu anlayışla karşılamama
ve çözümle yaklaşmama ortam
sunarken, bunun üzerindeki bir
şiddet veya kibir hali ve aynı zamanda
uzlaşmadan yoksun yaklaşımlar,
durup yeniden düşünmeme neden
oluyor. Kızgınlık, keyifsizlik benim
için, pek sürdürülmeyen, anlık
yaşanan hisler. Daha çok, süreci,
sürecin içindeki konumumu ve
hayatımdaki orta ve uzun vadeli
etkilerini düşünerek kalıcı ve
kendi adıma veya yürüttüğüm
proje veya iş adına yapıcı adımlar
atmayı seçiyorum. Yani, bunu kendi
içimde veya bir kişi ile bir savaşa
dönüştürerek zamanımı harcamayı
değil, yapılması gereken, söylenmesi
gerekeni söyleyip yoluma bakmayı
seçiyorum.
2- Güvendiğim arkadaşlarım arasında
kadınların yeri de erkeklerin yeri
kadar değerlidir benim için. Zor
zamanımda yalnız bırakıldığımı
hiç hissetmedim. Ancak burada
belirtmek istediğim şu ki; bazen bir

sürecin içinden yalnız geçmenin veya yalnız
geçilmesine alan tanıyıp, buna izin vermenin,
o anın kıymetini veya çözüme ulaşma hızını
artırdığına inananlardanım. O nedenle,
dostlarımın her zaman yanımda olmasını değil,
bazen de kendi gücümü keşfetmeme destek
olacakları bir mesafede olmalarını tercih
ederim. Sanırım ben de aynısını yapıyorum.
Güvenle elimi tutanlar, her zaman orada
olamayacağımı, kişisel gücün varlığına verdiğim
değeri bildikleri kadar uzaktan bir yerden de
olsa neler olduğunu gözlediğimi ve elimin her
daim omuzlarında olacağını sessizce bilirler.
Bir de şunu eklemek isterim ki, benim inancıma
göre dostluklara bakış açımız veya dostlarımız
her zaman dışarıdan aldığımız etkilerle değil,
bazen de dönüşen varlığımız ve ihtiyaçlarımız
sonucunda değişiyor. Sanırım bunu kabul
etmek de bizi olgunlaştırıyor.
3- Ben hayat plan ve eylemlerim ile işsel başarı
ve sıkıntılarım hakkında sırlar dünyasına
gömülü yaşamayı tercih edenlerden değilim.
Bunu, bu iyidir veya kötüdür diye tanımlamak
istemem. Ben böyleyim. Olanı, olduğu gibi yaşar
ve paylaşırım. Bunun bende yarattığı hafiflik ve
özgürlük hissi gibi özel ve olumlu sonuçlarının
yanı sıra elbette belirli benmerkezci
davranışlara maruz kaldığım, eserlerimin
kopyalandığı, başarılarımın üstlenilmek
istendiği mücadele gerektiren sonuçları ile de
yüzleştim. Ancak ilkinin, yani olduğu gibi öylece
yaşamanın bendeki konforu o kadar büyük ki,
bu konfordan vazgeçecek bir tavır sergilemek
yerine, ufak tefek değişiklikler benimsemeyi
seçtim. Örneğin, telif vb. çalışmalarıma daha
fazla ağırlık veriyorum ve bilgi kadar aktarımın
akıcı gücüne de daha fazla inanıyorum.
4- İş hayatım ilk yılları boyunca kadınlardan
çok erkeklerle mücadele etmiş olabilirim.
Sonrasında bu döngü biraz daha kadın
toplulukları içerisinde var olmamla birlikte
kadın mücadeleleri ile de tanışmama sebep
oldu. Bu durumun biraz da sosyokültürel
yapımızın sonucu olduğuna inananlardanım.
Yani şöyle ki, hem yurtiçi hem de yurtdışı
çalışmaları olan biri olarak gözlemlediğim ve
yaşadığım şu ki, ülkemizde destek kavramı
çokça dile getirilen ancak bu çokça dile
getirmenin çapraz yansımasının da bolca var
olduğu dinamikler içinde yaşıyoruz. Bunu biraz
daha empati ve sempati kavramları arasında
ayrımın bizde sempatiden yana ağır basmasına
bağlıyorum.
Bu tür süreçlerde cevabım, tüm süreçten
haberdar olduğumu bildirmek ve ardından
üretmeye devam etmek oluyor. Yukarıda
da söylediğim gibi, ben bu tür mücadele
alanlarından ürkmemekle birlikte asıl girdabın
bu tip bir sürecin içinde kaybolup üretmeyi
unutmakla başladığına inanıyorum.
5- İkili ilişkilere mülkiyet kavramından uzak
yaklaşmayı seçiyorum. Benim ilişkilerimde
açıklık ilkesinin var olması beni mutlu ediyor.
İki kişinin, başlamayı ve ardından bitirmeyi

seçebileceği ve bir üçüncü kişinin saygı
duymaktan başka bir tavır içerisinde olmaması
gerektiğini düşündüğüm sessiz bir açıklık
akdidir benim için beraberlik alanı. Tabi burada
bahsettiğim iki kişinin kurduğu özel alanı
yansıtıyor. Elbette, dileyen, daha açık, sosyal ve
çok eşli alanda, yine karşısındaki kişiye de bu
arzusunu dile getirerek dilediğini yaşayabilir.
Aslında daha çok neyin seçildiği değil de,
seçimlerimizin doğru ve samimi ifadesiyle
ilgileniyorum. Bu durum da karşımızdaki kişiye
de kendine ait bir karar verme alanı sunuyor
çünkü. Aldatmaya gelince, bu ya kişinin ilişki
kurma paterninden ileri gelir veya ilişki içinde
yaşanan sorunların varlığından kaçmanın
sonucudur. Her şeyin harika gittiği bir alanda
olabileceğini pek olası bulmuyorum. O
sebeple, genelde, bir suçlu aramadan, ilişkinin
dinamiğindeki eksiğe bakmayı veya bunu
konuşmayı tercih ederim. Kadın veya erkekten
biri daha fazla aldatır diyemem. Çünkü, bunu
diyebilmek için herkes için aldatmanın tanımını
yapmaya ve kadın ve erkeğin toplum içinde
kendini açıkça ifade etme alanının eşit olmasına
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Benim
yaklaşımım ise şöyle oluyor, ilişkilerimde
açıklığın değeri belli olduğu için ve aldatmayı
diğerinin haberi olmaksızın yapılan bir eylem
olarak tanımlarsak, bu durumda açıklık ilkesi
zarar gördüğü için bu durumu o ilişkinin bitişi
olarak yorumluyorum. Ancak, insani çıkmaz
veya zaaflardan kaynaklanan eylemler için
suçlu aramıyorum. Suçlu aramak bir yandan da
bir kurban yaratmak anlamına geliyor.
6- Bir başka erkeğin de kadının da iftirasına
uğradım evet. İftira ve iftirayı benimseyen
insanlardan kurulu bir alanın içinde kalsaydım
elbette tavrım da hissim de farklı olabilirdi.
Ancak, benim yaşadığım süreç içinde,
zaten duruşumun sonucu olarak ne yapıp
yapmayacağım az çok tahmin edilebilir bir
insan olduğum için, sanırım bunun güzelliğini
yaşadım. Tahribat yaratacak bir süreç olmadı
benim için. Bu tür durumlarda yaptığım en
güzel şey de gerçeğin ifade bulması için çaba
harcamak ve bunu yapan kişinin yaptığıyla
yüzleşmesini sağlamaktır.
7- Ah, kalbimin derinlerine dokunan bir soru.
Olmaz mı hiç! Beni bugünlere taşıyanların
en başında anneannem ve annem gelir
ve onlardan sonra da küçük büyük kadın
dostlarım. Bir de nice kadınların güzel severek
yetiştirdiği çokça erkek dostum, sevgilim,
eşim oldu. Onlardan da büyük destek gördüm,
çokça öğrendim. İnsani değerlerimi açıkça belli
etmemin, yaşamamın ve yaşatmanın çokça
güzel dokunuşunu yaşayan, şanslı kadınlardan
biri olduğumu düşünüyorum. Çok şükür…
8- Elimde sihirli değnek olduğunu
düşünüyorum zaten. Zaman içinde, sindirerek
yayılan, küçük dokunuşlarımı bireysel
ilişkilerim ve hayat duruşumla çevremdeki
herkesle paylaşmaya çabalıyor ve hayatta
oldukça buna niyet ediyorum!
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HİLAL SARIHAN
Gayrimenkul Danışmanı

1- Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günümüz kutlu olsun… Ben
sanırım bu konuda çok şanslıyım;
hayatımın her döneminde hayatımda
olan kadınlardan hep destek gördüm.
Kadın veya erkek birbirinin gücü
olmalıdır inancındayım… Kadın
ve erkeğin bir arada olduğunu
ve birbirlerine destek verdiğini
görmüş olmak, yaşama karşı beni
umutlandırıyor, heyecanlandırıyor.
2- Arkadaşlarım… Her zaman
sevgileriyle ve inançlarıyla beni
yüreklendirmiştir. Seçimlerimi ve
beklentilerimi gözden geçirdiğimde
bu zamana kadar ihtiyaç duyduğumda
her zaman yanımda olduklarını
görüyorum. Bu noktada gerçekçi
ve sağlam dostluklar kurduğumu
hissediyorum… Tabii ki yaşanan bu
memnuniyet verici durumlar iki
tarafın da birbirine destek vermesi ile
mümkün.
3- Çok şükür ki; hayatımda hiç kimse
tarafından  bu şekilde bir davranış ile
karşılaşmadım.

ECE ÖZBEK
Tasarımcı

4- Zaman zaman iş hayatının içinde kadın veya erkek fark etmeksizin insan olarak, bazen
sınır ihlalleri olabilir. En çok da kişinin kendi menfaatini etkileyen, kendisini düşünmesi
gerektiğine inandığı zamanlarda ortaya çıkan durumlardır. Bilinçli veya bilinçsiz ben de bunlarla
karşılaşmışımdır. Bu noktada da onların bana karşı o günkü koşullar içersinde yaptıkları
davranışları, onların ihtiyaçları ve seçimleri olarak görüyorum, bana verdikleri değer olarak değil. Ve
onları da anlıyorum... Bundan dolayı da bir hayal kırıklığına uğramıyorum. Neticede eyleme dökülen
her duruma sebep olan bir duygu var; o duygu da kişinin kendi tecrübesi sonucu, algılamasıyla
ortaya çıkar.
5- Aldatma bazen hikayedeki en küçük detaydır ama en güçlü etkiyi uyandırır… Evlilik tarih
içersinde hep var olmuş ve öyle görünüyor ki; insan doğası değişmediği sürece, teknoloji, sosyal yapı
ne kadar değişirse değişsin evlilik kalıcı... Her ilişki tıkanabilir, tükenebilir. Evliliklerde iki tarafta da
insan var. İnsanın olduğu yerde, hem kişinin kendi içinde hem ilişkinin içinde yaralar vardır... Zira
evliliklerin de canı vardır; bir çiçek gibi bakıma ihtiyacı vardır. Bazı çiçek fazla güneş alınca solar.
Bazı çiçek güneşsiz kalınca solar. Kimisi az su ister, kimisi çok su ister... Rahatsızlık veren durumlarda
onarmak gerekirken kaçmak da tercih edilebilir...
Evliliklerde, her yaşanan durumda, iki tarafında mutlaka payı vardır. Zamanla değişime de uğrayan
kişiler arasındaki beklentiler gerçeklerle örtüşmüyorsa, ilişkide istenmeyen durumlar yaşanabilir.
Kişilerin beklentileri ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelebilir. Ancak gelinen noktada bir kadınla
veya belki de hemcinsiyle başka bir ilişki yaşayan kişinin içinde bulunduğu durum kendisi ile
ilgilidir... Kişileri bu duruma getiren yaralar, kişiler için de, ilişki için de kıymetlidir. Ve ilişki yarası
sonucu gelinen aldatma noktası bir bitiş değildir. Buradan anlam çıkartmak, yeniden ilişkiyi onarma
fırsatının şansının yakalamasını sağlar. Bize yeniden büyümeyi, gelişmeyi, yaşanmışlığı hatırlatır. Bu
şekilde dönüşür değişiriz... İçinde dostluk olan ilişkiler, her zaman yeni şanslara sahiptir.
6- Hiç böyle bir iftiraya uğramadım. Tabi ki böyle bir durum yaşamak istemem. Ancak böyle olası
bir durum beni çok da etkilemez. Enerjimi bu tür durumlara harcamak yerine kendi yaptıklarımla
ilgilenmeyi tercih ederim.
7- Canım annem tabi ki... 15 yaşında evlenmiş olmasına ve içinde bulunduğu yaşam şartlarına
rağmen, bizim hayatlarımızın kontrolünü elimize almamız ve istediğimiz koşullarda yaşamlar
kurabilmemiz adına; her zaman özgür düşünüp özgürce değerlendirme yapabileceğimiz duygu
alanları açtı bizlere... Tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim.
8- Eğer bir zümrenin günü varsa derdi çok demektir... Tabi ki kadınlar olarak birbirimize daha sıkı
sarılalım. Ancak yaşamı kadın veya erkek olarak değil, ayrı ayrı; insan kadın, insan erkek olarak
düşünüyorum. Ve biz birlikte güzeliz, bir arada bütünüz...
Sihirli değneğim olsaydı... Erkek ve kadın için, hakkaniyet, empati, işbirliği, sevgi, saygı gibi ruhun
beslendiği değerler ile heyecanla, şevkle basamakları birlikte çıkmak için birbirine destek olan
ilişkiler oldururdum. Ve tabi ki mutlu olmak için hiçbir kadın, bir kurbağayı öpmek zorunda
kalmasın isterdim. ☺ Kadınlara limitsiz kredi kartları dağıtırdım. ☺ (Eşimin sloganı) Bunu tüm
eşlerin misyonu yapardım. “Happy wife, Happy life”

1- Evet, hemcinslerimin ihanetine uğradım… Hayal kırıklığı yaşadım elbette ve ilişkimi kestim.
2- Güvendiğim kadın dostlarım tarafından yalnız bırakılmadım ve her zaman destek gördüm.
3- İnanın oldu mu bilmiyorum. Çalışırken etrafıma çok fazla odaklı değilim; kim kıskanıyor, kim ne
yapıyor, onu tam bilemiyorum. Ya da şöyle desem olur mu; umurumda değil.
4- Genellikle hemcinslerimin haksızlıklarına uğramışımdır.
5- Aldatmalarda çok farklı nedenler var. Her iki taraf için de bunu yüzeysel bir şekilde burada haklı/
haksız demek çok zor. Her ilişkinin kendi dinamiği içersinde değerlendirmek gerekir. Ama eğer
herhangi bir ilişkinin veya evliliğin içersindeyseniz, bir başka ilişkiye ihtiyaç duyuyorsanız, burada
bir problem var demektir.
6- Evet, uğradım…
7- Annem hayatımdaki en büyük ve en kıymetli destekçimdir. Eğitim hayatımdan bugüne kadar
gelmem onun sayesindedir.

\\ 34

PROF. DR. E. FULYA SARVAN
Akademisyen

1- 41 yıl akademik kariyer, 15
yıldan fazla sivil toplum örgütleri
içinde aktif olmuşsanız insan
ilişkilerinin, dolayısıyla kadın
ilişkilerinin pek çok yönünü
deneyimliyorsunuz. Nitekim ben de
sosyal ilişkilerimde, kimileri canımı
sıkan, kimileri üzüntü veren pek
çok deneyim yaşadım, ancak bunlar
arasında “hemcins ihaneti” olarak
niteleyeceğim bir olay olmadı.
Akademik kariyerim boyunca ve
sivil toplum çalışmalarımda büyük
çoğunlukla kadınlarla çalıştım.
Kadınlarla çalışmayı daha keyifli
ve ödüllendirici bulduğumu
söylemeliyim.
Üniversite hayatımda birlikte
ürettiğim, danışmanlıklarını
yaptığım genç kadınlarla büyük
bir anlayış, dayanışma ve sevgi
ilişkisi içinde oldum. Benzer
akademik statüdeki pek çok kadın
meslektaşımla da fikir, gönül birliği
içinde çalıştım. Ancak az sayıda da
olsa, benimle olumlu, içten ve kalıcı
bir ilişki kurmayı reddeden, yüzüme
güldüğü halde arkamdan olumsuz
tutum ve davranışlar içine giren,
hatta hedeflerime zarar verebilecek
girişimlerde bulunan, bazen
performansımı karartmaya çalışan,
hatta emeğimin meyvelerini kendine
mal etmeye çalışan, olumsuz
deneyim yaşadığım kadınlar da oldu.
Bu durumlar bende ilk etapta hayal
kırıklığı, üzüntü, uzaklaşma isteği
gibi duygulara yol açsa da, hemen
tepki vermeyip duygularınızın
soğumasını bekleyebildiğinizde
meseleye daha soğukkanlı ve
analitik yaklaşıp size bu duyguları
yaşatan kadınların davranışlarının
arkasındaki motivasyonu anlamaya

çalışıyorsunuz. Bu sebepleri deşifre edebildiğiniz
zaman, o insanla ilişkinizi koparmak yerine
sürdürmek için güçlü nedenleriniz varsa, siz
de ona uygun stratejiler geliştirerek ortak
çalışmalarınızda duygusal olarak zarar
görmemeyi başarabiliyor, kendisine karşı daha
temkinli davranıyor, kendi sınırlarınızı çizerek
ilişkiyi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Tabii ki,
gönül kadınların birbirlerine karşı her zaman
adil, merhametli ve destekleyici olmasını arzu
ediyor, ama insan tabiatının ego zaaflarından
kurtulmak herkesin harcı değil.
2- Gerçek kadın arkadaşlarımdan hiçbirinin
zor zamanlarımda beni yalnız bırakacaklarını
sanmam, böyle bir şey yaşamadım. Ancak
pek çok açıdan güvenebileceğim kadın
arkadaşlarımın özel bazı durumlarda yanımda
duramadıkları zamanlar oldu. Bu gibi
durumlarda onların tercihlerini anlamayı, zor
durumda bırakmamak için baskı yapmamayı,
hatta kendimi geri çekerek uzak durmayı,
onların zarar görmesini engellemeyi etik
anlayışım ve dostluk gereği olarak tercih ettim.
Tabii ki yeteri kadar uzun yaşadığınızda, her
durumda yanınızda durabilecek bir avuç gerçek
dost olduğunu öğreniyor ve onlara çok daha
güçlü biçimde bağlanıyorsunuz.
3- Kadınların çoğunlukta olduğu sivil
toplum çalışmalarında bu tür davranışlarla
karşılaşmanız olasıdır. Doğal olarak benim de
başıma geldi bu tür olaylar. Kadınlar arasındaki
güç mesafesinin dar, ilişkilerin resmi otoriteye
tabi olmadığı topluluklarda gücün kaynağı
ortaya koyabildiğiniz performans, ortak
çalışmalara yaptığınız katkı, diğerlerini etkileme
dereceniz olduğunda, bu gücün sahiplenilmesi
için bir rekabet ortaya çıkabiliyor.
Takım çalışmasına dayalı olarak yapılan
çalışmalarda, nispeten daha güçlü karar
pozisyonunda olanların, istedikleri başarıları
karartma, engelleme veya kendilerine mal etme
fırsatları olabiliyor. Hatta bu durumlar gözden
uzaklaştırmadan başlayıp mobbing girişimlerine
kadar uzanabiliyor.
Kadının insan haklarının böylesine çiğnendiği,
kadın cinsinin kırımına şahit olduğumuz bir
dönemde, özellikle kadının insan hakları
mücadelesi içinde olan sivil toplum örgütlerinde,
kadınlar arasında sadece dayanışma, anlayış
ve sevgi olmasını beklerken nasıl oluyor da bu
tür olumsuzluklar yaşanıyor diye düşünülebilir.
Kadınların yetiştirilme tarzı açısından erkekler
gibi açık rekabete alışkın olmadıklarını, bu
nedenle insani bir duygu olarak ego yarışına
girdiklerinde açıktan meydan okumak yerine
dolambaçlı hamlelere başvurduklarını,
olumsuz tutumlar için kişisel nedenler aranıp
bulunduğunu ve bu şekilde davranışlara
meşruiyet kazandırıldığını gözlemliyorum.
Maalesef halk arasındaki "Kadın kadının
kurdudur" deyimini haklı çıkaran durumlar
yaşanabiliyor.

Benim bu durumlardaki tercihim; çatışmadan
kaçınmak, örnek davranışlara yönelmek,
yaptığımız işin değerini ön plana çıkarmaya,
takım çalışmasının gereğinde ısrarlı olmaya,
kişisel ego hesaplarını bir yana bırakarak
hedeflere odaklanmaya çalışmak oluyor. Ego
savaşından kurtulabilirseniz ve kendiniz dışında
bir amaca odaklanabilirseniz bu mümkün
oluyor. Kadınların “kız kardeşlik” iddialarını
gerçeğe dönüştürebilmelerini diliyorum.
4- Akademik kariyerimde hemcinslerimden
değil erkek meslektaşlarımdan kaynaklı
bazı haksızlıklar yaşadım. Uygun şekillerde
mücadelesini verdim.
5- Kadın erkek ilişkisinin sürekliliği ve sadakat
bedensel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçların
karşılıklı olarak asgari ölçüde karşılanmasına
dayanır. Bu beklentilerin ve ihtiyaçların önemli
ölçüde karşılanamadığı durumlarda ilişkiden
mutsuzluk ortaya çıkması normaldir. Mutsuzluk
hali de tarafları başka arayışlara yöneltebilir.
Bu durumda taraflar mutlu olabilecekleri başka
ilişkiler peşine düşebilirler.
Eğer aldatma davranışı mutsuzluk nedeniyle
değil de sadakatsizliği yaşam tarzı haline
getirmeyle ilgiliyse, kişi evliliğini bozmaya
yanaşmadan sürekli başka ilişkiler yaşıyorsa,
orada bir kişilik problemi söz konusu olabilir.
Bu türden aldatmalarda kahramanın daha çok
erkek olduğunu görüyor ve bunu kendisine
hak olarak gören erkeğin problemli olduğunu
düşünüyorum. Aynı şeyi yapan kadınsa o da
problemlidir. Karmaşık bir konu, birkaç basit
cümleyle açıklamak zor.
6- Hayır, böyle bir iftira durumuyla
karşılaşmadım.
7- Beni kişisel olarak bugünlere taşıyan bir
kadın veya erkek olmadı. Desteğini gördüğüm
kadın ve erkek meslektaşlarım olmakla birlikte,
mentorluk ilişkisi şeklinde bir bağlantım olmadı.
8- Elimde sihirli bir değnek olsaydı, kadınların
toplumu ve dünyayı değiştirmek için ihtiyaç
duydukları bütün gücün kadın olarak
doğalarında saklı olduğunu anlamalarını
sağlardım.
Dünyayı kurtarabilecek sevgi, şefkat, merhamet,
duyarlılık onları anne olabilme yetilerine sahip
kılan doğalarında var. Sihirli değneğimle,
yüzyılların ataerkil geleneklerini, önyargılarını
zihinlerden temizleyip, çocuklarımızın
geleceğinin insanlığı seven, koruyan, kollayan,
dayanışan, barışan, işbirliği yapan kadınların
yöneten konumlara gelmeleriyle mümkün
olduğunun anlaşılmasını mümkün kılar;
kadınların, egemen karar noktalarına gelebilme
bilgi, beceri ve yeteneğine sahip kadınları
elbirliğiyle ve koşulsuz desteklemeye kararlı
olmalarını sağlardım. Kadınlar bugüne kadar
çok şey başardılar, “kadını kadının yurdu
yapacak dönüşümü” de başarabileceklerine
inanıyorum.
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Dr. KUBİLAY YÜCEL
Dermatolog
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“SAÇ DÖKÜLME
TEDAVİSİNDE KENDİ
HÜCRELERİNİZ SİZE
YETER…”

Regenera Activa; Saç kaybıyla
mücadelede kılcal damar
yenileme terapisine dayanılan
yeni bir tekniktir. Bu teknikte,
kafa derisinin yenilenmesinde
‘kişinin kendi (otolog) hücrelerinin
süspansiyonu’ kullanılıyor.
Regenera Activa Therapy,
andogenetik alopesi ve diğer saç
kaybı problemleriyle mücadele
etmek için güvenli ve etkili bir
tekniktir. Uygulama tek seanstır.

People photo created by drobotdean

Regenera Activa’nın dökülen
saçlar üzerindeki etkileri
Regenera Activa’nın çalışma prensibi
zayıflayan saç kökünün yenilenmesi
ve daha sağlıklı olması için ihtiyacı
olan kök hücreleri ve destek doku
hücrelerini kişinin kendi saç kökü ve
deri dokusundan elde ederek saç kökü
hücresinin güçlenmesini ve kendini
yenilemesine kuvvetli bir destek
vermektir
Regenera Activa nasıl uygulanır?
Kadında ve erkekte saç dökülmesi
genelde saçlı derinin üst bölgelerinde
yani alın veya tepe bölgelerinde
görülmektedir. Ancak ense ve kulak
arkası bölgedeki saç kökleri hemen
her zaman dirençli ve sağlıklı kalmak
için genetik olarak kodlanmışlardır.
Regenera Activa sistemi bu sağlıklı ve
güçlü saç köklerinden özel bir hücre
süspansiyonu hazırlayarak problemli
saçlı deri bölgelerine, bu süspansiyonun
uygulanması ve buradaki hasta ve
cansız saç köklerine destek olması
prensibine dayanmaktadır. Kulak arkası
bölgesindeki saçlardan 3 - 4 adet saç
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Woman photo created by nakaridore

Regenera Activa herkese uygulanabilir mi?
Genelde saç dökülme nedeni bir enfeksiyona bağlı
değilse –ki bu çok nadir görülen bir durumdur– kadın
/ erkek herkese uygulanabilir. Hatta çok sık kozmetik
uygulama, boya ya da kuaför işlemlerine maruz kalan
saçlara sadece destek amacıyla da uygulanabilir.
Çünkü bu uygulamalar özellikle saç kökünün
dolaşımını bozarak cansızlaşmasına, parlaklığını
kaybetmesine yol açar.

People photo created by diana.grytsku

kökü küçük bir lokal anestezi uygulanarak alınır.
Alınan bu saç kökleri Regenera Activa sisteminde
özel bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürülerek
tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç dökülme
tedavisi hazırlanır. Tedavi genelde tek seanstır, 2. bir
seansa belki bir kaç yıl sonra ihtiyaç duyulabilir.

Regenera Activa saç ekimine alternatif midir?
Alternatif değil tam tersi yardımcı önemli bir
yöntemdir. Özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan
erkek hastalar saç ekimi için 25-27 yaşına kadar
beklemek durumundadırlar. Bu dönemde Regenera
Activa gibi önemli bir tedavi yöntemi ile dökülmenin
yavaşlatılması ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca
saç ekimi uygulaması sırasında alınan binlerce saç
kökünden sadece 3-4 tanesi kullanılarak hazırlanan
Regenera Activa tedavisi hem hızlı iyileşme hem de
ekilen saçların hızlı ve güçlü çıkması için çok önemli
bir destektir. Bu nedenle saç ekimlerinde Regenera
Activa yöntemi beraberce kullanılmaktadır.

Bulvar Ofis, Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 1971 Sokak
No:36-D Kat:1, Lara Cd., 07230 Muratpaşa

www.kubilayyucel.com.tr

444 30 75
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Covid negatife
dönse bile

BU 5 KURALA
DİKKAT!
Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’dan korunmak
için maske, sosyal mesafe ve temizlik
kurallarına uymak kadar sağlıklı beslenerek
güçlü bir bağışıklığa sahip olmak da büyük
önem taşıyor. Tüm bu önlemlere rağmen Covid
enfeksiyonuna yakalanıp iyileşenlerin de ‘Covid19’u atlattım’ diye düşünmeyip, iyileştikten
sonra da sağlıklı beslenmeye dikkat etmeleri
gerekiyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Roksi Menase

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi
Menase; “Covid-19 enfeksiyonu geçirip iyileşseniz de virüse
tekrardan yakalanabilme ihtimaliniz var; ayrıca vücudunuz hastalık
sonrası bir toparlanma süreci yaşar. Bağışıklığınızı güçlü tutmak
ve toparlanmaya destek olmak için vücudunuzun ihtiyacınız olan
vitamin, mineralleri karşılamalısınız. Bazı besinler diğerlerine göre
daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Covid sonrası
dönemde de bu besinleri mutlaka günlük rutininize eklemenizde
fayda var.” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, Covid
sonrası vücut direncini artıran 10 besini ve Covid negatife dönse de
dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.
Nar: Mevsim meyveleri arasında antioksidan gücü oldukça baskın
bir meyve. İçerisindeki polifenoller sayesinde hücre hasarını
azaltıyor. Bunun yanında hastalık sürecinde oluşan inflamasyonu
azaltmaya yardımcı oluyor. Narı yarıya bölüp salatalarınıza
ekleyebilir veya ikindi vakti ara öğün olarak yoğurdunuzun içerisine
ekleyebilirsiniz. Eğer kemoterapi tedavisi görüyorsanız nar tüketmek
sizin için sakıncalı olabilir.
Turunçgiller: Turunçgil ailesinden limon, portakal ve mandalina
C vitamininden zengin olmaları sebebiyle mutlaka tüketilmesi
gerekenlerden. Bu meyveler, C vitamini ve antioksidan içeriği ile
serbest radikallerle savaşıyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.
Ayrıca turunçgillerin içerisindeki hesperidin ve apigenin gibi
flavonoidler beyin sağlığını koruyarak nöro dejeneratif bozuklukları
önlüyor. Her gün 1 limonu salatanıza ekler ve 1 adet portakal
tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızı takviyeye gerek kalmadan
karşılayabilirsiniz.
Yumurta: Kaliteli bir protein kaynağı ve ihtiyacımız
olan tüm amino asitleri bir arada bulunduran bir
besin. Yumurta Covid-19 geçirdikten sonra hücre
hasarını toparlamak için artan protein ihtiyacınıza
destek olur. Vücudunuzdaki iyi kolesterolü artırarak
kalp sağlığınızı korur. Yumurtayı kahvaltıda
haşlanmış olarak veya öğlen yemeğinizin yerine
omlet şeklinde tüketebilirsiniz.
Balık: Kaliteli protein kaynaklarından balık güçlü
bir bağışıklık için günlük beslenmenizde yer alması
gereken bir besin. İyot, protein ve sağlıklı yağ
içeriğiyle vücudunuz için oldukça faydalı. Haftada
1 tüketeceğiniz balık; inme ve kalp krizi geçirme
riskini azaltıyor. Önemli bir nokta balığın pişirme
yöntemi. Kızartma işlemi balığın yağ oranını
artırıyor ve sağlıklı besin içeriğini azaltıyor. Balığı
pişirirken mutlaka haşlama, ızgara veya fırında
yöntemleri kullanılmalı.
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Brokoli: Beslenme ve Diyet Uzmanı
Roksi Menase; “Brokoli; koyu yeşil
renkli bir sebze olmasıyla vitamin
deposu olduğunu gösteriyor. C
vitamini, K vitamini ve biyoaktif
bileşikler içermesiyle bağışıklık
sisteminizi güçlendiriyor,
inflamasyonu azaltıyor. Zengin
lif içeriği kalp-damar sağlığınızı
koruyor. Aynı zamanda sindirimi
kolaylaştırarak, kabızlık
probleminden koruyor. Lahanagiller
ailesinden olan lahana ve brüksel
lahanasını da tüketmeyi ihmal
etmeyin. Eğer fazla gaz şikayeti
yaşıyorsanız brokoli tüketiminizi
sınırlandırabilirsiniz” diyor.
Havuç: Koyu turuncu rengini
betakaroten adında çok değerli bir
antioksidandan alıyor. Bu antioksidan
bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.
Fakat bunun yanı sıra A vitamini,
K vitamini, potasyum içeriğiyle kan akışını düzenliyor. Tansiyon
problemi olan kişileri olumlu etkiliyor. ‘Havuç çok şekerli’ demeyin.
Eğer kan şekeri çok yüksek seyreden bir diyabet hastası değilseniz
havucu mutlaka salatalarınıza, yemeklerinize ekleyin veya ara
öğünlerde tatlı isteklerinizi bastırmak için 1-2 adet tüketin.
Zencefil: Gingerol adında inflamasyonu azaltıcı güçlü bir bileşiğe
sahip olmasıyla oldukça sağlıklı bir besin. Bağışıklık güçlendirici
etkisinin yanı sıra mide bulantısı sıkıntılarına iyi geliyor. Bakteri
ve virüslere karşı koyarak hasta olma riskinizi azaltıyor. Covid-19
sırasında veya sonrasında mide bulantısı yaşıyorsanız zencefil çayı
tüketmeyi deneyebilirsiniz.
Bal: Doğal olduğu takdirde içerisinde çok değerli antioksidanlara
sahip bir besin. Hastalık sırasında oluşan öksürük semptomlarını
azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor. Covid-19 sonrası hala öksürük
semptomları yaşıyorsanız günde 1 tatlı kaşığı bal tüketmeyi
deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tatlı bir besin olmasıyla paketli
gıda tercih etmek yerine sağlıklı bir besin ile bu ihtiyacınızı
karşılayabiliyorsunuz. Tüketirken mümkün olduğunca işlenmiş
olmasından kaçınmak ve toksik madde oluşumunu engellemek
adına yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekiyor. Ayrıca 1 yaş altı
bebeklere bal verilmemeli.
Badem: Bolca E vitamini, magnezyum ve lif içeriyor. İçerisindeki
sağlıklı yağlar kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığınızı

güçlendiriyor. Ayrıca E vitamini gibi güçlü antioksidanlar sayesinde
bağışıklık sisteminizi destekliyor. Uyku bozukluğu yaşıyorsanız
badem tüketebilirsiniz, bademin uykuyu düzenleyici etkisi
bulunuyor. Badem tüketirken dikkat etmeniz gereken bir özellik
çiğ olması, kavrulmuş bademler yüksek tuz ve yağ içeriği ile fazla
tüketiminde kilo artışı ve kolesterol yüksekliğine sebep olabiliyor.
Su: Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase; “Su tüketimi
hayatın her evresinde olduğu gibi Covid-19 virüsü ile mücadelede
ve iyileştikten sonra da oldukça önemli. Ateş ve enfeksiyon ile
vücudunuzun kaybettiği suyu geri koymak gerekiyor. Bu nedenle
toparlanma evresinde su tüketmek çok önemli. Günde en az 8-10
bardak su tüketin. Sıvı desteği olması adına çorba ve bitki çayları
tüketebilirsiniz.

Dikkat! Covid negatife dönse de;
• Her renkten besin tüketmeye devam edilmeli.
• Dengeli beslenmeli.
• Yeterli protein tüketilmeli.
• Bol bol su tüketmeli.
• İşlenmiş gıdalardan, şekerli, gazlı içeceklerden ve paketli
hazır gıdalardan uzak durulmalı.
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Dekorasyon
Trendleri
Fonksiyonel tasarım ve
estetiği buluşturan ödüllü
konut ve ofis iç mekan
tasarımları ile sektöre farklı
bir bakış açısı sunan EDDA
Architecture Kurucusu İç
Mimar Eda Tahmaz, senenin
önde gelen dekorasyon
trendlerini değerlendirdi.
Yılın renklerinin yanı sıra ön
plana çıkan malzemeleri ve
dekorasyon akımlarını analiz
eden iç mimar, pandeminin
dekorasyona etkisine de
değindi.
Son olarak tasarımını ve
uygulamasını gerçekleştidiği İmak
Ofset Yönetim Ofisi ile European
Property Awards 2020’de “Best
Office Interior Turkey” ödülüne
layık görülen EDDA Architecture
Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz,
Pantone tarafından seçilen
“ultimate gray” ve “illuminating”
renklerinin yanı sıra malzeme,
mobilya ve aksesuarlarda ön
plana çıkan son trendleri, gitgide
daha çok ses bulan Eco-chic,
Cottagecore, Hygge ve Wabi
Sabi akımları ile pandeminin
dekorasyon uygulamaları
üzerindeki etkisini detaylı olarak
analiz etti.
Pantone tarafından seçilen
Ultimate Gray (Dumanlı Gri)
brüt beton gibi hayatımızdaki
güçlü parçaları temsil ederken,
Illuminating (Parlak Sarı) güneşi,
iyimserliği ve umudu temsil
ediyor. Modadan dekorasyona tüm
sektörlerin ortak başlangıç noktası
olarak kabul ettiği bu renklerin
küresel ve estetik olarak ortak bir
dil oluşturduğunu belirten Eda
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Tahmaz, malzemeden mobilyaya, ev tekstilinden aksesuarlara kadar
dekorasyonun her kaleminde bu sene “pozitif düşünmeye ve iyi
hissetmeye” yönelik bir eğilimin olduğunu vurguluyor.
Daha iyi hissettiren ve pozitif enerji veren seçimler
Küresel boyutta yaşadığımız pandeminin de etkisiyle uzmanlara göre;
2021 yılı ile birlikte bir tür farkındalık çağına giriliyor. Tasarımcılara
düşen en önemli görevlerden birisinin de, karbon salınımı düşük
üretim teknikleriyle üretilmiş ürünleri gözden geçirerek kullanmak
olduğunu aktaran iç mimara göre bioplastik, geri dönüşüm veya
üst dönüşüm malzemeler, 2021 senesinde projelerde daha fazla
yer bulacak. Örneğin, malzemesi sürdürülebilir kaynaklardan
elde edilen Hindistan cevizi lifi, deniz yosunu, keten, kenevir ve
jüt gibi malzemelerden el dokuması halılar günümüzde daha çok
yaygınlaşıyor.
Mobilyalarda 70’lerin funk ruhu canlanıyor
Mobilyalarda yuvarlatılmış hatlar, kalem bacaklar, canlı tonların
başını çektiği bir renk paleti, psychodelic desenler ve retro çizgiler
ile evlerde disko çağına geri dönüldüğünün haberini veren
Tahmaz, ekliyor: “Daha iyi hissettiren ve pozitif enerji veren
seçimlere yöneliyoruz. Renk ve desenlerin özgür frekanslarıyla
evlerde 70’lerin funk ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Geçtiğimiz
sene tasarım fuarlarının yıldız oyuncularının ortak noktaları;
kıvrımlı, boğum boğum, sevimli formları ve insanda iyi duygular
uyandıran renkleriydi. 2021’de de popüleritesini koruyan bu organik
formlar kanepelerden, top gibi koltuklara, yuvarlatılmış hatlarıyla
aydınlatmalara kadar dekorasyonun her alanında karşımıza çıkıyor.”
Eskiden hasır ve rattan mobilyalar bahçe dekorasyonunun
vazgeçilmez elemanlarıyken iç ve dış mekan arasındaki sınırların
belirsizleşmesiyle salon, mutfak ve hatta yatak odalarına da
dahil olmaya başlıyorlar. Hafifliği ve doğallığı ile tercih sebebi
olan hasır koltuklar, rattan yatak başları, hasır kapaklı dolaplar,
rattan komodinler iç mekanlarda farklı stillerle uyumlu bir bütün
yaratıyorlar.
Sıcaklık katan tekstil unsurları, vintage aksesuarlar
Merinos yününden kaşmire uzanan bir yelpazede duyulara hitap
eden yumuşak dokulu tekstiller, kürk, keten, yün, peluş, şönil ve keçe
gibi mekana sıcaklık katan dokular da tamamlayıcı unsurlar olarak
karşımıza çıkıyor olacak.
Aksesuar seçimlerinde ise 2021 yılında güncel ve modern ürünlerin
yanı sıra eski ve manevi açıdan değerli aksesuarların kullanıldığını
göreceğiz. Vintage, eski ama anlamlı diyebildiğimiz ürünler daha
çok yaşam alanlarımıza giren aksesuarlar oldu. Doğal malzemenin
kullanıldığı el yapımı ürünler de bu yılki trendler arasında.

“Sürdürülebilirlik ve doğallık mutfak ve banyolarımızda da
yer bulacak”
Mekanlarımızda sürdürülebilirlik ve doğallık arayışının akla gelen
her alanda olduğunu vurgulayan Eda Tahmaz, doğal ahşap kaplama
malzemelerin, ahşap görünümlü fayansların, mermer, porselen ve
seramiğin yanı sıra özellikle de banyo ve mutfaklarda kullanılan
değişik renk ve dokudaki mozaiklerin ön plana çıktığını aktarıyor. Bu
yıl düzensiz, pürüzlü yüzeyli doğal malzemelerin kullanımı ile banyo
aksesuarlarında da vintage ürünler, doğal ve eski konseptli olarak
tasarlanmış banyolar öne çıkıyor.
Koronovirüsün de etkisiyle evde her zamankinden daha fazla yemek
yapmak, mutfağı ilgi odağı haline getirdi. Bu durumla beraber
mutfakların, sadece ihtiyaçların görüleceği mekanlar yerine bütün
aile bireylerinin birlikte vakit geçirebileceği mekanlar olmasına
yoğunlaşıldı. Mutfak dekorasyonlarında eskiyi atıp yeniyi getirmek
yerine, eskiyi yenilemek bu yılki trendler arasında. Doğal, kolay
temizlenebilen malzemelerin ve nötr renklerin mutfaklarımıza
gireceğini düşünen iç mimara göre, patine ahşap yüzeyler ve metal
dokular da mutfaklara eski ancak modern bir görünüm katacak.
“Yenilenirken kendimizi her zaman huzurlu ve güvenli
hissettiğimiz geçmişimizden esinleniyoruz”
Doğadan, nostaljiden ve tropikal bir kaçış arzusundan etkilenen
yaşam alanları yaratılırken karşımıza, hygge, endüstriyel stil, wabi
sabi, vintage, cottagecore, mid century, eco-chic gibi stillerin çıktığını
açıklayan Tahmaz, bu stillerin ortak noktasının bize geçmişten ulaşıp
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yaşadığımız döneme ayak uydurmaları olduğunu söylüyor.
Bir nevi sıcak minimalizm olan Eco-chic, zanaatın sıcak tonlarla
buluştuğu bir akım. Altın bej, yosun yeşili, zeytin yeşili ve yanık turuncu
renkleri öne çıkarken; mat kadife, buklet ve keten gibi dokunma
duyusuna hitap eden kumaşlar rahatlık ve koza duygusuna hizmet
ediyor.
Taşradaki kulübe yaşamı hissini alıp, nerede yaşarsak yaşayalım
evlerimize bu havayı getiren Cottagecore stilinin temeli stresten,
hastalıktan kurtulma, iyileşme arayışına dayanıyor. Renk skalası, nötr
ve pastel renklerin her tonu iken keten, yün, keçe, dantel, masif ahşap
mobilyalar, tartan desenleri, goblen kumaşlar, bakır, kalay, emaye ile
birlikte topraktan yapılmış kap ve aksesuarlar bu stilin belirleyici kodları.
Evde rahatlık, konfor ve sıcaklık gibi olgulara odaklanan tüm İskandinav
ülkelerinin yaşam felsefesi haline gelmiş ve yalnız ya da arkadaşlarla
birlikte en basit anların bile keyifli bir ritüele dönüştürülmesini ifade
eden Hygge stilinde dekorasyon, yumuşacık battaniyeler, minderler,
mumlar ve kilimler gibi objelerle sıcaklık hissini artırmaya odaklanıyor.
Wabi Sabi stilinin öne çıkan özellikleri arasında ise asimetri, basitlik ve
doğal nesneler yer alıyor. Genel olarak, abartısız, hatıraları olan, eski,
nostaljik ve antika nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Bu anlayışta
renklerden mobilyalara, yüzeylerden aksesuarlara kadar tüm detaylarda
yalınlığın ve yaşanmışlığın izleri görülür. Sentetik ve yapay duran
hiçbir ögeye yer verilmez. Eşyaların birbirleriyle uyumlu görünmeleri
gerekmez. Önemli olan yaşanmışlığı, ruhu ve estetiği olan nesnelerin
uygun şekilde bir araya getirilmesidir. Doğası gereği birbiriyle aynı
olamayacak el yapımı seramikler, doğal ahşap mobilyalar, kendinden
kırışık keten yatak örtüleri gibi mobilya ve aksesuarlar Wabi Sabi’yi
evinize taşımanın başlangıç noktaları olabilir.
“Pandemi süreci ile beraber önceden çok da
önemsemediğimiz bir çok şey için ayrı mekan ihtiyacı hisseder
olduk...”
Zorunlu olarak evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimiz, sosyal
hayatımızın ve dışarı ile olan bağlantımızın neredeyse bittiği bu pandemi
sürecinde, kendimize ve yaşadığımız mekana daha da odaklandığımızı
belirten İç Mimar Eda Tahmaz, bu durumun bize, evlerimizde atıl duran
yerleri değerlendirme imkanı sunduğunu söylüyor ve pandeminin
dekorasyon üzerindeki etkisi ve dikkat etmemiz kriterler üzerine
görüşlerini şu sözlerle aktarıyor: “Birçoğumuz için evimiz iş yerimiz
oldu. İşin eve taşınmasıyla beraber ev içinde mekandan izole ve
konforlu bir çalışma alanı ihtiyacı doğdu. Hatta online toplantılarda
arka fonun gözükmesi gibi etkenler çalışma mekanlarının estetik kaygı
ile oluşturulmasında etkili oldu. Ayrıca çalışma alanlarında kullanılacak
mobilyaların da ergonomik, işlevsel ve estetik olması önem kazandı.
Pandemi süreci ile beraber evde ailemizle daha çok vakit geçirir olduk
ancak kendimiz ile baş başa kalacağımız hobilerimize de ayrı bir önem
verir olduk. Bu nedenle evde hobilerimiz için ayrılan köşeler, belki de
‘evimde mutlaka olmalı’ dediğimiz mekanlar arasına girdi.
Pandemi sürecinde konut iç mekan tasarımlarında dikkat edilmesi
gereken kriterlerin başında öncelikle renk seçimi geliyor. Mekanlarda bej
ve toprak tonları, beyaz, gri, krem, toprak tonları, yosun yeşili gibi sıcak
tonlar seçilmelidir. Pantone’un 2021 trend renkleri olarak seçmiş olduğu
Ultimate Gray (Dumanlı Gri) ve Illuminating (Parlak Sarı) renklerini ve bu
renklerin tonlarını da mekanlarımızda görmek mümkün olacak. Doğal,
sürdürülebilir malzeme kullanımı da yaşadığımız mekana yaşanmışlık
hissi katması yönünden oldukça etkili.
Bir diğer önemli kriter de yaşadığımız mekanın doğal ışık alması.
Aydınlatma tercihimiz her zaman gün ışığından maksimum düzeyde
faydalanmak üzerine olmalı. Daha sonra aplikler, mumlar ve
lambaderlerle aydınlatma desteklenmeli.”
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Eda Tahmaz
Hakkında:
1991 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Restorasyon
Bölümü’nden
mezun olan Eda
Tahmaz, 1991-1994
yılları arasında
katıldığı birçok
restorasyon projesi
ve uygulama çalışmasının ardından 1994-1998 yılları
arasında eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde devam
etmiş, ardından Illinois Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında
ise Chicago’da bulunan Bilim ve Endüstri Müzesi’nde
tasarımcı olarak görev aldı. 1999-2008 yılları arasında
TE Architects’te kurucu ortak olarak çalışma hayatına
devam eden Eda Tahmaz, 2008 yılından beri kurucusu
olduğu EDDA Architecture bünyesinde baş tasarımcı
olarak görev alıyor.
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI
Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr
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Bayanlarda varisler özellikle hamilelik esnasında gelişmektedir. Bu
varislerin önemli kısmı doğumu takiben 3-6. aylarda kaybolmaktadır.
Genel olarak hamilelik esnasında %15-20 oranında varisler
gelişmektedir. Bunlar %70-80 oranında gebeliğin ilk 3 ay içerisinde,
en sık ilk 2-3 haftada ortaya çıkmaktadırlar.
Gebeliğin ilk aylarında veya haftalarında daha sık görülmesinin en
önemli nedeni ise bu dönemde salınan yüksek hormon düzeyidir. Bu
hormonlardan varis gelişimine en büyük katkısı bulunan hormon,
rahim adalelerini gevşeten hormondur (progesteron). Bu hormon
aynı etkiyi toplardamar duvarında da göstererek toplardamar
duvarındaki adaleleri de gevşeterek damarda genişlemeye neden
olur. Buna bağlı olarak da toplardamarlar içerisinde kanın geri
kaçmasını önleyen kapakçıklar bozulurlar. Varis gelişimine yol
açan en önemli mekanizma ise bozulan kapakçıkların kanı geri
kaçırmasıdır.
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Woman photo created by freepik

Varisler, normalde
görülmeyen bacaktaki
toplardamarlarımızın
genişleyerek görünür
hale gelmeleridir.
Genel olarak bayanların
%25-30’unda varis
bulunmaktadır.

Gebeliğin ilk aylarında görülen hormonların yanı sıra ilerleyen
aylardaki kan hacmindeki artış, büyüyen rahim bölgesinde kan
akım artışı, her iki bacaktan gelen toplardamarların karın içerisinde
birleşerek kalbe kanı taşıyan ana toplardamar üzerine bebeğin
baskı uygulaması da varis gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bütün
bu faktörler bütün gebeler için geçerli olmasına rağmen herkeste
varis gelişmemesinde genetik faktörlerinde önemli olduğunu
düşündürmektedir.
Hamilelik esnasında varisler kendini çok çeşitli şekillerde
gösterebilmektedir. Bunlar en sık baldır ve diz arkası bölgelerde
lokalize bir alanda olabileceği gibi, her iki bacağın tamamını kaplayan
kılcal varisler şeklinde de olabilmektedir. Bu varislerin önemli kısmı
doğumu takiben 1 aylık sürede kaybolmaktadır. Ancak özellikle
çok doğum yapmış kimselerde kapakçıklarda kalıcı bozulmalar
gelişebilmektedir. Buna bağlı doğum sonrası ilerleyen yıllarda
varisler gelişmektedir.

Woman photo created by valuavitaly

Gebelerde varis oluşumunu
engellenmesi için;
- Ayakta uzun süreli sabit kalınmamalı,
- Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmalı,
- Kilo alımından sakınılmalı,
- Gün içerisinde sık sık bacaklar uzatılarak
dinlendirilmelidir. Uyurken sol yana
dönerek, rahmin ana toplardamarı
sıkıştırması önlenmelidir. Bacak altına
yükseltecek yastık konulmalıdır.
- Gün boyunca kanın bacakta göllenmesini
engellemek için, diz altı hafif basınçlı varis
çorapları giyilmeli.
- Beslenmeye özel önem verilmelidir;
kabızlığı engellemek için bol sıvı alınmalı
ve posalı gıdalar tüketilmelidir.

ADRES:
Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 229 88 87
Gsm: 0536 319 47 66
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KARAR VERMEK
ÖZGÜRLEŞTİRİR!

SELİN GÜNSEV
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Profesyonel Koç ve Eğitmen

Bilginin her türlüsüne çok kolay ulaştığımız
bir dönemdeyiz. İhtiyaç duyduğumuzda,
merak ettiğimizde bilgi bir tık uzağımızda.
Elimizdeki telefondan, masamızdaki
bilgisayara ne istersek cevap vermek için
bekleyen asistanlarımız her yerde. Bilginin
bu kadar kolay ulaşılır olması büyük bir
avantaj. Bir taraftan da bazı konularda karar
verme sürecimizi uzatan hatta zorlaştıran
önemli bir neden olabilir mi?

Birçok kişinin günlük sıkıntıları arasında kararsızlığı saydığını sık
sık duyuyorum. Hepimizin hızlı, iyi ve doğru karar verebilmeye
ihtiyacımız var. Böylece günlük sıkıntıların pek çoğunu çok daha
hızlı çözer ve zaman kazanırız. Ancak bu süreci “hızlı ve doğru”
sürdürebilmek, bilgi akışının bu yoğunlukta olduğu günümüzde pek
kolay olmuyor.
Karar vermenin en zorlayıcı tarafı, diğer seçeneklerden vazgeçtiğimiz
kısmında gizli. Diğerlerinin daha iyi olma ihtimalini düşünmek,
sağlıklı bir karar verme sürecinin önündeki engel.
Daha hızlı karar alabilmek için izleyebileceğimiz bazı yollar
var;
1- Seçenekleri sınırlayın; size istediğiniz çözüme götürme ihtimali
yüksek olan seçenekleri belirleyin ve bunlara odaklanın.
2- Seçeneklerin sınırlarını çizin iyi seçenekler ile kötü seçenekleri
birbirinden net olarak ayırın. Bunu yaparken bu kararın sonucunda
nasıl etkileneceğinizi düşünmek yardımcı olabilir.
3- En iyi seçenek yok, size en uygun olan seçenek var. Bu yüzden
seçenekleri değerlendirirken içinizdeki hissi dinlemeyi unutmayın.
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4- Karar vermeyi geciktirdikçe zaman kaybedersiniz. Kaybettiğiniz
zamanı, kaybettiğiniz para olarak değerlendirin ve buna gerçekten
inanın. Çoğunlukla kayıp zaman kaybedilen paradan çok daha fazla
zarar verir.
5- Kararlı olmak bugün atacağınız bir küçük adım ile mümkün
olacak. Vereceğiniz her karar sizi kararlılığa götürecek.
6- Kararsız kalmak sadece zaman değil enerji de kaybetmenize
neden olacak. Sürecin uzaması sizi yiyip bitecek.
Daha kararlı olabilmek hem enerji hem de zaman açısından büyük
bir kazanç anlamına geliyor. Kendinizi daha iyi tanımak kararlı
olmanızda etkili olacaktır. Karar verirken belirli bir değerlendirme
sürecinden geçmek sizi daha kararlı olmaya yakınlaştırabilir.
Ve unutmamak gerek ki;
'En iyi karar' yok, 'Bana ve yaşadığım duruma en uygun karar' var.

CITYTREND \\

Pandemiyle Artan 2020 Kitap Trendleri
Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, bünyesinde bulunan geniş kitap seçkisi ile müşterilerin bir tık uzağında.
2020 yılını kitap talepleri açısından inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koydu.
Hepsiburada, kitap kategorisi
özelinde 2020 yılının alışveriş trend
verilerini açıkladı. Hepsiburada
verilerine göre 2020 yılında
platform üzerinden en çok Kasım
ayında kitap satışı gerçekleşti.
Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla
kitabın, kitapseverlere ulaştığı
Hepsiburada’da sadece Kasım ayında
1,5 milyona yakın kitap talep gördü.
350 binden fazla farklı çeşit kitabın
bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı
içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim,
edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve
araştırma-tarih kitapları ilgi gördü.
2020’de Hepsiburada’daki kitap
sipariş adetlerine göre İstanbul ilk
sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa
takip etti.
2020’de kitap fuarları yerini
online imza günlerine bıraktı.
Pandemi nedeniyle çevrimiçi
etkinliklerin yükselmesi ile birçok
çevrimiçi kitap etkinliğine ev
sahipliği yapan Hepsiburada, Yekta
Kopan sunuculuğunda sosyal medya
hesapları üzerinden gerçekleştirdiği
yayınlarda birçok ünlü yazarı
ağırladı. Hepsiburada ayrıca bir
ilke imza atarak müşterilerine sanal
bir fuar deneyimi de sundu. 2 ay
boyunca devam eden sanal fuarda
Hepsiburada’ya özel imzalı kitaplar,
indirimler, özel kampanyalar ve
yazarlar ile çevrimiçi imza günleri
gerçekleştirildi. Çevrimiçi fuar
etkinliği 2021 yılında da devam
edecek.
2020’de Pandemi Etkisiyle
Değişen Tüketici Davranışları
Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren
kişilerin ise tercihleri hobi kitapları
oldu. Hobi kitapları arasında yer
alan mandala kitapları da 2020’nin
en çok aranan kelimeleri arasına
yerini aldı ve mandala kitaplarında
%93’lük bir büyüme gerçekleşti.
Pandemi süresince büyük ilgi gören
kategorilerden bir diğeri de uzaktan
eğitim ve online eğitim alanları oldu.
Eğitim kitaplarında pandemi öncesi
Ocak-Mart dönemine göre, 2020
kalan aylarında %75’lik bir büyüme
gerçekleşti.
2020’nin en iyi çıkış yapanları:
Kral Şakir / Varol Yaşaroğlu

Son Cüret / Yılmaz Özdil
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir / Hakan Mengüç
Ben Kazanmadan Bitmez / Bircan Yıldırım
Hayvanlar Senfonisi / Dan Brown
Sarmal / Murat Ağırel
Son Av / Jean-ChristopheGrange
2020’nin en çok tercih edilen klasikleri
Suç Ve Ceza / Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Sineklerin Tanrısı / William Golding
Çalıkuşu / Reşat Nuri Güntekin
Bir İdam Mahkumunun Son Günü / Victor Hugo
İki Şehrin Hikayesi / Charles Dickens
Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali
2020 yılının en çok tercih edilen yazarları ve en
çok satılan kitapları
Varol Yaşaroğlu / Kral Şakir 8: Macera Adası
JoseMauro de Vasconcelos / Şeker Portakalı
George Orwell / Hayvan Çiftliği
David Bedford / Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım
Dana Suskind
/ Otuz Milyon Kelime
Victor Hugo / Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Osman Abalı / Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı
Müthiş Psikoloji / Hayır Diyebilme Sanatı
Yılmaz Özdil / Son Cüret
2020’nin il bazında çok okunan kitapları
İstanbul - Kral Şakir 8: Macera Adası / Varol Yaşaroğlu
Ankara - Şeker Portakalı / JoseMauro de Vasconcelos
İzmir - Ben Kazanmadan Bitmez / Bircan Yıldırım
Bursa - Otuz Milyon Kelime
/ Dana Suskind
Kocaeli - Hayvan Çiftliği / George Orwell
Antalya - Son Cüret / Yılmaz Özdil
Konya - Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali
Balıkesir - Hayır Diyebilme Sanatı / Müthiş Psikoloji
Adana - Bir İdam Mahkumunun Son Günü / Victor Hugo
Muğla - Son Cüret / Yılmaz Özdil
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Ameliyatsız, zahmetsiz ve
tüm dünyada etkinliği gün
geçtikçe artan Saten Yüz
Germe yöntemi; kolayca
uygulanmasıyla da ön planda
ve revaçta... Fokus Ultrason
ve Radyofrekans prensibine
dayanan Saten Yüz Germe,
birer hafta arayla 4 seans
halinde yüz ve gerdan
bölgenize uygulanıyor.

Yüzümüz ve cildimiz yıllara meydan okurken her ne kadar
kırışıklarla daha rahat savaşsak da sarkmalar ve yorgun görünümle
baş etmek zor oluyor. Otuzlu yaşlardan sonra sinsice başlayan kolajen
ağı gevşemesi; ileriki yıllarda yanaklardan çene çizgisinin altına
doğru belirginleşen yüz ovalitesi bozukluklarına sebep olmaktadır.
Gıdı ve gerdan bölgesinin yer çekimine yavaş yavaş yenik düşmesi
sonucu gerdanda katlantılar ve çene altında sarkmalar meydana
geliyor. Eski fotoğraflarla yenilerini karşılaştırdığımızda yüzümüzde
çok fazla kırışıklık oluşmamasına rağmen boynumuzun kalınlaştığını
ve yanaklarımızın aşağı doğru inmeye başladığını fark ediyoruz. İşte
bu noktada işler daha da ilerlemeden önlem almak gerekiyor.
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Ameliyatsız, zahmetsiz ve tüm dünyada etkinliği gün geçtikçe
artan Saten Yüz Germe yöntemi; kolayca uygulanmasıyla da ön
plana çıkıyor. Fokus Ultrason ve Radyofrekans prensibine dayanan
Saten Yüz Germe, birer hafta arayla 4 seans halinde yüz ve gerdan
bölgenize uygulanıyor. Bu yöntem; alın, göz çevresi, yanaklar, dudak
çevresi, çene ve yüz ovalitesi, gıdı ve gerdan sıkılaştırmada son
yılların dünya çapındaki en iyi “My Face My Body Awards Winner”
ödülünü alan ve İngiliz teknolojisiyle geliştirilmiş FDA onaylı üstün
bir yöntemdir. Bu metot ağrısız, acısız ve neştersiz olmasıyla da ön
plana çıkmaktadır.
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Saten Yüz Germe kaç seans uygulanır?
Seanslar uygulanan bölgeye göre değişmekle birlikte 30-40 dakika
arasında sürüyor. Sıcak SPA taşları ile masaj hissi veren yöntem
sayesinde gerdan sıkılaşıyor, gıdı toparlanıyor. Çene çizginiz ve
yüz ovaliteniz tekrar eski haline geliyor. Aşağı doğru inen yanaklar
yukarda elmacık kemikleri çevresine toparlanarak genç kız
görünümü oluşturuluyor. Gözaltı torbaları ve göz çevresi kırışık ve
sarkmaları açılıyor. Tüm yüz sanki saten bir kumaş geçirilmişçesine
dinginleşip pürüzsüz ve sıkı bir hal alıyor. Yalnızca bu dönemde
bol su içmenizi istiyoruz. Çünkü yeniden yapılanan kolajen ağı ve
dermalstrüktürün bol suya ihtiyacı var. Birer hafta ara ile alınan
4 seans sonunda yani yaklaşık 1 ay sonunda istenen görünüm
elde ediliyor. Etkiler ilk 2 seansta çok hissedilmiyor. Ancak 3. ve 4.
Seanstan sonra oturan görünüm uzun zaman devam ediyor. Eğer
aralarda birer seans Saten Yüz Germe veya PRP gibi yöntemlerle
desteklenirse gergin görünüm çok daha sağlıklı devam ediyor. Uzman
dermatoloji doktorunuz gerekli görürse dolgu, botox gibi destekleyici
yöntemlerde ekleyebiliyor.
Saten Yüz Germe işleminin etkileri nelerdir?
Yaklaşık 2 yıllık period sonunda botox uygulamalarındaki gibi
görünümde aniden bir geri dönüş olmuyor. Sizi yaklaşık 7-12 yıl
gençliğe götüren bu metod süre sonunda “Time Stopper” yani zaman
dondurucu gibi işliyor ve geri döndüğünüz yaştan itibaren tekrar yaş
almaya başlıyorsunuz.
Tabi ki etkilerin daha iyi görülmesi; sigara kullanıp kullanmamanıza,
uyku düzeni ve yaşam şartlarınıza, güneş ışınlarından korunmanıza,
sağlıklı beslenme ve bol sıvı almanıza, stresten uzak durmanıza bağlı
rahatlıkla artıyor. Saten Yüz Germe ile zamanı geri çevirmenizin,
eski sıkı ve gergin yüz ve gerdanınıza kavuşmanızın zamanı geldi.
Klinik uygulamamızda gerekli muayeneleriniz dikkatlice yapılarak
sizin için en uygun tedaviye karar verilmekte ve yeni başlangıcınızda
yanınızda olarak desteklerimiz devam etmektedir.
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Fener Cad. Fener İş Merkezi A1 Blok Kat: 1 (
Vatan Bilgisayar Yanı / Jolly Joker Karşısı) Lara / ANTALYA
www. hurayhugul.com
Tel: 0242 324 00 03 Gsm: 0545 404 72 22
drhurayhugul
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DÜNYA KADINLAR
GÜNÜMÜZ KUTLU
OLSUN
AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu ay sizler için bir Kore dizisi, bir
Türk filmi, bir belgesel ve bir İran
filmi seçtim. Seçtiğim Ana – Oğul
isimli İran filmiyle de, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günümüzü kutlamak
istiyorum…

Bu ay yazıma çok severek izlediğim bir Kore
dizisi ile başlamak istiyorum. Bu diziyi konusu
mu, yoksa bizim Kore/ Seul aşkımız mı, bu
kadar sevdirdi bilmiyorum.
Misty / Dizi
Konusuna gelince; büyük emek verdiği kariyerinin
zirvesindeki bir haber spikeri, gözünü işine diken
genç bir rakiple ve evliliğinin sınırlarını zorlayan
bir cinayet davasıyla uğraşıyor. Buna benzer
filmler izledik. Medya, yargı ve iş dünyasının
acımasızlıklarını ve kirlenmişliklerini bu hikaye
üzerinden izliyoruz.
Oyuncuları; Kim Nam Joo, Ji Jin Hee, Jeon Hye Jin, Im
Tae Kyung…
Misty dizisinde sergilediği mükemmel oyunculuğu ile
2018 Baeksang Sanat Ödülleri’nde En İyi Kadın Sanatçı
ödülüne layık görülen Kim Nam Joo bu dizide Ji Jin
Hee ile başrolleri paylaşıyor.

İkinci olarak bir Türk filminden bahsetmek istiyorum. Şöyle
insanın içini ısıtan, günün yorgunluğunu unutturan, fazla
irdelemeden izlenenlerden…
Yarına Tek Bilet
Yönetmen; Ozan Açıktan. Oyuncular; Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger…
Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e doğru çıktıkları yolculuklarında
yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında
tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı,
başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim
oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit
geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.
Dilan Çiçek oyunculuğunu seyretmeyi seviyorum. Metin Akdülger de çok
güzel oynamış. Konu, müzikler benim hoşuma gitti. Küçük bir spoiler;
o düğünü bassınlar istedim, sonra Kordon’da birbirlerine bakışlarını
sevdim ve “Ne düğünü ya, yürü git, sana iyi hissettireni bul geç” dedim.
Modern bir yol hikayesi. Yolda büyümek işte!

\\ 50

Üçüncü olarak bir belgesel sever olarak belgesel önerim
olacak...
The Reason I Jump
2020 Sundance İzleyici Ödülü – Dünya Belgesel
2020 Vancouver Derin İz Ödülü, İzleyici Ödülü
2020 Atmosphères Halk Ödülü
2020 Roma En İyi Yabancı Film
2020 Valladolid İkincilik Ödülü
2020 Denver En İyi Belgesel
“Sinemasal simya ürünü.”, “İzlemesi güzel olduğu kadar iç acıtıcı.”,
“Düşünüş şeklinizi değiştirecek." Kaç film için böyle denebilir ki?…
Screen, The Hollywood Reporter, Variety gibi sinema endüstrisinin
dünyaca önde gelen yayınlarının övgülerini toplayan “Neden
mi Zıplıyorum?”, yoğun olduğu kadar insanı etkisine alan,
duyularına hitap ederken içini neşe dolduran bir film. Filmin
özünü, Naoki Higashida’nın daha 12 yaşındayken yazdığı aynı adlı
kitap oluşturuyor. Şimdi 26 yaşındaki Naoki, konuşma becerisi
olmayan otizmli bir birey ve yazdıkları şiirselliği, görsel derinliği
ve yaratıcılığıyla okuyanları şaşırtıyor. Dünya prömiyerini yaptığı
Sundance’te ödül kazanan filmse kitabı rehber edinerek otizmli beş
bireyin deneyimlerini ve iç dünyalarını sinemasal bir dille yansıtıyor.
Hem Naoki’nin renkli iç dünyası hem de diğer bireylerin benzersiz
deneyimleri şuna işaret ediyor: Konuşma becerisinin olmaması,
söyleyecek bir şeyin olmaması demek değil. Böyle yazıyor İstanbul
Kültür Sanat sayfasında, ben de oradan filmi satın alarak izledim.
Konu beni ilgilendiren konu. O yüzden çok dikkatli izledim, çünkü
bizim özel çocukları daha iyi anlamak istiyorum. Bu film bana ilham
verdi, otizm farkındalık için bu bağlamda bir proje yazıyorum.
“Neden mi zıplıyorum?
Benim de duygularım var. Kendini tekrarlayan şeyler rahatlatıcıdır.
Beni sakinleştirir, bilinmezlikten korur.
Bu damgalanma işi öyle kötü ki; aileler hala çocuklarını saklıyor.
Bizi anlayın lütfen!”
Proje böyle bu başlıkla başlayacak!

Son olarak; annelik, çocuk, İstanbul Kültür Sanat derken,
sizlerle paylaşmak istediğim film bir İran filmi.
Oğul-Ana PESAR-MADAR
SON-MOTHER
Mahnaz Mohammadi / İran-Çek Cumhuriyeti
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma filmiydi. Buradan da
ödül aldı. 2019 Roma Alice Nella Citta Jüri Özel Ödülü var filmin.
Oğul-Ana, İran sinemasında özellikle Asghar Farhadi’yle öne çıkan
bir anlatı damarından ilerliyor: Geleneklerin boyunduruğunda,
neredeyse bir tragedya kahramanı gibi imkânsız seçimler yapmaya
zorlanan karakterlerle tanışıyoruz. İnsan eliyle yaratılan görünmez
baskı mekanizmalarının sıradan insanların hayatlarını ele geçirmesi
filmin esas meselesi. İran toplumunda tek başına çocuk yetiştirmenin
zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan Leyla, bir yandan da fabrikadaki
işini kaybetmek üzere. Önyargılardan kurtulmak için yeniden
evlenmeyi düşünüyor ancak bu evlilik onu, oğlunun geleceğine dair
büyük bir ikilemle karşı karşıya getiriyor. Senaryoda, Şubat ayında
Berlin’de Altın Ayı’yı kazanan Mohammad Rasoulof’un imzası
bulunuyor.
Bayıldım filme, zaten İran sineması seyretmeyi çok seviyorum.
Çocuklarını öldürmek isteyen anne; İran! Coğrafya bu çağda hala
kader! Batıda da Doğuda da ayrımcılığın geçmişini, bugününü yok
etmek çok zor. MÖ'de coğrafya ile Ortaçağ’da dinle temellendirilmiş.
Aydınlanma çağında bilimle. Kültürel sömürgeciliğe maruz
kalmamak elde değil. İnsanları tanımadan toptancı bakış ezberciliği
yapıyoruz, yapıyorlar. Bu vesileyle bu filmle “8 Mart, Dünya
Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun”

Gelecek ay kalın sağlıcakla, sevgiler
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Pandemide ilişkinizi
onaracak
Gizemli
Tanrıça Hekate’nin Evi:

10 yöntem!
Yapılan bilimsel
araştırmalar hep
aynı sonucu ortaya
koyuyor; sağlıklı
bir ilişkiye sahip
olmak fiziksel ve
psikolojik sağlığımız
başta olmak üzere
yaşamımızın birçok
alanına olumlu katkı
sağlıyor…

Acıbadem Maslak Hastanesi Uzman Klinik Psikolog
Ece Koç

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Ece Koç;
“Sağlıklı ilişki; birbirine sevgi, saygı ve güven ile bağlı olan, hayatı
ortak paylaşan, eşit hak ve sorumlulukları olan, birbirlerine özel
alanlar tanıyan kişilerin yürüttüğü birlikteliklerdir. Sağlıksız
olarak adlandıracağımız ilişkiler ise; çiftlerden birinin kurallarına,
dayatmalarına göre yaşanan, karşısındakini değiştirmeye çalışan, güç
savaşlarının sık sık gündeme geldiği, kavga ve tartışmanın çok yoğun
yaşandığı ilişkilerdir” derken, son bir yıldır çalışma hayatımızın
eve taşındığı, partnerlerin evde kısıtlı bir fiziksel ortamda daha
fazla zaman geçirmek durumunda kaldığı pandemi sürecinin bazı
ilişkilerde ciddi anlamda bunalmışlık ve bıkkınlık hissine yol açtığını
ve ilişkilerin sağlıksız bir hal alarak ayrılıklara yol açtığını söylüyor.
Uzman Klinik Psikolog Ece Koç, yaptığı açıklamada, sağlıklı bir ilişki
için 10 altın öneride bulundu; sağlıklı ilişkinin 7 faydasını anlattı.
Doğru zamanda, doğru üslupla tartışın
Partnerinizin davranışları karşısında şaşkınlığa düşmüş, hayal
kırıklığına uğramış, korkmuş hatta öfke duymuş olabilirsiniz.
Sevilmediğiniz hissine kapılmanız da cabası. Sizin duygularınız
üzerinde yaralayıcı etkiye sahip olan davranışlara karşı sessiz
kalmayın, duygularınızı içinize atarak biriktirmeyin; partnerinizle
bunu mutlaka konuşun. Ancak sorunlarınızı konuşacağınız zamanın
‘doğru zaman’ olmasına yani gergin, huzursuz ya da yoğun olduğu bir
zaman olmamasına dikkat edin. Sözlerinizi dikkatli seçin; doğru bir
üslupla dile getirin.
Sorunları ‘ben’ dilini kullanarak konuşun
Sorunları dile getirirken üslubunuzun hırçınlıktan ve saldırganlıktan
uzak olmasına dikkat edin. Partnerinizin davranışının sizin
üzerinizde yarattığı olumsuz etkiyi ifade ederken ‘ben’ dilini kullanın.
Örneğin; ‘Bu yaptığın bana kendimi değersiz hissettirdi’, ‘Kendimi
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sevilmiyor hissettim’ gibi. Doğru bir iletişim tekniğinin ilişkiniz
üzerinde yapıcı etkisini hissedeceksiniz.
Kişiliğini değil davranışını eleştirin
Sorunları tartışırken partnerinizin kişiliğini değil, davranışını
eleştirin. Hakaret içeren, düşmanca yaklaşımdan kaçınarak, empati
yapmasını sağlayacak şekilde, sakin kalmaya çalışarak değiştirmesini
istediğiniz davranışları dile getirin. Sürekli eleştirilmek, olduğu gibi
kabul edilmemek kişileri inciteceği için eşinizin/ partnerinizin bazı
davranışlarını da olduğu gibi kabul edin, değiştirmeye çalışmayın.
Bireysel alanlarınıza saygı duyun, yasaklar koymayın
Her sağlıklı ilişkide bireysel alanlara ihtiyaç vardır. ‘Yapışık ikizler’
gibi her faaliyetin içerisinde birlikte olmak, birbirinizin gölgesinde
hareket etmek ilişkilerde bir süre sonra bunalma ve sıkılma

hissine yol açar. Bu nedenle aynı çatının altında ‘bir’ ama
kendinizin ve partnerinizin bireysel özgürlüğüne, hobilerine,
ilgi alanlarına müdahale etmeden yaşamayı öğrenin;
farklılıklarınızı kabul edin.
Cevap vermek için değil anlamak için dinleyin
Uzman Klinik Psikolog Ece Koç, “Tartışma esnasında birbirinizi
yargılamaktan kaçının. Karşınızdakini dinleyip, onu anlamaya
çalışın. Cevap vermek için değil, anlamak için dinleyin.
İlişkilerde yapılan en büyük yanlışlardan biri; karşımızdaki
duygu ve düşüncelerini dile getirirken, onu dinlemek yerine,
onun sözlerine karşı vereceğimiz cevapları düşünmektir.
Karşınızdakinin eleştirilerini dikkatlice dinleyerek, ilişkinizi
yapıcı yönde etkilemesi için önemli ipuçları elde edeceksiniz.”
diyor.
Sorumlulukları ve hayallerinizi paylaşın
İlişkide sorumlulukların hep bir kişide olması, o kişinin
zamanla tükenmesine, mutsuz olmasına ve hayattan zevk
alamamasına yol açacağından; sorumlulukları paylaşmak
sağlıklı ilişkilerde olmazsa olmaz koşullar arasında yer alıyor.
Sorumluluklar gibi hayallerinizi de paylaşmaya özen gösterin;
ortak hayaller kurun. Güzel düşünceler ve paylaşılan hayaller
ilişkinizde yapıcı bir rol oynayacaktır.
Sosyal hayatınız olsun
Birbirinize dürüst davranıp yalan söylememek şartıyla,
ilişkiniz dışında da sosyal bir hayatınızın olmasına özen
gösterin. Özellikle ilişkilerde sosyal hayatın erkeklerde baskın
olduğu, kadınların ise kendisini evine ve eşine, çocuklarına
adadığı, bunun da zamanla bilinçaltında birçok sorunu
biriktirmesine yol açtığı görülüyor. Kişisel hobilerinize,
sosyal çevrenize zaman ayırın, sevdiğiniz arkadaşlarınızla,
dostlarınızla, aile üyelerinizle sadece kendiniz bir araya gelin.
Pandemi süreci nedeniyle bu buluşmaları online da olsa
mutlaka yapın ve hobilerinize zaman ayırın.
Yeni ve ortak deneyimler yaratın
Pandemi sürecinde iyice bunaldık ve sosyal etkinliklerden
uzak kalarak eve kapandık. Bu süreci bir fırsata çevirin ve
birbirinizin ilgi alanlarını destekleyecek uğraşlar yaratırken,
yeni ve ortak deneyimler edinin. Örneğin; sadece kendi
sevdiğiniz film türlerini değil, partnerinizin hoşuna giden
filmlere ortak olun, sevdiği müziğe eşlik edin, birlikte şarkı
söyleyin, hafta sonları kahvaltı sofranızın özel olmasını
sağlayın, sorunlar yerine güzel ve gülümsetecek olaylardan
bahsedin.
Evdeyim diye kendinizi ‘salmayın’
İlişkilerde yapılan en büyük yanlışlardan biri de evdeyim
diye kişinin partnerini hiçe sayarak, kendine gereken özeni
göstermemesi, bakımlı olmak yerine adeta kendini ‘salması’
oluyor. Oysa her gün dışarı çıkıyormuş gibi duşunuzu alıp,
kendinize çeki düzen verin ve partnerinizin karşısında bakımlı
olun. Kilo almamaya, varsa fazla kilolarınızdan kurtulmak için
sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet uygularken, haftada en az
üç gün, birer saat tempolu yürümeye özen gösterin.
Her sorunda geçmiş defterleri karıştırmayın
Uzman Klinik Psikolog Ece Koç “Tartışıp çözüme
kavuşturduğunuz sorunları ya da partnerinizin geçmişte
sizi üzdüğü davranışlarını her tartışmanızda yeniden
gündeme getirmekten kaçının. Geçmişe değil, ana odaklanın
ve geleceğinizde ‘onun’ da olmasını istiyorsanız yıkıcı değil,
yapıcı yaklaşımlarda bulunun. Hararetli tartışmalarda saygısız
ve incitici ithamlardan kaçının.” diyor.

Sağlıklı ilişkinin sağlığımıza 7 faydası
1. Yaşam doyumunu artırır, hayatın keyifli ve mutluluk verici
yönlerini görmeyi sağlar.
2. Stresle baş etme gücünün artırır, zorluklar karşısında daha
mücadeleci yapar.
3. Kaygı, anksiyete ve depresyon oranlarını düşürür.
4. İş hayatındaki başarıları artırır çünkü sağlıklı ilişkileri olan
kişilerin zihinleri sorunlarla meşgul olmadığı için tüm enerjilerini
işlerine verebilirler.
5. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.
6. Öz güveni artırır; güvenle birine bağlanmış, onaylanan ve her
koşulda yanında olacak bir partnere sahip olmak kendimizden
daha emin olmamızı sağlar.
7. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yaşanan olumsuzluklar,
bağışıklık sistemimizle ilgili olan kortizol (stres hormonu)
seviyemizin yükselmesine bu da bağışıklığımızın düşmesine
neden olur. Ancak sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak vücut
direncimizin artmasına ve bağışıklığımızın güçlenmesine katkı
sağlar.
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Dünyaya güzel gözlerle
bakabilmeyi, psikoloji biliminin
inceliklerini en sevimli, en
sıcacık halleriyle bize aktaran,
hayranlıkla okuduğumuz,
dinlediğimiz tatlı insan Doğan
Cüceloğlu’nun anısına…

Sevgi…

Şubat ayı içerisinde
kaybettiğimiz değerli
psikolog Doğan
Cüceloğlu’nun anısına bu
ay sizlerle, bizlere bıraktığı
nasihat değerindeki sözleri
paylaşmak isterim.

o gün adını beynime
kazımıştım.
Aradan geçen yıllar içinde
TV’de yaptığı programlardan,
kitaplarından ve özellikle
son dönemde instagram
hesabından yaptığı canlı
yayınlardan takip etmeye
çalıştım.
İletişim psikolojisinde bir
duayen olan Doğan Hoca’nın
beklenmeyen vefatı beni
çok etkilemişti. Sosyal
medyada ilk iki gün
arkadaşlarımın
paylaşımlarını
gördüğümde
anladım ki, Doğan
Cüceloğlu’nun seveni
çok çok fazlaydı…
Koşulsuz sevgiyle bizlere
aktardığı birikimlerinin
ve anılarının çoğumuzda
derin izler bıraktığı
açıktı…
Anılarını paylaşarak
verdiği öğütler bizim
de sonraki nesillere
aktarmamız gereken altın
değerindeki nasihatlerdi…

Ben
kendisinin
ismini Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde pedagojik
formasyon dersleri sırasında
duymuştum. Psikoloji
dersimize giren hocamız öyle
özel anlatmıştı ki kendisini,
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Ben de bu bağlamda
vefatının ardından sosyal
medyada, ilk iki gün içinde
sadece kendi arkadaşlarımın
üzüntü mesajlarının
yanında paylaştıkları kısa
cümlelerini derleyerek bir
Doğan Cüceloğlu Seçkisi
oluşturdum. O’nun hatırasına
saygıyla sizlerle paylaşmak
isterim…
- Kendimiz hayatımızın en

güçlü ve en sürekli tanığıyız.
Hangi amaçla hangi seçimleri
yapıyoruz? Kimse bilmese
dahi içimiz bilir!
- İnsanın gerçeğini, onun
algıladığı dünya oluşturur.
İnsanın algılamasını
etkileyen en önemli
faktörlerden biri, o insanın
dünyaya bakarken hangi
niyetle baktığıdır.
- Psikolojik anlamda sevgiyle
yaşayabiliriz. İnsana değer
vermenin altında, ‘Biz
Bilinci’nin altında koşulsuz
sevgi yatar.
- Ne eksik biliyor musunuz;
kendisiyle ilişkisini
önemsemeyen insanlar…
- Bilim doğanın dilini anlama
çabasıdır. O dili anlayan
doğayı dost, anlamayan
düşman bilir.
- “Ben” diyenlerin arasında
“biz” diyen insan olmak…
- Benim çocuğum,
benim beklentilerimi
gerçekleştirmek için değil,
kendi hayallerini keşfedip
onları gerçekleştirmek için
yaşamalı.
- Çocuk hata yapmadan,
yaptığı hata sonucu acı
çekmeden büyüyüp
olgunlaşamaz…
- Yetiştirmeye çalıştığı,
hayatının en önemli varlığı
olarak gördüğü çocuğunu
hem öğrenci hem de
öğretmen olarak gören anne
babalara selam olsun!
- Uygarlık, insan insana
konuşabilmek demektir…
- Yalan insanın ruhunu
öldürür.
- Ayrılıktır aslında ölümü acı
kılan.

- Ön yargı; arı soktu diye
balyememektir.. İnsanın gerçek gücü
sevgisinde açığa çıkar.
- İki insan birbirinin farkına varınca
iletişim başlar.
- Mutlu olmak istiyorsan, mutlu etmesini
bilmelisin.
- Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi
hedefleyin.
- Kendisi olmaktan korkmayan insan
güler yüzlüdür.
- İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite
kendi vicdanıdır.
- Ruhu öldürmek, bedeni öldürmekten
daha büyük bir cinayettir.
- Dil ne kadar yetersiz kalıyor insanın
düşündüklerini anlatmada…
- Her çocuğun kalbinde kendinden daha
büyük bir çocuk vardır.
- Aklını, gönlünün değerleriyle yöneten
insan yaşamının efendisidir.
- Mutluluk, aramakla bulunacak bir şey
değildir, onu inşa etmek gerekir.
- Kendi özüyle ilişkisi olmayanın gerçek
anlamda kimseyle ilişkisi olamaz.
- Sanırım çocuğun aklını hiçe saymak,
ona yapılabilecek en büyük zulümdür.
Etrafında kimseyi bulamamak zor,
içinde kimseyi bulamamak ise daha
zor…
- Çocukluğunu doya doya yaşayamamış
bir insanın mutlu olması çok zordur.
- Düğün bir maddi güç gösterisi
olmamalı. Evlenme olgunluğuna
gelmemiş olanlar düğünü çok önemser.
- Bence siz, hangi soruları soracağınızı
bilmeden, soramadığınız soruların

cevaplarını arıyorsunuz.
- Hayır demesini bilmeyen bir kişi
güçsüz kişidir. Hayır demesini bilmeyen
kişinin ‘evet’inin de anlamı yoktur.
- Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey
yapmayan insandır. Ve hayatta en
büyük hata, kendini hatasız sanmaktır…
- Bir insanın gelebileceği en büyük
mertebe, güvenilir insan olmaktır.
- Aynada gözlerinin içine rahat rahat
bakarak söyleyemeyeceğin şeyleri
yapma; çünkü senin en önemli gücün bu
gözlere rahatça bakabilmekte saklıdır…
- Kişi ancak uyandıktan sonra, daha
önce uyuyor olduğunu kavrıyor. Uyuyan
uyuduğunu bilmezse, gördüğünün rüya
olduğunu anlayamaz.
- Bir insanı değerlendirmek için
nelere sahip olmadığına değil, sahip
olduklarıyla neler yaptığına bak.
- Mükemmel değil merhametli çocuklar
yetiştirin. Karıncaları ezmeyen, ağaç
dallarını kırmayan, çiçekleri ezip
geçmeyen, sevgiyi hissetmeyi ve
hissettirmeyi bilen çocuklar.
- Saygı gören çocuk, saygılı olur. Sevgi
gören çocuk seven olur. Doğruluğu
gören çocuk adil olur. Dinlenen çocuk
iyi dinleyici olur. Seçenek hakkı olan
çocuk sorumluluk sahibi olur. İyilik
gören çocuk iyi arkadaş olur. Ve tüm
bunları gören çocuk harika bir İNSAN
olur…
- Hangi eğitim sistemi içinde olursa
olsun, teknoloji ne kadar gelişirse
gelişsin, öğretmenin öğrenciyle göz göze
geldiği biran vardır. O an öğretmen,

öğrencinin gönül kapısından girerek
zihnine ulaşır. Ve o an eğitim başlar. O
an başlayan öğretmenin gücü binlerce
yaşam inşa eder.
- Annen yok, kimsen yok…
- Bir kitap bir insanı, bir insan bir
toplumu değiştirebilir.
- Konfor alanı içinde kalınca hayat
rahat; dışarı çıktığın zaman belirsizlik
başlayacak ve bu tehlikeli… Cesaret
ister. Ama için biliyor ki heyecan da
orada. İşte bu heyecan önemli aksi
halde bir ölüden farksızsın…
- Kucaklanan ve öpülen çocuk, kendisine
hiçbir şey söylenmese dahi, sevildiğini,
değer verildiğini bilmekte ve hem
ruhen hem de bedenen daha sağlıklı
gelişmektedir.
- ‘Bir erkeğin merhametini sevin.
Yakışıklılık geçer gider. Para, mal, mülk
tükenir ama merhamet kalıcıdır. Ve
bir erkeğe en çok merhamet yakışır’
der Tomris Uyar. Şu son cümlesini hep
söylerim, Merhameti küçümsemeyin. En
kalıcı ve en büyük duygu budur.
- Ölümün saati yok. Yanınızdaki
kişiye değer verin; kırmayın onu.
Durup durup sevdiğinizi söyleyin,
özel hissettirin. En ufak bir şeyde
bitti demeyin, ağlatmayın, üzmeyin.
Neden mi? Çünkü ölümün saati yok.
Belki son görüşünüzdür, belki de son
sarılmanızdır. Sevdiklerinizin değerini
kaybettikten sonra değil, şu an bilin.
Toprak aldığında geri vermez. Çünkü
ölümün saati yok…

Doğan Cüceloğlu’nu neden seviyorum?
“Öncelikle, kendisiyle barışık olduğu için, kendi kalbini paylaşabildiği
için, kendi yaşamında yaptığı hataları kolayca paylaşıp, kendini
muhteşem ve mükemmel gösterme kaygısı olmadığı için, hepimizin
bilgili bir ağabeyi olduğu için, hikayelerini, hayatını, hatalarını ve
onlardan öğrendiklerini bize aktardığın için, samimi geliştirme çaban
için seni hep saygıyla anacağız.” diyor bir arkadaş…
“Bak işte senin sayende ‘güzel insanlar da var, insan nefret etmeden
sevebilir. Bak işte Doğan Ağabey gibi bir örneğimiz var. Bak işte
yargılamadan, eleştirmeden de var olabiliyoruz” diyor bir başka
seveni…
“Başkalarına negatif sözler söylemeyen ve devamlı eleştirmeyen
bir bilge olduğu için. Toplumun her kesimini kucaklayan bir
anlayışı olduğu için. Nefret dilinden uzak durduğu için. Şefkatiyle
önde olduğu için. Hikayeler yoluyla insanların iç motivasyonlarını
etkileyen, hem onları aşağılamadan sabırla konuşan biri olduğu
için…” diyor bir başka arkadaşım…
Kim bilir ne çok insana dokundunuz, dünyada cenneti bulalım diye
hep yol gösterdiniz Hocam…
Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun…
Minnet ve saygıyla…
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HANGİSİ?
NE KADAR SÜRE İLE?
NE ZAMAN?
Son dönemde en çok
konuşulan sorulan
ürünlerden biri… İçilebilir
kolajen, sıvı kolajen,
kolajen tabletleri,
enjektabl kolajenler…
Peki, ne kadar süre, kaç
gram, aç mı, tok mu
kullanılacak?

Woman photo created by cookie_studio

Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

Bir önceki yazımda bahsetmiştim endüntriel tarım, hayvancılık ve “Çağdaş
Yaşam”ın getirdiği yaşam ve beslenme alışkanlıkları aslında bir çok sağlık
sorunumuzun ya doğrudan sebebi ya da zeminini hazırlıyor. Kolajeni de bu
kapsamda değerlendirmek gerekiyor.
Hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde vücudumuzda bazı temel proteinler,
vitaminler mineraller eğer yapılan tetkiklerde az ise bunu;
1- Diyetle yeteri kadar alamıyoruz;
a. Beslenme şeklinde sorun var
b. Mide asidi yetersiz
2- Bağırsaklarımızdan emilmiyor ve ya atılıyor;
a. Sızdıran Bağırsak
b. Kullandığımız ilaçlar
c. Maruz kaldığımız toksinler
3- Çok kullanıyoruz, çok tüketiyoruz ;
a. Kronik inflamasyon
b. İntoleranslar/duyarlılıklar
c. Bozulmuş immünite
ve daha çoğaltılabilecek birçok nedenle ilişkilendirmek gerekli.
Aslında, birbiri içine geçmiş bir ‘neden – sonuç’ ilişkisinin kurulmasının
zor olduğu, genetik, epigenetik faktörlerle ve ruhsal süreçle birlikte
değerlendirilmesi gereken durumlardır hastalıklar… Biz genellikle
semptomlara ve birlikte görüldüğü tablolara göre ismler veririz. Ve genellikle
sadece semptomlardır tedavideki hedeflerimiz.
Ama asıl yapmamız gereken, sistemdeki temel sorun ya da sorunları bulup
kök nedeni ortaya çıkarmak ve bütüncül yaklaşımla kök nedene; hücresel
yapıya ve sistemsel sorunlara yönelmektir.
Şimdi kolajeni konuşurken yine tıbbi konularda kaybolduk. İtiraf ediyorum;
bir önceki sayıda da böyle oldu. Geçen sayı yazacaktım kolajeni. Ancak
vitaminler mineraller veya kolajende de şunu kullanın deyip geçmek içimden
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gelmiyor. Nedenini ve kalıcı çözümler için neler yapmak, nasıl
yaklaşmak gerektiğini anlatmak istiyorum. Yoksa diğer bilgilerin
çoğunu zaten internetten bile bulabilirsiniz.
Şimdi gelelim kolajene… Vücudumuzdaki temel yapıtaşı
proteinlerden biridir. Sadece cilt akla gelmekle birlikte vucutta bağ
dokusunun olduğu her yerde, yani aslında vücudun her yerinde
kolajene ihtiyaç var. En çok da ciltte… Neredeyse cildin orta
tabakasının %70 – 75’i kolajenden oluşur. Dokulara elastikiyetini
veren, birbirine bağlayan vücudun bütünlüğünü sağlayan proteindir.
Dokuların özellikle cildin su tutma kapasitesinde çok önemlidir. Bu
nedenle ciltteki etkileri daha dikkat çeker.
Yirmili yaşlardan sonra azalan kolajen üretimi, otuzlu kırklı
yaşlardan sonra daha belirgin azalır. Bu nedenledir ki; başta cilt
olmak üzere tüm dokulardaki elastikiyet ve bütünlük, esneklik kaybı,
bu yaşlardan sonra belirgin hale gelir. Yine stres, kötü beslenme,
kronik inflamasyon, sızdıran barsak, toksik maddeler ve sigara da
kolajen üretimini azaltır.
Daha parlak, genç bir cilt, sıkı, esnek bir vücut için hangi
kolajeni içeceğiz?
Çalışmalar gösteriyor ki sıvı içilebilir kolajenler daha iyi emiliyor.
Molekül ağırlığı 2000 daltonun altında olmalı.
Yine günlük doz 2.5 gramla 5 grama kadar olanlar yeterli. Az olan
yetmiyor, daha fazlasının katkısı yok gibi.
Cilt için Tip 1 ve 3 içeren kolajenler olmalı. Tip 1 oranı ne kadar
yüksekse cilt için o kadar iyi.
Yapılan çalışmalarda düzenli üç ay kullanılan kolajenle, cilt
kuruluğunda % 70’lerde, ince kırışıklıklarda % 12-15 azalma olduğu
tespit edilmiş. Genellikle önerilen süre 12-24 hafta ama son kararı
doktorunuz versin.
Kullanılan kolajenlerin menşei ve kalitesi önemli. Her kolajen aynı
değil. Marka veremiyoruz ama içerikteki kolajenin menşei, kalitesi,
dolum yapılan tesisin yeterliliği çok önemli. Mutlaka araştırılmalı.
Vücutta onarım uykuda oluyor. Gece yatarken içilmesinin faydası var.
Alternatif ise; sabah aç kanına...
C vitamini kolajen sentezini ve emilimini artırıyor. Ayrıca önemli bir
antioksidan olan C vitamini bence içinde mutlaka olmalı.
Hyaluronik asit yaşlanma karşıtı bir molekül olarak çok önemli cilt
açısından. İçinde 100 – 200 mg olmalı. Cildin onarımı ve korunması

açısından nemlenmesi, cildi esnek ve güçlü kılacaktır.
Bunların dışında yine hem anti oksidan özellikleri olan hemde
vücutta yapım onarımda rol oynayan;
Glutatyon
Alfa lipolik asit
Biotin
Metil kobalamin
içinde olabilecek önemli katkılardir.
Yine D vitamini, Çinko, bakır da önemli katkılar sağlayabilir.
Burada Glutatyonun ayrı bir yeri var elbette. Karaciğerdeki
detoksifikasyon fazları açısından ve tüm vücut açısından çok çok
önemlidir. Özellikle tabletlerinde emilim sorunu olan glutatyon
kolajen içinde sıvı alınması bir avantaj olur ve hem ciltteki lekeler
bakımından hem de tüm vücuttaki antioksidan ve anti agigng etki
açısından önemli katkı sağlar.
Doğal kolajen arttırıcı besinler olan; hayvansal gıdalar, yeşil yapraklı
sebzeler, sakatatlar, jelatin, zeytin, kereviz, soğan, sarımsak, kırmızı
meyveler ve sebzeler, havuç, yumurta beyazı ve balık gibi yiyecekler
de bolca tüketilmelidir.
Eğer yapılan kürler ilkbahar ve sonbaharda olursa, ek olarak
bağışıklık sistemini de destekleyecektir. Ama her mevsim ve ihtiyaç
durumunda kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Tabi ki her zaman ve kolajen kullanıldığında yeterli su içilmesi cilt
açısından çok kıymetli, bunu da söylemeliyim.
Ayrıca özellikle cilt tedavileri ve anti-aging uygulamalar sırasında
kolajen (özellikle yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde) biraz daha çok
gösteriyor etkisini. Sonuçta vücut nerede en çok ve acil ihtiyaç varsa
hammaddeyi ve onarıcı hücreleri o bölgeye sevk ediyor. Özellikle bu
dönemlerde ve doktorunuzun önereceği periyotlarda düzenli PRPKök hücre ve mezoterapi yaptırın.
Bu dönemde yapılacak egzersizler, iyi beslenme ve meditasyon da
size hem sağlık hem de güzellik olarak dönecektir.
Unutmayalım cildimizde vücudumuzun bir parçası ve sağlık olmadan
güzellik olmaz.
Sağlıklı ve sevgiyle kalın.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27

drtolgatemel
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Kafa karıştıran konulardan biri de omega konusu!
Omega 3 mü, Omega 6 mı?
Faydaları ve gerçek kaynakları neler?
Destek haplar iştah açar mı?
Gün içinde nasıl ve ne zaman tüketilir?
Ve daha binlercesi…
O zaman biraz bu konuya açıklık getirelim…
Temel yağ asitlerinden en bilinenleri Omega 3 ve Omega 6’dır.
Vücudumuz, ihtiyacı olan Omega 9 gibi bazı yağları kısmen
üretebilirken; bu doymamış yağ asitlerini maalesef üretemiyor.
O yüzden bizim için ‘elzem’ yağ asitleridir. Ve de bu yüzden,
dışarıdan besin ya da takviye ile almak zorundayız.
Omega 3 yağlarının EPA ve DHA olarak 2 çeşidi mevcut. Soğuk
suda yaşayan balıklar (uskumru, tonbalığı, hamsi, lüfer vs…)
ketentohumu, ceviz, kabak çekirdeği, semizotu gibi yeşil
yapraklı sebzelerde bulunur. Mısır, ayçiçeği, kanola ve susam
yağı Omega 6 yönünden zengindir.
OMEGA 3 ve 6 DENGESİ ÇOK ÖNEMLİ!
Vücutta var olaması gereken belli bir denge var. Omega 3
alımının çok fazla olması gerekli, en kötü haliyle omega 3/
omega 6 oranının; 1/ 2-3 oranını geçmemesi önemli !
Günümüzde bu oranın, batı tipi beslenme nedeniyle 1/ 2530 değerlerini aştığı biliniyor. Yani bedenlerimiz Omega 6
çöplüğüne dönüşmüş durumda maalesef.
Bu oran şaşarsa tren raydan çıkmaya başlıyor. Omega 6’nın
fazla tüketimi; sistemik, romatizmal ve kronik sorunları
arttırıyor. Omega 3 ise; tüm vücut işleyişini olumlu yönde
destekleyen bir etkiye sahip. Özellikle kronik ve romatizmal
hastalıklarda önemli yararları olduğu biliniyor.

OMEGA 3 MÜ,
OMEGA 6 MI?

ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Yeni bir ayda selamlar, sevgiler…
Konu sağlık olunca, aklımızda yanıt
bulmak istenen binlerce soru…
Neredeyse her gün yeni gerçekler,
sayısız ihtimaller, değişen
cevaplar…
Haliyle kafalar biraz karışıyor.☺

güçlendirici ve görüşü desteklemeye yönelikse DHA içeriği yüksek
olanları tercih edin.
- Mutlaka trigliserid formunun olmasına dikkat edin.
- Kapsüllerin hava sızdırmazlık garantisinin olduğundan emin olun.
- GDO ve ağır metaller içermedikleri garanti altına alınmış ürünleri seçin.
Ve son olarak; sıkça duyduğum bir konu!
Omega 3 destekleri iştah açmaz, kilo aldırmaz. Tersine bellek güçlendirici
olduğu için iştahınızı kapatabilir.
Bu yazının üzerine evde posa ve Omega 3 zengini fit salata
yapmaya ne dersiniz?

Bu dengeyi koruyabilmek için; kızartmalar, fastfood besinler,
pastane ürünleri, hazır çorbalar ve paketli gıdalardan uzak
durmak en güzeli!

Şimdi, en önemli soruya gelelim:
“Yeterli balık tüketemiyorum! Takviye kullanmalı
mıyım?”
Aslında evet, ilk tercihimiz omega-3’ün ana kaynağından
alınması, çünkü maalesef bitkisel kaynaklar; günlük
ihtiyacımıza yetmiyor. Bu yüzden destekler hayatımıza giriyor.
ABD Tıp Enstitüsüne göre günlük Omega 3 alımı kadınlarda 1,1
gr., erkeklerde 1,6 gr.’dır.
Kalp ve romatizmal hastalıklar, depresyon gibi rahatsızlıklarda
günlük 3 gr.’a kadar çıkılabilir.
Son bir soru daha: Omega 3 desteği alırken nelere
dikkat edeceğiz ?
Bu konu çok daha detaylı ama kabaca size bilgi vermeye
çalışayım:
- Öncelikle; amacımız kardiyovasküler ve sistemik hastalıklara
yönelikse EPA içeriği; konsantrasyon arttırıcı, bellek

Food photo created by timolina

Bitkisel yağlardan da tercihimiz zeytinyağı olmalı. Zeytinyağı,
antioksidanlar ve tekli doymamış yağ asidi olan Omega 9’dan
zengindir. Böylece oyları Omega 3 ve omega 9’dan yana
kullanıyoruz.

Malzemeler:
Tonbalığı (100-150 gr)
2-3 yk haşlanmış nohut
1 kase çiğ ıspanak
1 adet köz kırmızı biber
1 adet rende havuç
3-4 adet kokteyl domates

Salata sosu:
1 yk zeytinyağı
1/2 limon
1 tk öğütülmüş keten tohumu
2 tam ceviz

Şimdiden değerli kadınlarımızın gününü ve sağlığımızın emanetçisi
tıp çalışanlarımızın gününü kutluyorum.
Sevgiyle, sağlıkla kalın, gelecek ay görüşmek üzere…
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ÇOCUĞUNUZ
SOSYAL Mİ OLSUN,
SOSYAL
BECERİLERİ İYİ Mİ
OLSUN?

Okul öncesi dönemde gelişim çok hızlı ve bu dönemde
sosyal ilişkilerin sıklığı belirleyici… Özellikle yaşıtları
ile aynı ortamı paylaşan çocuklar, aşağı yukarı aynı/
benzer yaşta olduklarından birbirlerine denktir.
Herkesin becerisi benzer düzeyde gelişmiştir.
Özellikle okul ortamlarında sadece çocuklar vardır.
Okuldaki-kreşteki yetişkin, yani öğretmen hepsine eşit
mesafededir. Evdeki gibi birinin anne ya da babası
yoktur, aralarındaki sorunları çözecek ya da hakem
olacak ebeveyn yerine onlara rehberlik yapacak
öğretmenler vardır.
Birbirleriyle geçirdikleri zaman içerisinde yaşadıkları
anlaşmazlık ve farklı görüşler birbirlerini zorlar.
Zihinsel olarak neler olduğunu anlamak ve
anlamlandırmak zorunda kalırlar. Birbirlerinin ne
hissettiğini, neden bu/bunları yaptığını anlamaya
çalışıp; sözel ifade kullanmak zorunda kalır, diğerinin
ne söylediğini anlamaya çalışır. Çocuklar ne kadar çok
ilişkiye girerse, yani sıklık artarsa çatışma ihtimali
de artar. Çatışma demek; öfkelenmek, hayal kırıklığı
yaşamak, istemese de sabır göstermek zorunda
kalmak, üzülme vb… duyguları arkadaşı/arkadaşları
ile sıklıkla yaşamasıdır. Birlikte oyun oynanacaksa,
ilişki devam edecekse, soruna çözüm bulması
gerekmektedir. Bunun için de şart olan duygularını
kontrol edebilmektir. Farklı davranış alternatiflerini
düşünebilme, birbirini anlama, birbirinin yüzüne
bakma ve yüz okuyabilme/anlamlandırma, çözüm
üretme ve empati...
Çocukların büyüklerle olan ilişkisi de çok önemlidir,
kazanımları da çoktur. Ancak yaşıtları ile kurdukları
ilişkilerin yeri başkadır. Sosyal sorun çözme becerileri
akran ilişkileri ile mümkün olabilmektedir. Dener,
yanılır ve tekrar dener, yanılabilir. Her deneme
öğrenme için değerlidir. Kalıcı etkileri olur ve
davranışa dönüşebilir.
Öğretmenler bu süreci çoğunlukla rehber biçiminde
yönetir. Her sorunu anında çözmek yerine bazen
onları gözeterek gereken ilgi ve desteği de vererek
rehberlik ederler. Yapılandırdıkları oyunlar,
anlattıkları masal/hikâyeler, sohbetler gibi yöntemler
kullanırlar.
Sıradan görülen oyunlar dahi, deneyim açısından
okyanus gibi derin ve zengindir. Her ‘an’ı da eşsizdir.
Sosyal becerisi gelişmiş çocuklarımız ayakları
üzerinde durabilmeleri için gerekli ön hazırlığa da
sahiptirler.
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GÜL DEVRİM BATI

A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü
devrim.bati@adkids.com.tr
devrimogretmenim

Sosyal olmamak eksiklik mi? Sosyal
olmak şart mı? Sosyal mi olsun?
Sosyal becerileri mi iyi olsun?
Hangisi?

School photo created by freepik

Beklendik davranışlar için hangi koşulların gerekli
olduğunu, nasıl ve ne şekilde ortaya çıkabileceğini
irdelemek gerekiyor.

School photo created by master1305

Çoğunlukla hem sosyal hem özgüvenli hem de
bunların hepsini her ortamda yapabilsin istiyoruz. Ve
tüm bunların hepsini, hemen her koşulda bekliyoruz.
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Evde çocuklar
varken

işinizi nasıl
yönetebileceğinize dair

GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli
Bölge Direktörü
Selina Bieber

People photo created by ArthurHidden

Pandemi döneminde online olmanın öneminin
daha da arttığını belirten GoDaddy, küçük işletme
sahipleri, girişimciler ve freelance çalışanların
işlerini evlerinde çocuklar varken verimli bir şekilde
sürdürmelerine yardımcı olmak için dört ipucu
paylaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı
olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY),
evde çocukları olan küçük işletme sahipleri, girişimciler ve freelance
çalışanların işlerini evlerinde verimli bir şekilde sürdürmelerine
yardımcı olmak için dört ipucu paylaştı. GoDaddy, bugün mevcut
olan online araçlarla, küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin
evde aileleriyle ilgilenirken bir yandan da işlerini yürütmeye devam
edebileceklerini belirtti.
GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “GoDaddy Global Girişimcilik
Anketi sonuçları, Türkiye’de pandemi döneminde online olmanın
öneminin daha da arttığını gösterdi. Türkiye’deki küçük işletmelerin
yüzde 30’u online varlık oluşturmak için daha fazla bütçe ayırdığını
ve yüzde 42’si web sitelerine daha fazla içerik eklediğini söyledi.
Küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek ve müşterileriyle
etkileşim halinde kalabilmek için mevcut teknolojilerden
faydalandıklarını görmek harika. Ancak bu online geçişin özellikle
evde çocuğu olanlar için zor olabileceğinin de farkındayız.
Çocuklar evdeyken ellerindeki zaman daha da değerli hale geliyor.
Teknolojinin yeniden devreye girdiği nokta da burası: GoDaddy
Web Siteleri + Pazarlama Araçları ile bir web sitesi oluşturabilir ve
dijital pazarlama araçlarıyla entegre edebilirsiniz. Böylece küçük
işletme sahipleri ve girişimciler bir yandan aileleriyle ilgilenirken, bir
yandan da müşterileriyle daha verimli bir şekilde bağlantı kurabilir.”
GoDaddy’nin evde çocukları olan küçük işletme sahipleri ve
girişimcilerin işlerini nasıl etkili bir şekilde yürütmeye devam
edebileceklerine dair ipuçları şöyle:
1- Bir program oluşturun
Ülke genelinde sokağa çıkma yasakları ve okulların kapatılmasıyla
birlikte aileler, evlerinde iş ve eğitim arasında denge kurmaya
çalışıyor. Evden çalışan ebeveynler ve derslere evden katılan
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çocuklar ile “yeni normal”e uygun bir program oluşturmak ve
sürdürmek önemli bir hale geldi. Hem işinizin hem de çocuklarınızın
programını oluşturmaya ve sürdürmeye çalışırken, GoDaddy’nin
Microsoft® Office 365 gibi dijital araçlarından yararlanmak
faydalı olabilir. Tek bir platformdan takvim, bildirim ve uyarılar
oluşturabilmenizi sağlamasının yanı sıra, tüm cihazlarınızla
otomatik olarak senkronize olur, böylece programlarınızı mobil
cihazlarınızdan ve bilgisayarınızdan görüntüleyebilirsiniz.
2- İşinizi yapın
Günümüzde mevcut olan dijital araçlar, küçük işletme sahiplerinin ve
girişimcilerin fiziksel olarak bir araya gelemeseler bile ekip halinde
çalışmaya devam etmelerine yardımcı olabilir. Çalışma saatlerinizi
planladığınızda, aile üyelerinize acil bir durum olmadığı sürece bu
zaman dilimlerinde rahatsız edilmek istemediğinizi bildirin. Bu dijital
araçlar, GoDaddy tarafından Word ve Excel, Microsoft® Office 365
gibi tüm Microsoft Office uygulamalarının yanı sıra, Microsoft Teams
gibi araçlar sayesinde ekibinizle toplantılar yapmanıza da olanak
tanır. Teams, insanların görüntülü olarak birlikte çalışmasına, aynı
belge üzerinde değişiklikler yapmasına olanak tanıyarak, dosyaları
sürekli gönderip almak yerine oldukça zaman kazandırır.
3- Web sitenizi güncelleyin
GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama gibi araçlar, işletmenizi evden
yönetmenizi kolaylaştıran özellikler sunuyor. Web sitenizi ve sosyal
medya hesaplarınızı tek bir platform üzerinden yönetebilmek,
zamandan tasarruf etmenizi ve markanız genelinde daha
tutarlı olmanızı sağlayabilir. Örneğin, sıklıkla müşteri etkileşimi
gerektiren bir işletmeniz varsa, sizi telefonla araması yerine,
insanları web sitenizi kullanmaya yönlendirmek için bir iletişim
formu ekleyebilirsiniz. Bu sayede, gün içinde sık sık telefonunuza
bakmak yerine, bu mesajlara geri dönmek için kendinize belirli bir
zamanayırabilirsiniz.
4- Destek alın
Bu zorlu zamanlarda yalnız değilsiniz. Çocuklarınızın ihtiyaçlarını
karşılarken bir yandan da işinizi yürütmeniz için ihtiyacınız
olan desteği almanızın çeşitli yolları var. Yararlı tavsiyeler almak
için diğer ailelerle online gruplara katılarak bir destek sistemi
oluşturabilirsiniz. İşinize odaklanmanıza yardımcı olmak için
akrabalarınıza ulaşarak gün içinde zaman bölüşümü yapmayı teklif
edebilirsiniz. Bugün mevcut olan sayısız teknolojik araç, işinizi daha
etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olurken, zamanınızı daha
kolay planlamanızı da sağlayabilir.
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Vajinismus; ‘vajina’ (kılıf- kadın genital organı) ve ‘ismus’
(eylem) kelimelerinin birleşmesi ile tanımlanan; kadında cinsel
birleşme esnasında vajinada ağrı ve kasılmayla birlikte yüksek
düzeyde kaygı ve korkunun ortaya çıkarak cinsel birleşme
eyleminin (penisin vajinaya yerleşmesi) gerçekleşememesi
durumuna verilen bir isimdir. Yalnızca penis değil, kadın doğum
muayenesinde kullanılan araçlar (spekulum, pap smear ve
örnek çubukları) ve tampon kullanımında da benzer zorluk
gözlenir. Bunun yanı sıra bir objenin ya da penisin vajinaya
girişinin yalnızca hayal edilmesi ile birlikte de benzer kasılma
reaksiyonu verilebilir. Kısaca cinsel etkinlikle ortaya çıkacağı
düşünülen ağrı ve acının oluşturduğu koşullu bir davranış
yanıtı olarak tanımlanır. Duygu, düşünce ve davranışların rol
oynadığı bir durum olan vajinismus, jinekolojik değil psikiyatrik
bir hastalık olarak cinsel işlev bozuklukları altında, genital ağrı
ve penetrasyon (giriş) bozukları içinde tanısal yerini alır. Tekrar
ifade edersek; ‘Vajinismus, vajinaya giriş ile ilgili
fobik düzeyde korku ile ortaya çıkan vajinanın
girişindeki kas gruplarının istemsiz olarak
kasılması durumudur ve cinsel birleşmeden
kaçınma ile sonuçlanır.’

VAJİNİSMUS:
Toplumsal
İnanışların
Hastalığı

Dr. ŞİMA CEREN PAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

İlk defa bu kelimeyi görenler
hatta bu kelimeyle uzun süredir
uğraşan kişiler dahi telaffuzunun
zor olduğunu söyleyecektir. Bugün
ve burada aslında göründüğü kadar
gizemli ve karmaşık bir kelime
olmadığını öğrenecek ve bunu
kolayca konuşur hale geleceğiz.

Vajinismus tanısı konulurken öncelikle rutin
bir kadın doğum muayenesi önerilir, burada
genellikle gözle bakı, ultrasound ve jinekolojik
hikaye birlikte değerlendirilir ve çok nadir olarak
vajinada görülen bazı anatomik bozuklukların
ve diğer jinekolojik hastalıkların elenmesi
amaçlanır. Devamında kişilerin cinsel birleşme
deneyimleri ve cinsel gelişim öyküleri ile ilgili
ayrıntılı bir sözel değerlendirme vajinismus
tanısına götürür.
Bu öyküde sıklıkla görülenler ise; genellikle ilk cinsel birleşme
esnasında bütün bedende gerilme, bacakların kasılması ve
sıkıca kapatılması ve partnerin itilmesi, terleme, titreme,
ağlama, bazen bulantı, kusma ve bayılma gibi şikayetlerdir.
Kadınlar vajina girişindeki hissedilen ağrı ve kasılmaya ek
olarak farklı şiddetlerde bu belirtilerin bir kısmını ya da çoğunu
deneyimlerler. Ayrıca bu belirtilere cinsel birleşme ile ilgili
yoğun bir kaygı eşlik eder ve bu durumun 6 ay süresince devam
ettiği görülür ancak vajinismus tanısı 6 aydan daha kısa bir süre
içinde de konulabilir. Bazı kadınlarda vajinaya kısmen penis
girişi olmakla birlikte çoğu durumda bu hiç mümkün olmaz.
Nasıl olduğunu anlamanın yanı sıra, neden olduğunu öğrenmek
özellikle vajinismusun tedavi sürecinde önemli bir rol alır.
Temelde cinsel birleşme ile ilgili abartılı veya yanlış inanışlar,
cinsiyet rolleri ile ilgili sağlıksız tutumlar ve toplumsal mesajlar
bu durumdan sorumludur. Kadın cinselliğinin bastırılması,
vajinanın kapalı tutulması anlamına gelen bekarete uzun yıllar
aşırı önem yüklenmesi ve ilk gece bekaretin ailelere kanıtlanması
için yapılan uygulamalar, cinsel birleşmenin çok yoğun acılar ve
tıbbi sorunlara yol açacağına dair felaketleştirilmiş hikayelerin
anlatılması, cinselliğin yalnızca partnerini memnun etmek ve
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Batı toplumlarına kıyasla ülkemizde daha
sık karşılaştığımız bir cinsel işlev bozukluğu
olduğunu görürüz. Her 10 kadından 1’inde
vajinaya giriş ile ilgili belli oranlarda kasılma
problemi mevcuttur ve kadınlarda cinsel işlev
bozuklukları içinde en sık tedavi arayışına sebep
olan hastalıktır.

çocuk doğurmak için gerekli olduğuna ve bunun kadının başarması
gereken bir görev olduğuna, haz alınmasının yanlış ve günah
olduğuna yapılan vurgular, cinsel sağlık ve anatomi ile ilgili eğitim
eksikliği çoğu zaman vajinismustan sorumlu etkenlerin başında gelir.
Vajinismus ilk cinsel birleşme ile ortaya çıkabileceği gibi; yaşanılan
cinsel travmalar, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar deneyimleri ya
da eş reddi gibi durumları takiben ikincil olarak (daha sonraki cinsel
birleşmelerde) da görülebilir.
Vajinismusun tedavisini konuşurken yapılan onlarca yanlış
uygulamadan da bahsetmek gerekir. 3 günlük hızlı tedaviler, yeri
olmayan cerrahi müdahaleler ve ilaçlar, lokal ve hatta genel anestezi
uygulamaları, tıp ve bilimselliğe aykırı yapılan bütün diğer yöntemler
bu hastalığa sahip kadınlar için bırakın iyileştirici olmayı, tam tersi
oldukça travmatik sonuçlara yol açabilmektedir.
Bilinmesi gereken; bu konuda özel eğitim sürecinden geçmiş
ruh sağlığı uzmanları (psikiyatrist ve uzman klinik psikologlar)
tarafından uygulanan ve bilişsel davranışçı yöntemler esasını
kullanan tedavilerin sağlıklı ve doğru çözüm olduğudur. Doğru tedavi
seçimleri ile vajinismusun oldukça yüz güldürücü sonuçları olup
kaygısız ve doyumlu bir cinselliğin elde edilmesi mümkündür.
‘Vajinismus iki bacak arasından değil iki kulak arasından
kaynaklanan bir hastalıktır ve çözümü de burada aranmalıdır.’
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Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı
Prof. Dr. Orhan Ünal

Rahim ağzı kanserinin dünyada 45 yaş altı
kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü
olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu kanserden
korunmak adına kadınlar gibi erkeklerin de HPV
aşısı olması gerektiğini söyledi.

Dünyada 45 yaş altındaki kadınlarda en sık görülen ikinci kanserin
rahim ağzı kanseri olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan
Ünal, önemli bilgiler verdi. Son yapılan istatistiklerine göre rahim
ağzı kanserinin Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında ve
görülme oranının 12’nci sırada olduğunu belirtti. Prof. Dr. Orhan
Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl 500 bin vaka bildirilmekte.
Bu nedenle yaşam kaybı oranları çok fazla olabiliyor. Tarama
burada çok önemli. Bazı ülkelerde vakalarda yaşanan düşüşün
sebebi taramaların giderek artmasıdır. Taramayla istenilen ise
vajinal smear testi ve kansere yol açan HPV (Human PapillomaVirus)
tiplerinin belirlenmesi, kolposkopik muayene ve gerekirse biyopsi
alınarak yıllar sonra ortaya çıkabilecek kanser öncesi lezyonların
saptanabilmesidir.”
Aşılar 9 yaşından itibaren öneriliyor
Rahim ağzı kanserinden korunmak adına HPV aşısının önemine
dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Ünal, “Aşılama 9 yaşından 26 yaşına
kadar yapılabilir. 9-11 yaşları arasında 2 doz, 12-26 yaş arasında 3 doz
şeklinde (2 ay ve 6 ay arayla) öneriliyor. Bu aşıların tiplerine bakacak
olursak bir 2’li (HPV 16,18), bir de 4’lü (HPV 6,11,16,18) aşılar var. 2’li
aşı HPV’nin en çok kansere yol açan tipine karşı uygulanıyor. Düşük
riskli tiplerde ise kanser oranları daha düşük. Aşı olunsa bile rahim
ağzı kanseri taramalarına devam etmek gerekiyor. Nasıl ki Kovid-19
aşısı olunmasına rağmen kişiler maske ve mesafeye devam ediyorsa,
HPV aşısı sonrasında da aynı şekilde taramalar devam etmeli. Çünkü

aşı olunca “HPV’nin diğer tiplerinin hastalığa yol açmasına engel
olunamıyor” uyarısında bulundu.
“Kadınlardaki hastalık oranlarını azaltmak için erkekler de
aşılanmalı”
HPV aşısının sadece kadınlara değil erkeklere de yapılması gerektiğini
anlatan Prof. Dr. Ünal, şu uyarılarda bulundu: “Cinsel temasla
bulaşan HPV 6, 11 tiplerinin etkili olduğu siğiller de var. Bunlar
sık görülen rahatsızlıklar arasında. Dolayısıyla bunlarda da 4’lü
aşıyı uyguluyoruz. Rahim ağzı kanserine yol açan ya da kanserojen
dediğimiz tiplerin sayısı fazla. Bir de HPV’nin 9 tipine de etkili
olan dokuzlu aşı çıktı. Ancak bu aşı henüz Türkiye’ye gelmedi. O
nedenle 4’lü aşının erken yaşlarda yapılmasını öneriyoruz. Çünkü
vücudun antikor oluşturması 5 yılı bulabiliyor. O nedenle erken
yaşta aşılamanın yapılması, erken yaşta cinsel yaşam başlamadan
antikor gelişimini sağlıyor. Bu aşı 45 yaşına kadar yapılabilir ama
en fazla antikorun oluşacağı dönem, erken yaşlardır. HPV aşısının
erkeklere de yapılması gerekiyor. Özellikle Avustralya’da bu aşılar
devlet politikası halinde uygulanıyor. Çünkü hastalık erkeklerden de
bulaşabilir. Hatta bu virüsü alan erkeklerde, baş boyun kanserlerine
rastlamak mümkün. Çok eşlilik, erken yaşta cinsel yaşama başlamak,
çok fazla doğum yapmış olmak, uzun süre doğum kontrol haplarının
kullanılması ve sigara alışkanlığı gibi koşullar, kanserin oluşmasında
risk arttırıcı nedenler arasında sayılıyor. Sonuç olarak hem bu
virüsün üzücü sonuçlarına maruz kalmamak ve hem de kadınlara
bulaştırmamak adına erkeklerinde aşılanması gerekiyor.”
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8 ETKİLİ ÖNERİ!
Covid-19 pandemisinde zamanımızın
çoğunu evde, genellikle de hareketsiz
geçiriyor, can sıkıntısından kendimizi
sık sık buzdolabının önünde
buluyoruz. Ancak dikkat! Bu hatalı
alışkanlıklarımız can sıkıcı sorunlara
yol açabilir; örneğin metabolizma
hızınızı yavaşlatması gibi!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Nur Ecem Baydı Ozman

İlerleyen yaş, genetik yapı ve hormonal problemler gibi pek çok faktörden
etkilenen metabolizma hızının yavaşlamasında altta yatan neden hatalı
beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite de olabiliyor. Dolayısıyla diyet yapmanıza
rağmen kilo alıyor veya vermekte güçlük çekiyorsanız, dikkate almanız gereken
unsurların başında metabolizma hızınız geliyor!
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı
Ozman, vücutta kas dokusunun oranı ne kadar fazlaysa metabolizma hızının
da o kadar fazla olduğuna dikkat çekerek, “Bunun aksine hareketsizlik ve hatalı
beslenme nedeniyle yağ kitlesinin oranı arttıkça ve buna paralel olarak kas
kitlesinin oranı düştükçe, metabolizma hızı yavaşlıyor. Bunun sonucunda kilo
artışı veya alınan kiloların verilmesinde güçlük kaçınılmaz hale geliyor.” diyor.
Peki pandemide değişen yaşam tarzımız ve hatalı beslenme alışkanlıklarımız
nedeniyle yavaşlayan metabolizmamızı nasıl hızlandırabiliriz? Beslenme ve
Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, metabolizmayı hızlandırmanın 8 püf
noktasını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
“Protein şart, üstelik günde 2 kez!”
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman; “Protein tükettiğinizde
kalori almanızın yanı sıra yaktığınız kaloriler de artıyor. Ayrıca proteinler uzun
süre tokluk da sağladıkları için beslenme planınızda düzenli olarak mutlaka
bulunmalı. Yumurta, yoğurt, et ürünleri ve bakliyatlar gibi protein grubunda yer
alan besinleri kahvaltıda ve diğer öğünlerden birinde mutlaka tercih etmelisiniz.
Ancak protein içeren besinlerin genel olarak doymuş yağ oranı da oldukça
yüksek olduğu için fazla tüketilmeleri kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor.
Bu nedenle ideal tüketim miktarını aşmamaya özen gösterin.” diyor.
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Öğün atlamayın
Zayıflamak uğruna siz siz olun, aç kalmayın! Çünkü aç kaldığınızda
metabolizmanız da bu yiyecek kıtlığına ayak uydurabilmek için hızını
yavaşlatıyor. Dolayısıyla uzun süre aç kalıyorsanız metabolizma
hızınız yavaşlayacağı için bir süre sonra kilo vermeniz zorlaşacaktır.
Ozman, “İşte az ve sık beslenmenin önemi burada karşımıza çıkıyor.
Günlük ihtiyacınız olan kaloriyi 2 öğün yerine 4-6 gibi daha fazla
öğünde alırsanız, metabolizma hızınız artar.” diyor.
Çok düşük kalorili diyetler yapmayın
Çok düşük kalorili diyetler uyguladığınızda bedeniniz asgari düzeyde
alması gereken besin ögelerinden mahrum kalmış oluyor, bunun
sonucunda kas kayıpları oluşuyor. Kas kaybı da metabolizma
hızının yavaşlamasıyla sonuçlanıyor. Bu durum zamanla kilonuzu
koruyamamanıza, hatta kilo almanıza yol açabiliyor. Günlük ne
kadar kalori almanız gerektiği yaş, cinsiyet, boy, kilo ve aktivite
durumunuza göre hesaplanıyor. Diyet yaparken günlük 1200
kalorinin altına düşmemeniz ve kalori saymaktan çok kalorilerin
doğru besin gruplarından oluştuğundan emin olmanız gerekiyor. Bu
nedenle kilo verme sürecinde kalori kısıtlamasının beslenme uzmanı
kontrolünde gerçekleşmesi daha doğru olacaktır.
Su tüketin, hem de bolca!
Yapılan bazı çalışmalara göre; 500 ml su içmek metabolizma hızını
yüzde 30’a kadar arttırabiliyor. Günde 2-2.5 litre su tüketerek hem
metabolizma hızınızı arttırabilir hem de vücudunuzda susuzluktan
kaynaklanabilecek problemleri yaşama riskini düşürmüş olursunuz.

Egzersizi hayatınıza mutlaka dahil edin
Egzersiz, bazal metabolik hız, bir başka deyişle kişilerin tam
dinlenme halinde iken yaşamsal fonksiyonları için kullanılan enerjiyi
artırıyor. Dolayısıyla haftada 150-300 dakika kadar, orta yoğunlukta
bir egzersizi hayatınıza mutlaka dahil etmelisiniz. Yürüyüş, yüzme ve
bisiklet gibi alternatiflerden herhangi birini uygulayabilirsiniz.
İyotlu tuz kullanın
İyotlu tuz metabolizma hızını doğrudan olmasa da dolaylı olarak
uzun vadede etkileyebiliyor. İyot tiroit hormonlarının sentezlenmesi
için gerekli bir besin öğesi. Ülkemizde su ve toprakta iyodun yetersiz
olması nedeniyle besinlerden aldığımız yetersiz iyoda bağlı olarak
hipotiroid hastalığı gelişebiliyor. “Bu hastalıkta metabolizma hızı
oldukça yavaşlar” uyarısında bulunan Nur Ecem Baydı Ozman,
şunları söylüyor: “Bu nedenle satın aldığınız tuzların iyot takviyeli
olduğundan emin olun. Tuzu ışık görmeyen koyu renkli kaplarda
saklarsanız, içeriğindeki iyot kaybını da önlersiniz.”
Kafein hızlandırıyor, ancak…
Çay, kahve ve çikolata gibi yiyecek ve içeceklerde bulunan kafein
de metabolizma hızının artmasına yardımcı oluyor. Ancak diüretik

etki, çarpıntı ve uykusuzluk gibi olumsuz etkiler de yapabildikleri
için kafein içeren ürünleri abartmadan tüketmenizde fayda var.
Bilimsel otoriteler sağlıklı bir yetişkinin günlük 400 mg’a kadar kafein
tüketmesinin zararsız olacağını bildiriyor. Yaklaşık bir su bardağı
siyah çayda 50 mg, kahvede ise 100 mg kadar kafein bulunuyor.
Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise kafein içeren her bir
içeceğin yanında fazladan birer bardak su içmek olmalı.
Yeşil çay için
Yeşil çayın vücut yağ kütlesini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteren
çalışmalar mevcut. Nur Ecem Baydı Ozman ancak bu etkinin çok
anlamlı ve mucizevi olmadığını belirterek, “Yeşil çay fiziksel aktivite,
yeterli protein ve enerji alımı gibi diğer olumlu faktörlerle bir araya
geldiğinde anlamlı bir etki yaratabiliyor. Günlük güvenli kafein
sınırlarında kalarak yeşil çay tüketebilirsiniz. Yaklaşık 1 su bardağı
yeşil çay 30-50 mg kafein içeriyor” diyor.

UZMANINDAN HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ 2 TARİF:
Yeşil çaylı smoothie
Hazırlanışı: 1 su bardağı kadar demleyip soğuttuğunuz yeşil
çayı; 1 çay bardağı kefir, 1 küçük muz, 2 top ceviz ve 1 çay kaşığı
Hindistan cevizi rendesiyle birlikte blenderdan geçirin. Hem
tok tutucu hem de metabolizmanızı aktif tutmaya yarayan bu
smoothie’yi ikindi ara öğününde tercih edebilirsiniz.
Güne proteinli bir başlangıç: Yulaflı yeşil omlet
Hazırlanışı: 1 yumurta, ek olarak 1 yumurta beyazı, 2 yemek
kaşığı lor peyniri, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, dereotu veya
maydanoz, az pulbiber, tuz ve arzu ettiğiniz diğer baharatları
karıştırıp az yağlı tavada omlet yapabilirsiniz. Bu omlet hem
güne hızlı çalışan bir metabolizmayla başlamanızı hem de
almanız gereken tüm besin ögelerini pratik bir şekilde tek seferde
karşılamanızı sağlar.

\\ CITYGEZİ

Güçlü bir kadın, sıra dışı bir öykü:

LYRBOTON
KOME
Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

Bugün bile pek çok Antalya sakinin
adını dahi duymadığı bu enteresan
yerleşke Varsak’ın kuzeyinde
Antalya Ovası’nın panoramik
izlendiği bir tepede yer alıyor
ve Elai Baris (Yağ çiftliği) olarak
bilinen Antik Perge uygarlığının iki
bin yıl öncesine ait bir köy.
Bölgeye hakim yüksek bir
yamaca kurulu yerleşimde, ilk
yapılaşmanın Hellenistik Dönem’de
olduğu düşünülmekle birlikte, yapı
kalıntılarının büyük bir çoğunluğu
Roma ve Bizans dönemlerine ait.
Yerleşimde Roma Dönemi ve
sonrasında kullanılan sivil
konutlar, kentin asıl işlevini
belirten çok sayıda zeytinyağı
işliği ve entegre sistemleri, Roma
Dönemi bir hamam, belirlenen
4 adet kilise ve şapel, 100’ün
üzerinde irili ufaklı ana kayaya
oyulmuş su sarnıçları ve yerleşimin
hemen kuzeybatısındaki yamaçta
yer alan 80’in üzerinde birçok
farklı formda mezar yapısı yer
almaktadır.
Lyrboton Kome Antik
yerleşkesinde, Kültür Bakanlığı
ile Kepez Belediyesi arasında
yapılan protokol kapsamında
Antalya Müzesi Müdürlüğü
Başkanlığında, müze uzmanları
ile müze arkeologlarının yer aldığı
bilimsel kazı, 2016 yılında Akdeniz
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nevzat Çevik’in danışmanlığında
başlatılmış.
Arkeolojik kazıda, yerleşkede
çok sayıda iki katlı binanın
yanında kiliseleri, hamamı,
nekropolü, onlarca zeytin işlikleri
tamamen ortaya çıkarılmış. Eylül
2018’de arkeopark alanı olarak
ziyarete açılarak kent kültürüne
kazandırılmış.
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Kentin hikayesi ‘Arete’ isimli güçlü bir kadın
şahsiyetle başlıyor. Bu kadın yerleşimin sahibi…
Şehrin kurgusunda, özellikle zeytinyağı vakfının
kuruluşunda, yaşatılmasında önemli rolü
bulunuyor. Arete Kulesi’ni yaptırıp İmparator
Domitian’a ve Perge Artemisi’ne adamış ve
zeytinyağı yerleşiminin organizasyonunu başarmış,
en önemlisi de; zeytin vakfı kurarak üretimi
kurumsallaştırmış. Vakıf ve üretim köyü sahipliği
ve kontrolü Arete ile başlayıp kızı Kille ve torunu
Mouas ile sonrasındaki nesillerle de devam etmiş.
Yani yerleşke uzun yıllar kadın egemen bir sosyal
yapıya sahipmiş.
Lyrboton Kome’nin yer aldığı Via Sebaste
(imparator yolu) olarak bilinen yol, aslında
Döşemealtı Boğazı’ndan geçerek Perge’ye ulaşıyor.
Yerleşim yerindeki en önemli kalıntı ise zeytinyağı
koruma depolama kulesi. Yazıtlardan elde edilen
bilgilere göre en büyük zeytinyağı ihracatının
yapıldığı merkezlerin başında Pamfilya gelirken,
Lyrboton Kome de en kapsamlı üretim yerleşimi.
Bulunan yazıtlarda zeytin hasat zamanında 9. ayın
3. gününde Apollon’a ithaf edilen bir zeytinyağı
festivalinin de kutlandığı anlaşılmaktadır.

Antalya; tüm dünyada, sınırları
içinde en fazla antik kent ve
antik tiyatro barındıran şehir…
Pek çok medeniyete ev sahipliği
yapmış, pek çoğunun da ticaret
güzergahları üzerinde yer almış. Bu
kentlerden pek çoğu uluslararası
üne ve popülerliğe ulaşıp sık
ziyaret edilen turistik noktalardan
olmuş. Bazılarıysa kaderine terk
edilip, tarihin ve coğrafyanın içinde
unutulmuş, sessiz sedasız sırlarını
saklamaya devam etmişler. İşte
Antalya kent merkezinde Varsak
ilçesi sınırlarında yer alan Lyrboton
Kome bu sessiz, saklı antik
yerleşimlerden biri…

Bugünkü Varsak’ın adı 13. yy başında
yöreye gelen Üçok boyundan Tatar
Serdarı Baçu Han’ın 6 oğlundan biri
olan Varsak Bey’den gelir. O günden
beri Varsak olarak bilinir. Türklerin
gelişiyle birlikte düzlükte Varsak
yerleşim bölgesi oluşmaya başlar.
Bölgenin her yanında keşfettiğimiz
zeytinyağı işlikleri en çok burada yer
alır.
Zeytin, Akdeniz ve Ege’de hep var
olmuş ve uygarlıkların hayatında
önemli yer tutmuş bir bitkidir.
Günümüzde bile Mersin’den
başlayarak batıya doğru Akdeniz’e
paralel uzanan Toros dağlarının
etekleri, delice denen sık yabani
zeytin ormanları ile kaplıdır.
Özellikle Ege Bölgesi’nde de
kendi kendine bitmiş yabani
zeytin ağaçlarının oluşu, Jose M.
Blazquez’in bu coğrafyanın zeytinin
anayurtlarından biri olduğu
görüşünü kuvvetle desteklemektedir.
Bu sebeple antik dünyada da
zeytin önemli ürün ve bitkilerden
biriydi. Ünlü düşünür ve felsefeci
Aristoteles (İÖ 384-322), zeytin
ağacını daha geniş kapsamda ele
alarak yetişmesini bir bilim olarak
nitelendirmiştir. İzmir doğumlu
Homeros ise, zeytinyağını “sıvı
altın” olarak tanımlamıştır. Yaptığı

reformlarla Atina demokrasisinin temellerini attığı kabul edilen,
Atinalı devlet adamı ve şair Solon (İÖ 640-559) ise, zeytin ağacının
korunması için ilk kanunları yapan kişidir. Helenistik çağda zeytin
ağacı kutsal ve barış simgesi sayılıyor ve bu ağacı kesenler ya ölümle
cezalandırılıyor ya da sürgüne gönderiliyorlardı. Tıp doktorlarının
mezuniyet sonrası ettikleri yemine adını veren Hipokrates de (İÖ
460-370) zeytinyağını şifa verici olarak önermiştir. Zeytinyağı Antik
Çağda, kozmetik ürünleri yanında, aydınlatma malzemesi olarak da
vazgeçilmez bir üründü.
Bugün Lyrboton Kome’ye ayak bastığınızda zeytin ve onu işleyerek
yaşamanın ne demek olduğu konusunda kuvvetli izlenimlere sahip
oluyorsunuz. Köydeki her ev nerdeyse kendi ufak ölçekli zeytin
işliğine sahip. Ve köyün ana işliğinde taş kırma zeytin kavramının ne
demek olduğunu 2200 yıllık kırma taşlarına bakarak öğreniyorsunuz.
Bu köy çam ormanı ve zeytin ağaçlarıyla sessiz bir canlılık içinde.
Gelip sokaklarında dolaşan, binalarına dokunan gezginlere zeytinin
öyküsünü anlatıyor…
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Merhaba Sevgili
Okurlar,

Fredie

Veronika Ölmek İstiyor / Paulo Coelho
Paulo Coelho ile tanışmadıysanız bu kitap tanışmanız
için doğru kitap olabilir. Veronika hayatı istediği gibi
yaşadığı düşünülen bir kadındır ve bir gün intihar
eder. Ancak bu intihar girişimi başarısız olur ve bir
kliniğe yatırılır. Bu klinikte intihar girişimi sonucunda
ölmeyi başaramadıysa bile ömrünün kısaldığını, sayılı
günü kaldığını öğrenir. Bu süreçte klinikte kalanların
hayatlarını da gözlemleyen Veronika için daha
karmaşık günler başlamıştır. Aslında ölmek isteyen
kadın için sayılı gününün kaldığını öğrenmek kendi
ile daha dürüst yüzleşmesini sağlamıştır. Eğer yazarın
bu kitabını beğenirseniz Brida ve Portobello Cadısı’na
da bayılacaksınız.

B. NİLÜFER BİNBİR

Geçen sene Mart ayının
başında hayatımızın bu şekilde
yavaşlayacağını söyleseler hepimiz
güler, böyle olayların sadece
fantastik kitaplarda olacağını
düşünürdük. Ancak pek çok kitapta
anlatılan kabus denebilecek olaylar
bir sene içerisinde hayatımızın
gerçeği oldu. Ve dünyayı bu şekilde
tüketmeye devam edersek bu
daha başlangıç gibi gözüküyor. Ben
de ileride yaşayabileceklerimize
karşı hazırlıklı olmak için, hatta
bazılarını önleyebilmek için daha çok
okumamız gerektiğine inanıyorum.
O yüzden bu ay da sizlere üç güzel
kitap tavsiyem olacak, keyifli
okumalar dilerim :)

Coi

Tyson

Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley
Distopya okumayı çok sevsem de her seferinde
okuduklarım canımı çok sıkıyor. Hayal ürünü distopik
bir toplum modeline ne kadar yakın olduğumuzu
fark ediyorum ve tüylerim diken diken oluyor.
Teknolojinin hayatın her noktasına hakim olduğu bir
dünya kurmuş yazar. Kutsal kitaplar yasaklanmış,
üzüntü verebilecek her aktivite önlenmiş, moral
bozukluğuna karşı da soma adlı keyif verici madde
alınması toplumun adeta bir kuralı haline gelmiştir.
İnsanlar her gün başkalarıyla beraber olurlar üst
üste aynı kişi ile beraber olmak ayıp hatta suç
sayılmaktadır. Kusursuz gibi gözüken bu dünyada
acaba herkes gerçekten mutlu mudur? Bernard adlı
kahramanımız hayat ile ilgili sorular sormaya başlar
ve kusursuz dünyası çatırdamaya başlar. Distopya
ütopyanın tam tersidir. Henüz bu tazda bir kitap
okumadıysanız Cesur Yeni Dünya bu türün önemli
örneklerinden biridir. Bu türden hoşlananlar için
ise; George Orwell 1984, Ray Bradbury Fahreneit 451
ve Margerat Atwood Damızlık Kızın Öyküsü’nü de
şiddetle tavsiye ederim.

Momo / Micheal Ende
Momo bir çocuk kitabı olarak adlandırılsa da büyükler için de bir masal
kitabı olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar pek çok ödül almış kitap çocuk
edebiyatında bir mihenk taşıdır. Momo kentin harabelerinde yaşayan kimsesiz
bir kız çocuğudur. Zamanla mahallenin vazgeçilmezi haline gelir ve oyunlar bile
Momo ile daha eğlenceli olmuştur. Ancak halkın arasına sinsice sızan Duman
Adamları sadece Momo fark eder. Çevresindeki değişimleri gözlemleyen Momo
Duman Adamların zamanı çaldığını anlar. Çiçeği, kaplumbağası ve Hora Usta ile
beraber kötü adamlar ile savaşır. Evde elden ele dolaşacağına inandığım bu kitabı
umarım siz de benim kadar beğenirsiniz.

Okuyucuya Not:
YTelevizyonun bizlere çöp sunduğundan sanırım çoğumuz hem fikiriz.
Televizyonun bu hale gelmesinin sebebi ise para kazanma kaygısı ile yapılan
diziler ve filmler oldu muhtemelen. İzleyiciyi sadece tüketici olarak gören
yapımlar, izleyicilere uzun metrajlı reklam filmleri sunmaya başladılar.
Son zamanlarda bazı kitaplarda da aynı kaygıyı gözlemliyorum. Özellikle
gençlik kitabı adı altında yayınlanan pek çok kitap gençleri hızlı tüketmeye
itiyor. Bir kitapta ‘o markalı’ çanta için ölüp biten genç kızlar, ‘o marka spor
ayakkabıları’ olduğu için aşık olunan erkekler var ise siz bir kitap değil bir
reklam metni okuyorsunuzdur. Bilinçaltına ürün yerleştirmek için yeni bir
mecra olarak kitapları da hedef aldı maalesef reklamcılar. Bu yüzden sizlere
tavsiyem çocuklarınızın okudukları kitapları onlardan önce okumanız,
okuyacakları kitaplara mümkün ise sizin yönlendirmeniz. Her şeye karşı
oldukları ergenlik yaşlarında bunu yapmanız belki çok zor olacaktır ancak
eğer siz okumayı hayatınızın bir parçası haline getirirseniz ve okuduğunuz
kitaplardan keyif aldığınızı da evin içinde belli ederseniz mutlaka onlar da
büyümek için ‹büyüklerin› ne okuduğunu merak edeceklerdir.
Hepinize çok sağlıklı, bol kedili köpekli kitaplı, mutlu bir ay dilerim,
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Uluslararası Frankfurt Türk
GELECEĞİN SİNEMASI’NDA
Filmleri Festivali 20 Haziran’da HEYECAN 18. KEZ BAŞLADI
kapılarını açıyor!
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
21. Uluslararası Frankfurt Türk
Filmleri Festivali, 20 Haziran’da
başlıyor.Heyecanın şimdiden
zirveye ulaştığı festivalde; uzun
metraj, belgesel ve üniversiteler
arası kısa metraj dalında ödüller
dağıtılacak.

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20-25 Haziran 2021
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival geçen sene olduğu gibi,
bu sene de uzun metraj, belgesel ve Üniversiteler arası kısa metraj
dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle
yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri 22 Haziran 2021 tarihinde
yapılacak galada sahiplerine teslim edilirken, 2021 yılı festivalinin
ödülleri ise 25 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek kapanış
galasında sahiplerini bulacak.
Festivale başvurular tüm dallarda 15 Ocak – 01 Mart 2021 tarihleri
arasında yapılacak. 5 Mart’ta eserler Türk jürisine teslim edilecek.
Ardından 31 Mart’ta filmler Alman jürisine gönderilecek ve 21.
Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım
başlayacak. Festivale yapılacak başvurular ilgili kategorilere
göre belirlenen ve festival web sayfası https://www.
turkfilmfestival.de/ ‘de yer alan adreslere yapılabilecek.

ALİM YAPIM’DAN YENİ FİLM
PROJESİ:
“I GO TO SCHOOL”
Ortak yapımcılığını Alim Yapım’ın üstlendiği ve oyuncu
kadrosunda Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi
isimlerin yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı “I Goto
School” filminin çekimleri yakında Alanya’da başlayacak.

Sinema Genel Müdürlüğü
tarafından TÜRSAK Vakfı’nın
danışmanlığı ve iş birliği ile
sinema öğrencilerinin kısa film
projelerini hayata geçirmeleri
için gerçekleştirilen “Geleceğin
Sineması”na başvurular başladı.
Son başvuru tarihi: 19 Mart
2021

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli
maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve
Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen
“Geleceğin Sineması” için başvurular başladı.
Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından
nitelikli filmler üretilmesine destek olma hedefiyle, senaryo
aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve
maddi desteklerle gerçekleştirilen yarışma, 18. yılında da genç
sinemacılara desteğini devam ettirecek. Daha önceki yıllarda hayata
geçen filmlerden birçoğunun gerek Türkiye’de gerekse uluslararası
festivallerden ödüllerle dönmesi, Geleceğin Sineması’nı bu konuda
yaptığı çalışmaların karşılığını alabilmiş nadir festivallerden biri
haline getirdi.
18 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş
birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nda bu yıl 10 projeye
6 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verilecek. Türkiye
Cumhuriyetive Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet,
özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan
ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık
yarışmanın başvuruları geleceginsinemasi.comadresindeki başvuru
formu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için son tarih 19
Mart 2021.

İlham veren projelerin izini süren dinamik bir ekiple 2020’nin ilk
yarısında yola çıkan Alim Yapım, global işlerine hız kesmeden devam
ediyor. Kurulduğundan bu yana kısa sürede “Kazak İşi Türkiye’de (Kazakh
Business in Turkey)” ve “Kim Bu Mitat?” filmleriyle sektöre hızlı ve kararlı
bir giriş yapan Alim Yapım, çekimleri yakın zamanda Alanya’da başlayacak
olan I Goto School filminin hazırlıklarını sürdürüyor.
Filmin Yapımcılarından, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e Ziyaret
Filmin hazırlıkları için Alanya’ya giden filmin ortak yapımcıları Kadir
Doğulu ve Nurlan Koyanbayev, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel’e bir ziyarette bulundu. İkiliden film ve hazırlık süreci hakkında
bilgi alan Yücel, Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbayev gibi iki önemli
ismi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve “Türk devletlerinde
yayınlanacak filmin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.
Yerelde olduğu kadar yurt dışında da gerçekleştirdiği projelerini başarıyla
sürdüren Alim Yapım’ın Türk-Kazak ortak yapımı Kazak İşi Türkiye’de
filminin devamı niteliğinde sayılabilecek I Goto School, İstanbul’da
kaybolan bir çantanın peşine düşen Kazak Yerkoş ve Aliya’nınAlanya’ya
dek uzanan yolculuklarındabaşlarından geçenmaceraları konu ediniyor.
Çekimleri yakın zamanda Alanya’da başlayacak filmin, yıl içerisinde Türk
devletlerinde vizyona girmesi planlanıyor.

RAGIB
NARİN:
Annesi Arap, babası Türk
olan Hatay, Antakya
doğumlu Ragıb Narin,
2013 yılında ilk olarak
Facebook’a yüklediği ve
kendi bestelerini gitarıyla
seslendirdiği amatör
videolarla tanınmaya
başladı.
Kendi söz ve müziğini
yaptığı şarkıları ile kısa
sürede on binlerce
beğeni almaya başlayan
ve Hatay dışında da bir
hayran kitlesi oluşan
Ragıb Narin, 2019
yılının Temmuz ayında
yayınladığı “Sevda Çiçeği’
ile sesini daha geniş
kitlelere duyurdu. “Sevda
Çiçeği” müzik kanalları ve
radyolarda da dinleyici ile
buluşurken, klip kısa süre
içinde 2 milyonu aşkın
izlenme oranına ulaştı.

“İçimde 7/24 çalışan bir beste fabrikası var”
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24 yaşına sığdırdığı 100’e yakın bestesinden,
dünyanın Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığı
karantina döneminde, “Kendi yaşanmışlıklarımdan
yola çıkarak yazdım” dediği “Menekşem”i konuştuk.
Küçük bir çocukken ilk hayaliniz şarkıcı
olmak mıydı, yoksa futbolcu mu?
Müzikle ilgili hayallerim net olarak ilkokulda müzik
hocamın beni okullar arası müzik yarışmalarında
sahneye çıkarması ile başladı. Küçük yaşlardan beri
hep müzik kanallarını açıp tüm şarkıları ezberler ve
klipteki kişi benmişim gibi gözlerimi kapatıp hayaller
kurardım. Profesyonel olarak müzik yapmaya karar
vermem ise futbolu bıraktıktan sonra hayatta yeni
bir yola koyulmam gerektiğini düşünmem ile başladı.
Mersin’de yaşıyorsunuz. Anne tarafından
Arap kökleriniz var. Sizi biraz daha yakından
tanıyabilir miyiz?
1996 Hatay Antakya doğumluyum. Eski profesyonel
futbolcuyum. Şu an ise ailemin uluslararası ticaret
yapan şirketinde ticaret ile uğraşıyorum. Farklı
kültürleri içinde barındıran bir ailede büyüdüm.
Baba tarafı Türk, anne tarafı Arap olan bir aile,
bu nedenle evde hem Arapça hem de Türkçe
konuşuluyordu, bu da Arapçayı ana dilimiz gibi
öğrenmemize neden oldu. Arapça ile beraber
İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca da
biliyorum.
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Siz şarkılarınızla
dijital platformlarda
kendi kitlenizi yarattınız.
Şarkılarınızı paylaşmaya
başladığınız ilk günlerden
bugüne müzikte olmak istediğiniz
yer neresiydi?
Müzikle ilgili hedefim geniş kitlelere hitap
etmek ve sürekli üretmek. Her dilde ve dünyanın
her yerinde sınırlar olmadan müziğimi paylaşmak
istiyorum. Şu an hayallerimi gerçekleştirdiğimi
düşünmüyorum ama o yolda belirli bir mesafe kat
ettiğime inanıyorum.
Sevda Çiçeği, Gecekondu, Mavi, Gel Diyemem ve
Menekşem. Sizce bu şarkıların ortak noktası ne?
Sizin için hikayesi ile yeri farklı olan bir şarkı var
mı?
Ortak noktaları; hepsinin hayatımda bir yerleri olması…
Yasadığım ve yaşandığına şahit olduğum olaylar üzerine
yazdığım şarkılar. Özet olarak hepsi kalbimden kalemime
döküldü. Ama Gecekondu’nun bende ayrı bir yeri var, o şarkıyı
yazarken hissettiğim duygu yoğunluğum ve ilham anı farklı bir
boyuttaydı.
Kaç besteniz var?
Şu ana kadar 100 beste yaptım. Hala da üretmeyi sürdürüyorum. İçimde
7/24 çalışan bir beste fabrikası var.
Tarzınızı tam olarak nasıl yorumluyorsunuz? Hitap ettiğiniz kitle
tam olarak kim?
Tarzım pop müzik. Hitap ettiğim kitlenin ise belirli bir kitle olduğunu
düşünmüyorum çünkü hayatın içinde yaşadığım her tecrübe bestelerime
yansıyor.
Futbol dışındaki sporlarla aranız nasıl?
Spor yapmaktan hoşlanıyorum futbolu bırakmama rağmen sporu
hiçbir zaman bırakmadım. Özellikle tüm futbol maçlarını takip
etmeye çalışırım. Ama hobi olarak ya da halı sahada bile olsa
aktif olarak oynamıyorum. Artık iyi bir futbol seyircisiyim.
Bundan sonraki projeleriniz neler?
Yeni şarkılar yapmayı ve üretmeyi
sürdürüyorum. Uzun aralar
vermeden şarkılarımı
dinleyici ile buluşturmaya
devam etmek istiyorum.
Yakında da yeni bir şarkı
yayınlayacağım. En büyük
hedefim kendi ülkem dışında
başta Arap coğrafyası olmak
üzere dünyanın birçok ülkesinde
müziğimi duyurmak.

\\ CITYMODA

BROOKS
BORTHERS’IN
KÖKLÜ,
ZAMANSIZ
VE OTANTİK
STİLİ

Amerikan giyim tarzını başarılı örneklerle
koleksiyonlarına taşıyan Brooks Brothers;
SS21 Koleksiyonu ile casual, köklü,
zamansız ve otantik bir stil sunuyor. Yeni
yaklaşımların keşfedildiği, hikayesinde
baharın ilk adımları, yeni başlangıçlar ve
gelecek teması bulunan koleksiyona spor
şıklık hakim.

Baharın ilk adımlarından, yeni
başlangıçlardan ve parlak bir
gelecek temalarından ilhamını
alan Brooks Brothers’ın
SS21 Koleksiyonu’nda casual
dokunuşlar ön planda. Rahat
kesim ve spor şıklığın hakim
olduğu koleksiyonda, bahar
sezonunun gözde trendi ince
dokulu Supima trikolar, mevsimlik
parkalar, kanvas pantolonlar
ve ütü gerektirmeyen NonIron gömlekler oluyor. Modern
desenler ve çok sayıda renk
seçeneği ile canlı görünümler
sunan marka; sezonun renk
trendlerini de belirleyen
tasarımlarıyla baharı müjdeliyor.
İkonik öğeleri, güncel bir
yorum ile tasarıma dönüştüren
Brooks Brothers baharda; hava
değişimlerine uygun, lüks,
mevsimlik parçalar sunuyor.
Baharın serin günleri için trikolar,
yağmurlu günler için su geçirmez
yağmurluk ve parkalar, sıcak
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günler için ise şık t-shirt’ler ve ütü gerektirmeyen gömlekleri öneriyor.
İş yaşamı ve çalışma kıyafetleri için klasik stili modern yorumla
buluşturarak sezonun trendini belirleyen ve casual stile dönüştüren
Brooks Brothers; çok yönlü ve çok katmanlı giyim trendini öne çıkarıyor.
Bluz, t-shirt ve gömleklerin üzerine atılan ince trikolar, trikoların
üzerine atılan yağmurluk ve parkalar gibi çok katmanlı giyim ile ani
hava değişimlerine şık bir atıfta bulunuyor. Özellikle Bahar aylarında
yaşanılan gündüzün sıcağı ve akşamın serinliği için ideal olan kıyafetler
iç açan görünümleri ile de yaz sezonun habercisi oluyor.

MON REVE’DEN KADINLAR
GÜNÜ’NE ÖZEL İZ BIRAKAN
TASARIMLAR
Kendine ve
dünyaya inanan,
güçlü kadınların
markası Mon Reve,
Fundamentals 2021
Koleksiyonu’ndaki
en özel tasarımları
ile Dünya Kadınlar
Gününü kutluyor.

SPX uzmanları
dağ şıklığında
son trendleri
paylaşıyor

Dağda hem işlevsel hem
de şık görünmeyi sağlayan
ürünleri müşterileri ile
buluşturan SPX, macera dolu
bir tatil için dağ şıklığının son
trendlerini paylaşıyor.

Dağlarda kayak ve
snowboardyapanların
tarzlarının da farklı
olduğunu söyleyen SPX
uzmanları dağdaki son
trendler hakkında şunları
söylüyor: “Adrenalin dolu
dakikalara eşlik edecek
parçalarda bu sene beyaz
renk oldukça popüler.
Hareket özgürlüğü
sunan montlar, kusursuz
deneyim için tasarlanmış
kayak pantolonları ve
tulumlar, eldivenler,
bereler, kayak gözlükleri
soğuktan koruyan yapıları
ve kullanışlı özellikleriyle
dikkat çekiyor.
Snowboardlarda ise daha
pastel renklerin hâkim
olduğu bir renk skalasını
görüyoruz. Kahve, hardal,
yeşil, dağ manzaralı ve
desenli ürünlersnowboard
koleksiyonunda genişçe
yer alıyor.

Tasarımları ile kadınları daima kutlayan Mon Reve’in
yaratıcısı Betina Demişulam’ın sihirli ellerinde şekil ve anlam
kazanan Kadınlar Gününe özel tasarımları; iddialı, cesur ve ihtişamlı
modellerdeki bileklik, bilezik, küpe, kolye ve yüzüklerden oluşuyor.
Mon Reve’in her bir parçası el işçiliği ile üretilen Fundamentals
2021 Air koleksiyonundaki kadınlar kadar zarif inci ve güçlü oniks
taşlı göz alıcı, cesur ve zamansız tasarımları tüm kadınları kendilerini
kutlamaya, ruhlarını coşturmaya ve tarzlarına eşsiz bir dokunuş
katmaya davet ediyor.

Şık bir kayak stili yakalamak isteyenler için ise öncelik rüzgara
ve kötü hava koşullarına dayanıklı montlar ve pantolonlardan
geçiyor. Modern, dikkat çekici baskılı ya da sportif tonlarda kayak
giysileri ile dağlarda şıklık yakalanabilir. Parlak renklerdeki kayak
aksesuarlarıyla da kombinler tamamlanabilir. Kayakta ise her
sezonda olduğu gibi bu sezonda da koyu renklerin hâkimolduğunu
görüyoruz. Özellikle kadın kayak koleksiyonumuzun star parçalarını
oluşturan Rossignol JCC. kadınların şıklığına şıklık katıyor.”
SPX, dağda hem işlevsel hem de şık görünmeyi sağlayan ürünlere
sahip olmak isteyenleri mağazalarına ve internet mağazası spx.com.
tr’ye bekliyor.

\\ CITYALIŞVERİŞ

MAURICE LACROIX
Saat
12.120 TL
ARİŞ PIRLANTA
Yüzük
3.996 TL

ARİŞ PIRLANTA
Kolye
1.138 TL

BAHARIN İLK
ALIŞVERİŞİ!

İlkbaharın ilk ayı Mart’la birlikte,
vitrinler de yavaş yavaş mevsimlik
ürünlerle şenlenmeye başladı. Hem
sadece kıyafet konusunda değil,
hemen hemen her ihtiyaç için bahar
sezonu açıldı diyebiliriz. O zaman;
gelsin baharın ilk ayı için alışveriş
tavsiyelerimiz…

ARİŞ PIRLANTA
Yüzük
2.897 TL

MAURICE LACROIX
Saat
6.280 TL

ARİŞ PIRLANTA
Kolye
2.597 TL
ARİŞ PIRLANTA
Kolye
4.895 TL

VERSACE
Saat
10.640 TL

BELLA MAISON
Tanora çift kişilik nevresim somon
229,95 TL

BELLA MAISON
Vanessa
6 kişilik yemek takımı
404,95 TL
BELLA MAISON
Gold 6 kişilik çatal-bıçak-kaşık takımı
554,95 TL

BELLA MAISON
Tanora çift kişilik nevresim yeşil
229,95 TL

BELLA MAISON
Tanora püsküllü yastık kılıfı 2'li mavi
59,95 TL

BELLA MAISON
6'lı bardak
94,31 TL
BELLA MAISON
6 kişilik çatal-bıçak-kaşık takımı
224,95 TL
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BELLA MAISON
Glory 6'lı kadeh
113,21 TL

BROOKS BROTHERS
Deniz Can Aktaş
Triko: 1.046,50 TL
Ceket: 5.596,50 TL
Gömlek: 1.295 TL
Kadife Pantolon: 947,50 TL
Kravat: 1.295 TL

LINENS
Silva abajur 33 cm
1.274 TL
LINENS
Tulip küp 31 cm
764 TL

Ahsen Eroğlu
Gömlek: 1.295 TL
Kravat: 1.295 TL

LINENS
Lotus küp 43 cm
764 TL

YENİ İNCİ
Dikişsiz tayt
75,50 TL

NUXE BIO
Besleyici ve yenileyici
vücut bakım yağı
300 TL

NUXE BIO
İyileştirici gece bakım yağı
400 TL

NUXE BIO
Antioksidan serum
330 TL

NUXE BIO
Aydınlatıcı detoks maske
240 TL

YENİ İNCİ
Sporcu sütyeni
49,90 TL

NUXE BIO
Mükemmelleştirici renkli
nemlendirici
330 TL
YENİ İNCİ
Sporcu sütyeni
58,50 TL
Dikişsiz tayt
75,50 TL

NUXE BIO
Temizleme suyu
160 TL
SPX
Moon Boot Rust
kadın kar botu
1.499,99 TL

SPX
Salomon Shelter waterproof erkek
outdoor ayakkabı
1.199,99 TL

YENİ İNCİ
Sporcu sütyeni
58,50 TL
Dikişsiz tayt
75,50 TL

SPX
Salomon Vaya Powder waterproof
kadın outdoor ayakkabı
1.399,99 TL

\\ CITYOTOMOTİV

Hyundai’den Yeni Bir Robot Daha:

TIGER-X.
Hyundai Motor Grubu,
robot teknolojilerindeki
yatırımlarına yeni bir
konseptle devam ediyor.
TIGER adı verilen akıllı
robot, insansız kara
taşımacılığında, ulaşılması
zor arazilerde kullanılacak.
Konsept robotun dört
tekerlekten çekiş sistemi
bulunuyor ve ayrıca yürüme
kabiliyetine de sahip.

yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel
sensörler kullanıyor. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde
tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için
insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor.
Robot, gövdesinde büyük sayılabilecek bir yük bölmesine sahip.
Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması
için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken,
yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya
başlıyor. Fakat, bu özel bacak sistemi, en iddialı ve en performanslı
arazi aracından bile daha kabiliyetli olarak hareket edebildiğinden
sarp kayalıklar, derin çukurlar ve dik yamaçlardan takılmadan
geçebiliyor.

Hyundai Horizons Studio, bu tip yenilikçi konseptleriyle gelecek
vizyonunu gözler önüne seriyor.
Robot teknolojilerine ve gelişmiş mobilite yatırımlarına devam eden
Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda
görücüye çıkardığı üst düzey mobilite araç (UMV) konseptini,
TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) adıyla
seri üretime almaya hazırlanıyor. Teknolojik robot, Hyundai Motor
Grubu’nun Amerika, California’da bulunan New Horizons Studio
şirketi tarafından geliştiriliyor.
Üstün yetenekleri olan akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve
zorlu doğa koşullarında kullanılacak. Modüler bir platform üzerinde
inşa edilen TIGER’ın oldukça kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi
bulunuyor. Bu özel kabiliyetli hareket sistemi sayesinde 360 derecelik
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Hyundai Elevate konsepti baz alınarak geliştirilen robot, böylece
yürümenin haricinde tekerlekleri aracılığıyla optimum hızı da
ulaşabiliyor. Elevate robotla arasındaki tek fark, biri yük diğeri ise
insan taşıyabiliyor. Şimdilik yük taşıma ve acil durumlarda müdahele
amacıyla kullanılmasını planlanan bu robotlar, ilerleyen dönemlerde
insan taşımacılığı ve hava ulaşımı gibi alanlarda da karşımıza
çıkmaya devam edecek.

PIRELLI’den
akıllı
lastikler

Pirelli, otomobille iletişim kurabilen sensörlerle donatılmış
bir lastiği ilk defa standart olarak sunuyor. Dünyada bir ilk
niteliğindeki bu orijinal ekipman (OE) akıllı lastik ailesi, her
lastikte yer alan bir sensörle güvenli sürüş için kritik verileri
toplayan ve otomobilin bilgisayarına entegre edilmiş bir yazılıma
bağlanan Pirelli’nin Cyber Tyre sistemi sayesinde çalışıyor.

Sensörlü lastiklerle donatılan McLaren Artura, ileri teknolojili hibrit
süper otomobil olarak daha güvenli ve katılımcı bir sürüş deneyimi
yaşatıyor. Cyber Tyre teknolojisi otomobile ve sürücüye pek çok bilgi
iletiyor; adeta lastiğin pasaportu gibi yaz veya kış lastiği olduğunu,
önerilen lastik basıncını, yük endeksini ve hız derecelendirmesini,
ayrıca sıcaklık ve basınç gibi anlık çalışma verilerini aktarıyor.
PIRELLI’nin Siber Lastiği
Lastik ve basıncı da kapsayan bu tür güvenlik açısından kritik
öneme sahip bilgiler sürekli takip ediliyor ve gerçek zamanlı olarak
sürücüye iletiliyor. Bu bilgiler valflerde konumlandırılan geleneksel
sensörlere kıyasla daha yüksek hassasiyet de sunuyor çünkü
Pirelli’nin sensörleri jantlar yerine doğrudan lastikle temas ediyor.
Sensörlerden alınan veriler, Pirelli’nin geliştirdiği ve otomobilin
elektronik sistemine entegre edilen bir yazılım tarafından işleniyor.
Bazı bilgiler otomobilin konsolunda ve merkezi gösterge panelinde
görüntülenirken diğerleri otomobilin elektronik sistemi tarafından
kullanılıyor, lastiklerin özellikleri ve durumu dikkate alınarak sürücü
uyarı sistemlerinde kalibrasyon yapılıyor.
Yolda maksimum güvenlik
Örneğin Pirelli’nin Cyber Tyre sistemiyle donatılmış bir otomobil
güvenle sürüşe devam edebilmek için lastik basınçlarının kontrol
edilmesi gerektiği hakkında sürücüyü uyarabiliyor. Alternatif olarak,
genellikle farklı hız derecelendirmeleri olan kış ve yaz lastikleri
arasında geçiş yapmak gerektiğinde, otomobil sürücüyü lastik için
maksimum hıza ulaşıldığına dair uyarıyor. Siber lastiklerin spesifik
işlevleri ise tercih eden üreticiler tarafından farklı modellere göre
seçiliyor ve tanımlanıyor.

PIRELLI’nin sanal yarış mühendisi yanınızda
McLaren bu işlevlerden bazılarını yarış pistinde kullanım için spesifik
olarak seçti. Örneğin, Pirelli Cyber Tyre sürücünün kendine özgü
sürüş stiline göre pistte daha iyi performans için lastik basınçlarını
ayarlayabilmesine imkan veriyor. Sonuç olarak her sürücünün
aldığı uyarılarda da değişiklik oluyor. Öte yandan, lastikler optimal
sıcaklığa ulaştığında bildirim gönderilerek sürücülerin otomobillastik paketinden maksimum performansı elde edebilmek için doğru
sekmeye erişebilmesi sağlanıyor. Sürücülere lastiklerini ne zaman
soğutmaları gerektiği de iletilebiliyor. Adeta yolcu koltuğunda bir
yarış mühendisi varmış gibi destek sunuyor.
Sensörlerle donatılmış ‘Terzi işi’ lastikler
Pirelli mühendislerinin McLaren Artura için McLaren’in kendi
mühendisleriyle birlikte geliştirdiği özel P Zero lastikler, önde
235/35Z R19 ve arkada 295/35 R20 ebatlarında üretildi. Lastiklerin
asimetrik sırt deseni, başta ıslak zemin olmak üzere her koşulda
aracın hakimiyeti için mükemmel frenleme performansı sunuyor.
Hem pist hem de yol için özel olarak tasarlanan P Zero Corsa lastikler
ise Pirelli’nin motor sporları alanındaki deneyimiyle geliştirilen bir
hamur içeriyor. McLaren Artura’nın özelliklerine uyacak şekilde
tasarlanan benzersiz P Zero Kış lastikleri, ‘terzi işi’ hamuru ve sırt
deseniyle P Zero yaz lastiğine benzer bir performansı garanti ediyor.
McLaren Artura’nın üç farklı lastiğinin de yanağında yer alan MCC-C
işareti, Pirelli tarafından Cyber Tyre teknolojisi kullanılarak Mc Laren
için özel olarak geliştirildiğini gösteriyor.

\\ CITYTEKNOLOJİ

Şarjınız yoksa şimdi VİKO
USB’li priz var

Hazırlayan
DENİZ GÖZÜKIZIL
teknoamigo@gmail.com /
dgoz33@hotmail.com

TP-Link M7000 ile her yerde
Wi-Fi

Daha önce genellikle sık seyahat edenler, yurtdışı gezileri ya da
sabit internet olmayan yerler için tercih edilen taşınabilir Wi-Fi
cihazları (MiFi), Covid salgını ile birlikte evden çalışanların da
kullandığı ağ çözümlerinden oldu. Bazı şirketler, çalışanlarının
evlerde kesintisiz ve güçlü internet ile daha iyi hizmet
verebilmesi için data hatlı SIM kart ile bu cihazları çalışanlarına
temin etti. Böylece MiFi cihazlarına daha fazla talep oluştu.
Küçük boyutu, kategorisinde uygun fiyatı ve kolay kullanımı ile öne
çıkan M7000, çantada, cepte her yere rahatlıkla taşınabiliyor. İçinde
yer alan pil ile 8 saat çalışabilen ürün, 10 cihaza kadar bir WiFi
ağı oluşturabiliyor. Böylece aynı anda birden fazla cihaza destek
verebilen mobil WiFi ağı kuruluyor. Örneğin, pandemi dönemini
yazlığında geçirmeyi tercih eden bir aile, sabit internet bağlantısı
yoksa bu cihaz ile rahatlıkla işlerini yapabiliyor, çocuklar eğitimlerini
sürdürebiliyor.
M7000 MiFi cihazının kullanılabilir hale gelmesi de son derece kolay.
Bu ürünü alan kullanıcıların bir de data hatlı SIM kart almaları
gerekiyor. Cihazın içine SIM kart takılıp cihaz açıldığında WiFi ağı
hazır hale geliyor. TP-Link’in bu cihazlar için geliştirdiği ücretsiz
uygulaması olan tpMiFi ile şifre değişikliği, ağ adı, bağlantı ayarları
gibi her tür işlem kolayca yapılabiliyor. Ağa bağlı cihazlar, pil
durumu gibi bilgiler de Android ve iOS destekli bu uygulamadan
izlenebiliyor. Ayrıca hangi cihazların ağa bağlanabileceği, data
limitleri gibi ayarlar da bu uygulamadan basit birkaç işlemle
yapılıyor.
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Cep telefonu ve
tablet gibi taşınabilir
elektronik cihazlar,
bugün hayatımızın
vazgeçilmez bir
parçası. Gittiğimiz
her yere bu cihazları
da yanımızda
götürüyoruz. Ancak
bazen onları şarj etmemize yarayan cihazları unutabiliyoruz.
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Life
Solutions Türkiye, bu gibi durumlar için yeni bir çözüm geliştirdi.
VİKO marka USB’li İkili Topraklı Priz, 2 USB portu sayesinde
elektronik cihazları, adaptöre ihtiyaç duymadan USB bağlantı
kablosuyla şarj edebilmenizi sağlıyor.
VİKO USB’li İkili Topraklı Priz konforu şimdi ev, ofis gibi tüm
yaşam alanlarında… Panasonic Life Solutions Türkiye’nin
VİKOUSB’li İkili Topraklı Priz’i ile şarj sorunu ortadan kalkıyor. Şarj
adaptörünüz yanınızda olmasa bile, eğer USB kablonuz yanınızdaysa
cihazlarınızı şarj etmeniz olanaklı hale geliyor. Aynı anda iki cihaz
bağlayabileceğiniz prizin, 2 USB portu sayesinde iki elektronik
cihazınızı da adaptör kullanmadan şarj edebilmeniz mümkün. Kolay
kullanıma sahip USB’li İkili Topraklı Priz, cihazlarını kolayca şarj
etmekisteyenler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

İşte Google Stadia tarafında
kullanıma sunulacak yeni
oyunlar
Kapanma
tehlikesiyle
karşı karşıya
olduğu
söylenen
Google’ın
oyun servisi
büyümeye
devam
ediyor.
Google Stadia, gücünü buluttan yani uzakta çalışan bir dev
sunucudan alıyor. Yani oyunlar sizin sisteminizde değil çok güçlü
bu sunucularda çalışıyor. Size sadece internet üstünden görüntü
aktarılıyor. Son günlerde bazı firmaların kapanması ve servisin
hizmetinin durmasına yönelik dedikodular arasında servise 2021’de
100’den fazla yeni oyun ekleneceği belirtildi.
Platforma yakında gelecek oyunlar ise Shantae: Half-GenieHero
Ultimate Edition, Shantae: Risky’s Revenge – Director’sCut,
Itcamefromspaceandateourbrains, FIFA 21, Kazeandthe Wild Masks,
Judgment, Killer Queen Black, Street Power Football ve Hellpoint
olacak.
İnternet bağlantınıza bağlı olarak dizüstü, masaüstü, tablet ya da
telefonunuzdan 4K ya da Full HD çözünürlükte oyun keyfi elde
etmenize olanak tanıyan servis, herhangi bir yükleme / indirme
ihtiyacı duymuyor. Pro pakette 4K çözünürlükte saniyede 60 kare
HDR desteği veren servisin, ilerleyen dönemde 8K saniyede 120 kare
oyun desteği kazanacağı da gelen bilgiler arasında.
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WE20 TECH
ile kadınlar iş
dünyasında daha
çok yer alacak

Grup şirketleri Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt; kadınların, teknoloji alanında
daha fazla yer almasını amaçlayan WE20 TECH (Women Empowerment
Programme) programını başlattı. Proje sayesinde katılımcılar, WE20
TECH programı içerisinde yer alan şirketlerin kadın yöneticilerinden
birebir mentorluk desteği, kişisel gelişim eğitimleri ayrıca yetenek gelişim
programları tasarlayan anlaşmalı bir danışman şirketten de koçluk
alarak iş dünyasında donanımlı olarak yer alabilecek. Programı başarı
ile tamamlayanlar staj hakkına sahip olacak ve iş hayatına atılacak.
Gelenekselleşmesi planlanan proje, istihdam yaratırken kadınların iş
dünyasında daha çok yer almasını da amaçlıyor.

Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt, 10 kadın mentor ve 10 kadın
mentinin katılımıyla gerçekleştirilen WE20 TECH programını
başlattı. Grup şirketlerinde görev alan kadın yöneticilerin mentorluk
yapacağı, katılımcıların teknoloji alanında daha fazla yer almasını
amaçlayan proje istihdam yaratmayı da hedefliyor. Programı
başarıyla tamamlayanlar Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt’te staj
hakkına sahip olacak. Üniversite eğitimine devam eden genç
yeteneklerin en hızlı ve etkin şekilde iş hayatına hazırlanmasını
amaçlayan proje, aynı zamanda grup şirketlerinde çalışan kadın
liderlerin de yönetsel yetkinliklerini geliştirmelerini ve sıra dışı
projelere imza atmalarını hedefliyor.
Amaç, istihdama katkı sağlamak
Üniversitelerin; bilgisayar, yazılım mühendisliği gibi teknoloji
bölümleri ile endüstri, işletme mühendisliği bölümlerinde okuyan 3.
ve 4. sınıf öğrencilerinin kabul edildiği WE20 TECH başladı.
Projenin önemine dikkat çeken Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt
İnsan Kaynakları Direktörü Gökçe Yargan, -“İş hayatına adım
atmadan önce, bir liderin sana mentor olmasını ister misin?mottosuyla yola çıktığımız programımızı kısa süre önce başlattık.
WE20 TECH, bizler için büyük önem taşıyan bir sosyal sorumluluk
projesi; proje kapsamında hem workshoplar düzenliyoruz hem de
birebir görüşmeler ile iş hayatına dair hedefleri ve kişisel gelişim
alanları üzerine çalışma fırsatı sunuyoruz. Program sonunda güçlü
performans gösteren mentiler staj programına kabul edilerek Mikro
Yazılım, Zirve ve Paraşüt’ün bir parçası olacak” diyor.
Proje fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor
Yargan, “OECD raporunda, kadın teknoloji endeksi verilerine göre
Türkiye bilişim sektöründe yüzde 9,9 kadın istihdam oranıyla
en alt sıralarda yer alıyor. Değişen dünya düzeninde en önemli
sektörlerin başında gelen yazılım sektöründe daha fazla kadın
istihdamıyla ülkemizi üst sıralara çıkartıp fark yaratacağımıza
inanıyoruz. Teknoloji alanında insana yatırım yaparak sektörde
sayıca çok az olan kadın oranını artırmak, fırsat eşitliğini
sağlamak ve kadınlarımızın bu alanda kendi potansiyellerini
keşfedebilmelerine destek olabilmek adına programımızı başlattık.

Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt İnsan Kaynakları Direktörü
Gökçe Yargan

Teknoloji alanında istihdamın artırılmasındaki çözüm yollarından
birinin de sektörde rol model olan kadınlarımızın mentorluk
programlarıyla üniversitelerde okuyan genç kadınlara yol göstermesi
olduğuna inanıyoruz. WE20 TECH projemizle benzersiz bir program
oluşturarak gençlerimize destek vermeyi hedefliyoruz” diyor.
İş dünyasına donanımlı bireyler yetiştirecek
Projenin çıkış noktasının kadınların teknoloji alanında daha fazla
ve daha donanımlı bir şekilde yer almasını sağlamak olduğunun
altını çizen Gökçe Yargan, “Şu an için yalnızca İstanbul ve Ankara ile
sınırlı olan projemizin kapsamını genişleterek her yıl düzenlemeyi
planlıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Programımız dahilinde kişisel etkinlik ve hedefleri belirleme,
efektif iletişim ve doğru soru sorma teknikleri gibi workshoplarımız
olacak. Grup şirketleri olarak, teknoloji ve yazılım dünyasının
öncü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor ve değişen dünyanın
yeniliklerine kendimizi adapte etmeye devam ediyoruz” dedi.
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ASIA LUXE TRAVEL’dan büyük “ÖZBEKİSTAN TANITIM GEZİSİ”
Türkiye’den ünlü YouTuber ve gezi blogger’ları ile gazeteciler ve önemli turizm acentelerinin temsilcilerinden oluşan bir kafile
Özbekistan’ın ilk milli tur operatörü Asia Luxe Travel davetlisi olarak 12 – 17 Şubat 2021 tarihleri arasında Özbekistan gezisine
katıldı!

5 gün süren gezide kafile Özbekistan’da; başta Taşkent, Buhara,
Semerkant olmak üzere çeşitli kent ve merkezlerde önemli tarihi
yerleri gezerken, Özbekistan gelenek ve göreneklerini, meşhur Özbek
yemeklerini ve eğlencelerini deneyimledi. Kafile ayrıca Özbekistan
Turizm Bakanlığı heyetiyle de görüştü.
Kalabalık kafilede; Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz
ve Muhabiri Ahmet Açıkay, TV5’ten Yönetmen Mehmet Ali Kayacı
ve Kameraman Furkan Şişman, Nükleer Düzenleme Kurumu Daire
Başkanı, Kurtuba Turizm Sahibi Hamza Yıldırım, Anadolu Yayıncılar
Derneği Başkanı Sinan Burhan, Sabah Gazetesi Yazarı (Ankara)
Osman Altınışık, Kanal Fırat Genel Müdürü Zeki Akbıyık, Ahmet
Yesevi Yolu Araştırmacısı - Yerli Düşünce Dergisi Yazarı Dr. Fatma
Sönmez, Gazeteci - Yazar Güngör Yavuzarslan, Türkiye Gazetesi
Yazarı Meryem Aybike Sinan (Meryem Gündoğdu), Özbekistan Haber
Sahibi Murat Palavar ve Kameraman Hişam Güney, Uluslararası
Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nden Fırat Aydemir ve İsmail Mansur
Özdemir, Airport Haber’den Ali Kıdık, Ahmet Akkuş, YouTuber Halil
Bekar, YouTuber Mehmet Genç, YouTuber Kerem Gök, YouTuber
Yasir Yılmaz, YouTuber Hüseyin Yılmaz, YouTuber Ali Abdüsselam
Yılmaz, YouTuber Betül İncirkuş, YouTuber Çağatay Avşar yer aldı.
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Asia Luxe Travel Türkiye
organizasyonu ve rehberliğinde
hazırlanan ve Özbekistan’da
görülecek birbirinden güzel
turistik yerlere yapılan
ziyaretlerle renklenen gezi,
Asia Luxe Travel Instagram ve
Facebook hesaplarından an be an
paylaşıldı.
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Alev avcısı
meleklere zorlu
eğitim
Antalya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine
yeni katılan 6 kadın itfaiyeci
görevine başladı. ‘Erkek mesleği’
diyenlere inat itfaiyeci olan 6
kadın zorlu bir oryantasyon
eğitimi alıyor. Kimi çocukluk
hayalini gerçekleştirip, kimi de
itfaiye şehidi babasının yolundan
giden kadın itfaiyecilerin
tek amacı hayat kurtarmak
ve kadınların her mesleği
yapabileceğini kanıtlamak.

Antalya merkezde ve ilçelerde gece gündüz hizmet
veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı,
İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek
Okullarından mezun olan 100 itfaiye eri görevine
başladı. Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan
6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte
oryantasyon eğitimi alıyor. Antalya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni
erlerin katılmasıyla 21’e yükseldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye
İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler;
teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve
kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç
ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri
konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık
yapıyor. Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla
göz dolduran kadın itfaiyeciler, kadınların her
mesleği yapabileceğini kanıtlıyor.
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Betül Erdal: “Çocukluk hayalim gerçek oldu”
İnsan hayatını kurtarmanın kutsal bir meslek olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Betül
Erdal “Çocukluğumdan beri insanların ve hayvanların hayatına dokunmak ve onlara
yardım eli uzatmak istemiştim. Bu mesleği seçmemde ve ilerlememde en büyük sebep
bu oldu. Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, siz müdahalede bulunuyorsunuz.
Sınavlar sonucunda hayallerim gerçek oldu ve Antalya İtfaiyesi’nde çalışmaya
başladım. Bu alımı yaparak biz kadınlara destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Seda Özyurt: “Başkan Böcek kadının gücüne inandı”
‘Kadından itfaiyeci olur mu hiç, hortum taşımak kolay mı’ tarzında çok söylem
duyduklarını ama mesleğin güçlüklerinin üstesinden gelebileceklerini ifade
eden 23 yaşındaki Seda Özyurt, “Üniversitede itfaiyecilik bölümü mezunuyum,
çocukluğumdan beri de hayalim insanların hayatını kurtarmak. İki haftadır burada
erkek meslektaşlarımızla bire bir aynı eğitimleri alıyoruz. Canımızı feda edercesine
bu eğitimleri yapıyoruz. Başta bizlere bu mesleği yapamazsınız, hortumları
kaldıramazsınız diyenler çok oldu. Ama biz hiçbirini dinlemedik. Kadınlara bir şans
tanıdığı için ve bizim gücümüzü hafife almadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Nurhan Erol: “Baba mesleğini tercih ettim”
Baba mesleğini tercih ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı’nda itfaiye eri olarak göreve başlayan Nurhan Erol, “Babam itfaiye şehidi.
Onun meslek hikayeleriyle büyüdüm, o nedenle de baba mesleğini tercih ettim. Güçlü
olduğumuza inanıyoruz. Erkek meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mücadele
verip Antalyalılara hizmet vereceğiz” dedi.

Betül Erdal

Seda Özyurt

Merve Nurtoy: “Hortumu bile taşıyamazsın”
Seher Özdemir meslek seçimlerindeki ön yargıdan yakındı. Merve Nurtoy da
“Büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan hatta hemcinslerimiz bile çok tepki gösterdi.
'Erkek işi yapamazsın, yangına gitmek kolay mı o hortumu taşımak kolay mı, oturun
eviniz de' diye. Ama biz oturmadık kadının her işi yapabileceğini göstermek için
çalıştık ve buradayız” diye konuştu.

Nurhan Erol
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VALİ YAZICI ANTALYA OSB
FİRMALARINI ZİYARET ETTİ
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile birlikte Ar-Ge
Merkezi bulunan Bölge firmalarını ziyaret edip üretim
süreçleri ile sektörlerin durumu hakkında bilgi aldı. Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy ile Antalya OSB Bölge
Müdürü İlhan Metin de ziyaretlere eşlik etti.

Günün ilk ziyaretini sektörünün en büyük ihracatçı sanayi
kuruluşu Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt
Tic. AŞ’ye yapan Vali Yazıcı ve Başkan Bahar, şirket Yönetim
Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi ve Başkan Vekili Mustafa Çakal
ile birlikte fabrikayı gezip çalışanlar ile sohbet etti. Ankutsan’ın
ardından Antalya’nın önemli markalarından biri olan Yörükoğlu
Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ’nin tesislerine geçen Vali Yazıcı ve
Bahar’a, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Bulut, Ali Erdinç
Yörükoğlu ve Ali Bulut eşlik etti. Günün son ziyaretini soğutma
sektörünün öncü konumdaki uluslararası markalarından biri
olan Cantek Soğutma Makinaları Tur. San.ve Tic.AŞ’ye yapan
Vali Yazıcı, Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan
Karaca’dan sürdürdükleri Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Antalya’nın turizm kadar sanayisi ile de öne çıkan bir şehir
olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, “Antalya’mız turizm kadar
önemli bir sanayi üssü konumundadır. Şehrimizde turizmi
besleyen birçok alt sanayi kolu mevcut. Ayrıca Türkiye’nin en
büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan birçok firma,
Antalya OSB’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da şehrimizin
üretim sanayinde de ne kadar başarılı işler çıkarttığının önemli
bir göstergesidir. Bu sebeple Antalya OSB’deki tüm firmalarımız
bizim için çok önemli ve değerlidir. Bölgedeki tüm firmalarımızın
başarılarının artarak devam etmesini dilerim” dedi.
Pandemi süresince Antalya OSB’de üretimin aralıksız sürdüğünü
belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Sayın Valim Bölgemize
ve firmalarımıza her türlü desteği, büyük bir özveri ile
sağlamaktadır. Kendisinin de belirttiği üzere zorlu pandemi
koşullarında üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi
için her türlü imkanı sunmuşlar, gerekli tedbirlerin alınıp
halk ve çalışan sağlının korunmasına büyük bir hassasiyetle
yaklaşmışlardır. Koşullar her ne olursa olsun ülkesine ve
milletine hizmet etmekten vazgeçmeyen sanayicilerimize ve
çalışanlarımıza, onlara bu yolda her türlü desteği ve imkanı
sağlayan Sayın Valimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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Mehmet Arıöz, Davut Çetin’i ziyaret etti
Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ve heyeti,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Vakıfbank’ın kredi
çalışmaları ve projelerini dinleyen Başkan Davut Çetin,
Arıöz’e ATSO üyelerinin kredi talep ve önerilerini aktardı.
Pandemiden en çok Antalya ekonomisinin etkilendiğini söyleyerek
sözlerine başlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Kent olarak turizmde
zirveyi yaşadığımız 2019 yılının ardından dünyayı etkisi altına alan
COVID 19 pandemisi dolayısıyla ekonomik anlamda kayıp bir yılı
geride bıraktık. Antalya’nın turizme bağlı ekonomisi bu süreçte çok
büyük bir hasar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Antalya için artık
bu yılın toparlanma yılı olmasını istiyoruz. Bu toparlanma sırasında
bankalarımıza da çok büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.
Vakıfbank olarak pandeminin başından bugüne kadar ellerinden
gelen desteği sağladıklarını ifade eden Bölge Müdürü Mehmet
Arıöz, “Şimdi de üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetlerini
desteklemek amacıyla 40 milyar TL’lik bir kredi paketini hayata
geçirdik” dedi.
Arıöz, Yeni kredi ile imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün
üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere
stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara TL ve
döviz olarak düşük faizli finansman desteği sağlanacağını belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Meral
Akşener’i Ankara’da ziyaret etti
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Millet İttifakı
ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Ankara’da
ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Kadın Girişim Kooperatifi
turunç ürünlerinin hediye edildiği Genel Başkan Akşener,
başarılı çalışmaları dolayasıyla Ümit Uysal’ı kutladı.

Başkan Uysal, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve
Muratpaşa Belediyesi Spor ve Sağlık İşleri Koordinatörü Yusuf Emre
Ertugan’la Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Uysal
ve Ertugan, Ankara’da İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve Genel
Başkan Akşener’le bir araya geldi.
Başkan Uysal, Akşener’le görüşme öncesinde Teşkilat Başkanı Koray
Aydın, Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun ve Mali İşler
Başkanı Ümit Dikbayır’ı ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyaretlerinde, son
bir yılı pandemiyle mücadeleyle geçen belediye çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Başkan Uysal, Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşmelerinin
ardından Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’le bir
araya geldi. Başkan Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirdikleri projeleri
Akşener’le paylaşırken 2021 hedeflerini de aktardı. Görüşmede
Akşener, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve
başarılı çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal’ı kutladı. Başkan Uysal,
ziyaretin sonunda Muratpaşa Belediyesi’nin yayımladığı Yörük kültür
araştırmaları ve Yörük öykülerinden oluşan kitap setiyle birlikte
Muratpaşa Belediyesi’nin turunçlarından Antalya Kadın Girişim
Kooperatifi’nin yaptığı ürünleri hediye etti.

72 aya kadar 1 yıl ödemesiz kredi
Politika faizine endeksli Çıpa Kredisi’nin 12 ay ile 72 ay arasında
değişik vadelerle kullandırıldığını ifade eden Bölge Müdürü Arıöz,
“Kredileri 3 başlık ile sunuyoruz. Çıpa Opex İşletme Kredisi ile
firmanın, faaliyetlerine devam etmek amacıyla verdiğimiz ihtiyaç
kredisi. İkinci olarak Çıpa Makine ve Araç Alımı Kredisi ile firmanın
yapacağı makine alımı ile faaliyetlerinde kullanılmak üzere alacağı
araçlara destek sağlıyoruz. Son olarak da Çıpa Proje Kredisi ile
firmaların, kapasite artışı, büyüme/genişleme, yeni yatırım gibi
projelerinde ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamak amacıyla
yanlarında olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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Vali Ersin Yazıcı Başkan Böcek’i
ziyaret etti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Vali Yazıcı, Başkan Böcek’e
geçmiş olsun dileklerini iletirken, tüm dünyanın Coronavirüs
salgınından bir an önce kurtulmasını diledi. Vali Yazıcı ve
Başkan Böcek, ziyarette pandemi sonrası Antalya turizm
hedefleri ve projeleri konusunda görüş alışverişi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin
Yazıcı’yı ASAT Genel Müdürlüğü binasındaki makam odasında
ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel
Tuncer ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da ziyarette bulundu.
Vali Yazıcı, ziyarette her şeyin başının sağlık olduğunu belirterek,
“Antalya’mız da, Türkiye’miz de, tüm dünya da bu sıkıntılardan
kısa zamanda kurtulur inşallah” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Vali
Yazıcı’nın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür
etti. Antalya için hızla çalışmalara başladığını belirten Başkan
Böcek, “Siz de bu hastalığı atlattınız. Size de geçmiş olsun. Hastane
sürecimde de beni yalnız bırakmadınız. Yakından takip ettiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi her işin başı sağlık. Biz de
bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın da sağlığını
düşünerek çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Antalya’yı
ileriye taşıyacak çalışmalarımıza tüm ekibimle devam ediyoruz”
dedi.
Başkan Böcek, ziyarette pandemi sonrası Antalya turizm hedefleri
ve projeleri hakkında da görüşme ve değerlendirme yaptıklarını
belirterek, “26 yıllık siyasi hayatım boyunca Antalya’ya hizmet
etmekten şeref duydum. Sayın Valimiz başta olmak üzere Antalyalı
hemşerilerimin de desteği ile ‘Biz birlikte yaparız’ anlayışıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ziyaretin ardından ASAT Genel
Müdürlüğü binasında çeşitli birimleri dolaştı. Vali Yazıcı’ya
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve ASAT
Genel Müdürü İbrahim Kurt eşlik etti. Kurumun çalışmaları
hakkında bilgiler alan Vali Yazıcı ASAT’ın uzaktan takip ve kontrol
sistemi olan SCADA birimini de ziyaret ederek işleyiş hakkında
bilgi aldı.
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Yabancı çalışanda kayıt dışı sorunu
Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneği
(TEEYAD) yönetimi, derneğin kuruluşunun ardından ilk
ziyaretini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO)
gerçekleştirdi.

Başkan Esen’den Komutan
Başoğlu’na ziyaret
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya İl
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu
ziyaret etti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı
Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve
Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin’in yer aldığı görüşmeye TEEYAD
Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Arı ve Yönetimi katıldı.
Pandemi döneminde işlerinin tamamen durduğunu ifade eden
TEEYAD Başkanı Oktay Arı, “Sektör olarak bu süreçte en ufak bir
çalışmamız olmadı. İşlerimiz tamamen durdu. Kasalarımıza herhangi
bir gelir koyamadık. Eğlence ve etkinlik yatırımcıları olarak çok zor
bir dönem yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Antalya turizminin bugünlere gelmesinde en büyük paylardan
birinin eğlence ve animasyon olduğunu ifade eden Arı, “Dernek
olarak turizm sektörü içerisinde etkimizin ne kadar yoğun olduğunu
göstermek istiyoruz” dedi. ATSO’nun kentin en önemli sivil toplum
örgütü olduğunu da söyleyen Arı, “Bu anlamda derneğimizin ilk
ziyaretini de ATSO’ya gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün bugün
aktardığımız sorunlarını da Davut başkanımızın yakından ilgilenerek
duyuracağına eminiz” dedi.
ATSO, sorunu Ankara’ya taşıyacak
Sektörün sorunlarını çok yakından bildiğini ifade ederek sözlerine
başlayan Başkan Davut Çetin, “Yabancı çalışanlar turizmin her
alanında ihtiyaç duyulan personeller. Ancak özellikle SPA, etkinlik,
eğlence ve animasyon kısmında Türk çalışan bulma konusunda
büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu konuyu geçtiğimiz yıllarda Kültür ve
Turizm Bakanımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza
anlatarak çözüm sağlamıştık. Bugün sadece turizm sektöründe değil
pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancı vatandaşların kayıt
içine alınması için böyle bir çalışma yapılması uygun olacaktır. Bu
konuda en kısa sürede Ankara’ya giderek durumu Bakanlarımıza
aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu
makamında ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,
Başoğlu’na Konyaaltı’nı simgeleyen özel bir plaket hediye etti.
Başkan Esen, jandarmanın halkın can ve mal güvenliği için 7 gün
24 saat usulüne göre görev yaptığına dikkat çekerek, “İl jandarma
komutanımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Jandarmamızla,
Konyaaltı’nda güzel bir koordinasyonumuz var. Komutanımıza
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’da ziyaretten
memnuniyet duyduğunu belirterek, Başkan Esen’e teşekkür etti.
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ANTALYA OSB PANDEMİ DÖNEMİNDE DE DURMADI
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Covid-19 salgını nedeniyle dijital platformda toplantılarını gerçekleştirmeye
devam ediyor. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ANSİAD üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen ANSİAD 12. Online Toplantısı’nın konuğu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı & ANSİAD
Üyesi Ali Bahar oldu.

Toplantıda, “Pandemi Dönemi Antalya OSB ve Kent
Ekonomisi” konuşuldu. ANSİAD’ın bu yıl yapacağı
etkinliklerinin temasının çevre ve iklim değişikliği
olacağını dile getiren Başkan Akıncı, “-İnsan dünya
için, insan yaşam için- diyerek bir motto belirledik.
Daha yaşanabilir bir hayat ve içinde yaşanabilir
bir dünya için kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz.
Dünyanın insan için olmadığının, dünya yoksa insanın
da olmayacağının bilinciyle yaşanabilir bir çevreyi
vurgulamak istedik. Bu anlamda da tüm yıla yayılan bir
eylem planıyla ANSİAD olarak çalışacağız” dedi.

Akın Akıncı

Ali Bahar
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2002 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren, 160’ın
üzerinde ülkede 9 bin 500 şirket ve 3 binin üzerinde
üyesiyle dünyanın en büyük sürdürülebilir inisiyatifi
olan UN Global Compact’ın ANSİAD olarak Türkiye’deki
resmi üyesi olduklarını kaydeden Başkan Akıncı,
pandemi döneminin büyük bir şok etkisi yarattığını
kaydetti. Akıncı konuşmasında; “Antalya OSB’de
özellikle geçmiş dönem başkanlarımız taş üstüne taş
koydular ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Ali
Bahar Başkanla ve yönetimiyle beraber organizenin
şehirle bütünleşmesi, sanata, spora katkısıyla birçok
gelişim gördük. Teknopark gibi çok cidi bir yatırım
yaptılar. Bir teknik liseyi sahiplendiler ve onu ayağa
kaldırdılar. Şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar
koyduğunu hep beraber görüyoruz. Bölgenin Yönetim
Kurulu Başkanı’nın bizden biri olan Ali Bahar
olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Başkan Akıncı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Önceki tüm
başkanlarım, yönetim kurullarım o kadar çok hizmet
etmişler ki Antalya Organiz Sanayi Bölgesi’ne, o kadar
güzel şeyler yapılmış ki, bundan sonra bizim için
bunların üzerine sadece vizyon yazmak kaldı. Bu
yüzden bütün bu güzel sözlerinizi kendi üzerimize
almaktansa önceki yönetimlerimize, başkanlarımıza
iletiyor, kendilerini saygıyla anıyorum” dedi.

Mira’nın hayali gerçek oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi 9 yaşındaki Mira’nın
hayalini gerçeğe dönüştürdü. Mira, derelerin taşıdığı
çöplerin denize ulaşmasını engelleyen bir proje
resmederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’e gönderdi. Mira’nın yaptığı resmi ve yazdığı
mektubu alan Başkan Böcek ekibini toplayarak Mira’nın
hayali olan “Yüzey suyu atık kapanı” projesinin hayata
geçirilmesi için talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi
Türkiye’de benzeri uygulanmayan bir ilki hayata
geçirerek hem Mira’nın hayalini gerçekleştirdi hem de
Akdeniz’in mavi sularının kirlenmesini engelledi.

Lokman Atasoy

Konyaaltı İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mira Alemdar hayalindeki
projeyle hem büyüklerine örnek oldu, hem de doğanın korunmasına
katkı sağladı. Anne ve babasıyla sık sık doğa gezilerine çıkan,
Akdeniz’in mavi sularında yüzen ve dalış gerçekleştiren Mira,
insanlar tarafından doğaya atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik ve çok
sevdiği deniz canlılarının zarar görmesi üzerine harekete geçti. Resim
yapmayı çok seven Mira, kirli bir derenin önüne çöplerin denize
ulaşmasını engelleyen elekler çizdi. Mira bununla da kalmayarak
bir mektup yazdı ve babasından bunu Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’e ulaştırmasını istedi. Baba İsa Alemdar, Mira’nın
isteğini yerine getirerek mektubu ve resmi Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderdi. Mira’nın mektubunu okuyan Başkan Muhittin Böcek ise
çocuklara olan sevgisi ve onların fikirlerine verdiği önem neticesinde
çevre hassasiyeti ile dikkat çeken Mira’nın resmettiği projenin hayata
geçirilmesi talimatını verdi.
Türkiye’de ilk
Mira’nın hayalini gerçeğe dönüştürmek için Başkan Muhittin Böcek’in
talimatıyla çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü

ile Fen İşleri Daire Başkanlığı Türkiye’de ilk olan bir projeyi hayata
geçirdi. Çalışma kapsamında Konyaaltı Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2
derelerinin içine beton bloklar yerleştirildi. Bu bloklarda yer alan
kanallar önüne konulan fileler yardımıyla derelerden taşınan fiziksel
atıkların ve deniz çöplerinin denize ulaşmadan tutulması sağlandı.
Başkan etkilendi
Mira’nın resminden ve yazdığı mektuptan çok etkilendiğini söyleyen
Başkan Böcek, Mira’yı ailesini ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman
Atasoy’u makamında kabul ederek görüştü ve tebrik etti. Başkan
Böcek, “Ülkemizin geleceği olan gençler geleceğimizin teminatıdır.
Mira’nın mektubunu okuduk. Fikir çok hoşumuza gitti ve tüm
ekibimle bu projenin gerçekleşmesi için destek verdim. Güzel
kızımıza hem derslerinde hem de çevreye duyarlı çalışmalarında
başarılar diliyorum. Ailesine ve öğretmenlerine böyle duyarlı bir
çocuk yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Denizin altı Dünyada gördüğüm manzaradan daha güzel” diyen
Mira ise projesinin gerçeğe dönüşmesinden büyük bir mutluluk
yaşadı.
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Konyaaltı Müzik
Akademisi, Antalya’yı
dünyada gururlandırdı
Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Müzik
Akademisi bünyesinde eğitim gören 10
öğrenci, müzik alanında dünyanın saygın
uluslararası belgelendirme sistemi olan
London Collage Of Music (LCM) sertifikası
almaya hak kazanarak Antalya’nın gururu
oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in
‘Konyaaltı’nda Müzik Var’ projesi kapsamında
hayata geçirdiği Konyaaltı Belediyesi Müzik
Akademisi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Müzik Akademisi öğrencilerinden 10’u, 21 kişilik
kontenjana sahip Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na
girmeyi başarırken, 3 öğrenci de Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarını
kazandı. Çalışmalarını büyük bir azimle sürdüren Müzik
Akademisi öğrencileri, uluslararası bir kuruluştan son derece
önemli bir sertifika almayı başardı. Müzik alanında dünyanın en
saygın uluslararası belgelendirme sistemi olan London Collage Of
Music (LCM) sınavına keman, piyano, flüt ve bateri branşlarında
hazırlanan 10 öğrenci, bu sertifikayı kazanarak önemli bir başarı
yakaladı.
Başkan Esen: “Gururlandık”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’nın gururu olan
Müzik Akademisi öğrencilerini tebrik etti. Öğrencileri eğitim
gördükleri Kadın Sanat ve Eğitim Lokali’nde ziyaret eden Esen’i
öğrenciler, Vivaldi’nin ‘D Majör’ eseriyle karşıladı. Öğrencileri
alkışlayan Başkan Esen, onlara başarı belgesi verdi. Öğrencileri
başarılarından dolayı kutlayan Esen, onların başarılarıyla
gururlandırdıklarını söyledi.
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Seleksan Anaokulu’nun
temelleri atıldı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çankaya
Mahallesi’nde hayırsever Fatih Selek ile yapımına
başlanacak anaokulunun temel atma törenine
katıldı. İlçesine kazandırılacak 4 derslikli Seleksan
Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşan
Başkan Tütüncü, “Bugün ilçemizde okul öncesi
eğitimine yeni bir yuva daha kazandırıyoruz.
Hayırseverimiz Seleksan Şirketi’ne şükranlarımızı
sunuyoruz.” dedi.

Masa Dağının Antalya’nın en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğuna
değinerek konuşmasına devam eden Tütüncü, “Burası hem deniz
manzarası, hem Toroslar’ın büyüleyici güzel manzarası, hem de
gün doğumlarının, günbatımlarının muhteşem bir ilahi tablo olarak
sergilendiği, muhteşem bir vaktin yaşandığı güzel bir ortamı sunuyor
bize… Ayrıca depremle ilgili endişelerin çok arttığı dönemlerde jeolojik
bakımdan şehrimizin en sağlam bölgesi de ismi üstünde Masadağı,
Çankaya Mahallesi geliyor." diye konuştu.

VAKIFBANK BÖLGE YÖNETİMİ
BAŞKAN BAHAR’I ZİYARET ETTİ
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank Akdeniz
Bölge Müdürlüğü’nün üst düzey yetkililerinden oluşan
heyeti konuk etti. Toplantıda Vakıfbank’ın, sanayicilerin
finansmana erişimini kolaylaştıracak, düşük faizli Çıpa
Kredisi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ve şube
müdürlerinden oluşan heyet, Antalya Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret edip sanayicilerin
finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni ürünleri hakkında
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Kamu bankalarının pandemi döneminde sağlık çalışanları kadar
özveri ile çalıştığını ve iş dünyasına önemli destekler sağladığını
aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Pandeminin ilk döneminde
alınan kredilerin 6 ay ödemesiz 3 yıl vade yerine, 1 veya 2 yıl
ödemesiz 5 ya da 7 yıl vadeli olması gerektiğini defaatle belirtmiştik,
bu vesileyle ön görümüzü bir kez daha yineliyoruz. Ayrıca kredilerin
düşen ciroya göre, terzi işi bir yaklaşımla verilmesi gerektiği dikkat
çektiğimiz bir diğer önemli detaydı. Devletimiz ilave Kredi Garanti
Fonu Destekli İşletme Kredileri ile bu süreyi ileri atabilmek adına çok
doğru bir süreç başlatmıştır. Vakıf Bank’ın sanayicinin finansmana
erişimini kolaylaştıracak, dolayısıyla da üretimin, yatırım ve
istihdamın artmasına vesile olacak bu hamlesini, memnuniyetle
karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. Özellikle yatırım
kredilerinin 72 ay vadeli sunulması çok değerlidir. Bu, istihdam

artışına katkı sağlayacak önemli bir unsurdur” dedi.
Sanayicilere sunulacak kredi seçenekleri hakkında da bilgi veren
Arıöz, üç farklı destek paketinin bulunduğunu belirterek “Çıpa
Opex İşletme Kredisi, firmanın faaliyetlerine devam etmek amacıyla
yapmak zorunda olduğu hammadde alımı, kira, maaş ödemesi, vergi/
SGK ödemesi, fatura ödemesi, çek ödemesi gibi harcamalarının
finansmanına yönelik olarak fatura, proforma fatura, sözleşme vb.
belgeler karşılığında azami 18 ay vadeli taksitli işletme ihtiyaç kredisi
olarak kullandırılabilecektir. Çıpa Makine ve Araç Alımı Kredisi,
firmanın yapacağı makine alımı ile faaliyetlerinde kullanılmak üzere
alacağı her türlü ticari araç alımının finansmanına yönelik olarak 12
aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak
kullandırılabilecektir. Çıpa Proje Kredisi ise firmaların, kapasite artışı,
büyüme/genişleme, yeni yatırım gibi projelerinde ihtiyaç duyacakları
finansmanı sağlamak amacıyla kullandırılabilecektir. Bu kapsamda
akreditif ihtiyacı olması halinde akreditif de açılabilecektir. TL
krediler, azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 72
ay vadeli kullandırılabilecektir” ifadelerini kullandı.
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İsmail Baha Sürelsan
Konservatuvarı
Türk Halk Müziği
Kadınlar Korosu kurdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha
Sürelsan Konservatuvarı, Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in
talimatıyla kadına yönelik şiddetin arttığı
günümüzde bir farkındalık oluşturmak
amacıyla Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu
kurdu. Konservatuvar tarihinin ilk Türk
Halk Müziği Kadınlar Korosu çalışmalara
başladı.

Bünyesinde birçok koroya ev sahipliği yapan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı;
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kadın ağzı türküler
seslendirerek, kadına yönelik şiddetin arttığı günümüzde bir farkındalık oluşturmak
amacıyla Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kurdu. Koro Şefliğini Ahmet Yiğit Aktı’nın
yaptığı; kadrosunda çalışan kadınların yanı sıra ev hanımlarının da yer aldığı kadınlar
korosu pandemi kuralları çerçevesinde çalışmalara başladı. Koro, ilk konserini 8 Mart
Kadınlar Günü’nde vermeyi hedefliyor.
Koro Şefi Yiğit Aktı düşüncelerini ifade ederken; “Büyükşehir çatısı altında 30 yıllık
konservatuvar tarihinde ilk kez Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu kuruldu. Çok
önemsiyoruz. Başkanımıza halk kültürümüze ve halk müziğimize verdiği destek için
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MUSTAFA MUHAMMED,
DOĞAYI KORUMA PROJESİNİ
MANAVGAT BELEDİYESİ’NE
TESLİM ETTİ
Manavgat Ali İhsan Barut İlköğretim Okulu 3’ncü
sınıf öğrencisi Mustafa Muhammed Gayretli, “Doğayı
Koruma Planım” adlı projesini teslim etmek amacıyla
Manavgat Belediyesi’ni ziyaret etti. Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e hitaben yazdığı
mektupta projesini anlatan Muhammed Gayretli
ve babası Mehmet Gayretli’yi belediye başkan
yardımcıları Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu
ağırladı.

Küçük Mustafa, projesini uzun uzun başkan yardımcılarına
anlattıktan sonra teslim etti. Kafasında kurguladığı geri dönüşüm
planının resmini de çizen küçük öğrenci, bu yolla doğayı
korumak istediğini vurguladı. Gayretli, doğaya sahip çıkma
bilinciyle çalışmalar yapmaya devam edeceğini de söyledi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen projeyi teslim
alan belediye başkan yardımcıları ise, Muhammed’in projesini
oldukça anlamlı bulduklarını söyledi. Projeyi Manavgat Belediye
Başkanı Şükrü Sözen’e hemen ileteceklerini dile getiren başkan
yardımcıları, “Çevre değerlerine her zaman önem veren ve bu
konuda projeler de üretmeye çalışan bir belediyeyiz. Projeyi
başkanımıza ileteceğiz. Öğrencimize duyarlılığından dolayı
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
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Manavgat
Kargıhan’ın
yer teslimini
aldı
Beydiğin Mahallesi’nde
İpek Yolu üzerinde
bulunan tarihi Kargıhan
ve Hamamı’nın
yer teslimi,
Antalya Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
tarafından Manavgat
Belediyesi’ne verildi.

Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi’nde, tarihi İpek Yolu üzerinde
bulunan Kargıhan ve Hamamı, geçtiğimiz günlerde Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürü
Hüseyin Coşar ile yapılan imza töreniyle 36 yıllığına kiralama
yöntemiyle Manavgat Belediyesi’ne devir edilmişti. Devirin
ardından Manavgat Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları
Hakime Yılmaz, Levent Ardıç ve birim müdürleri yerinde inceleme
yapmak ve yer teslimini almak amacıyla Kargıhan’a gitti. Yer
teslimi ve inceleme gezisine Antalya Vakıflar Müdürlüğü yetkilileri
ve Beydiğin Mahallesi muhtarı Süleyman Duman da katıldı.
Yer teslim protokolü imzalandıktan sonra Manavgat Belediyesi
yetkilileri, çevre düzenlemesi ve gerekli tadilat çalışmaları için tarihi
Kargıhan’da inceleme gerçekleştirdi. Tarihi Kargıhan ve Hamamı’nda
çok yakında restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının
gerçekleştirileceği belirtildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü
Sözen, “Kültürel mirasımızı korumak ve sahip çıkmak amacıyla
yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Antalya
Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yer teslim protokolünü
imzalayarak tarihi Kargıhan’ı Manavgat Belediye’mize kazandırdık.
Eşsiz güzellikte olan tarihi yapımızı, restorasyon, onarım ve çevre
düzenlemesi çalışmalarıyla daha fonksiyonel hale getirerek yerli ve
yabancı misafirlerimizin ziyaretine açacağız.” dedi.
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Cansel Tuncer Kent
Konseyi’nin konuğu oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Cansel Tuncer, Baş Danışman Cem Oğuz ile
birlikte Kent Konseyi’nin konuğu oldu. Kent
Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan
Genel Sekreter Tuncer, Başkan Muhittin Böcek’in
planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda
çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Antalya Kent Konseyi Yürütmek Kurulu üyeleri, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Baş Danışman Cem
Oğuz’u ağırladı. Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, yüz yüze gelip
Antalya için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde
bulunmak üzere bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. “Antalya Kent
Konseyi bizim çok önemli bir dinamiğimiz” diyerek söze başlayan
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise “Antalyalı
olmak adına, Antalya’yı önemsediğimiz ve değerinizi bildiğimiz için
Kent Konseyi olmazsa olmazımız. Her zaman her anlamda Kent
Konseyi’ne desteğe hazırız” dedi. Tuncer’in konuşmasının ardından
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları
anlatan bir film izlendi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Semanur Kurt da Genel
Sekreter Cansel Tuncer’e Kent Konseyi’nin oluşumu ve çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Kurt, Kent Konseyi’nin Antalya için yararlı
çalışmalar yapılmasına öncülük ettiğini belirterek, kamu
kaynaklarının doğru kullanılması için de çaba harcadıklarını söyledi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de Büyükşehir Belediyesi’nin
proje ve çalışmalarıyla ilgili Genel Sekreter Tuncer’e önerilerini dile
getirdiler.
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CORENDON SPORT
TALKS’UN BİRİNCİ BÖLÜM
KONUĞU VASILIJIE MICIC
OLDU
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınına rağmen
spor kulüplerine destek veren Corendon Airlines,
yepyeni bir iletişim projesi başlattı. Sponsorluk
yatırımlarının sürdürülebilir iletişimi için hayata
geçirilen ve Youtube’ta yayınlanan Corendon
Sport Talks, gençlerimiz için ilham kaynağı
olabilecek sporcuları ve spora değer katan kişileri
ağırlayacak.

Corendon Airlines yeni projesi, Corendon Sport Talks’un ilk bölümü
Türkiye’de maç anlatan ilk ve tek kadın spiker Başak Koç’un
moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve ilk konuğu Anadolu Efes’in oyun
kurucusu Vasilije Micic’i oldu. Basketbol kariyerinin yanı sıra kendisi
hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Micic, Corendon Sport Talks’un
ilk bölüm konuğu olmanın da kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Spor
tutkunları, Vasilije Micic’in konuk olduğu Corendon Sport Talks’un ilk
bölümüne Corendon Airlines’ın Youtube kanalı üzerinden ücretsiz bir
şekilde, İngilizce - Türkçe altyazılı ve işaret dilinin de yer aldığı şekilde
ulaşabiliyor.
Programda, Corendon Airlines’ın Anadolu Efes Spor Kulübü’ne verdiği
desteğin oyuncular için çok büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan
Vasilije Micic, spor tutkunları için önemli açıklamalarda bulundu.

Gazipaşa-Alanya Tailwind’in ilk
Tahran uçuşunu karşıladı
Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind Havayolları’nın
İran’ın başkenti Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu
törenle karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı
ile Tahran İmam Humeyni Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar
dün (Cuma) gerçekleştirilen ilk seferle başladı. Tailwind Havayolları
ilk etapta 12 Mart’a kadar Boeing 737-400 tipi uçaklarla karşılıklı altı
sefer düzenleyecek.
TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Bugün Tailwind
Havayolları’nın Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi
tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.
Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın
koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza,
tur operatörlerine, yerel yönetim ve STK’larla tüm paydaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın
artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi
karşılamayı umuyoruz” dedi.
2021’de havayollarının planlamalarına göre bugün itibariyle
Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 12 havayolunun 11 ülkedeki 18
destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.
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Beste Sue ilk single çalışması ile yeni
neslin sesi olmaya hazırlanıyor
Beste Sue’nun ilk single çalışması olan “New Generation” tüm dijital platformlarda
müzikseverleri bekliyor. BİLGİ Music Label (BML) etiketiyle yayınlanan single ile Beste
Sue, yeni neslin ve bu çağa ait olan, ona ayak uydurmaya çalışanların kendilerinden
parçalar bulabileceği bir çalışma sunuyor.
“New Generation”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü müzik paylaşım mecrası
BİLGİ Music Label (BML) etiketiyle 12 Şubat tarihi itibariyle dijital platformlardaki yerini
aldı. Sanatçı Beste Sue’nun ilk single çalışması “New Generation”, alışılmışın izini süren
bir manifesto ve yeni nesli kendi kelimeleriyle anlatan bir öz eleştiri olarak öne çıkıyor.
Sanatçı ilk single çalışmasında, bu çağa ait olan veya ona ayak uydurmaya çalışan herkesin
kendinden bir parça bulabileceğini söylüyor. Bestesi ve sözleri kendine ait olan üç yeni
şarkısıyla Beste Sue, yeni neslin sesi olmaya hazırlanıyor.
Söz ve müziği Beste Sue’ya ait olan “New Generation”nın geri vokallerinde İpek Ektaş,
Zehra Ergün ve Bidar, davulda Tunç Berke Köymen, bas gitarda Korel Memilli, elektrik
gitarda İpek Ektaş, klavyede Zeynep Oktar, yaylılarda Ali İsmail Köse yer alıyor. New
Genetarion‘ınmiks ve masteringi ise Ateş Erkoç‘a ait.

KEMAL DOĞULU, PARANOYA’YI
KLİPLENDİRDİ!
Geçtiğimiz haftalarda başarılı çalışmalarına bir yenisini daha
ekleyerek “Paranoya” şarkısını müzikseverler ile buluşturan
Kemal Doğulu, şarkının klibi için kamera karşısına geçti.
Paranoya için Ece Samlı yönetmenliğinde kamera karşısına geçen
Kemal Doğulu, hem eğlenceli performansıyla hem de şık tarzıyla çok
konuşulacak. Doğulu’nun, Junior Post Prodüksiyon imzalı klipteki
“paranoya” halleri ortaya keyifli görüntüler çıkardı.
Paranoya etkisi…
İlk olarak 2007 yılında Hande Yener’den dinlediğimiz şarkının Kemal
Doğulu tarafından yeniden yorumlanması büyük ilgi gördü. Sosyal
medyada kısa süre içinde sıkça paylaşılan şarkı çok beğenildi.
Alim Yapım etiketiyle Kadir Doğulu’nun yapımcılığında piyasaya
sürülen şarkının sözü ve müziği Ertuğ Ergin’e, düzenlemesi ise Semih
Gönder’e ait. Paranoya tüm dijital platformlarda!

Beste Sue Hakkında:
8 yaşında Koroporte’nin üyesi olarak müzik
hayatına adım atan Beste Sue, bu alandaki
eğitimineyse İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda yarı zamanlı klarnet
bölümü öğrencisi olarak başladı. Bu sırada
İstanbul Klarnet Korosu’nda da performans
sergiledi. TRT Radyo-3’te yayınlanan
“Arkadaşım Müzik” programının sunucusu
ve Borusan Klasik Radyosu’nda “Perdedeki
Notalar” programının yapımcısı ve sunucusu
olarak görev alıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Müzik Bölümü mezunu olan Beste Sue, lisans
eğitimi sırasında tanıştığı şarkı yazımı ve müzik
prodüksiyonu alanında, İngilizce popüler müzik
türündeki çalışmalarına devam ediyor.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI
SAMET NOHUT’TAN
MUSTAFA SANDAL DESTEKLİ
İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “AŞK
MAKAMI”
Katıldığı O Ses Türkiye
Yarışması’nda adını
duyuran, Hadise’nin
ekibinden Limburglu
Samet Nohut, ilk
single çalışması “Aşk
Makamı”nı Mustafa
Sandal prodüktörlüğünde
müzik severlerin
beğenisine sunuyor.

Sözü ve müziği Abdullah Buğdaycı, aranjesi ise Hakan Pekinbudak
& Burhan Kafadar imzası şarkının klip yönetmenliğini ise Oğuz
Türkmen üstlendi. Samet Nohut’un genel koordinatörlügü ve
menajerliği ise Tekin Önal tarafından yapılmakta
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