Ayşen Ovalı Binbir

editörden...
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Merhabalar,
Mayıs hepimiz için birçok
anlam taşıyor... Başımızın
tacı annelerimizin sembolik
de olsa kutlanan özel günleri
“Anneler Günü”, Büyük
Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün gençliğe armağan
ettiği 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı ve bu yıl bu
ayın ortasına denk gelen
Ramazan Bayramı… Böylesi
özel bir ay için biz de çok
özel bir sayı hazırlamak adına
kolları sıvadık Nisan ayında…

İmtiyaz Sahibi
Güldal Siğinç
Genel Yayın Yönetmeni
Ayşen Ovalı Binbir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Güldal Siğinç
Görsel Yönetmen
Ecem Ekinci Kılıç

Bayramların görüntüleri sayfalarımıza gelecek ay yansıyacak ama
biz keyifle okumanız ve faydalanmanız dileklerimizle Anneler Günü
için sizlere yardımcı olmak, rehberlik etmek adına, epey bir özel
çalışmalar yaptık…

Katkıda Bulunanlar
Aylin Ayaz Yılmaz
Aziz Topdemir
Begüm Nilüfer Binbir

Şimdiden Ramazan Bayramınızı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Baramınızı
ve tüm annelerin, anne adaylarının Anneler Gününü kutluyoruz.
Gelelim sayfalarımıza…
“Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğumuz, Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy oldu. Kendisini sizlere
tanıtmak, birçok derdinize derman olan çalışmalarını bu sayfalardan
duyurmak bizler için keyifti. Umarız ihtiyacınız olan bilgilere
ulaşırsınız.
“Anneler Günü” dolayısıyla da, zamanla çok iyi anladığımız
annelerimizden bize kalan alışkanlıkları, adetleri, gelenekleri ya da
bizim çocuğumuza aşılayacağımız yenilerini dile getirelim istedik
“Özel” bölümümüzde… Antalya’nın anneleri; bakın annelerinden
bugüne, bugünden çocuklarına aktardıkları ne güzel adetler, ne
anlamlı gelenekler dile getirdiler. İlginizi çekecek bir bölüm olduğuna
inanıyoruz.
Bu ayki konuklarımız arasında Esra Dövücü de var. Esra Dövücü,
SheMall alışveriş merkezi giriş katta yer alan Shoes Point
mağazasının işletme sahibi… Kendisiyle pandemi sürecinde ayakkabı
tercihleri, yeni sezon ayakkabı trendleri ve kendisinin tercihleri
konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Deniz Gözükızıl
Gül Devrim Batı
Gül Yasa Aslıhan
Nurgül Düzenli
Şima Ceren Pak
Tolga Temel
Tuncay Gülcü
Yeşim Özkoç
Zeynep Erturul Budak

Yönetim Yeri
Şirinyalı Mh. Eski Lara Yolu
1539 Sk. Batuhan Apt. No: 4/2
Muratpaşa/ANTALYA
Dağıtım
Turkuaz Ece Dağıtım
Baskı
Kutlu&Avcı Ofset
Form Baskı Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mh. Emrah Cd. Kutlu Avcı

Bunlarla birlikte 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, 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 teşekkürlerimizi iletirken, sizleri yine dopdolu bir InCity
sayısıyla baş başa bırakıyorum.

Plaza No: 17 ANTALYA
T:0242 346 85 85

InCity Dergisi; T.C. yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır. InCity Dergisi’nin isim ve yayın hakkı
Güldal Siğinç’e aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf,

Hoş ve sağlıkla kalın…

harita, illüstrasyon, ve konuların her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Köşe
yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basım Tarihi: 6 Mayıs 2021
Türü: Yerel Süreli Yayın
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Anneler
özel…
Altınbaş stil sahibi
annelerin zevklerine
hitap eden tasarımlar
ile hediye verme
geleneğini bir sanata
dönüştürmeye devam
ediyor.
Anneler günü için hazırladığı
bu özel koleksiyonda, elmas
yüzüklerden, pırlanta kolyelere;
altın küpelerden, renkli taşlı
bilekliklere kadar her yaş ve zevke
uygun takılar yer alıyor.
Annem mutluysa, mutluluk
benimle diyen Altınbaş’ın anneler
günü koleksiyonlarını yakından
görmek için altinbas.com web
sitesini ziyaret edebilir, Altınbaş
Mağazalarına uğrayabilirsiniz.
İnsanların hep en mutlu oldukları
anlara eşlik eden Altınbaş,
anneler gününde de annelerinizin
mutluluğuna ışıltı katmak için
yine yerini almaya hazırlanıyor.

Anneniz bir çay keyfini hak
ediyor!
Anneniz de bir çay sever mi? O halde ona çay severlerin hak
ettiği, damla damla demlenen gerçek çay keyfi için Karaca’dan
Tam Otomatik, Konuşan Çay Makinesi: Çaysever Robo Tea hediye
edin!
Karaca’dan
çayseverleri
heyecanlandıracak
bir yenilik daha…
Çayı tam tadında
otomatik demleyen,
demleyince söyleyen
Çaysever Robo Tea
ile günün her saati
tek tuşa basarak taze
ve lezzetli çay içmek
artık çok kolay ve
keyifli
Annenize hayatı
kolaylaştıran,
yenilikçi ürünleri
ile fark yaratan
Karaca’dan, çayın
gerçek lezzetinin ve
kokusunu hediye edin. Çay yapraklarının aromasının en iyi şekilde
suya geçmesini sağlayan damıtma tekniğiyle çayı demleyen RoboTea,
özlenen gerçek çay lezzetini fincanlara taşıyor.

ANNELERE BAHAR TAZELİĞİ
Stil sahibi
annelerin
vazgeçilmezi
Linens,
banyolara da
kattığı dekoratif
görünümle bu
Anneler Günü’nde
yardımınıza
koşuyor. Şıklığı
kadar yumuşacık
dokusu ve
emiciliği yüksek
yapısıyla konfor
sunan havlular,
annenizin banyo
dekorasyonuna
da arzu ettiği
mükemmel
uyumu
sağlayacak.
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Linens’in banyo grubunda yer alan
havlular, nakışın zarafeti, renklerin
bütünlüğü ve özgün tasarımıyla
banyolarda fark yaratıyor. Linens
havlular, banyolara renk ve desenlerin
harmonisiyle şıklık katarken, yumuşacık
yapısı ve emiciliğiyle yüksek konfor
sağlıyor. Pamuğun doğallığıyla üretilen,
özel nakışlarla süslü havlu koleksiyonu
banyoların ruhunu değiştiriyor.
Banyo grubundan nevresim takımlarına
yatak örtülerinden aksesuarlara ve
mutfak grubu ürünlerine kadar pek çok
ürünü görmek ve incelemek için
www.linens.com.tr‘yi ve Linens
mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

AVEDA ile;
ANNE gibi
doğal saçlar...
Annenize Aveda’nın doğal
içerikli, vegan ve yüksek
performanslı saç bakım
ürünleriyle sürdürülebilir bir
hediye verin.

Matilda

Bu yılı anneniz için maske yılı
yapın. Botanical Repair Hafif ve
Zengin Dokulu Maskeler ile yoğun
bir saç onarım bakımı uygulayın.
Gücünü bitkilerden alan Botanical
Repair Yıpranmış Saçlar için Onarım
Maskeleri, sadece bir kullanımdan
sonra dahi gözle görülür şekilde
daha yumuşak, daha parlak ve daha
canlı saçlar için anında güçlendiren
ve saç içinde bağ oluşturan lüks
bir krem formüle sahiptir. Invati
Advanced Yoğun Dolgunlaştırıcı
Maske ile saç dökülmesi ve incelmiş
saç teli problemi yaşayan annelerinizi
şımartmaya devam edin. Bu % 98
doğal türevli maske, saç derisini
derinlemesine besleyerek annenize
anında daha dolgun saçlar sunar.
Aveda’nın Cherry Almond Saç ve
VücutBakımı ile annenizin hem
saçlarına hem de cildine yumuşaklık
ve parlaklık hediye edin. Kiraz çiçeği
özü ve badem yağı içeriğiyle saçınızı
ve cildinizi yumuşatırken, içerisinde
yer alan 38 adet saf çiçek ve bitki
özünden oluşan ikonik tatlı çiçek
aromasını deneyimleyin.
Aveda’yı seçtiğinizde, sevgi dolu ve
çevreye özen gösteren bir hediye
vermiş olursunuz. Bu Anneler
Günü'nde annenize sevgi dolu
bir bakım hediye edin ve her şeyi
yapabilen kadınları kutlayın.

Bu Anneler Günü’nde Aveda’nın çevreye özen gösteren, sürdürülebilir kişisel bakım hediyeleriyle
annelerinizi ve hayatınızdaki anne figürlerini onurlandırın. Hem saçları hem de cildi yüksek
performanslı, vegan ve hayvan dostu ürünlerle yumuşatan, duyularını doğal türevli içeriklerle
canlandıran bakımlarla tüm anneleri kutlayın ve şımartın.
Annelerinize, Omega-5 bakımından zengin, nar yağı içeriğiyle 72 saat boyunca saçı nemli tutan
Aveda’nın Nutriplenish Koleksiyonu ile neme doymuş ve gözle görülür şekilde daha canlı saçlar
hediye edin. % 98 doğal türevli Nutriplenish Nemlendirici Durulanmayan Saç Kremi ile annenizin
saçını UV’den ve ısıyla şekillendirmeye karşı hasardan korumaya yardımcı olun.

*Antalya’da Aveda ürünlerine MD
Kuaför’de ulaşabilirsiniz.
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Kalbinizin pırlantası
anneniz için
Ariş Pırlanta, Anneler Günü’ne özel prenses kesim pırlantalardan
hazırladığı yüzük ve kolye modelleriyle, eşsiz hediye seçenekleri
sunuyor. Kalbinizin en özel ve değerli pırlantası annenizin
zarafetine yakışır bu takılarla, onun yüzüne paha biçilmez bir
tebessüm yerleştireceksiniz.

Annenizi mutlu etmenin
yolunu açıklıyoruz!
Anneler Günü yaklaşırken, onu mutlu edecek en güzel
hediyeyi bulma telaşı da başladı. Anneler Günü’nde biricik
annenizin gözlerini sevinçle ışıldatmak için Kärcher’deki hediye
alternatiflerine bakmanız yeterli olacak.

Mücevherde trendleri
belirleyen, tasarımlarıyla fark
yaratan Ariş Pırlanta, Anneler
Günü’ne özel prenses kesim
pırlantalardan hazırladığı
yüzük ve kolye modelleriyle,
eşsiz hediye seçenekleri
sunuyor. Kalbinizin en
özel ve değerli pırlantası
annenizin zarafetine yakışır
bu takılarla, onun yüzüne
paha biçilmez bir tebessüm
yerleştireceksiniz.

Kärcher’in üstün teknolojiye sahip ürünleri tüm annelerin gönlünde
yatan gerçek hijyen ve temizliği evlerinize kadar getiriyor. Buharlı
temizlik makinelerinden cam silme cihazlarına, basınçlı yıkama
makinelerinden kablosuz elektrik süpürgelerine kadar annenizi
mutluluktan havalara uçuracak birçok seçenek www.kaercher.com
da sizleri bekliyor.

Annenizin mutfaktaki yükünü
omuzlarından alın!
Kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ürünler geliştiren Profilo’nun yeni GV650
bulaşık makinesi; 6 farklı yıkama programı, yeni sepet sistemi, zamandan tasarruf
sağlayan turbo plus+ özelliği, bulaşıklarda leke bırakmadan doğal kurumasına
olanak veren otomatik açılan kapağı, şık panel tasarımı ve Home Connect özelliği
sayesinde annelerinizin mutfaktaki kahramanı olacak.

Tüketicilerinin ihtiyaçlarını araştıran ve bu
ihtiyaçları karşılayan ürünler tasarlayarak
hayatı kolaylaştıran Profilo, bu bakış
açısıyla GV650 model bulaşık makinelerine
de birbirinden kullanışlı yeni özellikler
ekledi. GV650 bulaşık makinesi, her mutfağa
uyum sağlayabilmesi için gri ve beyaz renk
seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.
Bulaşıkların daha temiz olması için makine
içinde yapılan yenilikler arasında “şişe tutucu”
ve “bulaşık sabitleyici” aparatlar dikkat
çekiyor. Bu aparatlar sayesinde şişe ve plastik
gibi normalden uzun veya hafif bulaşıkların
devrilmesi ve içlerine su dolması önlenerek
ideal yerleştirme pozisyonunda sabitlenmeleri
sağlanıyor. 6 farklı yıkama programı sunan,
yeni sepet sistemli GV650 bulaşık makinesi
program bitiminde otomatik olarak açılan
kapak özelliği ile içinde biriken buharı dışarı
çıkararak, su lekesi bırakmadan doğal kurutma
sağlıyor. Kurutma aşaması düşük sıcaklıkta
olduğu için yüksek enerji tasarrufu elde
ediliyor.

\\ 12

\\ CITYFİRMA HABER

CORENDON AIRLINES,
2022 İNGİLTERE
UÇUŞLARINISATIŞA AÇTI!
Corendon Airlines, İngiltere pazarına sunduğu tarifeli ve
charter seferleri artırırken diğer yandan da erken rezervasyon
eğiliminin çok güçlü olduğu bu pazar için 2022 yaz programını
satışa sundu.
2021 yazında İngiltere’nin Gatwick ve Manchester
meydanlarından Yunan Adaları ve Türkiye’ye seferler
planlayan ve pazara sunan CorendonAirlines, 2022 yazında ise
Gatwick, Manchester, Glasgow, Newcastle ve Birmingham’dan
düzenleyeceği turistik uçuşlarla piyasaya 500.000 koltuk arz
ediyor.
Dalaman İngilizler için çok önemli
Tatil planlarını çok erken yapan ve dijital rezervasyonda çok
aktif bir Pazar olan İngiltere’de Antalya ve Dalaman her geçen yıl
daha büyük ilgi görüyor. CorendonAirlines, İngiliz turistin uzun
yıllardır vazgeçilmezi olan Ege ve Akdeniz destinasyonlarına
ortak ulaşım merkezi Dalaman Havalimanı’na 2022 yazında
bir uçak konumlandırarak 5 İngiliz şehrinden bölgeye turist
taşıyacak.

İlk kez Antalya’dan Londra’ya her gün uçacak
Corendon Airlines, 2022 yazında Antalya’ya da yoğun sefer düzenleyecek.
Özellikle Londra’dan Antalya’ya planladıkları günlük uçuşları yoğun
ilgi gören CorendonAirlines, 2021’de Gaziantep ile başladığı İngiltereAnadolu etnik seferlerine de 2022’de de devam edecek.
CorendonAirlines’ın 2021 ve 2022 İngiltere uçuşları hakkında daha
ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için www.corendonairlines.com sitesi
ziyaret edilebilir.

GLORIA SPORTS ARENA MİLLİ TAKIMLARIN OLİMPİYAT
HEYECANINA ORTAK OLUYOR
Tüm dünyada sporcuların ve sporseverlerin büyük ilgi ve
merakla beklediği 2021 Tokyo Olimpiyatları yaklaşıyor; milli
takımlar dev organizasyona Türkiye’nin ve Avrupa’nın en
geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena’da hazırlanıyor.

Akdeniz’in sıcak iklimini 105.000 metrekarelik bir alanda spor
disiplini ile buluşturan Gloria Sports Arena; 50’den fazla branşa
yönelik spor alanları ve 100 odalı oteliyle milli takımların olimpiyat
heyecanına ortak oluyor.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ve geniş kapsamlı spor
oteli olan Gloria Sports Arena; doğal güzellikleri, golf sahaları,
thalasso merkezi, açık-kapalı su tesisleri, spor hekimliği ve atletizm
performans merkezi ile sporculara eşsiz bir iklim sunuyor. Tüm
ihtiyaçlara uygun yüksek kaliteli çözümleri ile otel; 6.800 metrekare
bir alan üzerinde teleskopik tiribünler, badminton, basketbol, eskrim,
salon futbolu, hentbol, masa tenisi, hokey, okçuluk ve voleybol için
dört farklı bölüme ayrılabilen çok amaçlı spor salonu ile de büyük ilgi
görüyor. Ağırlık kaldırma, boks, güreş, dövüş sanatları, spinning, bale
gibi her bir özel ilgi alanına göre spor salonunu içinde bulunduruyor.
Sporda her branşa uygun alanlarıyla zengin çeşitliliği ile takımların,
kulüplerin ve bireysel sporcuların favori kamp alanı olan ve
sahalarıyla önde gelen spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapan
Gloria Sports Arena; 35.000 metrekarelik bir alan içinde bulunan
açık alan tesislerinde, 1.600 kişilik stadyumu, 2 adet futbol sahası
bulunuyor. IAAF sertifikalı ve tam donanımlı atletizm alanları,
uluslararası standartlara uygun çim hokeyi sahası, 2 plaj voleybolu
sahası, tenis, slackline, pilates ve yoga gibi sporlar için uygun çok
sayıda spor alanını da içinde barındırıyor.5.800 m2 alanda, FINA
standartlarına uyan 10 şeritli açık olimpik yüzme havuzu ve yüksek
hızlı video analiz sistemi, 6 kısa şeritli kulvarı bulunan açık yüzme
havuzu, Olimpik dalış havuzu, 5 şeritli kapalı Olimpik yüzme havuzu,
su topu ve senkronize yüzme için çok amaçlı havuz, ve rehabilitasyon
havuzu sunuyor.
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Lee ve Wrangler markaları
ilk mağazasını Antalya’da
açtı
İkonik denim markaları Lee ve Wrangler, Türkiye’de
ilk mağazasını Antalya Deepo Outlet’te açtı. Efsane
markalar Lee ve Wrangler, 330 metrekarelik alanda açılan
mağazada, 2021 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonları ile denim
modasında yeni bir dönem başlatıyor.

Amerikan denim ve casual giyimin efsane markası Lee, yeniden
Türkiye’de! 130 yıldır, rahatlık ve konforu bir arada sunan marka,
işçiliği ile Leeseverlere kendilerine güvenmeleri ve hayata karşı dik
duruş sergilemeleri için ilham veriyor. Mükemmel fitleri ile adından
söz ettiren marka logosu kadar bilinirliğe sahip olan cep şekli ile de
kendini ayrıştırmış ve uzaktan bile görülse tanınır hale gelmişti.
Denimin, 1950’lerde gençlik hareketinin üniforması olarak adapte
edildiğinde, gençlik tavrıyla eşanlamlı hale gelen ikonik marka
Wrangler; çalışan, eğlenen ve cesur bireyselliği tanıyanların ruhuna
hitap eden bir Amerikan simgesi.Muhteşem kesim ve fitleri ile her
vücut tipi ve her yaşa uygunluğuyla öne çıkan Wrangler, kaliteden
asla ödün vermeyen rahat kalıplarıyla Antalyalılar ile buluşuyor.

Sun Express, bu yaz
Antalya’dan11 yeni
destinasyona uçacak
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress,
2021 yazında merkezi Antalya’yayurt dışında 9 ve yurt içinde 2
olmak üzere toplamda 11 yeni hat ve 3milyon koltuk sunuyor.
Antalya’yı hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla
noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 2021 yaz sezonunda Antalya
- Avrupa uçuşlarına Cenevre,Lübliyana, Manchester, Londra Gatwick,
Sofya and Kişinev kentlerini de ekliyor. Ayrıca havayolu, Mayıs
ayı itibarıyla Beyrut, Erbil ve Tel Aviv olmak üzere Orta Doğu’nun
üç önemli merkezine Antalya’dan direkt karşılıklı sefer sunmaya
başlıyor.
SunExpress, sunduğu yeni rotalara ek olarak Mayıs 2021 itibarıyla
Antalya’dan Avrupa’nın gözde destinasyonları Varşova, Prag,
Budapeşte, Kopenhag, Stockholm,Paris, Lyon ve Göteborg’un yanı sıra
daha pek çok kente uçuşlarını yeniden başlatıyor.

Özellikle pandemi döneminde yerli ve yabancı turistlere Antalya’nın
tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek adına
otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde pek çok
başarılı projeye imza atan SunExpress, geçtiğimiz günlerde
2021 yazında Türkiye ve bölge turizmine tam destek sunacağını
açıklamıştı.

2021 yazında Türkiye’nin turizm başkenti ve havayolunun merkezi
olan Antalya’ya 3milyon koltuk arzı sunan SunExpress, iç hatlarda
Antalya uçuşlarına Hatay ve Malatya’yı da ekliyor. Yeni rotalarla
birlikte havayolunun Antalya’dan sunduğu yurt içi destinasyon sayısı
10’a çıkıyor.
SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil
uygulamasını ziyaret ederek SunExpress’in yaz sezonu tekliflerini
inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

\\ CITYFİRMA HABER

AGORA ANTALYA
ALIŞVERİŞ
VE EĞLENCE
MERKEZİ’NİN
YÖNETİMİ ARTIK JLL
TÜRKİYE’DE
Ticari gayrimenkul üzerine yönetim ve
danışmanlık hizmeti sunan JLL Türkiye, Agora
Antalya Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin kiralama
ve yönetim hizmetlerini yürütmeye başladı. JLL
Türkiye’nin bu kapsamda hizmet verdiği AVM
sayısı 40’a ulaştı.

JLL Türkiye Eş CEO’ları
Tarkan Ander ve Dora Şahintürk

Odak Group’un 40 yılı aşkın inşaat tecrübesi ve 18 yıllık gayrimenkul
geliştirme ve yönetim tecrübesinin bir araya gelmesi ile hayata geçen,
Akdeniz'in en yeni ve en büyük alışveriş merkezi Agora Antalya
Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Antalya Kepez’de hizmet vermeye
devam ediyor. 270 bin metrekare üzerine kurulu merkezi konumu, 75
bin metrekare kiralanabilir alanı, 2.400 araçlık otopark kapasitesi ile
2017 yılından bu yana ulusal ve global markaları, gurme restoranları,
sinema, temapark, eğlence merkezi ve 20 bin metrekarelik
alanda hizmet veren IKEA ile Agora Antalya Alışveriş ve Eğlence
Merkezi’nde, giyimden aksesuara, kozmetikten ev tekstiline, kitaptan
teknolojiye kadar öncü yerli ve yabancı markalar yer alıyor.
Bu özel iş birliği için heyecanlı olduklarını dile getiren JLL Türkiye
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Eş CEO’ları Dora Şahintürk ve Tarkan Ander “Alışveriş merkezleri,
şehirlerin gelişmesine katkıda bulunan ve sadece alışveriş için değil,
yaşam alanı olmaları anlamında da önemli bir rol üstleniyor. Agora
Antalya Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin Antalya’da bu öncü misyonu
üstlenmesi için çalışacağız. JLL Türkiye olarak bizim için bu özel
projenin bir parçası olmak mutluluk verici” dedi.
Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan JLL Türkiye ile iş
ortaklığına başlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Odak Group
Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık, “JLL Türkiye’nin sahip
olduğu global ve yerel bilgi birikimi ile Odak Group’un 18 yılı aşkın
AVM geliştirme ve yönetim tecrübesinin ortak bir sinerji yaratarak
projenin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

\\ CITYGÜNDEM

ATSO 2021 YILI “KÖK”
ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin,
ATSO’nun bu yıl ikincisini vereceği “Kente Önem Katanlar”
Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. KÖK Ödülleri’ni her
yıl eğitim alanında yapılan bir yatırımla taçlandırdıklarını
vurgulayan Davut Çetin, 2021 yılı KÖK Ödülü sahipleri
adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne bir uçak hangarı yaptırıldığını bildirdi.

Davut Çetin ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada;
“Antalya’nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının
yanı sıra, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür gibi tüm
alanlarda üretilen projeleriyle fark yaratan üyelerimizin,
kişi ve kurumların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı
ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla geçtiğimiz yıl gelişim ve gelecek odaklı bir
vizyonla Kente Önem Katanlar adıyla yapılandırdığımız
ATSO ‘KÖK Ödülleri’nin 2021 yılı çalışmalarını
tamamlamış bulunuyoruz.
Bu çerçevede, sosyal sorumluluk alanı olarak belirlemiş
olduğumuz ‘eğitim’e dönük olarak, 2021 yılı için ödül
sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne bir hangar yaptırdık. Ayrıca
hangara bu yıl kaybettiğimiz merhum Yönetim Kurulu
Üyemiz Erol Erkan’ın adının verilmesini kararlaştırdık.
Kent Ödülleri başvuruları alanında uzman seçici kurullar
tarafından titizlikle değerlendirilerek dereceye girenler
belirlendi. Toplam 7 ana kategoriden oluşan KÖK Ödülleri
2021’in Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki
kategorilerindeki ödül sahipleri de Odamız kayıtları esas
alınarak oluşturuldu.
ATSO KÖK Ödülleri 2021’e yoğun başvuru oldu.
İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat,
Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya
Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlığı içeren
“Kent Ödülleri” kategorisinde 95 başvuru oldu. Seçici
kurullarımız son derece nitelikli başvurular arasından
seçim yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Öte yandan
“Döviz Kazandırıcı Hizmetler” ana kategorisinde yer alan
Seyahat Acenteleri, Konaklama Tesisleri, Hizmet İhracatı,
İhracat-Genel, Tarım İhracatı kategorilerinde de toplam
40 başvuru alındı. Bu vesileyle başvuruda bulunan tüm
kişi ve kuruluşlara kentimize kattıkları değer ve bu
vizyon doğrultusunda geliştirdikleri projelerden ötürü
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kent Ödülleri başvurularını
titizlikle inceleyen seçici kurullarımıza da ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Gelinen noktada, Odamızın 139. kuruluş yıldönümü olan
3 Nisan 2021 tarihinde, tüm ödül sahipleriyle birlikte
yapmayı planladığımız törenimizi pandemi koşulları
dolayısıyla ne yazık ki bu yıl da yapamayacağız. Tüm ödül
kazananları tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”
ifadelerini kullandı.
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ATSO “KÖK ÖDÜLLERİ 2021” ÖDÜL SAHİPLERİ
KENT ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

İHRACAT - GENEL DÖVİZ GELİRİ

TÜZEL KİŞİ

İNOVASYON: ÖĞR. GÖR. AHMET KORKMAZ

1. AGT DIŞ TİCARET A.Ş.

1. ATG YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ORG. TURZ. İNŞ. TAŞIM.

“Virüs ve Bakteri Eliminatör Cihazı” adlı çalışmasıyla

2. ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

SAN. VE TİC. A.Ş.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: EVET ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

3. ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.

2. FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

MÜH. YAZILIM SİS. MED. DAN. VET. HİZM. TUR. SAN. VE

TARIM İHRACATI DÖVİZ GELİRİ

3. GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

TİC. A.Ş.

1. KOÇ ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

“Sokak Hayvanları Yönetiminde Dijital Dönüşüm” adlı

2. SİNERJİ LOJİSTİK GIDA TARIM TUR. TEKS. İNŞ. TAŞM.

TEMSİLCİLİKLER GERÇEK KİŞİ BİRİNCİLERİ

çalışmasıyla

DAN. İTH. İHR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

• AKSEKİ: MEHMET ÇETİNTAŞ - ÇETİNTAŞ

BİLİM: RIM KHAZHIN

3. BEYAZKULE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA AMB. İNŞ. OTOM.

TİCARETHANESİ

“EyeCheckup” adlı çalışmasıyla

SAN. VE TİC. A.Ş.

• ELMALI: MEHMET ALİ DOĞAN

EĞİTİM: NERİMAN-EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER

HİZMET İHRACATI DÖVİZ GELİRİ

• GAZİPAŞA: KERİM ŞANLI

LİSESİ

1. TDT HAVACILIK BAKIM VE TİCARET A.Ş.

• KEMER: AHMET ALTINTAŞ
• KORKUTELİ: İBRAHİM YAVAŞ - IŞIL İNŞAAT

“Gençlik Ağı” adlı çalışmasıyla

• SERİK: MUSTAFA TOPAKTAŞ - TOPAKTAŞLAR HURDA

ÇEVRE: AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜRKİYE’NİN İLK VE İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU

“Atık Biyokütleden Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi” adlı

ARASINDA YER ALAN ANTALYA FİRMALARI

çalışmasıyla

KATEGORİSİ

TEMSİLCİLİKLER TÜZEL KİŞİ BİRİNCİLERİ

KÜLTÜR-SANAT: ALİCAN ABACI

İLK 500

• AKSEKİ: ÖMER DURUK TESİSLERİ PETROL ÜR. OTO YED.

Alican Abacı'nın Ödüllü Belgeselleri "TheEdge of theCliff" ve

1. AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PAR. GIDA TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

"OnlyOne World Left" adlı çalışmasıyla

2. ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

• ELMALI: SS. ELMALI VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: ANTALYA

3. ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA

KOOPERATİFİ

ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

KAĞIT TİC. A.Ş.

• GAZİPAŞA: CEMAL ŞENOL GIDA VE TEMİZLİK MALZ.

“Gönüller Birleşiyor” adlı çalışmasıyla

4. YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

İNŞ. PET. TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ANTALYA ARAŞTIRMASI: MAHMUT DEMİR

5. ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.

• KEMER: DENEYİM TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK

“Türkiye Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Antalya

İKİNCİ 500

A.Ş.

Daru›s-Sulehası” adlı çalışmasıyla

1. EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC.

• KORKUTELİ: KORKUTELİM YEM-GIDA SANAYİ VE

SPOR: AZRA AKINCI

A.Ş.

TİCARET A.Ş.

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla

2. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

• SERİK: NUNHEMS TOHUMCULUK A.Ş.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 ŞİRKETİ

FAAL EN ESKİ 3 GERÇEK VE 3 TÜZEL KİŞİ ODA

BASIN: CEREN DENİZ
“Suya Hasret” adlı çalışmasıyla

ARASINA GİREN ANTALYA FİRMALARI KATEGORİSİ

ÜYELERİ (daha önce ödül almamış olan)

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KATEGORİSİ

1. FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE

• YUSUF ÇERÇEL

SEYAHAT ACENTELERİ DÖVİZ GELİRİ

TİC. LTD. ŞTİ.

• YILMAZ TURGAN

1. ANEXSERVİCES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK

2. DESIRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKT. DESTEK İTH.

• İLHAN BİLEYDİ

TİC. A.Ş. (ANEX TOUR)

İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

• TEMA TESİSAT MALZEMELERİ TİCARET KOLLEKTİF

2. ANTALYA PEGAS OTELCİLİK TUR. İNŞ. TAŞ. VE TİC. LTD.

3. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞİRKETİ - ABDULLAH ÇOKBENLİ VE ORTAKLARI

ŞTİ.

4. UNİBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

• PERSAN - PERİ PLASTİK SANAYİ ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ

3. MP TURKEY TURİZM A.Ş. ANTALYA ŞUBESİ (MEETING

5. ARTİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ

RAHMİ TUGAY VE ORTAKLARIDIR

POINT)

TİC. LTD. ŞTİ.

• GÖK TARIM ÜRÜNLERİ ÇİÇEKÇİLİK GIDA TAŞIMACILIK
TURİZM İÇECEK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

KONAKLAMA TESİSLERİ DÖVİZ GELİRİ
1. FINE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK A.Ş. (RIXOS)

TİCARİ BİLANÇO KARI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE

2. ÖZALTIN OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. (GLORIA SERENITY

MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERDE DERECEYE GİREN

10 YIL VE ÜZERİ GÖREV YAPAN ODA MECLİSİ

RESORT)

ODA ÜYELERİKATEGORİSİ

ÜYELERİ (daha önce ödül almamış olan)

3. CÖMERTOĞLU OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş. (DELPHIN

GERÇEK KİŞİ

• KENAN KARAKULLUKÇU

IMPERIAL HOTEL)

1. ALİ ÖZKAN - ÖZKAN TUHAFİYE
2. ŞAKİR TURGUT - ŞEKERCİ SITKI
3. ÖZGÜR YAZICI - ÖZGÜR YAZICI ZİRAİ İLAÇ TİCARETİ
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BAKSİFED’DE ABDULLAH
ERDOĞAN GÜVEN TAZELEDİ
Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) 11.
Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut
başkan Abdullah Erdoğan güven tazeledi.
BAKSİFED üyesi derneklerin delegelerinin katılımıyla pandemi
kurallarına uygun olarak Akra Hotel’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da
BAKSİFED geçmiş dönem başkanı H. Ergin Civan Divan başkanlığına,
ANTGİAD Delegesi Anıl Talat Akbağ ve YÖRSİAD Delegesi Süleyman
Kaplan divan üyeliklerine önerildi. Başkanlık divanının oluşturulmasının
ardından gündem maddeleri üzerinde görüşüldü ve tek listeyle gidilen
seçimde Abdullah Erdoğan BAKSİFED delegelerin teveccühü ile bir kez
daha başkanlığa seçildi.
Felsefesine sadık iş insanları olduklarını belirten BAKSİFED başkanı ve
Yönetimi güven tazeledi.
Abdullah Erdoğan teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu
yaparak, bölgesel Federasyon olarak SİAD’larımızdaki KOBİ ölçeğindeki
şirketlerimizin gelişmesi, finansal okur yazarlık, e-ticaret, dijitalleşme
ve kurumsallaşması ile ilgili çalışmalarına devam edeceklerini bildiren
Erdoğan, “Federasyonu katılımcı, demokrat ve ortak akılla hep birlikte
yöneteceğiz.” dedi.
BAKSİFED Yönetiminde Derneklerin temsili şu şekilde oluştu; Antalya
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) geçen dönem başkanı Mustafa
Cengiz, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı
İlhami Kaplan, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) geçen

dönem başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı A. Semih
Beken, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
Başkanı Akın Akıncı, Antalya Serbest Bölge İş İnsanları
Derneği (ASBİAD) Başkanı M. Emre Şandan, Akdeniz Girişimci
İş Kadınları Derneği (AGİDER) Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran,
Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı
Erdal Kılıç, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Başkanı
Fatma Kotanak, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, Alanya Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (ALSİAD) geçen dönem Başkanı Akın Tabaklar, Isparta
Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Dilek
Özdemir, Burdur Sanayici İş İnsanları ve Serbest Meslek
Mensupları Derneği (BUSİAD) Başkanı Hurşit Çetin, Antalya
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert,
TÜSİAD Antalya Temsilcisi Mustafa Hulusi Söylemez.

ICF Türkiye, koçluk mesleğini ülke geneline yayıyor
Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in ülkemizdeki
imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye, hem mevcut temsilcilerinin
sorumluluklarını genişletiyor hem de Antalya, İç Anadolu,
Ege, Çukurova gibi yeni temsilcilikler oluşturuyor. Ayrıca,
bölgesel ilişkiler ve etkinlikleri de önemseyen ICF Türkiye,
bu güne kadar Antalya’da, ANSİAD (Antalya Sanayici ve
İş İnsanları Derneği), ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası), AOSB (Antalya Organize Sanayi Bölgesi), ANTGİAD
(Antalya Genç İş İnsanları Derneği), Antalya Eczacılar
Odası, KONSİAD (Konyaaltı Sanayi ve İş İnsanları Derneği)
ile bir araya geldi. ANSİAD’ın geçtiğimiz günlerde
düzenlediği 15. Online Toplantısı’nın konuğu, ICF Türkiye
Başkanı Nuray Akmeriç oldu.

ICF olarak ana amaçlarının, “Koçluk sanatını, ilmini ve uygulamalarını
ilerletmek ve ICF Global kültürünü Türkiye çapına yaymak” şeklinde
özetlenebileceğini belirten Akmeriç; koçluk için yeni standartlar ve etik
kurallar belirleyerek, koçluk eğitimi veren kurumları akredite ettiklerinin
altını çizdi. Akmeriç ayrıca, eğitimini tamamlayan koçlara, Associate
Certified Coach-ACC (Akredite Üye Koç), Professional Certified Coach-PCC
(Akredite Profesyonel Koç) ve Master Certified Coach-MCC (Akredite Master
Koç) olmak üzere, üç farklı seviyede unvan verdiklerini de sözlerine ekledi.
Antalya, İç Anadolu, Ege ve Çukurova temsilcilikleri eklendi
Bu tür bölgesel etkinlikler ve bölge temsilciliklerine verdikleri önemle ilgili
bir değerlendirme yapan ICF Turkiye Antalya Bölge Temsilcisi Asena Taniş
Ulugergerli ise, ICF Türkiye olarak özellikle bu sene ortaya koydukları
strateji ve “Dayanışma”, “Dayanıklılık”, “Denge” ve “Dönüşüm”den oluşan
4D manifestosuna dikkat çekerek; “ICF Türkiye olarak misyonumuz, küresel
değişimi dikkatle izlerken aynı zamanda yerel değerlerimizi de göz önünde
bulundurarak; ICF Global’in Güncellenmiş Etik Standartları’na ve Temel
Koçluk Yetkinlik Kriterleri’ne yapıcı ve etkin katkı sağlamaktır. Stratejimiz
4D, sürekliliğin ve kalıcı olmanın kapılarını açan en önemli anahtardır.” dedi.
Antalya ve bölge koçlarıyla etkin işbirliği
Açıklamasında ayrıca, ICF Türkiye üyesi olma şartı aranmadan, tüm
Antalya ve bölgedeki koçlarla etkin bir işbirliğinin önemine dikkat çekerek;
“Antalya’daki koçlarla, özellikle etik standartları oluşturmak amacıyla, her
ayın ikinci Salı günü online olarak bir araya geliyoruz. Ve belirlediğimiz bir
konuda atölye çalışmaları veya farklı içeriklerle, öğrenme ve dayanışmayı
güçlendiriyoruz.” dedi.

\\ 20

COVID-19’a Karşı Geliştirilen
Koruyucu Burun Spreyi,
KKTC’de Üretilmeye
Başlanıyor
Yakın Doğu Üniversitesi, proje ve patent ortağı olduğu Koruyucu Burun
Spreyini KKTC’de üretmek için İtalyan MAGI Group’la anlaşma imzaladı.
İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Koruyucu Burun Spreyi,
İtalya’nın ardından KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde COVID-19’la
mücadelede kullanıma sunulacak.
Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin
hücrelere bulaşmasını önlemek amacıyla geliştirilmesinde proje
ortağı olduğu Koruyucu Burun Spreyini, İtalya’nın ardından Türkiye,
KKTC ve Türki Cumhuriyetlerinde kullanıma sunmak için İtalyan
MAGI Group’la protokol imzaladı. Tamamen doğal bileşenlerden
üretilen Koruyucu Burun Spreyini, ilk etapta KKTC’de üretecek olan
Yakın Doğu Üniversitesi, üretimi Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor.
Burun ve ağız yoluyla uygulanabilen Koruyucu Sprey, bir yandan
SARS-CoV-2’nin üst solunum yolundaki hücrelere bağlanmasını
engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift
yönlü bir koruma sağlıyor. Koruyucu Burun Spreyi, SARS-CoV-2
dışındaki virüslere karşı da etkili.
Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji
Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen
Koruyucu Burun Spreyi, Şubat ayında İtalya’da COVID-19’la
mücadelede kullanılmaya başlanmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi,
Koruyucu Burun Spreyini KKTC ve Türkiye’de üreterek, İtalya’nın
ardından KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde kullanıma
sunmayı amaçlıyor.
Doğal Bileşenlerle Virüsü Etkisiz Hale Getiriyor...
Zeytin yaprağı özünden elde edilen, doğal içerikli bir ürün olan

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ

Koruyucu Burun Spreyi, burun ve ağız yoluyla uygulanan, reseptör
bloke edici, anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor. Spreyin, İtalya
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan laboratuvar ve insan
deneylerinde hücrelere toksik etki yaratmadığı, SARS-CoV-2’yi inhibe
ettiği ve yan etkisi olmadığı belirlendi.
Özellikle risk grubunda yer alan ve temaslı kişilerin virüsten
korunmasını amaçlayan Koruyucu Burun Spreyi, burun ve ağız
yoluyla uygulandığında, üst solunum yoluyla bulaşan virüslerin
hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak, fiziksel bir
savunma sağlıyor. Ayrıca virüsleri inaktive ederek bulaşıcılığını
engelliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan
Suat Günsel yaptığı açıklamada; “Yakın Doğu Üniversitesi olarak,
proje ortağı olduğumuz Koruyucu Burun Spreyini, Üniversite 4.0
vizyonuyla üreterek, halkımızın kullanımına sunacağız.” derken,
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,
ise Koruyucu Burun Spreyi’nin, SARS-CoV-2’ye karşı çift yönlü bir
koruma sağladığını ifade etti.

Kent Konseyi’nden 100. Yıl
ve Pil Fabrikası alanına futbol
sahaları önerisi
Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, 100’üncü Yıl ve eski Pil
Fabrikası alanına amatör futbol sahaları yapılması önerisinde bulundu.
Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, 100’üncü Yıl
Bulvarı üzerindeki spor salonu önündeki boş alana ve Pil Fabrikası
alanına amatör kulüplerin kullanımı için spor sahaları yapılmasını
önerdi. Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Nisan ayı toplantısını Kent
Konseyi Toplantı Salonu’nda “Amatör futbol sahaları” gündemiyle
yaptı. Recep Şengün başkanlığındaki toplantıya Antalya Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı A.Türker Özay
ile Kepez Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Damra Tongo ile çalışma
grubu üyeleri katıldı.
Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün
ve çalışma grubu üyeleri, toplantıda 100’üncü Yıl Bulvarı üzerindeki
spor salonu önünde bulunan ve yıllardır çukur halde bekletilen alana
amatör futbol sahası ve koşu parkuru yapılmasını önerdi. Amatör
spor kulüplerinin futbol sahalarına büyük ihtiyaçları olduğunu
belirten Şengün, kulüplerin antrenman yapabilecekleri saha
bulmakta zorlandığına işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı
Özay, 100’üncü Yıl’daki söz konusu alanın mülkiyetinin TOKİ’ye ait
olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak mülkiyetimizde
bulunan ya da bize tahsis edilen alanlara spor sahaları yapabiliyoruz.
Antalya kent merkezinde amatör spor sahaları büyük ihtiyaç.
Başkanımız da amatör spora büyük önem veriyor. Ancak spor sahası
ve tesisi yapmak için yer bulamıyoruz” diye konuştu.
Toplantıda MKE’den Kepez Belediyesi’ne tahsis edildiği açıklanan eski
Pil Fabrikası alanına da amatör futbol sahaları yapılması önerileri
de görüşüldü. Kepez Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Damra Tongo,
“Halkın bu alana futbol sahaları yapılması yönünde bir talebi varsa
başkanımız yapabilir. Ancak bu alana uygulanacak projede spor
sahası ayrıldı mı bilemiyorum. Bu talebinizi başkanımıza ileteceğim”
dedi.
Toplantıda ilgili kurumlara 100’üncü Yıl ve eski Pil Fabrikası alanına
amatör spor sahaları yapılması için yazı yazılması kararlaştırıldı.
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Antalya Kabak Tatlısı
Tescillendi
Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin,
Antalya’nın eşsiz lezzeti “Antalya Kabak Tatlısı” için Türk Patent
ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındığını
bildirdi.

Kepez’de Aziz Sancarlar
yetişiyor
Başkan Hakan Tütüncü’nün, ‘Kepez’de nice Aziz Sancarlar,
nice Selçuk Bayraktarlar yetiştirecek dev bir yatırım.’ olarak
nitelendirdiği Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri
başladı.
Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin
500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, gençlere
ve çocuklara kapılarını açtı. Türkiye’nin en nitelikli astronomi
bölümünün de kurulacağı bilim merkezi, 14 ayrı sergi teması ve 6
farklı atölyesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.
Antalya Ticaret Sanayi Odası, kültürel ve coğrafi değerleri koruma
altına alma çalışmaları kapsamında Antalya Piyazı’ndan sonra,
kentin eşsiz lezzeti “Antalya Kabak Tatlısı”na da Coğrafi İşaret Tescil
Belgesi aldı. Başkan Davut Çetin “Antalya Kabak Tatlısı”nın Türk
Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi nedeniyle yazılı bir
açıklama yaptı.
Başkan Davut Çetin’in açıklaması şöyle: “Anadolu toprakları
kültürel ve coğrafi anlamda bize müthiş bir zenginlik sunuyor.
Birçok değerimiz, ürünümüz bugüne kadar bu topraklarda hüküm
sürmüş çok sayıda medeniyetin tortularını taşıyor. Coğrafi işaret
işte bu değerlerin kendilerine has özellikleri koruma altına alma
araçlarından birisi. Coğrafi işaret alarak benzersiz özelliklere
sahip yöreye özel ürünlere farklılaşmanın katma değerini de
yüklüyorsunuz. İyi bir sunum ve tanıtım kampanyasıyla da bu değeri
daha da yukarılara taşıyorsunuz.
İlk belge Antalya Piyazı’na
Biz ilk olarak 2018’de Antalya Piyazı’na tescil belgesi aldık. Şimdi
de Antalya Kabak Talısı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Resmi
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandı. Bunun
yanında Antalya’ya ait olan serpme börek, turunç ve bergamot
reçellerinin de tescilleri için başvurularımızı yaptık, süreç devam
ediyor. Başka yeni değerleri tespit edip koruma altına almak üzere de
çalışmalarımız sürüyor.”
Antalya’da coğrafi işaretli 7 ürünün bulunduğunu, kabak tatlısı ile
bu sayının sekize yükseldiğini belirten Başkan Çetin bu güne kadar,
Finike Portakalı, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Korkuteli Karyağdı
Armudu, Alanya Avakadosu, Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba,
Alanya Yenidünyası ve Antalya Piyazı’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi
alındığını da sözlerine ekledi.
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Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri başladı
Deneme eğitimlerinin başladığı ve resmi açılışı 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda yapılacak olan Antalya Bilim Merkezi, bugüne kadar
farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyi bilgi ve teknolojiyle
buluşturdu. Merkez ve ilçelerdeki ortaokul, liseler ile Akdeniz
Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, bilim merkezinin atölyelerinde,
fen bilimleri ile teknolojiye yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor.
DokumaPark alanının içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi,
sadece öğrencilerin değil, bilgiye, teknolojiye, fen bilimlerine ilgi
duyan, araştırmak ve öğrenmek isteyen her yaş grubundan bireyin
de hizmetinde olacak.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, “Dönemlerimizin
en büyük eseri.” dediği Antalya Bilim Merkezi, yakın illerdeki
öğrencilere de hizmet verecek.

Elmalı’daki seralara dijital
takip sistemi kuruldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da örtü altı seracılık ve
meyve bahçelerinde akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan
Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sitemini
faaliyete geçirdi. Pilot bölge seçilen Çukurelma Mahallesi’nde
dijital sistemlerin kurulduğu seralardan ilk veriler alınmaya
başlandı. Üreticiler, daha önce belgesellerde izledikleri sistemi
seralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
akıllı tarım uygulamasını başlatarak üreticilerin yüzünü güldürdü.
Pilot bölge olarak seçilen Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi’nde örtü
altı seracılık ve meyve bahçelerine kurulan Dijital Tarımsal Takip
Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sisteminden ilk veriler alınmaya
başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma
vizyonu ile kırsal mahallelerdeki üreticileri akıllı tarım uygulamaları
ile tanıştırıyor. Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliğini
arttırmak amacıyla örtü altı tarımda kullanılan son teknolojik
imkanları kırsal bölgelerdeki çiftçilerle buluşturarak, modern tarım
uygulamalarına öncülük ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da

‘Halk Masa’
halkın
hizmetinde
Konyaaltı Belediye Başkanı
Semih Esen, vatandaşların talep
ve şikayetlerine kısa sürede
çözüm bulacakları ‘Halk Masa’
projesinin hizmet vermeye
başladığını söyledi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, akıllı tarım projesi
kapsamında Çukurelma’da daha önce etüt gerçekleştirdikleri
seralarda uygulama aşamasına geçtiklerini belirterek, gerekli
cihazların kurulumunu tamamladıklarını söyledi. Özel, seralardan
elde edilen verileri Antalya’daki merkezden takip edebildiklerini
kaydederek, hem ilkbahar geç donları ile ilgili hem de bitkilerin nem
ve su ihtiyacı ile ilgili gerekli incelemeleri yapabildiklerini anlattı.
Toprak nemi ve sera içerisindeki hava durumunu kontrol
edebildiklerini aktaran Seda Özel, “Çiftçilerimiz gerekli uyarıları
kendi cep telefonlarına indirebilecekleri uygulama üzerinden takip
edebiliyor. Her çiftçimiz kendi serası ile ilgili bilgileri görebiliyorken
biz de bağlantısını tamamladığımız bütün çiftçilerimizin verilerini
takip edebiliyoruz. İlerleyen günlerde bu sistem geliştirilerek uzaktan
algılama yöntemiyle çiftçimize her türlü teknik desteği verebileceğiz”
dedi.
Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayanların belediye ile
ilişkilerini güçlendirmek adına Halk Masa projesini
hayata geçirdi. Projenin detaylarını anlatan Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, dünyanın dijital çağda
yaşadığını söyledi. Belediye olarak çağa uygun projelere
önem verdiklerini belirten Esen, ‘Halk Masa’nın dijital
materyallerle güçlendirilmiş bir iletişim ağı olduğunu
aktardı. Pandemide yaşanan gelişmeleri göz önünde
tutarak Halk Masa’yıgeliştirdiklerini ifade eden Başkan
Esen, “Salgının yarattığı bu zorlu dönemde halkımızın
taleplerini daha hızlı almak ve Konyaaltı’mızın
sorunlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üretmek
amacıyla Halk Masa’yı kurduk. Vatandaşlarımız
belediyemize Halk Masa üzerinden whatsApp ve
telegram ihbar hattı, e-posta ve çağrı merkezi gibi
iletişim kanallarının yanı sıra facebook, twitter ve
instagram gibi sosyal medya uygulamalarını kullanarak
rahatlıkla ulaşabilecek” dedi.
VATANDAŞ NASIL ULAŞACAK?
Halk Masa’ya ulaşma yöntemleri:
Talep, öneri, şikayet ve diğer işlemleri için Halk Masa
telefonu:
444 7 001
WhatsApp ve telegram üzerinden Halk Masa hattı:
05321115000
Belediyenin sosyal medya hesaplarına @KonyaaltiBld
yazılarak Halk Masa ile iletişim kurulabilecek.

\\ CITYGÜNDEM

RAUF DENKTAŞ
KÖPRÜSÜ ve BALIK
PAZARI MUHTEŞEM
PROJEYLE
YENİLENİYOR
Manavgat Belediyesi yap işlet devret modeliyle
15 yıl önce kiralanan ve eskimiş köhne yapısı
ve kullanışsız olması nedeniyle vatandaşların
sıklıkla eleştirdiği Rauf Denktaş Köprüsü’nde köklü
düzenleme çalışmasına başladı. Kiralama süresinin
dolması ile birlikte resmi prosedürleri yerine
getirdikten sonra köprüyü devralan Manavgat
Belediyesi ilk iş olarak köprü üzerinde bulunan
işletmelerin boşaltılması ve akabinde yıkımını
gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, bir yandan köprü üzerindeki yapıları temizlerken
bir yandan da aynı bölgede yer alan Manavgat Balık Pazarı’nı
yenilemek için de harekete geçti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü
Sözen, Manavgat Balık Pazarı için son derece modern, kullanışlı ve
her kesime hitap edecek muhteşem bir proje hazırlattı. Köprüyle
birlikte balık pazarında bulunan işletme sahipleri, belediye
ekipleriyle el birliğiyle çalışarak dükkanlarını boşalttı.

Antalyaspor taraftarlarına
‘Hayırlı olsun’

Manavgat Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün hazırladığı
projeye göre Manavgat Balık Pazarı, 4 Blok olarak tasarlandı.
Mevcut yapılar Tarım İl Müdürlüğü hijyen şartlarına uygun olarak
projelendirildi. Bölgede oturan vatandaşların koku, alt yapı ve üst
yapı şikayetleri de düşünülerek, bu sorunların tamamen ortadan
kaldırılacağı belirtildi. Projeye göre işletmelerde hem satış hem
de pişirme üniteleri yer alacak. Projede teras çatı da yapılarak
misafirlerin ırmak manzarası izlemeleri de sağlanacak. A blokta 4
Adet Satış ve Pişirme ünitesi, B Blokta 8 adet Pişirme Ünitesi, C Blokta
8 adet Satış Ünitesi ve Market D Blokta ise 2 adet restoran bulunacak.
B blok ve C blok arasında kalan arasta ise yeniden tasarlanarak
işlevsel hale getirildi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Rauf Denktaş Köprüsü
ve Manavgat Balık Pazarı’nın Manavgat halkına yakışır bir şekilde
yeniden projelendirdiğini söyledi. Bu çalışmayla birlikte bölgenin
daha işlevsel, halkı rahatsız etmeyecek, aile kullanımına uygun
bir hale getireceklerini belirten Başkan Sözen, projenin hayata
geçirilecek olmasının kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi.
Başkan Sözen, “Balık Pazarımız, yaptığımız düzenleme projesine göre,
son derece güzel olacak. Yaya köprüsü üzerinden ise halkımız gönül
rahatlığı ile geçebilecek. Burası ile ilgili proje çalışmalarımız devam
ediyor. Bunu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor
taraftarlarına lokal kazandırmak için düğmeye bastı. Kırmızı
beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun hemen
yan tarafından bulunan lokalin temelini Başkan Uysal attı.
Muratpaşa Belediyesi, 55’inci kuruluş yılını kutlayan Antalyaspor’un
taraftarları için lokal inşaatına başladı. Antalya Stadyumu’nun hemen
yanı başında bulunan lokalin temelini Başkan Uysal attı. Belediyenin
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce inşa edilecek lokal 120 metrekarelik
alana inşa edilecek. İnşaatı en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini
dile getiren Başkan Uysal, “Stadyumla birleşik bir ünite. Antalyaspor
ailemizin kalbi diyebileceğimiz bir noktaya yapıyoruz. Bütün
taraftarlarımıza hayırlı olsun” dedi.
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COVID 19’a yine Türk imzası
Ateş ölçer gibi COVID 19
testi yapılabilecek
Son dönemde sağlık, sigorta, tarım ve dijital iletişim alanlarında
yatırımlarına hız veren BUBA Ventures yeni yatırımı ile bilim
dünyasında çığır açmaya hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ve son olarak BUBA
Ventures ile önemli bir iş birliğine imza atan Sarmal’ın CSO’su İnanç
Ortaç, “Pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından
bağımsız neredeyse herkesi her gün test edip, test sonuçlarına anında
ulaşmamız lazım. Geliştirdiğimiz De TaiL cihazı bunu başarmayı
hedefliyor. Bizim amacımız eve kapanmak yerine gittiğimiz her yerde
her an ateşimizi ölçer gibi test yapabilmek. Ama bu test şu an var olan
bütün testlerden daha hassas, özgül, hızlı ve düşük maliyetli” dedi.
Birçok girişimi destekleyerek geniş bir yatırımcı ağını bir araya
getiren BUBA Ventures, sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor.
Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Sarmal
ile önemli bir iş birliği gerçekleştiren BUBA Ventures, COVID 19’a
yönelik çığır açacak olan bir çalışmaya imza atıyor.
Kaliforniya’nın en önemli biotech ağlarından biri olan Biocom
tarafından bioteknoloji sektörüne yön veren 40 yaş altı en etkili 10
isim arasında gösterilen Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç 2016 yılında

Sarmal’ın CSO’su
İnanç Ortaç

kurduğu Innovasion Labs’in 2019 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya
çıkan iki firmadan birisi olan ve DNA dizileme ve genetik alanındaki
teknolojiyi geliştiren Sarmal’ın bu bölünmeden sonra aktif olarak
yatırım almaya başladığını vurguladı.
Bu noktada BUBA Ventures ile yollarının kesiştiğini ifade eden
İnanç Ortaç, BUBA Ventures’ın yatırımı sayesinde bir seneden kısa
bir sürede pandemiyi kontrol altına almaya yönelik çok önemli
bir projeyi prototip aşamasına getirdiklerini kaydetti. İnanç Ortaç,
pandeminin ortaya çıkmasıyla test yöntemlerindeki önemli bir
boşluğu fark edip, pandemiyi kontrol altına alabilecek çalışmayı
geliştirmek üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

ANTALYA OSB,
PANDEMİYE RAĞMEN
ÜRETMEYE DEVAM
EDİYOR
Antalya OSB sanayicileri pandemiye rağmen üretmeye
devam ediyor. Antalya OSB’deki üretim potansiyelinin
önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi,
yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 16
oranında arttı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar,
yaklaşan turizm sezonuna atıfta bulunarak, tüm
zorluklara rağmen üretmeye devam eden sanayicilere
verilecek en güzel karşılığın, vaka sayılarının
minimuma düşürülmesi olacağını söyledi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmaları, pandemi
gibi olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında, tüm
zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, bir
önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışa imza atmıştı.
Yakaladıkları başarıyı 2021 yılına taşıyan Antalya
OSB sanayicileri, yılın ilk çeyreğinde de yükselişlerini
sürdürdü. 2020 yılının ilk 3 ayında 109 milyon 606
bin kWh elektrik tüketen Antalya OSB firmaları, 2021
yılının aynı döneminde 127 milyon 322 bin kWh elektrik
tüketerek, ilk çeyrekte yüzde 16,16 dolayında bir artış
gerçekleştirdi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve
birçok iş kolu ile işletmenin kapalı ya da düşük kapasite
hizmet vermesi gibi tüketimi, dolayısı da üretimi negatif
yönde etkileyen tedbirlerin uygulandığı Ocak ve Şubat
aylarını kapsayan dönemde elde edilen bu yükseliş,
Antalya’nın pandemi nedeniyle yaşadığı kayıpların
telafisine ek bir katkı sağladı.

Kısıtlamalara rağmen arttı
Yılın ilk ayında 2020 yılı ortalamasının üstünde bir artışın yaşandığı Antalya
OSB’de, ocak ayı elektrik tüketimi 44 milyon 161 bin kWh oldu. Bir önceki yılın
aynı dönemine oranla yüzde 19,75 artışın yakalandığı Ocak ayında, geçen yıla
göre 7 milyon 284 bin kWh daha fazla elektrik tüketildi. Şubat ayında bir önceki
aya göre düşüş yaşansa da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,93 artış
gerçekleşti. Şubat 2020’deki 33 milyon 578 bin kWh olan elektrik tüketimi,
2021 Şubat’ında 39 milyon 600 bin kWh’a yükseldi. Kısıtlamaların kaldırılıp
normalleşme sürecinin başladığı Mart ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine
göre 4 milyon 409 bin kWh daha fazla elektrik tüketilerek, yüzde 11,29 oranında
bir artış yakalandı. Üç ay toplamında 127 milyon 322 bin kWh elektrik tüketilen
Antalya OSB’de, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 16,16’lık bir artışa
imza atıldı.
Vatandaşlık görevi
Antalya’nın var gücüyle ülkesine ve milletine hizmet ettiğini belirten Antalya OSB
Başkanı Ali Bahar, artan vaka sayılarına dikkat çekerek vatandaşlara duyarlılık
çağrısında bulundu. Vaka sayılarının Ramazan ayı sonuna kadar minimuma
düşürülmesi gerektiğini, aksi halde turizm sektörü ile birlikte turizm tedarikçisi
50’den fazla sektörün bu durumdan olumsuz bir şekilde etkileneceğini aktardı.
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Saç & Makyaj

Fotoğraflar:
Şeref Bayram
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OP. DR.
ÖMER LÜTFİ AKSOY
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğum, ailecek görüştüğümüz,
dostluklarından büyük mutluluk duyduğum Aksoy çiftinin bir üyesi, aynı zamanda
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy oldu. Kendisini sizlere
tanıtmak, birçok derdinize derman olan çalışmalarını bu sayfalardan duyurmak
benim için ayrı bir mutluluk oldu…
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Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy; 1972 Vakfıkebir/Trabzon
doğumlu. Aslen Ispartalı olan Aksoy, 1996 yılında Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
Celal Bayar Üniversitesi’nde; 2 yıla yakın süre Genel
Cerrahi, 6 yıl da Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasından
sonra 2004 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
olmuş. Sonrasında çeşitli özel hastanelerde KVC uzmanı
olarak görev yapmış. Bir süre de Kafkas Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmış. 13
yıldır Antalya’da çalışmalarına devam ediyor ve halen
şehrimizin dinamik vakıf üniversitesi olan Antalya Bilim
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı
zamanda kliniğinde de hastalarımı kabul etmeye devam
eden Dr. Ömer Lütfi Aksoy, evli ve 1 kız çocuk babası...
Özellikle kadınların büyük sıkıntısı varis
konusunda son derece başarılı tedaviler
uyguladığınızı biliyoruz. Varis tedavisi her hasta
için aynı mıdır? Yoksa hastalığın seviyesine, yaşa
ve hastaya göre farklı tedavi yöntemleri mevcut
mudur? Kısaca bahsedebilir misiniz?
Uzun yıllardır kalp cerrahisi ve damar cerrahisi alanında
çalışmalarımı sürdürmekteyim. Damar hastalıklarının
önemli bir grubu olan Varis Hastalıkları alanında da
oldukça fazla deneyimim oldu. Varis toplumun, özellikle
de kadınların önemli bir problemi. Varis tipine, hastaya,
yaş grubuna göre tedavi farklılıkları göstermekte. Kılcal
varislerde lazer ve skleroterapi (enjeksiyon-köpük)
tedavileri ön planda iken, büyük varislerde ameliyatsız
endovenöz; yani toplardamar içi tedaviler güncel
hale geldi. Kliniğimde “silgi lazer” adını koyduğumuz
özel bir lazer (Exotherme Lazer) ile kılcal varislerde
oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Bu cihazda özel
bir kamera sistemi bulunuyor. 10 kat büyütülmüş
olan kılcal varisleri ağrısız bir şekilde, sohbet ederken
ortadan kaldırıyoruz. Hastalar günlük işlerine devam
edebiliyor. Öğlen arasında bile kliniğe gelerek yarım
saat süren seanslarını gerçekleştirebilirler. Çoğunlukla
1-2 seans, bazı durumlarda 3 seansta kılcal varislerden
kurtulmak mümkün olabiliyor. Yine daha büyük varis tipi
olan retiküler varislerde köpük skleroterapi çok etkili.
Bu yöntemde çok ince iğnelerle varis içerisine ilaç sıvı
olarak veya köpük şeklinde veriliyor. Ben bu iki tedaviyi
sıklıkla kombine kullanıyorum. Son yıllarda damar içine
uygulanan radyofrekans, glue (özel yapıştırıcı) ve diğer
yeni metotları da ileri varis tedavisinde kullanmaktayım.
Eşiniz Op. Dr. Duygu Aksoy ile aynı adreste
çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Kendisinin
de çok başarılı bir Estetik, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olduğunu biliyoruz.
Birlikte çalıştığınız vakalar oluyor mu? Nasıl bir
ortamınız var, kısaca bahseder misiniz?
Eşim Op. Dr. Duygu Aksoy Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı. Kendisi uzun yıllardır sayısız operasyon ve işlem
gerçekleştirmiş ve kendisini ispatlamış bir cerrah. Beraber
aynı klinikte çalışmaktayız. Birlikte çalışmanın birbirimize
çok faydası oldu. Eşlerin birlikte çalışması, eğer
birbirlerine mesleki olarak da destek oluyorlarsa başarı
getiren bir durum. Kliniğimizin en iyi yere gelmesinde
birlikte çok çabamız oldu. İşletmecilik, iç mimari, insan
psikolojisi ve yönetimi, estetik sektöründeki ürünler ve
cihazlar, gibi konularda birlikte master yaptık diyebiliriz.
Estetik mezoterapi ve farklı uygulamalarda eşimin çok
desteği oldu. Ayrıca kliniğin tek erkek üyesi olarak “ofis
boy”luğu da üstlendiğimi söylemeden geçemem.
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Bir süredir uyguladığınız tedaviler arasına mezoterapi
ve ozon tedavisi de eklediğiniz. Bu çalışmalarınızla ilgili
sizden biraz bilgi alabilir miyiz?
Varis tedavileri uygulamalarımın yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın
eğitimlerini tamamlayarak kliniğimizde GETAT (Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp) ünitemizi de faaliyete geçirdim. Mezoterapi ve
Ozon tedavisi alanlarında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Mezoterapi
Fransa’da başlayan bir tıp alanı ve çok detaylı bir bölüm. Basit
ve etkisiz ürünlerle geçiştirilebilecek bir konu değil. Estetik, ağrı
mezoterapileri başlıca bölümleri. Saç güçlendirme, bölgesel incelme,
selülit, leke, anti-aging yani gençleşme estetik mezoterapinin
ilgilendiği konular. Mezoterapi mükemmel bir tamamlayıcı sistem.
Özel mezoterapi tabancaları ve kanıtlanmış etkileri olan ürünler
kullanmaktayız. Farklı uygulamalarla kombine edildiklerinde güzel
sonuçlar alabiliyoruz.
Ozon tedavisi de başlı başına bir alan. Covid bize ozonun ne
denli önemli olduğunu gösterdi. Ozon özel cihazlarla oksijenden
üretiliyor ve kişiden aldığımız kan ile karıştırılarak damardan ya da
enjeksiyonlarla veya farklı uygulamalarla lokal olarak verilebiliyor.
Başlı başına büyük bir sistem içeren Ozon Tedavisi pek çok sistemik
hastalıkta kullanılabilmekte. Doza göre immun sistem üzerine
önemli yararları var. Birçok hastalığın tedavisine yardımcı olarak
kullanmaktayız. Covid sonrası dönemde ozon altın çağını yaşayacak.
Bu alanda da çalışmalarıma devam etmekteyim.
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kombine biçimde planlanması, gerekli hormonal düzensizliklerinin
ve mineral eksikliklerinin tedavisi, oral takviyelerin kullanılması
da gerekli. Bütüncül bir yaklaşım diğer konularda olduğu gibi saç
sorunlarında da temel prensibim. Ayrıca kliniğimize, saç ekimi
için başvuran hastalarımıza da yardımcı olmaktayız. Erkeklerde
saç ekiminin yanı sıra sakal ekimi, bayanlarda kaş ekimi de
implanterpen tekniği (DHI) yani kalem yöntemi ile eşim ve ekibi
tarafından gerçekleştirilmekte.
Ve bir süredir duyduğumuz, bildiğimiz; kök hücre
tedavisi… Bu tedavi tarafınızdan, hangi şikayetler için, ne
zaman ve nasıl uygulanıyor?
Bu konu çok fazla istismar edilen bir durum. PRP uygulamasını “kök
hücre” diyerek pazarlayan ya da farklı mezoterapi ürünleri veya
hormon – ilaç karışımları uygulayarak bu tedaviyi gerçekleştirdiğini
iddia eden hekim ya da klinikler var. Kök hücre belirli bölgelerden
vücut dokusu ve özellikle yağ dokusu alınarak özel cihaz ve süreçler
kullanılarak özel bir karışım elde edilerek gerçekleştirilen bir tedavi.
Anti-aging, eklem ve tendon bozuklukları ve yaralanmaları, saç
güçlendirme ve diğer birçok alanda kullanılıyor. Göbek çevresi yağ
dokusu lokal anestezi altında alınıyor ve özel işlemden geçirilip SVF
(Stromal Vasküler Fraksiyon) denilen bir ürün elde ediliyor. Bu ürün
uygun bölgelere uygulanıyor. Farklı metotlar da var. Bu konuda
Antalya’da yakın zamanda bir merkez kurma çalışmamız devam
etmekte.

Kadınların korkulu rüyası selülit ile ilgili son derece etkili
bir tedavi uygulaması yapıyorsunuz. Yaza girerken bu
tedaviyi bilmek isteyen çok olacaktır. Okuyucularımıza bu
uygulamayı ve faydalarını kısaca anlatabilir misiniz?
Selülit hanımların korkulu rüyası değil adeta “kabusu”. Kompleks
bir sorun. Pekçok faktör bu duruma katkıda bulunuyor. Tedavisinde
özel kombine ürünleri kullanmaktayız. Bu konuda önemli tecrübemiz
oldu. Zaman zaman cihazlarla da kombine çalışmalar yaptık. Etkili
ürünlerle oldukça başarılı sonuçlarımız oldu ve bu artarak devam
etmekte. Kişiye özel tedavi protokolleri gerekiyor. Seanslar halinde
tedavileri düzenliyoruz ve giderek selülit görünümü düzeliyor.
Önemli bir bölgesel incelme de mümkün oluyor. Selülit görünümünü
arttıran gıdalardan kaçınma ve yaşam düzenini değiştirme de selülit
tedavisinde çok önemli diğer konular. Hasta tedavinin yanı sıra bu
konularda da dikkat ederse başarı daha da artıyor.
Son dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı saçlarının
zayıflamasından şikayet eden çok sayıda kişi var. Sizin
de saçların güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarınız var. Bu
konuda neler söylersiniz?
Diğer bir önemli konu saç sağlığı. Erkeğin temel birkaç sorunundan
biri olan bu konu son yıllarda hanımların da önemli bir sorunu.
Saçların sık boyanması ve fönlenmesi, zararlı kimyasal ve
şampuanlar saçlarda önemli problemler oluşturmakta. Bayanlarda
farklı hormonal bozukluklar, erkeklerde testosteron hormonu
dönüşüm bozuklukları saç sorunlarının temel sebepleri. Saç
güçlendirmeler için Growth Factör (GF-Büyüme Faktörü), kök
hücre tedavileri, saç güçlendirme mezoterapileri, PRP ve dermapen
kombinasyonları kullanmaktayız. Tüm bu tedavilerin hastaya göre

Kök hücre denince akla hemen “Gençlik Aşısı” da geliyor.
Bu konuda okuyucularımıza neler aktarabilirsiniz?
Gençlik aşıları da son yıllarda popüler olan bir alan. Fazla
yararı olmayan sıradan ürünlere de “gençlik aşısı” denilerek
uygulandıklarını sıklıkla görmekteyiz. Gençlik aşıları aslında
dolguların da içerisinde daha yoğun ve farklı yapıda olan
hyalüronik asidin yanı sıra, çeşitli aminoasitleri, peptidleri ve
vitaminleri içermekte. Çok etkili olan ürünleri, yıllar içerisinde
tecrübe kazanarak uygulamaktayız. Doğru ürün, doğru ve etkili
dozda uygulama farkı oluşturuyor. Gençlik aşıları cilde nem ve
parlaklık kazandırıyor. Cildin temel yapı maddesi kollajen sentezini
uyarıyor ve cilde gerçekten de bir gençlik kazandırıyor. Kırışıklık
ve sarkmaları azaltarak yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor. 30’lu
yaşlardan sonra kullanımı artan bu ürünler; yüz, boyun, dekolte
bölgeleri ve el üzerine uygulanabiliyor.
Son olarak; dergimiz aracılığıyla iletmek istedikleriniz…
Kliniğimizde Varis Tedavisi, Mezoterapi, Ozon Tedavisi üçgeninde
çalışmalarımı sürdürmekteyim. Mezoterapi derneği üyesi olarak
özellikle estetik mezoterapi uygulamaları konusunda çalışmalarım
devam ediyor. Tıp bir sanattır. Bunun icrası için bilgi, deneyim ve
etik yaklaşım esastır. “Önce zarar verme” (Primum Non Nocere)
temel prensibimdir. Umarım pek çok insana gerçekten yararlı olmayı
başarır ve çalışma hayatım boyunca da bunu devam ettirme şansını
bulurum.
Bu zorlu süreç bitecek. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. İçinde
bulunduğumuz ayda mutlulukla kutladığımız, sembolik olarak 1
gün ama 365 günün tamamını kapsayan, bizler için en kıymetli olan
‘anne’lerimin ve bana her zaman en büyük desteği her zaman vermiş,
aynı zamanda iyi bir anne olan kıymetli eşimin de ‘Anneler Günü’nü
yürekten kutluyorum.

*Arzu eden guruplara Ersin Durmuş/Karanlık Kutu
Prodüksiyon tarafından profesyonel fotoğraf ve video
çekimleri yapılmaktadır.
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ANNELERDEN ANNELERE, SEVGİYLE…
Kulaklarımıza çalınan o klasik anne söylemiyle büyüdük çoğumuz: “Anne olunca anlarsın”…
Belki o sıralarda çok anlamadık, önemsemedik ama hakikaten birçoğumuz “anne olunca”
defalarca anladı… Buradan yola çıkarak ve “Anneler Günü” dolayısıyla, zamanla çok iyi
anladığımız annelerimizden bize kalan alışkanlıkları, adetleri, gelenekleri ya da bizim
çocuğumuza aşılayacağımız yenilerini dile getirelim “Özel” bölümümüzde istedik… Antalya’nın
anneleri; bakın annelerinden bugüne, bugünden çocuklarına aktardıkları ne güzel adetler, ne
anlamlı gelenekler dile getirdiler.
O zaman gelsin; annelerden annelere, sevgiyle…

kutlu olsun!

Tüm annelerin ve anne adaylarının

Anneler Günü

Aslıhan - Demir Tüfekçi
Benim anne tarafım Antakyalıdır.
Anneannemde de, annemde de tüm aile
toplandığında Antakya’ya has tavuk dolması
ve yarmadan yapılan pilav mutlaka pişirilir.
Bu yemek bizim için o yüzden çok özeldir.
Hepimizin en sevdiği yemektir ve tüm aile
bir sofrada keyifle bu yemeği yiyip sohbet
etmenin mutluğunu anlatamam. O yüzden
ben de çocuklarımla bu geleneği mutlaka
devam ettireceğim...

Ayşe, Duru, Anıl Karaşin
Annem her gelene “Aç mısın?” diye sormadan
sofra kurmaz, yedirip içirmeyi çok sever.
Bizim eve her zaman çok misafir gelir, büyük
sofralar kurar annem… Giderken mutlaka
ellerinde poşetle ayrılır anneme gelen
misafirler, sevdiği şeyleri paket yapar. Hele o
gün yemeğe katılamayan bir aile bireyi varsa,
onun payını mutlaka ayırır.
Evlendikten sonra ben de annem gibi yemek
yapmaktan, kalabalıkla yediğim yemeklerin
lezzetinden vazgeçmedim. Evimde güzel
sofralar kurup, geleni de yanında bir şeyle
uğurlamayı adet edindim.
Paylaşmayı, sofranı ve gönlünü açmayı
annemden öğrendim ben…
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Sabahat Kahraman - Didem
Kahraman Kan
Bizim anneden kalan bayram
geleneğimiz; bayram sabahı eve yapılan
ilk alışverişin tuz ve ekmek olması…
Evin bereketinin ve ağız tadının bir
sonraki bayrama kadar korumasıdır.
Bu geleneğe inandığım için elimden
geldikçe devam ettiriyorum.

Deniz, Ersin Yorulmaz
Ersin henüz 2,5 aylık… O’nun için
yaptığımız ilk gelenek 40 banyosu
oldu. Babası dahil herkes o gün
banyo yaptı. Ersin’in küvetine
devamlı yanımda taşıdığım,
bana da iyi geldiğine inandığım
5 anlamlı taşı koyduk ve o gün
çok sevdiğim, huzur bulduğum
dayım ve yengemin evine, onu
ilk gezmesine götürdük. Onlar
da Ersin için içinde pirinç, un,
yumurta olan küçük bir paketi
bize hediye ettiler. Bunlar güzel
ve insana kendini iyi hissettiren
geleneklerimiz. Umarım Ersin’e
annem kadar özverili bir anne
olabilirim. Annelik insana fark
etmediği güçleri olduğunu
keşfettiriyor.

Feride Fışkın Arnaz – Alaz Arnaz
Annem terleyince hemen sırtıma havlu
koyarmış; tüm çocukluğum sırtımda havluyla
geçti diyebilirim. Şimdi ben de kızıma
aynısını yapıyorum. Annem benim için
kullandığı havlulardan birini hatırası olduğu
için saklamış. Ben de Alaz için kullanıyorum
şimdi. O havlu bizim değerlimiz...

Ebru - Elit Sure - Ecre Larin - Ezna Besa ETKE
Çocukluğumdan günün en sevdiğim zamanı olan, ailece birlikte yenilen
akşam yemeği geleneğimizi; aynı şekilde devam ettiriyorum. Hepimizin
birlikte masaya oturup, günün yorgunluğunu geride bırakıp, keyifle
yediğimiz yemeğimizin, sohbetlerimizin ve kahkahalarımızın verdiği
mutluluğu anlatamam...
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Gamze - Sevim Melek Gökbulak, Melek
Özkeskin
“Hani eski zaman masalları anlatır
Hüznümü huzura dolarsın
Kaşım gözümden çok içim bir parçan
Annem sen benim yanıma kalansın”
İsmi gibi melek annemin, her zaman yanımda, her
zaman gölgesi üzerimde… Bana o kadar çok miras
bıraktı ki; yanından kopup yuvamı kurana kadar
farkında değildim bu mirasın… Meğerse içimizde
yaşadığımız şeyler geleneğimiz olmuş; olmazsa
eksik, yarım hissediyorum şuan. Bayramlarda
onun sesiyle uyanmak, hastalandığımda yaptığı
yemekler… Ama bana bıraktığı en büyük miras;
sevmek ve sevdiğini göstermek oldu sanırım.
Şimdi benim de minnak bir kızım var; onun beni
sevdiği gibi seviyorum kızımı, onun gibi “melek”
olsun diye ismini verdim ve bundan sonra onun
geleneklerini, mirasını hatırlayarak yaşatacağım!
Seni çok seviyorum melek annem. Tüm Annelerin
anneler gününü kutluyorum.

Nilüfer Özdemir - Burcu Bahar
Bana söyleşilerde “Kendinizi anlatır mısınız?” diye sorduklarında, “Çalışan
bir annenin tezgah üzerinde kitap okuyan kızıydım” diye başlıyorum ilk
cümleye… Çünkü çok yoğun çalışan bir annem vardı. Ama ne olursa olsun
bizi ihmal etmez, her şeyimize yetişirdi. Üstelik de bu yoğunluğun içinde
annem geleneklerini asla atlamazdı.
İşten gelince ne kadar yorgun olursa olsun yemeği hazırlar ve saat 18.00’de
herkesi sofraya isterdi. Yemek boyunca annem ve babam o gün neler
yaptıklarını iyi ya da kötü her şeyi anlatırlardı. Saatlerce sohbet edip yemek
yerdik.
O yaşlarda önemsiz gibi gelen bu anne geleneğinin yaş aldıkça bana neler
kattığını daha iyi anladım. Duygusal açıdan ne kadar beslediğini, kendimi
güvende hissettirdiğini, sosyal ilişkilerdeki başarımı… daha birçok şeyi
farkında olmadan hayatıma kazandırmıştı.
Ben de çocuklarım doğduktan sonra bu geleneği devam ettirdim. Her akşam
ailecek yemek yiyip saatlerce sohbet ediyoruz. Bazen soframıza anneanne ve
dedemiz de katılıyor; yemeğimiz şenleniyor.
Bir masa etrafında ailecek oturup yemek yemenin keyfini hiçbir şeyle
değişmem. Umarım çocuklarım da bu anneanne geleneğinin devam
ettirirler.
Bu özel günde anneme, hayatıma kattığı bu güzellikler için çok teşekkür
ederim.
Annem başta olmak üzere bütün annelerin ‘Anneler Günün’ü kutlarım.

Nilüfer Sarıtoprak - Sevim Tütüş
Öncelikle annemin ve yüreğinde annelik duygusunu hisseden
herkesin bu güzel ve özel gününü kutluyorum. Annemden görerek
öğrendiğim ve sürdürdüğüm bir çok geleneğimiz var aslında...
Annem özel günlerde aileyi biraz genişleterek toplantılar yapmayı
çok sever. Özellikle yemek masası etrafında büyük küçük hep birlikte
keyifli zaman geçirmek için programlar yapar. Sanırım bunu ben de
seviyorum. Başka türlü sevdiklerimizle bir arada olabilme şansınız
tesadüflere kalıyor. Bu annemden gördüğüm ve uygulamayı sevdiğim
birçok şeyin başında geliyor. Günün sonunda mutluluk var çünkü ve
paylaşılan birçok anı…
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Selin - Demir Büyükbeşe
Annem bizi sık sık seyahate götürürdü. Farklı
yerleri ve insanları, kültürleri tanımamızı isterdi.
Bu göreneği ben de oğlumla devam ettirmeye
çalışıyorum.

Sibel - Pelinsu Katıkol, Fatma Demircan
Ben annemden doğayı sevmeyi öğrendim; koşulsuz, şartsız… Çiçeği,
böceği, toprağı, çamuru, canlıları… O kadar barışıktır ki doğayla
benim annem, birisi ondan bahsetse benim aklıma toprak gelir, çiçek
gelir. Kısacası, hem her mevsim çiçek açmayı, hem de dikmeyi, ben
annemden öğrendim. Belki farkında olmadan kızım Pelinsu’ya da
öğrettim… Ya da ben öğretmesem de genlerinde var doğa sevgisi,
bilemiyorum. Çünkü onu kapıda her an elinde mevsim çiçekleri ile
görmek bizim için son derece olağan bir durumdur.
Pandemi döneminde hemen herkesin kıymetini anladığı doğa, bizim
doğuştan kıymetlimizdir anlayacağınız; annem gibi… Tüm annelerin
Anneler Günü kutlu olsun.

Zeynep – Asil – Lisa – Lal Ateşoğlu
Annemin lezzetli ellerini hiç bir şeye değişmem.
Her şeyi mevsiminde ve en sağlıklı şekilde
saklayıp bizlerin sağlıklı beslenmesi için şahane
tarifler üretmiş. Ben de şimdi aynı tarifleri,
aynı sevgiyle kendi çocuklarıma uygulamaya
çalışıyorum. Anneliği bana en güzel şekilde
öğreten annemin ve tüm annelerin günü kutlu
olsun.

Zeynep – Leyla Dağıstanlı
Adını bilmişler de koymuşlar; Melek Leyla Dağıstanlı…
Ruhumun rengi, beynimin tersi, hayatımın neşesi, yolumun rehberi, Can’ımın
temeli, kararlarımın desteği, yanımın yanı, içimin kıvılcımı… Anne olmanın
gururu, anneanne olmanın çocukluğu, sadık eş ve en sadık dost. Kızıl saçlım,
güçlü dev hadınım… Geçmişim, geleceğim…
Annemle öğrendiklerim…
SENİ SEVİYORUM… İYİKİSİN…
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ÖNEMLİ
KURALI!

Acıbadem Fulya Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş,
Covid-19 pozitif olan
çocukların mutlaka evde
izlenmeleri gerektiğine
dikkat çekerek, “Enfekte olan
çocuklar okula gönderilmemeli,
evde gidişatı takip edilmeli.
Düzenli aralıklarla ateşi
kontrol edilmeli; yüksek
ateş, ishal, öksürük veya
solunum probleminde zaman
kaybetmeden bir sağlık
kuruluşuna başvurulmalı.”
diyor. Peki, hem çocuğumuzun
hem evdeki yetişkin bireylerin
sağlığı için evimizde
neler yapmalı, nelerden
kaçınmalıyız? Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü
Tıraş, evde almamız gereken
önlemleri anlattı; önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu.

Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ülkü Tıraş

Dünyada ve ülkemizde hızını her geçen gün artırarak yayılmaya devam eden Covid-19
virüsü artık çocuklarda da daha sık görülür oldu. Covid-19’un bugünlerde çocukları da
yakalamasında kademeli yüz yüze eğitime geçilmesinin ve mutant virüsünün daha kolay
enfekte özelliğe sahip olmasının etkili olduğu düşünülse de, bu varsayımları ispatlayan
net veriler henüz mevcut değil.
Gelelim; aynı evde yaşamanın 9 önemli kuralına…
1- Ayrı bir odada izlemeye çalışın
Covid-19 enfeksiyonunda klinik bulgular gelişmeden 2 gün önce bulaştırıcılık başlıyor.
Dolayısıyla çocuğunuzda belirtilerin başlaması ile PCR testinin yapılması sürecinde
virüs evdeki diğer bireylere de genellikle bulaşmış oluyor. Eğer tanı konulduğu ana
kadar enfekte olmamışsanız, çocuğunuzu mümkün olduğunca tek odada karantina
koşularında izlemeye çalışın. Bu süreci ona mutlaka anlatmalı ve korunmanın
öneminden bahsetmelisiniz. Ancak ev ortamında çocuğun bir odada izole olarak kalması
erişkinler gibi mümkün değil elbette. Çünkü kendine bakamayacağı ve ihtiyaçlarını tek
başına göremeyeceği için izolasyonu bu noktada zorlaşıyor. Çocuğu izole edemediğimiz
için virüsü bulaştırıcılığı evdeki yetişkinlere nazaran çok daha fazla oluyor. Bu nedenle
büyüklerin kendilerini korumaları çok önemli.
2- Yanındayken çift maske takın
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş, “Çocuğunuz 2 yaş üstündeyse ve
maske taktırabiliyorsanız bu oldukça yararlı olur. Kullandığı maskeyi her 4-6 saatte
bir ya da ıslandığında mutlaka değiştirmelisiniz” diyerek, şöyle devam ediyor: “Ancak
çocukların maskeyle zaman geçirmeleri biraz daha zor olduğu için erişkinlerin
takmalarını istiyoruz. Dolayısıyla ev içerisinde mutlaka maskeyle dolaşın. Çocuğunuzun
yanındayken çift maske takmalı ve maskenizi aynı şekilde her 4-6 saatte bir veya
ıslandığında hemen değiştirmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.” diyor.
3- Banyoyu her kullanımın ardından temizleyin
Evde ortak kullanım alanlarında dikkatli olun. Örneğin; eğer ayrı bir tuvalet ve banyonuz
varsa, çocuğunuzun bu alanları tek başına kullanmasını sağlayın. Tuvalet ve banyo
kullanımından sonra; lavaboyu, klozeti, duş alanını, çeşme musluklarını ve yer yüzeyini
temizlemeyi asla ihmal etmeyin.
4- Evi düzenli aralıklarla havalandırın
Kapalı ortamların havalandırılmaları bu süreçte ayrı bir önem taşıyor. Dolayısıyla
evdeki havanın yenilenmesine dikkat edin. Evinizi günde en az 3-4 kez, 10’ar dakika
havalandırmanız çok önemli.

\\ 34

5- Yastık ve nevresimleri sık sık
değiştirin
Çocuğunuza ve size ait nevresimleri 3
günde bir, yastık yüzlerini de her gün
değiştirmeye, bunları makinede en az 60
derecede yıkamaya devam edin. Yatağı
mutlaka ayrı olmalı, sizlerle yatmamalı.
Çocuğunuza ait malzemeleri mümkünse
başkası kullanmamalı. Çatalı, bıçağı da
mutlaka ona ait olmalı. Atılabilir ve tek
kullanımlık olan malzemeleri tercih
etmenizde fayda var. Kıyafet ve havlularını
ütüleyerek dezenfekte etmeniz de son
derece önemli.
6- İştahı yoksa sevdiği gıdalarla
besleyin
Covid-19 enfeksiyonuna karşı güçlü bir
bağışıklık sistemi çok önemli. Dolayısıyla
çocuğunuzun sağlıklı beslenmesinin yanı
sıra hekim önerdiyse vitamin takviyelerine
devam etmesi gerekiyor. “Covid-19
pozitif olan çocuklara özel bir beslenme
önerimiz yok. Ancak C vitamininden zengin
beslenmesinde ve düzenli D vitamini
takviyesi almasında yarar var.” bilgisini
veren Dr. Ülkü Tıraş, önerilerine şöyle devam ediyor: “Özellikle hasta
olduklarında çocuklar iştahsız olabiliyor. Bu dönemde çocuğunuzun
daha çok sevdiği gıdalara yönelerek beslenmesini sürdürmeye
çalışmanız gerekiyor. Eğer ciddi iştah problemi olursa bu durumda
bazen damar yoluyla beslenmesi gerekebiliyor.”
7- Oyun, çizim ve çizelgelerle anlatın
Hemen her çocuk soğuk algınlığı veya grip olmanın nasıl bir
his olduğunu biliyor. Dolayısıyla insanların koronavirüsten
hastalanabileceğini ve tıpkı gripte olduğu gibi evde kalmaları
gerektiğini söyleyebilirsiniz. Virüsü veya karantina altında
olmanın önemini anlatmak için oyun terapisi, çizimler ve çizelgeler
kullanabilirsiniz.
8- “Yanındayım, buradayım” mesajını verin
Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda
alt ıslatma davranışları, ebeveynlerinden veya bakıcılarından ayrı
kalma korkusu nedeniyle kaygı gibi sorunlar gelişebiliyor. Ayrıca
öfke nöbetleri başlayabiliyor veya uyumakta zorluk yaşanabiliyor. Bu
sorunların önüne geçmek için çocuğunuzun duygularını anladığınızı,
ihtiyacı olduğu her an onun yanında olduğunuzu hissettirin,
“Yanındayım ve buradayım” mesajını verin ki daha fazla kaygıya
kapılmasınlar.
9- Duygularını paylaşmasını destekleyin
Enfekte olan 7-10 yaş aralığındaki çocuklar gerçekçi değerlendirme
yapamayabiliyor, televizyondan, akranlarından ve aile
konuşmalarından küçük bilgiler toplayabiliyorlar. Duydukları
karşısında üzgün, kızgın veya korkmuş hissedebiliyorlar. Ayrıca
bazı çocukların hastanede yakınları tedavi altında oluyor, bazıları
enfeksiyon nedeniyle yakınlarını kaybedebiliyor. Bu durum daha
fazla korkuya ve kızgınlığa yol açabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzun
Covid-19’la ilgili hatalı bilgilerini düzeltmeniz çok önemli. Bunun için
onunla konuşun, duygularını ve düşüncelerini sizinle paylaşması
konusunda destekleyici olun.

PCR testini oyuna dönüştürün
Hemen hepimiz PCR testinin rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Dr.
Ülkü Tıraş “PCR testinden korkmaması için ‘Burnuna, boğazına
pamukla dokunacaklar ve burnun gıdıklanacak’ şeklinde cümlelerle
bu süreci bir oyuna dönüştürürseniz, test öncesinde çocuğunuz için
belirsizlik biraz daha ortadan kalkmış oluyor” diyor.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
Uzman Psikolog Duygu Kodak

DİKKAT! İÇ DÜNYALARINI SARSABİLİYOR!
Covid -19’a yakalanan tüm yaş grubundaki çocuklarda anksiyete
ve stres yaşanıyor. Örneğin çoğunda belirti olmadığı veya hafif
semptomlar geliştiği için çocuklar evde neden izole olmaları
veya hastanede neden yatarak tedavi edilmeleri gerektiğini
anlamıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Uzman
Psikolog Duygu Kodak, her yaş grubunun bu süreci farklı açıdan
değerlendirdiklerini belirterek, “Koronavirüs çocuklarda tüm
yaş gruplarında stres, endişe veya korkuya yol açabiliyor. Bu
nedenle Covid-19’a yakalanan çocuğunuzla konuşun ve onu
dikkatlice dinleyin. Davranışlarının ve alışkanlıklarının kötüye
gidip gitmediğini gözlemleyin. Gerekirse profesyonel yardım
alın” diyor.
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Şimdiii gelelim konumuza..
US News & World Report, kalabalık bir bilim insanı ve
beslenme uzmanı kadrosu ile yılın en iyi diyetlerine
ilişkin yıllık değerlendirmesini yayınladı. Bu panelde belli
kategorilerde yaklaşık 39 diyet incelenip değerlendirildi. Ve
sürpriz olmayan bir sonuç: Art arda 4 yıl ‘Akdeniz Diyeti’ 1
numaralı ‘En İyi Genel Diyet’ , ‘Diyabet İçin En İyi Diyet’ ve
‘En İyi Bitki Bazlı Diyet’ seçildi. Bununla birlikte en iyi 5 diyeti
birlikte inceleyeceğiz.
1- AKDENİZ DİYETİ
Bu diyetin temelini, sebze-meyveler, tam tahıllar, kuruyemişler,
kurubaklagiller, baharatlar ve deniz ürünleri oluşturuyor.
Bu diyeti duyunca akla gelen ilk besinlerden biri de sızma
zeytinyağı. Yağ kaynağı olarak tereyağı ve hindistancevizi yağı
yerine zeytinyağı, fındık yağı, ceviz, badem, fındık ve avokado
gibi besinler tercih edilebilir. Diyette hayvansal kaynaklı
besinler daha sınırlı. Örneğin yumurta, peynir, yoğurt ve
tavuk eti sınırlı olarak tüketiliyor. Kırmızı et ise nadir tüketilen
besinlerden. İsteğe bağlı haftada 1-2 kadeh şarap tüketilebildiği
belirtiliyor. Özellikle kardiyovasküler
hastalıklar, kanser ve diyabet riskini
azalttığına yönelik çok ciddi çalışmalar
var.
2- DASH DİYETİ
Bu diyetin özellikle yüksek tansiyon
ve diyabetle mücadelede önemli
rol oynadığını ve Amerika Ulusal
Sağlık Enstitüsü tarafından da
desteklendiğini vurgulamak isterim.
Dash diyetinde kırmızı et, şeker, şeker
eklenmiş besinler, şekerli içecekler ve
tuz tüketimi sınırlandırılır. Kuruyemiş,
meyve-sebze, rafine edilmemiş tahıl
grubu, kümes hayvanları, balık ve
düşük yağ içerikli süt ürünleri bu
diyette kabul edilir. Diyet potasyum,
magnezyum, kalsiyum, protein ve
liften zengindir. Diyetteki bir diğer
amaç ise sodyum alımını kısıtlamaktır.
Yapılan çalışmalarda; kalın bağırsak
kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı
belirlenmiştir.
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ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Mis gibi bir mayıs ayına ve sizlere
tüm kalbimle kocaman bir selam!
Pandemi, artan yasaklar ile hepimiz
biraz sıkıldık, bunaldık. Eski güzel
günlerimizin değerini bir kez daha
anladık. Ama bahar ile birlikte
doğanın uyanması, kuşların cıvıltısı,
havanın enerjisi hepimize bir parça
iyi gelmiştir diye düşünüyorum.
☺ Tabi bir yandan da hepimizde
bir yaz telaşı! O yüzden geçen ay
olduğu gibi, bu ay da bu konuya
değineceğim. Çünkü maalesef
hala bu konuda çok yanlış şeyler
duyuyorum.
Food photo created by yanalya

Öncelikle size şunu söylemek istiyorum ki; ‘Diyet’ kelimesi
sağlığı korumak ve düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme
düzeni demektir. Yani sağlıklı beslenmeye adım atmaya
başladığımızda zaten yanında kilo kontrolü de sağlamış
oluyoruz. Aslında bu konuda az ya da çok hepimiz bilgi
sahibiyiz. Fakat uygulamada ufak aksaklıklar, beynimizin tatlı
yalanları yolumuza taş koyabiliyor. Bazen de sürekli kilo al-ver
durumları artık yorduğu için, sonuca kolay ulaşabilmemiz
veya aynı şeylerden sıkıldığımız için farklı diyetlere
başvurabiliyoruz.
Bu sebeple bu konuya açıklık getirmek istiyorum: Sağlığınız,
ben ve diğer meslektaşlarım için önemli, sağlığımız hepimize
bir hediye !

EN İYİ 5
POPÜLER DİYET

3- FLEXITARIAN DİYETİ
Bu diyeti vegan veya vejetaryen beslenmeye hazır olmayan insanlar
için bitki temelli beslenme olarak düşünebiliriz. Vejetaryenlikten
daha esnek bir beslenme modeli olan fleksitaryenliğe geçiş daha
kolay ve Akdeniz tipi beslemeye daha yakın. Bu modelde kırmızı et az
tüketilir veya hiç tüketilmezken balık, süt, yoğurt, peynir ve yumurta,
hayvansal protein olarak beslenme planına ekleniyor. Kurubaklagil,
yağlı tohum, sebze-meyve, tahıl, zeytinyağı ve balık açısından
zengindir. Özetle lif ve sağlıklı yağları yüksek oranda, doymuş yağ ve
eti az oranda, süt ürünleri ve alkolü ise ılımlı şekilde içerir. Yapılan
çalışmalarda; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve felç riskini
azalttığı gösterilmiştir.
4- WEIGHT WATCHERS DİYETİ
Türkçe karşılığıyla kilo takipçileri anlamına gelen bu diyet modelinin
temel amacı sürdürülebilir bir yol ile katı kurallara gerek kalmadan,
sağlıklı beslenerek kilo vermeyi teşvik etmektir. WW program içeriği
Smart Points System (Akıllı Puan Sistemi) ile çalışmaktadır.
Kalori, yağ, protein ve şeker içeriği gibi faktörlere bağlı olarak,
gıdalara farklı puan değerleri atamaktadır.
- Yağsız protein: Derisiz tavuk eti, yağsız yoğurt, yumurta, balık,
kabuklu deniz ürünleri
- Nişastalı olmayan sebzeler: Brokoli, kuşkonmaz, yeşil yapraklı
sebzeler, karnabahar, biber vb.
- Sağlıklı karbonhidratlar: Tatlı patates, esmer pirinç, yulaf
ezmesi, fasulye, tam tahıllı ürünler
- Taze meyveler
- Sağlıklı yağlar: avokado, zeytinyağı, fındık, ceviz vb. tüketimi
önerilen besinlerdir.
Şekerli içecekler, paketli gıdalar, salam ve sosis gibi işlenmiş etler,
pasta ve kurabiye gibi şeker ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketimi
daha sınırlıdır.
5- MAYO CLINIC DİYETİ
Birçok popüler diyetin aksine, Mayo klinik diyetinde katı kurallara
yer yoktur. Katı kurallar koymak yerine, kötü alışkanlıkları sağlıklı
alternatiflerle değiştirmeyi hedeflemektedir.
“Kaybet” ve “Yaşa” adı altında 2 farklı evreden oluşmaktadır.
Bir piramit düşünün. Piramidin en alt kısmındaki besinlerin
yüksek oranda, üst kısmındaki besinlerin ise düşük oranda
tüketilmesi öneriliyor. En alt kısmında sebze ve meyve gibi sağlıklı
ve düşük kalorili besinler; en üst kısmında ise şeker ve paketli
gıdalar gibi sağlıksız gıdalar buluyor. Orta kısımda ise, tam tahıllı
karbonhidratlar, kuru baklagiller, balık, az yağlı süt ürünleri, yağsız
protein kaynakları, zeytinyağı ve çiğ kuruyemişler sağlıklı yağ grubu
bulunmaktadır. Küçük porsiyonlarda tatlı ve alkol kullanımına da
izin verilmektedir.
Ufak bir dipnot daha; aynı panelde dukan diyeti, ketojenik, gaps,
whole30, modifiye ketojenik diyetleri 2021 yılının en kötü diyetleri
seçilmiş.
Her ne kadar diyetler ve çeşitler değişse de hepsinin tek bir amacı
var; sağlığın korunması ve kaliteli bir hayat!
Ve her zaman hepsine ekleyeceğimiz 3 şey var; kaliteli uyku, düzenli
spor ve yeterli su!
Mükemmel olmaya, doğru zamanı bekleyemeye gerek yok.
Bulunduğumuz anda elimizden gelenin en iyisiyle, kendi doğrumuzu
yaratabilmek en güzeli!
Umarım sizleri biraz aydınlatabilmişimdir.
Sağlıkla mutlu bir ay ve şimdiden güzel bayramlar diliyorum…

\\ CITYKÖŞE
İlk olarak The Great
dizisinden bahsetmek
istiyorum.
Tarihi olayların kinayeli, komik
ama “gerçeğe en yakın halini”
yazan, Tony McNamara’nın
elinde çıkan işleri seviyorum!
The Favourite’i de yazmıştı,
hani Olivia Colman’ın süper
bir performans çıkarıp, Oscar
aldığı film! The Great yine
onun kaleminden ve Rusya’nın
çok meşhur ve çok enteresan
Çariçesi 2. Katerina’nın hikayesini, eğlenceli, vurgulu ve bir
mantık çizgisine yaklaştırarak anlatıyor.
2. Katerina, aslında Almanya kökenli fakat kalbinde kendini
Rus hissediyor, evlilik yoluyla Romanov Hanedanına girmiş.
Osmanlı’dan Kırım’ı Rus topraklarına sokan, hatta Rusya’nın
bugünkü sınırlarına getirdiği için Ruslar tarafından çok sevilen
Katerina, bilim ve sanata da çok düşkün. Dizide Volteire ile
olan sahneler çok iyiydi. Kendisi okuma yazma bildiği için,
halkın da özellikle kızların okumasını çok istemiş, bu ilk sezon
bundan çok bahsedilmiş, muhtemelen ileriki dönem nasıl
başardığını anlatırlar, çünkü okuma/yazmayı yaygınlaştırmış
ve bununla da hep gurur duymuş! Bir de aşı hikayesi var.
Çiçek hastalığı sarmış herkesi ve Asya diye çevirmişler dizide
ama o bahsettikleri aşının denendiği ülke, o yılların bizim
topraklarımız tabii. Aşı denemesi ona mantıklı gelmiş yani
hastadan bir miktar numune alıp, kendi bedenine alarak,
hastalığı vücudunun tanımasını sağlama teorisi aklına yatmış,
çünkü bilime hayran ve kendi üstünde de denemiş! Sanırım
yaygınlaştırmış. Bu arada çok da çapkın diye geçmiş tarihe, o
çapkınlık konusu nasıl gerçekleşmiş olabileceğini de senaristler
yorumlamışlar tarihi aktarırken, epey de bol sahne ile…
İngilizler bu kadını kendi tarihlerinde, “The Great” diye
andıkları için dizi adını oradan alıyor, Elle Fanning olağanüstü
tatlı halleriyle, izlettiriyor. Nicholas Hoult eşi 3. Petro’yu ve
Katerina karakterli bir genç kızı ve onun tahta çıkacağı olayları,
zemini nasıl tetiklemiş olabileceğini iyi aktarıyor seyirciye.
Kostümler, cast rengarenk, seyrettiriyor.

Dolu dolu bir
MAYIS ayı…

AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci olarak yazmak istediğim
dizi “Catherine The Great” yine
2. Katerina…
Yine yakın bir zamanda, 2019
yılında çekilen, 4 bölümlük mini
dizi. Matbaayı ilk kez saraya
getiren, bilime, sanata, yakışıklı
erkeklere düşkün bu güçlü kadının,
Kırım’ı nasıl topraklarına kattığını,
Türklerle ilişkilerini, en büyük aşkı
Potemkin’i, tahammül edemediği oğlu
1. Pavel’i, çok sevdiği ve ardından
tahta geçmesini istediği, kendisi gibi Alman gelininden olan torunu 1.
Aleksandr’ı, bu arada 1789 Fransız Devrimi’nin olması ve çok sevdiği
yazarları bu kez eleştirmesi gibi konuları, yani farklı bir diziden,
tarihin devamını izliyoruz. Fakat bu dizinin “cast”ı olmamış, hem de hiç
olmamış! Yani aynı zevki alamadık! Bir kere 2. Katerina öldüğünde 67
yaşındaymış ki, ona hayat veren ve dizinin de yapımcı ekibinde olan 1945
doğumlu Helen Mirren, Çariçenin 37-38 yaşını, 74 yaşında canlandırmaya
çalışmış!!! Ne kadar üstünde görsel efekt uygulasalar da olmamış ayrıca
çok da saçma olmuş. Sonuçta bir tarih dizisi bu. Potemkin, çocuklar,
yakınlar da olmamış. Mesela sevmediği oğlu tahta çıkmış ve sadece 5 sene
kalmış, yerine kendi yetiştirdiği torunu 1. Aleksandr çıkmış ki; 5 sene
sonra, oysa minik bir oğlan çocuğunu göstermişler son sahnede; oysa
en az 19 yaşında bir genç delikanlı olması gerek. Bu gibi bariz hatalar
nasıl yapılmış, Helen Mirren neden bu rolü ısrarla oynamak istemiş
anlayamadık! Ama hala bugün de önemini koruyan konuların, mesela
Kırım’ın koruyucuları Fransız, İngiliz ve Almanların dizide de altının
çizildiği detaylar için meraklısı izleyebilir. Oğlu 1. Pavel’in bir daha
kadınların tahta çıkamaması için kanun çıkarması da galiba günümüze
kadar da korunmuş olmalı ki, Rusya’nın bir kadın siyasetçisini ne duyduk,
ne gördük!?

Üçüncü dizimiz ise; Billions…
Her sözün, her adımın, her hareketin “kişisel çıkarlar” üzerine
kurulduğu bir dünya. Bizim dünyamız kabul edin. Adına kapitalizm
deyin, ne derseniz deyin. “Çıkarın” varsa, en kanlı sözler unutulup,
en büyük savaşların silahları gömülüp yoluna devam edebildiğin bir
dünya. “Çıkarların” uğruna herkese çelme takabilirsin, hatta eşine,
ailene, sevgiline bile! Oyunun kuralı yok, tüm kurallar “kazanman”,
“senin kazanman” üzerine yazılmış. Yalan/rüşvet/sahte bilgi/belge
her şey mubah bu oyunda. Billons, herkesin bildiğini ortaya dökmüş,
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Bahar denilince Mayıs kokar her
yanım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü, Hıdırellez, Anneler Günü, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı ve bu yıl Ramazan
Bayramı da denk gelince dolu dolu
bir ay Mayıs… Üstüne üstlük iki
yıldır Pandemi nedeniyle evlerimize
kapandığımız baharlar geçiriyoruz.
Hal böyle olunca evde kaldığımız
süre ve film izleme oranımız arttı.
Benim gibi kitap ve film delisi iseniz
önerilerim olacak sizlere…

milyarder bir borsacı/yatırımcı ile Amerikan Hükümetinin temsilcisi
bir savcının nefis diyalogları üzerine kurulmuş bir dizi. Enerjisi
çok yüksek, müzikleri nefissss! Metallica bile yer aldı dizide öyle iyi
müzikler!!! Diziyi izlerken, ne Axe kazansın diyorsun, ne de Chuck.
Çünkü ikisinin de umurunda olmayan, emeklilik fonunda parası olan
küçük yatırımcı, sıradan vatandaşsın!!! Onların gözünde, önemsiz
bir detay. Ben dizide en çok Wendy gibi bir pozisyon iş hayatımın
içinde olması bana katkısı çok olurdu diye düşündüm. Bir tıp doktoru,
psikiyatrist ve koçun, ofisinde, günün her saatinde! Homeland’den
bayıldığım Damian Lewis yine müthiş enerjisini vermiş karakterine,

Paul Giamatti’yi de John Adams’dan çok sevmiştik. Taylor Manson,
son izlediğimiz diziler içinde yaratılmış en iyi karakterlerden, her
açıdan bayıldım! Ama dizideki favorim Wags; David Costabile, çok
eğlenceli, çok. Reddit, Game Stop, borsalar, "Altın ne olacak, Dolar
neden düşüyor, kripto paralar nedir, nasıl alınır?" sorularının
sorulduğu bugünlerde, bu diziden, bu enstrümanların, en tepelerden
nasıl ele alındığına dair nefiss ipuçları da görebilirsiniz!!! Dili sivri,
eleştirmekten korkmadan hem de. Ayrıca çoook param olsa ne alınır,
nerde nasıl yaşanır biraz o konularda da fikir veriyor, evinde ünlü
bir aşçı pizza yapıyor, kahvaltını hazırlıyor, bu arada bizim Nusret de
dizide yerini almış.
Dört numaralı
tanıtmak istediğim
dizi; “Perry Mason”…
Matthew Rhys’i görünce
severiz biz bu diziyi
dedik, oyunculuğu bence
izlenesi. Dönem dizisi,
1931-32 yılından bir
bebeğin kaçırılması,
ölümü ve olayı ortaya
çıkarmaya çalışan bir
dedektifin/avukatın
hikayesi olarak başladı.
Arkada akan hikayede
de, bir kilise, büyük bir
cemaat, bu kiliseden
nemalanan bir grup
insan, bir saadet zinciri
ve bir rahibe, rahibenin annesi... İlk bölüm, bölümler, oyuncu
kadrosu, kurgu, çekimler, diyaloglar gayet iyi olmasına rağmen, bir
zor geçti! Konunun da, “Perry Manson” karakterinin demlenmesi
gerekiyormuş da, işte onu ilk bölümlerde kavramak için az bir sabır
gerekiyor. Son 4 bölüm, bayaa bayaa iyiydi, hatta son 2 bölüm çok
iyiydi bile diyebilirim! Perry Mason, jüri önünde yaptığı kapanış
konuşmasında, gözyaşlarım pıt bile oldu. (Bu arada; arada Deniz
Gamze Ergüven yönetmenliği olan bölümler de var.) Bence 2. sezona
hazır artık ekip! Devamı çekilirse izleriz.

Beş numarada
“Babylon Berlin”
var…
Benim tarihte merak
ettiğim konular
vardır; “Örneğin,
1900’lü yıllarda
Almanya’nın şartları
neydi de Hitler’i seçti
Alman halkı, peşine
takıldı??” Bu merak
da tüm Türkiye’de her
bölgenin birbirinden,
iklim, doğa, davranış
farklılıklarını
gözlemleme fırsatından
sonra aklıma takılan
bir sorudur. Çevremde özellikle iş ortamımda, Alman ekolünü öven
takdir edenler vardır, bense Hitler’i çıkarmış bir topluma temkinli
yaklaşırım. Gerçi “aşı” gibi konular için ben de Alman markalarına
güvenebilirim; çünkü 1800’lerin sonundan gelen bir tıp/psikoloji
merakları var ve “insanları” “sınıflandırıp” rahat rahat denek olarak
kullandıkları için de, ellerinde, anlamlı sonuçları olan veri/data

var! (Bu arada tüm testlerin hayvanlar üzerinde denenmesine de
karşıyım!) Özetle diyeceğim şu; Atatürk müthiş bir lider, tartışmasız
ama o günün Anadolu halkına da alkış, hem de çok alkış, onu
seçip, onun yolunda yürümüşler. Diziye dönersem, aslında polisiye
kulvarında fakat az buçuk Hitler öncesi Almanya’da nasıl bir ortam
varmış göstermiş biraz biraz! Biraz da tüm dünyanın günah keçisi
olan Ruslara da dokunarak… Tarih bilgim bu konuda zayıf, çok
isterim, anlatımı keyifli, örneği bol bir kişinin ağzından dinlemeyi, o
yılların dünyasını, Avrupa’sını... Bu arada dizinin ilk 2 sezonu, daha
neden/sonuç ilişkisi ile bir yere bağlanırken, aksiyonu, kişiler arası
diyalogları tatmin edici iken, harika bir gece kulübündeki danslar,
yemekler (ah keşke şurada şu şarkıları dinlesem dediğim), giysiler,
şahane bir soundtrack’ı varken (2 haftadır evde dinliyorum), 3.
sezon biraz zayıf kaçmış ve o nefis müzikler de gitmiş! Bu da bizim
gözlemimiz!

Bu ay son olarak
“Russion Doll”
(Matruşka) dizisini
yazmak istiyorum.
Keyifle, gülerek izledik,
böyle farklı senaryoları
çok beğeniyorum.
Cast, hikaye, kostüm,
mekanlar, dipnotlar
öyle iyi kurgulanmış ki;
bitmesin istedim, sanırım
2. sezon onayı almış.
Zehir gibi akıllı, kafası
epey dağınık, agresif
ama esprili, yazılımcı bir
kadın ile aşırı düzenli,
9 yıllık sevgilisinden
ayrılamayan erkek
karakterimiz, zamanın içinde sürekli ölüp, aynı yerden tekrar tekrar
dünyaya geri gelişinin hikayesi. “Bu durumdan nasıl kurtuluruz?”un
yanıtını ararken de; şuan çevremizde dolanan öğretilerin çoğuna
da gönderme yapılmış! Örneğin: Biz kötü insanlar mıydık, bu da
cehennem mi?… Yoo hayır! O zaman “mekan” gizemli bir yapı da
mı takılı kaldım? Hayır! Pekiii, çocukluğumuzdan kalan bir travma
mı bizi bu duruma düşürdü? Yoo! Ve birçok ihtimale bakınca,
hayatımızın, “Bugüne, bu ana, şuan, burada, bu anda” yapmamız
gerekenlerin altını çiziyor. Yani bir çevrenize bakın, olaylara,
insanlara duyarsız kalmayın diyor. Ama bunu başarabilmek için de
kendinizi tanıyıp, karanlık yanlarınızı aydınlatıp, kalıplarınızdan
kurtulup, olaylarla ve yaşadıklarınızla barışmanız şartıyla diyor.
Dediğim gibi biz sevdik, evsiz adam ile olan diyaloglar, her geri
gelişinde, azalan insanlar, objeler, küçülen dünya, bence hikayenin
oturmasını sağlamış! Şu dipnotu da ekleyelim; biz, epey çok dizi,
film izleyip, kitap okuyoruz. Yani artık biraz başka yerden bakan
işler ilgimizi çekiyor, az izleyenlerdenseniz, imdb yüksek puan, çok
izlenenlere bakınız derim.
Gelecek ay görüşmek üzere, gelecek ay Fatma dizisini,
Snowpiercer filmini yazacağım sizlere. Şu an okuduğun
kitap ne diye sorarsanız Orhan Pamuk “Veba Geceleri”ni
okuyorum. Bu yazıma duam; elimden, çantamdan kitap
eksik olmasın. O güzel kitaplardan esinlenip o güzel
filmler, dizileri seyredelim her daim. Kalın sağlıcakla!
Sevgiler…

\\ CITYSAĞLIK

Kılcal varisler sıklıkla deri altına
yerleşirler ve kırmızı veya
mavimsi renge sahiptirler.
Genellikle 1mm’den daha ince
olurlar ve telenjektazi olarak da
isimlendirilirler. Bu varislerin
görünümü ağaç dalları
şeklinde olmaktadır. Yaklaşık
olarak yetişkinlerin %50’sinde
bacakta bir veya daha fazla
kılcal varis bulunmaktadır.

KILCAL VARİS NEDENLERİ
Nedenlerinden birincisi derin toplardamarlardaki kaçaklar
olup, otururken veya ayakta dururken kanın geri kaçışına bağlı
gelişmektedir. Bu yüksek basıncın etkisi ile deri içerisindeki
toplardamarlar genişlerler ve kozmetik bozukluk açığa çıkar. Bu
kılcal varis saptanan hastalarda neden araştırmasında öncelikle
Doppler Ultrason ile kaçak varlığı araştırılmalıdır.
Kaçak dışında kılcal varislere yol açabilecek pek çok neden
bulunmaktadır. Bunlar: doğumsal nedenler, kimyasal ajanlar,
radyasyon, travma, romatizmal hastalıklar, hormonal faktörler neden
olmaktadır.
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KILCAL VARİS TEDAVİSİ
Kılcal varislerin tedavisinde en önemli yaklaşım öncelikle nedenin
ortaya konulması ve buna yönelik tedavi girişiminde bulunulması
başarıyı getirecektir.
Yüzeyel lazer tedavisi
Esas problem kozmetik olduğu taktirde, cilt üzerindeki yüzeyel
kılcal varislere lazer uygulamaları faydalı olabilmektedir. Bu
lazer uygulamalarında başarı, ten rengine (melanin pigmentine),
uygulanan damarın kalınlığına, uygulanan lazer ışığının dalga
boyuna, uygulanan enerji miktarına, uygulanan lazer ışığının çapına
bağlı olarak değişmektedir. Örneğin yüzeyde 0.7mm derinde yer
alan kılcal varislerde 500-600 nm gibi kısa dalga boyunda lazer
uygulanırken, 3mm kadar derinde olanlarda ise 1064 nm gibi daha
uzun dalga boyu uygulamak gerekmektedir. Uygulanan lazer ışığının
çapı ise uygulanan damar çapının yarısı kadar olmalıdır.
Bu işlem esnasında ciltte yanıkların önüne geçmek için işlem
esnasında cildin soğutulması da faydalı olmaktadır.
Bu tedavi ile %75-100 başarı sağlanabilmektedir. Bu tedaviye bağlı
olarak, deride koyulaşma problemi olabilmektedir.
SKLEROTERAPİ / KÖPÜK TEDAVİSİ
Skleroterapi, damar içi hücrelerin harabiyete yol açan ajanların sıvı
veya köpük olarak damar içine enjeksiyonu ile damarın ortadan
kaldırılmasıdır. Skleroterapi sıklıkla kılcal varisler gibi küçük
çaplı varislere veya önemli kaçağın olmadığı 1-3 mm çaplı yüzeyel
varislere uygulanmaktadır.
Skleroterapi öncesi mutlaka Venöz Doppler Ultrason yapılarak bu

kılcal varislerin bir kaçağa bağlı olup olmadığı saptanmalıdır. Bunlar
bir kaçak sonucu gelişmişlerse öncelikle bu kaçağa yönelik tedaviler
yapıldıktan sonra kılcal varislere skleroterapi uygulanmalıdır.
Skleroterapinin uygulanmadığı durumlar
- Gebeler,
- 75 yaş üzerindeki kimseler,
- Derin toplardamar tıkanıklığı riski yüksek olan çok hareketsiz
kimseler,
- Diyabet, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer veya kanama problem olan
kimseler
- Ciddi bacak atardamar hastalığı olanlar
- Ciddi alerjik astımı olanlar
- Yakın zamanda geçirilmiş damar iltihapları
Bu yöntemde kılcal varis içerisine çok ince iğneler ile girilerek yüksek
konsantrasyonlu tuzlu su veya diğer deterjan derivasyonu gibi
sklerozan ajanlar uygulanmaktadır.
Skleroterapide damarın çapına göre uygulanacak olan sklerozan
ajanın yüzdesi seçilir. Bunların konsantrasyonu % 0.5 - %3 arasında
değişmektedir.
Bu sklerozan ajanların damar içerisine uygulanmasını takiben damar
içerisinde yer alan hücrelerde ödem ve daha sonra hayatiyetini
kaybeder. İlerleyen aylarda damar tamaman ortadan kaybolur.
En sık tercih edilen uygulama şekli köpük skleroterapidir. Bu teknikte
skleroterapik ajan daha fazla damar alanına nüfuz eder. Bundan
dolayı etkinliği direk uygulamaya göre daha fazladır. Bu teknikte
sklerotik ajan 1/4 oranında hava ile karşılıklı iki enjektör ve bunları
karıştıran üçlü musluk ile karıştırılarak köpük elde edilir. Takibi
direk uygulama ile aynıdır.
Köpük skleroterapide her seansta ortalama 12 ml köpük
uygulanmaktadır.
Bu tedaviye bağlı uygulanan ajana bağlı alerjik reaksiyonlar veya
damar dışına kaçmasına bağlı cilt nekrozları gelişebilmektedir.
İşlem uygulanmasını takiben uygulanan bacağa 2 gün elastik bandaj
sarılır veya varis çorabı giydirilmektedir. Daha sonra 1 hafta varis
çorabı veya kompresyona devam edilir. Uygulamadan yaklaşık 15-30
gün sonra skleroterapi uygulanmış olan damar içerisinde biriken
pıhtılar iğne ile delinerek boşaltılır. Bu boşaltma yapılmadığı taktirde
damar içerisindeki pıhtının yıkılmasına bağlı sarı mor renkler oluşur.
Boşaltılan hastalarda bu durum az görülür. İşlem sonrası 2 gün yine
kompresyon uygulanır.
Bu tedavi yapıldığı esnada saniyeler içerisinde damarın kaybolduğu
görülmektedir. Ancak bir kaç dakika içerisinde kaybolan kılcal
varisler yeniden görünür hale gelirler. Bu işlem sonrası uygulanan
bölgeye kompresyon uygulanır ve gerçekten damarın kaybolması
haftalar veya aylar sonra olmaktadır
Çeşitli skleroterapi görsellerinde uygulamayı takiben hemen
kaybolduğu gösterilmesi doğru değildir. Uygulamadan bir kaç dakika
sonrasına ait görüntüler konulduğu taktirde görüntünün daha
farklı olduğu anlaşılacaktır. Yani mevcut damarın kaybolmadığı
görülecektir. Gerçek damarın kaybolması 3-6 aylık bir süreyi
almaktadır.
SKLEROTERAPİ KOMPLİKASYONLARI
Skleroterapi kılcal varis tedavisinde en sık kullanılan ve en etkili
yöntemlerden birisidir. Ancak skleroterpi uygulamaları esnasında ve
sonrasında da nadiren çeşitli komplikasyonlar ile karşılaşılmaktadır.
Bu komplikasyonlar;

1- Hiperpigmentasyon (Renkte koyulaşma): En sık görülen
komplikasyon olup, skleroterapiyi takiben damar içerisinde biriken
trombüsün yıkılması ile hemosiderin gibi maddelerin ortaya
çıkmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bunun önüne geçmek için 15.
Günde damar içerisindeki trombüsün boşaltılması sağlanır.
Skeroterapiye bağlı gelişen telenjektaziler (Telenjektatik matting);
Skleroteri uygulanan alanların çevresinde çok ince çaplı yeni
telenjektaziler gelişebilmektedir. Bunların nedeni tam olarak
bilinmemektedir. Ancak, ortalama 6 aylık bir peryotta bu yeni gelişen
telenjektazilerin % 80 - 90’ı kaybolmaktadır.
2- Ciltte nekroz ve ülser: Sklerozan maddenin damar dışına
çıkmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu komplikasyon sıklıkla çok
küçük çaplı lezyonlara yüksek konsantrasyonlu sklerozan madde
uygulanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Sklerozan maddenin
damar dışına çıktığı durumlarda cilt altında oluşan şişlik masajla
ortadan kaldırılmalı ve uygulanan madde yüksek konsantrasyonlu ise
o bölgeye dilüsyon sağlamak için serum fizyolojik enjekte edilmelidir.
3- Sistemik alerjik reaksiyon: Çok nadir olarak, döküntüler,
nefes darlığı, tansiyon düşmesi, çarpıntı gibi semptomlar ile
karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonu ortaya çıkabilmektedir.
Tedavide; acil olarak antihistaminik ve kortizon uygulanır. Eğer
reaksiyon çok şiddetli ise adrenalin uygulanabilmektedir. Takiben
kortizon tedavisi bir hafta devam ettirilir.
4- Yüzeyel tromboflebit ve derin ven trombozu: Çok nadir
olarak yüksek konsantrasyonlu sklerozan ajanlar kullanıldığında
kılcal varislerden yüzeyel toplardamarlara ulaştığı taktirde bu
damarlarda pıhtılaşmaya neden olabilmektedir. Bu hastalarda
genetik yatkınlık, birlikte doğum kontrol hapları veya diğer hormon
ilaçlarının kullanımı olabilmektedir. Yüzeyel tromboflebitler kısa
sürede düzelirler. Ancak derin toplardamar tıkanıklığı ise sıklıkla
yüzeyel varislere yüksek volüm ve konsantransyonda uygulanan
enjeksiyonlardan sonra gelişir. Bu hastalarda uzun süreli pıhtılaşma
önleyici ilaçların kullanılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, skleroterapi oldukça sık olarak uygulanan etkili
bir yöntem olmasına rağmen, dikkat edilmediği taktirde nadir de
olsa çok sayıda komplikasyonları da beraberinde getirebilecek
uygulamadır. Önemli olan bu komplikasyonlara yönelik önlemlerin
alınması, komplikasyon gelişen hastalarda ise ortadan kaldırmak için
neler yapılabileceğinin bilinmesidir.

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

\\ CITYGEZİ

BİR
SALYANGOZUN
PEŞİNDE…
Hazırlayan
YEŞİM ÖZKOÇ

İşte 2009’da kriterleri karşılayarak Cittaslow hareketine katılan ilk Türk Kasabası olan
Seferihisar- Sığacık, tam da böyle bir yer. Taze… Bahar gibi… Doğal ve sade…
Biraz nefes, biraz umut olsun diye gidip deneyimledim. Şehrin hemen yakınında ama bir o
kadar saklı kalan bu doğal yaşam modeli belki ilham olur hepimize…
28 ülkede 182 üyesi olan ve sembolü minik salyangoz olan Cittaslow hareketi çerçevesinde
beldede yerel yemekler keşfediliyor, yerli tohumlar korunuyor, organik tarım
destekleniyor, üreticinin ürünlerini aracısız satabileceği üretici pazarları kuruluyor.
Ayrıca peyzajda yöresel aromatik bitkilerin kullanılması, güneş enerjili sokak aydınlatma
elemanları, karbon salınımının hesaplanması, kompost tesisi ve güneş enerji santrali
yapımı gibi projeler hayata geçiriliyor.
Böyle öncü bir hareketin odak noktası olan Sığacık aslında İzmir’e sadece 47 km mesafede,
mavi beyaz, şirin mi şirin bir Ege kasabası. Tarihte İon medeniyetinin 12 şehrinden biri
olarak geçiyor. Hikaye ye göre; ‘Bir gün usta denizciler Ege’nin azgın dalgalarına kapılır,
tam gemileri parçalanmak üzereyken karanlıkta parlak ve yuvarlak bir ışığa rastlar ve
oraya doğru yüzüp bu limana sığınırlar. İşte o günden sonra buraya Sığacık denir.
Günümüzde de kullanılan
Sığacık Limanı’nın hemen
kuzeydoğusunda yer alan kale,
Sığacık Kalesi ise 1521–1522
yıllarında Rodos seferine hazırlık
olması amacıyla Kanuni Sultan
Süleyman’ın emri üzerine
donanma komutanı Parlak
Mustafa Paşa tarafından inşa
ettirilmiş. Kale belli bir yerleşme
yerini savunmaktan çok, bir
deniz üssü olarak hizmet vermiş,
daha sonraları gümrük kontrol
merkezi olarak kullanılmış. İki
katlı olduğu düşünülen kalenin
Kuşadası, Ayasuluk ve Sivrihisar
olarak adlandırılan üç kapısı var.
Surların yapımında Teos antik
kentinin taşlarından yararlanılmış
bu sebepten duvarlarda Teos’tan
gelme kitabelere rastlamak
mümkün.
Sığacık Limanı korunaklı
doğasıyla tekneler için bir
sığınak olduğu kadar şehir
hayatının keşmekeşinden
kaçanlar için de bir sığınak gibi.
İçinde hala yaşamın sürdüğü
az sayıdaki kalelerden biri olan
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Zamanın akışına yetişemediğimiz,
trafiğin, kalabalığın, hızın ve zamane
yaşam tarzının altında ezilmeye
başlayıp yavaşlamamız gerektiğini
düşündüğümüz bir zamanda girdi
pandemi ve beraberinde getirdiği tüm
üzüntü, korku ve stres hayatımıza…
Ardından normallerimiz yeni
normallere, yaşam alanlarımız hapis
olduğumuz modern ve konforlu tutsak
mekanlarımıza dönüştüler. Ve belki de
ilk defa gerçekten toprağa, ağaca yakın
bir ev, bir yer hayal etmeye başladık...
Doğayla iç içe, sade ve doğal bir
yaşam modelinin gerekliliğini hissettik
içimizde..

Sığacık Kalesi’nin kendine has bir mimarisi var. Kale içinde devam eden yaşam özellikle
Pazar günleri kurulan Sığacık Üretici Pazarı ile renkleniyor. Kale içindeki açık alanda
gerçekleştirilen konserler, şiir dinletileri, resim sergileri gibi etkinlikler de Sığacık’ı gitgide
kültür sanat merkezi haline getiriyor. Kale içi sokaklarını mutlaka görmelisiniz. Daracık
sokakları, her biri iki katlı eski Ege mimarisinde yapılmış şirin evleri ve beyaz üzerine
pastel tonlarda boyanmış bakımlı cumbaları ile kendinizi zamandan bağımsız huzurun
içinde hissedeceksiniz. Damak ve göz zevkiniz için de gün batımında bir balık restoranında
veya kafede oturup körfez manzarasının keyfini çıkarmanız tavsiye edilir. Limanın hemen
kalbinde denizin üstünde oturuyormuşçasına denizin varlığını hissettiren Burç Restaurant
balık ve deniz ürünleri için harika seçim. Deniz tarafında bulunan kafeler hem günbatımı
seyri hem de oturup bir şeyler içmek, keyif yapmak için ideal. Kale içindeki minicik
sokaklarda her biri ayrı renk, konsept ve dokuya sahip kafe ve barlar, aradığınız ister taze
çekilmiş çekirdekten hazırlanan kahve çeşitleri olsun, ister dünyanın dört bir tarafından
içeçecek çeşitleri, hepsini deneyiminize sunan sürprizli mekanlar. Ayrıca her sabah 10.30’da
Sığacık Balıkçı Kooperatifi’nde gerçekleşen balık mezatında açık arttırma ile denizden henüz
çıkmış balıklardan satın alabilirsiniz. Pazar günleri açılan Sığacık Üretici Pazarı’nın en
büyük özelliği ise pazarda satılan ürünlerin, Seferihisar’da üretilmiş ve üreticileri tarafından
satılıyor olması. Pazarda naylon poşet yerine file ve kese kağıdı kullanılması da bir başka
akılda kalan hoş unsur.
Eğer yaz mevsiminde Sığacığa yolunuz düştüyse burada bulunan Akkum Plajı tertemiz denizi
ve tesisleriyle sadece denize girmek için değil aynı zamanda güçlü rüzgar koridorlarıyla sörf
için de uygun olanaklar sunmakta.
Beldenin “yavaş felsefesini” benimsemesi ve gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde 5
km mesafede bulunan Teos Antik Kentinde kazıların başlatılması ve buranın da tarihi
değerlerine sahip çıkılarak gezi rotasının oluşturulması sağlanıyor.

Teos Antik Kenti
Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Teos Antik Kenti 12 İyon kentinden biridir. 46 yıl sonra
kazıların tekrar başladığı Teos, döneminin en büyük liman kenti olmasının yanı sıra
döneminin “Sanatçılar Kenti” olarak bilinmektedir. Teos Antik Kenti’nde kazılar sonucu,
Dionysos Tapınağı, Antik Liman, Agora, Odeon ve Antik Tiyatro’nun tekrar günışığına
çıkarılması hedeflenmektedir. Teos’un belki de en önemli özelliklerinden biri tarihteki ilk
aktörler birliğinin M.Ö. 3. yüzyılda burada kurulmuş olmasıdır.
Bir minik salyangozun peşine takılıp, bahar çiçekleri içinde adım adım keşfettiğim Sığacık –
Seferihisar’da insanı gülümseten güzel şeyler oluyor:
Teos antik kentinde kazılar tekrar başlatılıyor, Sığacık kalesi sokak sağlıklaştırma
çalışmasıyla eski güzelliğine kavuşuyor. Yerel tohumlara ve üreticilere sahip çıkılıyor.
Karbon salınımı azaltılmaya çalışılıyor. Doğal çevre ve ürünleri korumak için proje ve
kurumlar geliştiriliyor. Beldenin yerel özelliklerine sahip çıkması, insanların bu konudaki
farkındalığını arttırıyor ve tabandan tavana yayılan sürdürülebilir bir hareket haline geliyor.
Bu sessiz, sakin değişim ulusal ve uluslararası platformlarda, medyada büyük ilgi oluşturma
yolunda ilerliyor.
Henüz komşuları olan Urla, Alaçatı ve Çeşme kadar popülerlikten nasibini almamış olsa
da Sığacık, doğal ve temiz yaşama gösterdiği saygıyla gelecek dönemin dikkat çekecek saklı
yıldızı olduğunun sinyallerini veriyor. Tüm bu olumlu hareketi yakından gözlemleyip bir
tatlı huzur peşine de düşerseniz; Sığacık girişindeki mandalina bahçelerinin kokuları, bütün
şahane renkleri ve sade güzelliğiyle sizleri bekliyor.
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Ayaklarımız sizi ONA götürecek!
SHOES POİNT mağazası işletme sahibi;

ESRA DÖVÜCÜ…
Bu ay ayaklarımız bizi ayakkabı konusunda
uzun yıllardır hizmet veren Esra Dövücü’ye
götürdü… Esra Dövücü, SheMall alışveriş
merkezi giriş katta yer alan Shoes Point
mağazasının işletme sahibi... Üniversite’de
Turizm ve Otelcilik okumak için geldiği
Antalya’dan kopamamış, uzun yıllardır bu
şehirde yaşamını sürdürüyor. Mezun olduğu
bölüm ile ilgili çalışmak yerine, iş hayatına
ayakkabı mağazacılığıyla girmeyi seçmiş ve ilki
Işıklar’da olmak üzere iki ayrı yerde ayakkabı
mağazası açmış. Daha sonra Laura AVM’ ye
geçen Esra Hanım, son olarak da Shemall
AVM’de Shoes Point mağazası ile hizmet
veriyor…

Kendisiyle pandemi sürecinde ayakkabı tercihleri, yeni sezon
ayakkabı trendleri ve kendisinin bu konudaki tercihleri
konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Shoes Point ne zamandır hizmet veriyor? Ne tür
ayakkabı ve çantalar mağazanızda bulunuyor?
Shoes Point, Shemall AVM de iki yıldır hizmet veriyor.
Mağazamızda spor, şık, klasik ve farklı tarzda birçok ayakkabı
bulunduğu gibi, bu çeşitliliğe uygun binlerce çeşit çantalarımız
bulunmakta. Bunun dışında seyahat grubu dediğimiz valizler,
makyaj ve sırt çantaları da mağazamızda mevcut.
Pandemi nedeniyle ayakkabı tercihlerinde bir
değişiklik oldu mu? En çok hangi tarz ayakkabılara ilgi
gösteriliyor?
Elbette tercihler değişti. Bizim özellikle hizmet verdiğimiz
iş hayatındaki müşterilerimiz, evden çalışmaya başladılar.
Dolayısıyla bu dönem, en çok satan gruplar spor ve casual
grupları oldu. Pandemide herkes daha rahat, daha konforlu ve
aynı zamanda daha şık ürünler görmek istiyor. Biz de tabii ki
bunları ürün tercihlerimize yansıtıyoruz.
Birçok mağaza ve butik, pandemide online alışveriş
için girişimlerde bulundu. Sizin bu konuda bir
çalışmanız oldu mu?
Evet, biz de AVM’deki mağazayı pandemi nedeniyle kapatmak
zorunda kalınca online alışverişe yöneldik. Instagram ve
Trendyol üzerinde satışımız bulunmakta ve gelişmekte.
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Tüm seçimler senin beğeni süzgecinden geçiyor
ve çok zevkliler, peki siz ürün seçimi yaparken
nelere dikkat ediyorsun?
Öncelikle üründe çeşitliliğe, çok fazla renge dikkat
ediyorum. Ürün dışının kalitesi ve yapımında kullanılan
malzemelerin kalitesi, müşterilerimizin sağlığı için
çok önemli. Bu yüzden önce müşterilerimizin sağlığını
sonra da zevkini göz önünde bulundurarak ürünlerimi
seçiyorum.

Yaz sezonunda yeni trendler ne olacak?
Renkli bir yaz bizi bekliyor. Mint yeşili ve turuncu, bu sezon
hem ayakkabı ve çantada hem de tekstilde çok moda. İster
gündüz, ister akşam daima spor ve şık kombinler göreceğiz.
Ayakkabı satın alınırken nelere dikkat etmeliyiz?
Malzeme kalitesi, astar kalitesi, taban rahatlığı, ayakkabının
ayak yapımıza uygun olması çok önemli. Tabii ki Antalya
çok sıcak olduğu için, ayakkabının dışından çok, içine dikkat
etmeliyiz.
Boş zamanlarınızda nasıl vakit geçirirsiniz?
Boş zamanlarımda eğer karantinadaysak kitap okurum,
evimle ilgilenirim ama en sevdiğim şey arkadaşlarımla
buluşup uzun sohbetler etmek.
Çocuklarla en büyük eğlenceniz nedir?
Pandemiden önce yeni yerler gezip görmek en büyük
eğlencemizdi. Küçük kızım gastronomi okuduğu için,
gittiğimiz bölgenin yerel mutfağını tatmak ve büyük kızım da
mimarlık okuduğu için bina yapılarını ve müzeleri görmek
çok keyifli bir aktiviteydi bizim için. Şuanda ise beraber
oturup kahve eşliğinde sohbet ediyoruz.
Yemek yapar mısınız?
Yemeğe her zaman ilgim var. Dediğim gibi yeni tatlar
keşfetmeyi çok seviyorum. Pandeminin başında börekler
çörekler ekmekler yaparken kilo sorunumuz oluştu. Ben
de artık daha sağlıklı yemekler ve tarifler yapıyorum. Yeni
sebzeler ve teknikler deniyorum.

Anneler günü mesajınızı alabilir miyiz?
İki kız annesi olarak şunu söyleyebilirim ki; kendi ayakları
üzerinde durabilen, dünya görüşü olan, özgüvenli, güçlü kız
çocukları yetiştirmeliyiz. Annenin ailedeki, dolayısıyla da
toplumdaki yeri benim nazarımda bambaşka. Güçlü ve tam
donanımlı çocukların güçlü aileyi, güçlü ailelerin de güçlü
toplumları oluşturacaklarına inancım tam. Hepimizin anneler
günü kutlu olsun. Shoes Point ailesi adına teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz…

shoespoint.shemall
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. Shemall Avm No 3 - 17/18
Muratpaşa/ANTALYA
Tel:0 530 207 90 00
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Enerjin kadarsın

SELİN GÜNSEV
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Amerika’da bir eğitimdeydim, eğitmen
salona dönüp “Bir insan bir diğerinin
enerjisini hiçbir şey yapmadan düşürebilir
mi?” diye sordu… Salonun düşündüğünü
gördüm, benim için ise bahsettiği şey çok
bilindik bir konuydu; NAZAR!

Business photo created by yanalya

Gelişim Danışmanı &
Kurumsal Eğitmen

People photo created by wayhomestudio

Bizim kültürümüzde sıkça gündeme oturan bir
konudur.
Ben genel olarak batıl inanç olarak
değerlendirenlerdenim, yani öyleydim.
Eğitmen gelen yorumları dinledikten sonra “Bu
mümkün” dedi.
Peki, nasıl mümkün? Başladım düşünmeye…
Siz enerjinizden emin değilseniz ve karşınızdakinin
bunu etkileyeceğine inanıyorsanız; aslında otomatik
olarak onun etki alanının içerisine giriyorsunuz.
“Ben buraya geldim. İyi mi hissedeceğim, kötü
mü bilemiyorum. Senin insafına kaldım.” diyerek
başlıyorsunuz.
Tüm süreçlerimizin özü de bu değil mi zaten?
Neye inanıyorsak onu yaşıyoruz. Çünkü aklımızda,
gündemimizde inandığımız şey hakim. Hakim olan
düşünce de bunu destekleyecek duygulara yol açıyor.
Duygum ve düşüncem bu yöndeyse pusulam da bana
bunun getirisi hangi adreslerse onu işaret ediyor.
O zaman bundan ne anlıyorum?
İster nazar diyelim, ister enerji ister çekim gücü; ben
kendi gücümün farkında değil de etrafımdakilerin
niyet ve düşüncelerinin peşindeysem, etkileniyorum!
O halde neye ihtiyacım var?
Kendime uygun bir planla yola çıkmaya ihtiyacım
var. Bugün nasıl bir gün olmasını bekliyorum?
Bunun için nelere sahibim? Sahip olduklarımı
kendime nasıl hatırlatacağım?
Hepsi planlanmak üzere beni bekliyor.
Aslında; özünde güne niyet ile başlamaya ve gün
içerisinde niyetimi tazelemeye ihtiyacım var.

Gücümüzü fark ettiğimizde nazar
savar ile gezmeye başlıyoruz.
Nazar boncuğumuzu içimize
gizlemiş gibi etrafın enerjisini,
bakışını fark etsek de kendi
pusulamıza güvenebiliyoruz.
Böylece bir ortama girdiğimizde
etkilenen değil, etkileyen oluyoruz
ve bunun keyfine varıyoruz!

CITYSAÇ BAKIMI \\

MÜKEMMEL
SARIŞINLIĞIN
SIRRI AVEDA’DA!
Yeni %96 doğal türevli blonde
revival şampuan ve saçkremi, zengin
mor pigmentlerle sarı saç rengini
canlandırırken, acai ve çarkıfelek
meyvesi yağları aşırı işlem görmüş
saçları beslemeye, nemlendirmeye
ve şekillendirmeye yardımcı olur.

Doğal ve vegan içeriklere sahip yüksek performanslı saç bakım
markası Aveda, ilk kullanımda bile sarı saçları canlandırmak için
formüle edilen 96 % doğal türevli, vegan ve silikon içermeyen
YENİ Blonde Revival koleksiyonunu tanıttı. Aveda, profesyonel saç
boyası uzmanları ile bir araya gelerek, sarı saça sahip müşterilerin
kuaförden yeni çıkmış gibi canlı saçlara ve tonlara daha uzun süre
sahip olmaları, evde de saçlarının rengini canlandıracak bir bakım
yapabilmeleri için üç etkiye sahip bir saç bakım sistemi geliştirdi.
YENİ Blonde Revival sistemi, ilk kullanımda bile daha parlak, canlı ve
aydınlık sarı tonlar için saçta istenmeyen turuncu ve sarı yansımaları
nötralize eder. YENİ Blonde Revival serisi mor şampuan ve saç
kreminden oluşan bir evde bakım ritüelidir.
3 etkiye sahip renk canlandırma sistemi nasıl çalışır?
1- Yeni boyanmış gibi görünen canlı sarı tonlar sağlar:
Zengin mor pigmentler, saçtaki istenmeyen turuncu ve sarı
yansımaları nötrlemeye yardımcı olarak daha parlak ve aydınlık sarı
saçlar sağlar.
2- Saçı yumuşatır: Acai ve çarkıfelek meyvesi gibi besleyici hafif
yağların karışımı, aşırı işlem görmüş sarı saçları nemlendirir ve her
saç teline inanılmaz bir yumuşaklık kazandırır.
3- Saça pürüzsüzlüğünü geri kazandırır: Mükemmel sarı tonu
elde etmek için tekrarlanan cila ve saç rengi açma işlemi, saçınızın
yapısını da etkileyebilir. Bu besleyici sistem, her bir saç teline anında
nüfuz ederek pürüzsüz ve canlı görünmesini de sağlar.
Aveda’nın YENİ Blonde Revival koleksiyonu saç rengini canlandırır,
saçı yumuşak ve pürüzsüz bir hale dönüştürür, istediğiniz mükemmel
sarı saçlara uzun süre sahip olmanızı sağlar.
Blonde Revival Koleksiyonunu yakından tanıyalım:
- Blonde Revival morşampuan: Saçın rengini canlandırırken,
saça zarar vermeden temizler. Sülfat temizleyici içermeyen formüle
sahiptir. Zengin mor pigmentler turuncu ve istenmeyen sarı tonları
nötrleyerek yeni boyanmış gibi görünen canlı ve parlak sarı tonlar
sağlar. İstediğiniz nötrleme miktarına göre saçınızda 3 dakikaya
kadar bekletebilirsiniz.
- Blonde Revival mor saç kremi: Silikon içermeyen formülü
ile saça anında bakım yapar, yumuşatır, pürüzsüzleştirir ve saçtaki
karışıklığı açar. Acai ve çarkıfelek meyvesi gibi besleyici hafif
yağların karışımını içerir, işlem görmüş saçları nemlendirir, bakım
yapar ve her bir saç telini anında yeniden canlandırır. Saçta ipeksi,
yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakır.
Çevresel Standartlar
Blonde revival sistemi % 96 doğal türevlidir, silikon içermez, sülfat
temizleyici içermez, vegandır ve diğer tüm Aveda ürünleri gibi
hayvan dostudur. Blonde revival ürünleri, elektrik ve doğalgaz
kullanımımızı dengeleyen yenilenebilir enerji kredileri ve karbon
dengelemeleri yoluyla %100 rüzgar ve güneş enerjisi ile üretilmiştir.
Blonde revival osmanthus, sertifikalı organik portakal ve sedir
ağacı içeren tatlı, meyveli bir çiçek aroması ile oluşturulmuştur. Her
kullanımda aromatik bir canlandırma sağlar.
Blonde revival ambalajı çevreye özen gösterilerek tasarlanmıştır.
Tüpler minimum%65 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş
polipropilen ile üretilmektedir.
Blonde revival lansman tarihi
YENİ Blonde revival koleksiyonu Mayıs 2021 tarihi itibari ile
Aveda.com.tr’de, yetkili Aveda salonlarında (Antalya’da MD Kuaför
bu salonlardan biridir), beymen.com’da satışa sunulacaktır.
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Sağlıklı bir güzellik için ihtiyacınız olan her şey;

KÉRSÉN COLLAGEN BALANCE’ta!
Vücudumuzda doğal olarak
yer alan ve bir çeşit protein
olan kolajen, yıllar geçtikçe
azalmakta, bu da sağlık
ve estetik açısından sorun
yaratabilmektedir. Bu sebeple
dışarıdan özellikle de sıvı olarak
kolajen takviyesi alınması
tavsiye edilmektedir. Antalya’da
Venüs Natural Life Dr. Tolga
Temel Sağlık ve Güzellik
Merkezi’nden ulaşabileceğiniz,
kendisinin de özellikle tavsiye
ettiği muhteşem bir kolajen
gıda takviyesi KéRSéN Collagen
Balance, içerisinde yer alan
çok sayıda vitamin, enzim ve
antioksidan ile de sağlıklı bir
güzellik için ihtiyacınız olan her
şeyi bulunduruyor...

Vücudun temel yapıtaşı olan proteinlerin bir çeşidi olan kolajen, tüm
doku ve organlarda bulunur. Dokulara esneklik sağlayarak vücut
bütünlüğünün korumasına yardımcı olur. Vücudumuzda en az 28
farklı tipte kolajen yer almaktadır.
Ancak en sık görülen kolajen Tip I’dir. Kemik, kıkırdak, tendon
gibi dokular ve kan damarları olmak üzere tüm bağlarda bulunur.
Tip III kolajenin varlığı büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Genç ciltler
% 50’ye kadar Tip III kolajen içerebilir, ancak yaş aldıkça % 5-10
oranında azalır. Tip III kolajendeki azalma ciltteki kırışıklıklar,
elastikiyetindeki azalma, saç dökülmeleri ve zayıf tırnaklar ile
kendini gösterir.
Bu nedenle dışarıdan kolajen takviyesi almak, hem sağlık hem de
güzellik açısından önemlidir.
Kolajene en çok cildimizde ihtiyacımız var…
Cildin orta tabakasının neredeyse %70 - %75’i kolajenden oluşur.
Dokuların özellikle cildin su tutma kapasitesinde çok önemli yeri
vardır. Bu nedenle ciltteki etkileri daha dikkat çekicidir.
Yirmili yaşlardan sonra azalan kolajen üretimi, otuzlu, kırklı
yaşlardan sonra daha da azalır ve sentezlenen kolajenin kalitesi
de belirgin miktarda azalma gösterir. Bu nedenledir ki; başta cilt
olmak üzere tüm dokulardaki elastikiyet, bütünlük ve esneklik
kaybı bu yaşlardan sonra belirgin hale gelir. Dolayısıyla kolajenin
deride yapısal olarak destekleme ve birbirine bağlamadaki rolü çok
büyüktür.
Sıvı olarak tüketmek daha faydalı…
Kolajenin en hızlı şekilde emiliminin sağlanması için sıvı formla
alınması tavsiye edilir. Toz ve tablet formlarında mide asidinden
dolayı yararlanma oranı azalmaktadır.
Gıdalardan alınan vitaminler yeterli olmayabilir…
Dünya üzerinde yaşanan tarımsal gelişmeler nedeni ile tarımsal
gıdaların üretim miktarları artarken içerdiği vitamin miktarları
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azalmaktadır. Günümüzde her mevsim her gıdayı bulabiliyoruz
ancak içerdiği vitaminlerdeki azalma nedeniyle ihtiyacımız olan
vitaminleri tam olarak karşılamadığı gibi içerdiği pestisitler nedeni
ile bir taraftan da zarar verebiliyor. İhtiyacımız olan vitaminleri
gıdalardan alabiliriz ancak bu yeterli olmayabilir.
Takviye kolajen kullanırken…
Sığır kaynaklı kolajenler aminoasit dizilimi bakımından insana en
yakın olanı olduğu için tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda
moleküler ağırlığı 2000 dalton’un altında olan sıvı formdaki hidrolize
kolajenlerin daha iyi emildiği görülmüştür. Günlük doz olarak 2,5 gr
ve 5 gr arasında almak yeterlidir. Fazlasının katkısı yok diyebiliriz
çünkü her şeyin fazlasını vücut attığı için kolajende de farklı
davranmayacaktır.
Neden KéRSéN Collagen Balance?
KéRSéN Collagen Balance; yüksek kaliteli, temiz etiketli %100
doğal ve GDO’suz enzimatik hidrolize kolajen peptitlerden oluşur.

Hidrolizasyon yöntemiyle elde edilen bu peptitler 2000 dalton
olan moleküler yapısı sayesinde kolayca emilip sindirilebilir ve
fibroblaslara çevrilir.
Sıradan bir gıda takviyesi değildir. İçerdiği antioksidan ve vitaminler
ile hücresel sağlığınıza kavuşmanızda yardımcı olur.
İçerisinde bulundurduğu yoğun Saf Glutatyon (GSH) sayesinde
vücudunuzda bulunan serbest radikallere karşı koruma kalkanı
oluşturur.
Hücrelerinizi oksidatif stresten uzak tutarak bağışıklık sisteminizi
güçlendirir ve kullanımından itibaren yenilendiğinizi hissetmenizi
sağlar. Cilde sağladığı destek haricinde bağırsak bariyer sistemini
koruyarak bağırsak mikrobiyotasına sağlıklı bir ortam hazırlar.
Yutulduktan sadece 15 dakika sonra, kanda kolajen peptitler tespit
edilebilir. Amino asitlerin ve peptidlerin varlığı kan akışında 1-2 saat
sonra maksimum düzeye ulaşır ve 6 saat kadar kan dolaşımında
kalır.
Tip 1 ve Tip 3 kollajen peptitleri içerir.
İçeriğinde barındırdığı yüksek kalitede antioksidanlar, sayesinde
Oksidatif stresin azaltılmasında, metabolik detoksifikasyonun

arttırılmasında ve bağışıklık sisteminin düzenlenip güçlenmesine
önemli katkı sağlar.
Bunların dışında, Glutatyon, Resveratrol, Koenzim Q10, BİOTİN
Vitamin B7, Retinol Vitamin A, Tiamin Vitamin B1, Riboflavin Vitamin
B2, Pantotenik asit Vitamin B5, Pridoksin Vitamin B6, Metilkobalamin
Vitamin B12, Kolakalsiferol Vitamin D, Vitamin E, Ascorbic Asit
Vitamin C, Stevia Şeker Otu içermektedir.
Kanıtlanmış herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak
kullanmadan önce doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
Hyaluronik Asit (HA) çok önemli bir moleküldür!
Hyaluronik Asit, insan vücudunda bir yapıtaşı olarak, her türlü
dokuda (epitelyumdan sinir dokusuna kadar) ve eklem sıvısında
bulunan yaşamsal bir moleküldür. Hyaluronik Asit tüm yaşayan
organizmalarda mevcut bulunur ve beden dokularının hücreleri
arasındaki boşlukların en yaygın bir bileşenidir. Fiziksel ve kimyasal
zararlara karşı cildi yumuşatıcı bir rol oynar.
Kouyup kollayan, Antioksidan…
Antioksidan terimi, diğer molekülleri oksidasyon adı verilen
kimyasal bir süreçten koruyan çok çeşitli molekülleri (kimyasal
bağlarla birbirine bağlanan atomları) kapsar. Oksidasyon, birçok
vücut işleminden sorumlu olan DNA ve proteinler de dahil olmak
üzere hücrelerimizdeki hayati moleküllere zarar verebilir.
Hücrelerin düzgün çalışması için DNA gibi moleküller gereklidir.
Bu moleküllerde çok fazla hasar varsa, hücre arızalanabilir veya
ölebilir. Antioksidanlar bu yüzden önemlidir. Antioksidanlar bu
hasarı önleyebilir veya azaltabilir. Vücutta kontrolsüz oksidasyon,
tipik olarak serbest radikaller olarak bilinen yüksek derecede reaktif
moleküllerden kaynaklanır.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı
No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA
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ANTI-AGING HEKİMLİK –II–

Dr. TOLGA TEMEL
www.tolgatemel.com

People photo created by freepik

Bu sayıda anti aging
hekimlik üzerine
mitokondriyi konuşacağız.
Elbette ki Anneler günü
sayısı için bu konu
tesadüf değil…

Annelik enteresan tabi, anlatmak kolay değil. Binlerce güzel söz var
annelik üzerine; anneliği anlatmaya yetmeyen… Anlatılabilecek çok
yönü var anlatmak istesen; hangi birini anlatacaksın? Hamileliğin
ruhsal, bedensel, hormonal etkilerini mi, emzirmeyi mi, genleri
mi, mitokondriyi mi, çocuğun dünya ile güvenli bağının oluşmasını
sağlayan ilk 2 yıldaki annenin rolünü mü? Ne zaman yeter, ne
annelik gücünü anlatmaya herhangi bir yazı...
Bilindiği gibi temel görevi her koşulda tek amacı insanın hayatta
kalmasını sağlamak olan bir otonom sinir sistemimiz var. Otonom
sinir sistemimizin temel görevi; yaşatmak. İnsanın karşılaşabileceği
tüm durumlarda temel kuralı hayatta kalmaktır. Kural sadece iki
durumda ortadan kalkıyor: Annelik ve Aşk… Bugünkü konumuz
ise; mitokondri. Aslında sağlığın ve yaşlanma sürecinin en önemli
organeli de denebilir.
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Mitokondrilerimizin tamamını da anneden alıyoruz
Yaşlanmanın kesin nedenleri tam olarak çözümlenemese de, hücresel
işlev bozukluğuna, doku yetmezliğine ve ölüme yol açan birikmiş
hasarın neden olduğu dejeneratif bir süreç olduğu düşünülmektedir.
Hastalıklara bakıldığında da sorun yaşanan doku ya da organın
mitokondrial fonksiyonlarının bozulduğunu görmek mümkün.
Peki, mitokondri nedir ve ne yapar?
Mitokondri, hücresel fonksiyonlarda kullanılan ATP’yi üreten
hücrenin enerji üretim merkezi olarak tanımlanabilir. Enerji,
hücrenin yani organizmanın yaşamsal fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi ve sağlıklı kalmasındaki en önemli faktörlerden biridir,
hatta en önemlisidir.

People photo created by pressfoto

Mitokondriyal hasar, yaşlanma sürecinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Hücreler yaşlandıkça solunum zincirinin etkinliği
azalmakta, elektron kaçağı artarak ATP (enerji) oluşumunu
azalmasına neden olmaktadır. Farklı hücre tipleri farklı sayıda
mitokondriye sahiptir ve kendi DNA’larına sahip oldukları için, içinde
bulundukları hücreden bağımsız olarak bölünebilmektedirler. Diğer
bir ifadeyle, mitokondriyal çoğalma hücre bölünmesine bağlı değildir.
Üreme sırasında, bir çocuğun DNA’sının yarısı babalarından, yarısı
da annelerinden gelmektedir. Bununla birlikte, çocuk her zaman
Mitokondriyal DNA’larını annelerinden almaktadır. Mitokondri
çalışmayı bıraktığında, içinde bulundukları hücre enerjiden yoksun
kalır. Hücrede hasar oluşur ve yaşlanma başlar.

• Yetersiz mitokondrial besinler (vitanimler mineraller) ve
karbonhidrattan zengin beslenme,
• Serbest oksijen radikalleri,
• Stres,
• Çevresel toksik yük,
• Vücuttaki detoksifikasyon yetersizlikleri,
• Flora ve bağırsaklardaki sorunlar,
ve daha sayılabilecek birçok faktör mitokondrial disfonksiyonlara,
dolayısıyla hastalıklara ve erken yaşlanmaya yol açar. Bir başka
deyişle hastalık aslında hücre, doku ve organın yaşlanmasıdır.
Organ hasarı o dokudaki mitokondri, yani enerji üretimi sorunuyla
birebir ilgilidir. Yani organ ya da dokudaki hastalık, mitokondrilerin
iyileşmesi ile geriler ve çözülür.
Bizler, hasta değerlendirmelerinde ve tedavilerinde ya da anti aging
yaklaşımlarda, profilaktik koruyucu hekimlik yaklaşımlarında,
bütüncül tıp yaklaşımlarında, yürüttüğümüz gerçek iyileşme
planlarında; mitokondrial hasarın giderilmesi, mitokondrial hasar
oluşturacak faktörlerin azaltılması ve mitokondrial besinlerin
düzenlenmesi konularına önem veririz.

Hand photo created by Racool_studio

Kalp kası hücreleri ve sinirler gibi en çok miktarda enerjiye ihtiyaç
duyan hücreler, en çok hasarlı mitokondrilerden etkilenmektedir.
Yaşlanmada hedef mitokondriye odaklanmıştır. Yapılan çalışmalar,
oksidatif stresin, mitokondriyal DNA mutasyonlarının, mitokondri
yeniden üretimindeki azalmanın hücresel yaşlanmaya; dolayısıyla
ilgili organ ve dokunun yaşlanmasına yani aslında vücudun
yaşlanmasına yol açtığını göstermektedir.

O halde sağlıklı kalmak ve yaşlanmayı yavaşlatmak için;
CANIMIZ ANNELERİMİZDEN aldığımız mitokondrilerimize iyi
bakacağız.
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CİLDİ GENÇLEŞTİREN

10 ÖNERİ

Son bir yıldır pandemi sürecinde
maske, sabun, kolonya ve
dezenfektanlar günlük yaşantımızın
vazgeçilmezleri oldu. Beslenme
tarzımızın değişimi, yoğun stres
ve gün ışığından yeterince
yararlanamamak da eklenince cilt
sorunları büyük ölçüde arttı. Acıbadem
Bakırköy Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Belma Bayraktar bahar
aylarında cildi gençleştirmenin 10
pratik yolunu anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

Dermatoloji Uzmanı
Dr. Belma Bayraktar

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Pandemi sürecinde kendimizi
mutlu edecek şekerli, unlu besinleri, çay ve kahveyi daha çok tüketir olduk.
İş yerinde çalışanlar ise gün boyu maske takmak zorunda kaldığından,
maskenin kapalı ortam yaratarak ısı artışına neden olması akne, roza gibi
rahatsızlıkların artışına neden oldu. Bu süreçte saçkıran, sedef, vitiligo, alerji
ve el egzamalarında da yüksek bir artış yaşamaktayız. Sağlıklı ciltlerde bile
ciddi problemler yaşanıyor” diyor.
İşte cildi gençleştirmek için yapılabilecek ve Uzman Dr.
Bayraktar’dan gelen 10 öneri…
1- Düzenli egzersiz yapın
Pencereleri açarak günde bir saat yapacağımız egzersizin fiziksel, zihinsel ve
ruhsal açıdan sağlığımıza çok önemli faydaları bulunuyor. Düzenli egzersiz
cildimizin canlanması ve yüzümüzün erken yaşlanmasını önleme açısından da
büyük katkılar sağlıyor. Her gün 10-15 dakikalık yüz yoga hareketleri yaparak
cilt kaslarımızı çalıştırabiliriz.
2- Yeterli ve
kaliteli uyuyun
Uykunun
güzelliğimize katkısı
aşikar. Yeterli ve
kaliteli uyku, cilt
sağlığımızı doğrudan
etkiliyor. Kişiye göre
değişmekle birlikte
günde ortalama 6-8
saat düzenli uyku
tavsiye ediliyor.
Cildimizi basıdan
korumalıyız; yan
yatıyorsak pozisyon
değiştirmeli, mümkün
olduğunca sırtüstü
uygun yastıkta
yatmalıyız.
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3- Her sabah yüzünüze masaj yapın
Uykusuz bir gecenin sabahında cildimiz solgun, gözaltlarımız
ödemli kalkarız. Sabahları soğuk suyla ya da soğuk jellerle
yapacağımız masaj cildimizi canlandırır, ödemi azaltır,
daha zinde görünmemizi sağlar. Gözaltlarımız şiş ve ödemliyse
gazlı bezi soğutulmuş yeşil çaya batırıp pansuman yapabiliriz.
4- Bol su için
Sağlıklı bir cilt ve beden için mutlaka günde iki litre su içmek
gerekir. Yeterli su içmek cildimizin nemlenmesi, organların
çalışması, toksinlerin vücuttan atılması için çok önemlidir. Su
sağlıktır, hücreler arası metabolik alışverişte çok önemlidir.
5- Sağlıklı beslenin
Cilt ve vücut sağlığımız için doğru beslenme son derece
önemlidir. Vitamin ve mineralden zengin, katkı maddesi
içermeyen, yeterli protein içerikli beslenme genel sağlığımız
için çok önemlidir. Bunlar herkes için geçerli önerilerdir.
Bazı cilt hastalıklarında özel beslenme programı uygulanır.
6- Cildinizi mutlaka günde 2 kere temizleyin
Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Cildimizi günde 2
kez temizlemeliyiz. Temizlik ürünümüz cilt yapısına uygun
olarak seçilmelidir. Kuru ciltler yağlı cilt temizleme ürünü
kullanırsa cilt kurur ve kırışır. Temizlik işleminden sonra uygun
bir nemlendirici kullanmak gereklidir. Yağlı ve akneli ciltler
yoğun antiaging ürün kullanırlarsa ciltteki şikayetler artış
gösterir. Maske altına yapılacak makyajlar ısı ve terlemenin
artışıyla gözenekleri tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir.
Bazı hassas ciltlerde maske alerjileri de sık görmekteyiz. Bu
yüzden cildimize su bazlı, tıkamayan nemlendiriciler sürmek
koruma sağlayacaktır. Gözenekleri tıkayacak yoğun ürünler
kullanılmamalıdır” diyor.
7- Akşamları ellerinizi kremleyip buzdolabı poşetinde
kapalı tutun!
Pandemide en çok yıpranan organımız ellerimiz oldu. Elleri
sık sabunlamak, dezenfektan ve kolonya kullanımı derimizin
bariyer sistemini bozdu, çatlaklar, kuruluk, kızarıklık ve tahrişe
yol açtı. Cilt Ph’ıyla uyumlu, kurutmayan, nemlendiricili
sabunlar kullanmalıyız. Ellerimize her yıkamadan
sonra nemlendirici krem sürmeliyiz. Akşamları otururken
televizyon karşısında ellerimize nemlendirici sürüp buzdolabı
poşeti ya da naylon poşetle 1 saat kadar kapalı tutarsak
bozulmuş nem dengemizi onarmış oluruz.
8- Evde de güneş koruyucu sürün
Evde otursak bile mutlaka güneş koruyucumuzu sürmeliyiz.
Ekrandan, pencereden, lambalardan her daim ışık almaktayız.
Haftada bir ya da iki gün cilt maskesi yapabiliriz. Bu maske cilt
tipimize uygun doktorumuzun belirlediği bir maske olmalıdır.

9- Hobi edinin
Cilt sağlığımız için ruh sağlığımız da çok önemli. Bizi mutlu edecek
aktivitelerde bulunmak, sevdiğimiz müziği dinlemek, hoşlandığımız,
bizi motive edecek filmler izlemek, dinlendirici ve mutluluk verici,
pozitif düşünmemizi sağlayacak kitaplar okumak, meditasyon, yoga
yapmak, bizi mutlu edecek sevdiğimiz kişilerle konuşmak, sohbet
etmek hepimizin kolaylıkla yapabileceği aktivitelerdir.
10- Sigaradan ve pasif içici olmaktan kaçının
Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Sigara kullanımı ve pasif
içici olmak genel sağlığımıza çok ciddi zararlar verdiği gibi, cildimizin
hızla erken yaşlanmasına yol açar. Hem aknelerde artışa hem de
kılcal damar genişlemelerine neden olur. Bu nedenle sigaradan ve
pasif içicilikten mutlaka kaçınmak gerekir” diyor.
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Hazırlayan
REVAL KANDEMİR

“BU AYKİ KÖŞE YAZIMIZI
19 MAYIS ATATÜRK’Ü
ANMA, GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI NEDENİYLE,
GÜZEL KIZIM REVAL
KANDEMİR’E AYIRIYORUM.
BU AY ONUN MAKALESİNİ
OKUYACAKSINIZ…
- UZM. DR. HÜRAY HÜGÜL - ”

Son yıl herkes için
zordu ancak kendine
bakmanın zamanın
geldi! Kendini sev,
zihnine ve vücuduna
iyi davran. İşte sana
birkaç öneri:

1. Telefondan uzaklaş!
Her şey online oldu. Bu yüzden zamanını
telefona bakarak geçirme, gözlerine ve
zihnine yazık. Kendine ve sevdiklerine
biraz vakit ayır.
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Hand photo created by diana.grytsku

Uzm. Dr. HÜRAY HÜGÜL
Dermatoloji ve Veneroloji Uzmanı

Flower photo created by lookstudio

Background photo created by valuavitaly

2. Yüzüne iyi bak!
Çoğu kişi için yüz çok önemlidir çünkü iletişimimizi yüz yüze
gerçekleştiririz. Bu yüzden yüzümüzün güzel ve temiz olmasına özen
gösteririz;
A. Su iç
Su içmek seni toksinlerden arındırır.
B. Sağlıklı beslen
Sağlıklı beslenmek yüzümüz içim çok önemlidir. Bir gün yediğimiz
diğer gün kolaylıkla vücudumuza, özelliklede yüzümüze etki edebilir.
Ne yersen osundur. Sağlıklı beslenim sağlıklı yaşamı getirir, bununla
birlikte spor yapmayı da unutma.
C. Bakım ürünleri kullanmaktan çekinme
Fazla ürün temiz bir yüz getirmiyor, ihtiyacın kadarını kullan.
Yüzünü yıkayıp nemlendirici kullanabilir, sivilcelerin varsa sivilce
kremi kullanabilirsin. Sana sağlıklı beslenmenle birlikte temiz yüzü
getirecektir.

3. Zihnini temizle!
Fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlık da önemlidir. Çevren ve sen
bir bütünsün, zihninin temiz olmasını istiyorsan ilk kendine sonra
çevrene iyi olmalısın.
• Seni üzen ve yoran kişileri hayatından çıkar.
• Fazla umursama ama sorumluluklarının farkında ol, kötü bir olay
yaşanınca dünyanın sonu olmadığını bil.
• Dert ve sorunların varsa erteleme, sükûnetle çözmeye çalış.
• Şikâyet etme şükür et.
• Nazik ol.
• Dedikodu yapma.
• Dürüst ol.
• Kin tutma.
• İntikam alma.
• Hayvanlara, doğaya ve insanlara saygılı ol.
• Sevgini göster.
• Yaptıklarının arkasında dur ve hataların varsa ders çıkar.
• Kendinle gurur duy.
• Karakterini durum ve kişiye göre değiştirme, sen kim olduğunu
belirleyecek tek kişisin.
• Karmanın olduğunu unutma, yaptığın iyilikler ve kötülüklerin sana
geri döndüğünü bil, üstelik başkalarının davranışlarının karşılığını
senin vermemen gerektiğini bil.
• Kimseye güvenme ve muhtaç olma.
• Amaç ve hayallerinden asla vazgeçme.

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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MEHMET TUNÇ MÜSTECAPLIOĞLU’ndan
“BİR OTEL PROFESYONELİNDEN
YAŞAM BOYU TAVSİYELER”

2000 ve 2007 yıllarında
iki ayrı kitabı yayımlanan
Mehmet Tunç
Müstecaplıoğlu, yeni kitabı
Bir Otel Profesyonelinden
Yaşam Boyu Tavsiyeler
ile okuyucularıyla
yeniden buluştu…
Profesyonel otelcilik
kariyeri boyunca edindiği
tecrübeler ışığında öneri
ve görüşlerini genç
okuyucularla paylaşan
Müstecaplıoğlu’nun son
kitabı hem İngilizce, hem
de Türkçe baskılarıyla
genç otelcilere yol
göstermek üzere raflarda
yerini aldı.
Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu, InCity okurlarına sektörde beğeni ve heyecanla
karşılanan son kitabını şu sözlerle anlattı:
“Bir kitap daha yumurtladım… Aslında, her yedi yılda bir yazayım diye
niyetlenmiştim. 2014’ü atlamışım, kısmet 2021 yılınaymış. İlk iki kitabım sadece
Türkçe olarak yayımlanmıştı. 8-9 yıldır yurt dışında yaşayınca, bir de İngilizce çevirisi
gerekti.
Bu kitapta, takım arkadaşlarıma, genç yöneticilere, öneri ve görüşlerimi aktarmaya
çalıştım.
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Turizmle ilgili bir iş yapmıyorsanız da bazı bilgiler
işinize yarayabilir. Kısa paragraflar hâlinde.
Sıkılmadan hemen okuyasınız diye. Okuyup da
severseniz, güzel sözlerinizi bana yazabilirsiniz.
Beğenmezseniz de aranızda gıybet serbesttir.
Gıybetin kulağıma gelmemesine çalışın,
duygusalımdır, sonra bir daha yazmam
bilesiniz…”
Renkli kişiliğiyle tanınan Müstecaplıoğlu’nun
Bir Otel Profesyonelinden Ömür Boyu Tavsiyeler
kitabının editörlüğünü Halim Bulutoğlu yaptı ve
kitabı Ekin Grubu tarafından yayımladı.
Sevgili kızı Su Müstecaplıoğlu kitabın hem
kapağını tasarladı, hem de Hint Okyanusu’nda
arka kapak fotoğraflarını çekti. 1991 doğumlu ve
11 yıldır New York’ta yaşayan Su Müstecaplıoğlu,
Bir dönem Antalya’da devam ettiği eğitimini
Amerika’da fotoğrafçılık eğitimi alarak tamamladı.
Bir Otel Profesyonelinden Ömür Boyu Tavsiyeler
kitabının İngilizceye çevirisi ise; Hediye Ülger
tarafından yapıldı ve kitabın çeviri kontrolleri
Müstecağlıoğlu’nun yakın dostu Halil Ocaklı ile
Umman’da komşusu olan Joanna Vidler tarafından
yapıldı.
Kitap kazancının büyük bölümünü POYD’a
(Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) bağışlayan
Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu; “Sevgili Başkan
Ülkay Atmaca ve ekibi, bu mütevazı gelirle
(Kitabın satış rakamları, J. K. Rowling’in Felsefe
Taşı adlı eseri ile çekişir diye düşünüyorum.)
bir turizm öğrencisinin eğitimine katkıda
bulunacaklar. Haydi arkadaşlar, pamuk eller cebe.
Belki de hep birlikte bir gencin okumasına katkıda
bulunacağız…” sözleriyle sektörün ileri gelenlerini
bu güzel projeye katkıda bulunmaya davet ediyor.

Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu, yeni kitabı Bir Otel
Profesyonelinden Yaşam Boyu Tavsiyeler kitabını online olarak
aşağıdaki adreslerden satın alabilirsiniz:
www.istanbulkitapcisi.com
www.kirmizikedi.com
www.ilknokta.com
www.deryayinevi.com.tr
www.babil.com
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“Ağızdan çıkan kötü sözler gerçekleşmesin diye tahtaya vurmak”
topluma yerleşmiş güzel bir takıntı-zorlantı örneğidir, tabi bu
OKB’nin yanında oldukça masum bir ritüeldir. OKB toplumun
yaklaşık %1’inde görülen bir psikiyatrik hastalık olup genellikle
ergenlik ve erken erişkinlikte ilk belirtilerini göstermeye başlar.
Kadınlarda erkeklerden bir miktar daha yüksek oranlarda
görülen bir hastalık olduğunu bilmekle birlikte, ortaya çıkış
nedenleri incelendiğinde tek bir sebep gösteremiyoruz. Ailede
OKB tanılı birey olması, travma geçmişi, beyindeki bir takım
fiziksel farklılıklar, depresyon, kaygı bozukluğu veya tiklerin
bulunması gibi bazı faktörlerin hastalığın gelişiminde etkili
olduğu tahmin edilmektedir.

Obsesyonların gelişimini incelediğimizde aslında başlangıçta
bunların bir niyet ya da amaç olmaksızın aniden zihinde
beliren düşüncelerden ibaret olduğunu görürüz. Aslında bu tarz
düşüncelerin insanların %80’inde bulunduğu bilinmektedir.
Yüksek bir yere çıkıldığında aşağı bakarken ‘’Kendimi aşağı atsam
ne olur?’’ girici nitelikte bir düşünceye örnektir. Çoğu kişi bu
noktada ‘’Ne saçma bir şey düşünüyorum, tabi ki kendimi atmak
istemiyorum.’’ diyerek bu düşüncenin üzerinde durmayacak
ve günlerine devam edeceklerdir. Bu insanların ufak bir kesimi
ise ‘’Ben şimdi neden birden kendimi atmak istedim? Acaba
ölmek mi istiyorum? Ya istemsizce kendimi atarsam?’’ gibi bazı
değerlendirmeler yapmaya başlayacaktır ve obsesyon tohumları
ekilmiş olacaktır. Neden bazı insanlarda bu obsesyonların geliştiği
sorusuna verdiğimiz cevap ‘düşüncenin fazla önemsenmesidir’.
Aslında başlangıçta basit ve anlamsız bir düşünce iken kişinin
buna daha derin anlamlar yüklemesi ve açıklamalar yapmaya
çalışması düşünceye güç verecek, tehlikeli ve hayati tehdit içeren
bir konuma getirecektir. Tabi ki böylesine olumsuz bir düşünce
kişide yoğun kaygı yaratmaya yetecektir ve kaygıdan kaçınmak
ya da kaygıyı yatıştırmak için bu kişi bir daha balkonlara ya da
yüksek yerlere yalnız çıkmamak ya da çıktığında kafasında bazı
sayılar ya da duaları tekrar etmek gibi çok mantıklı olmayan
çözümler üretmeye çalışacak yani kompülsiyonlara başlayacaktır.
Bazen kişiler obsesyonlarını bastırmaya çalışırlar. ‘’Şimdi
bunu düşünmeyeceğim ve aklımdan atacağım’’ gibi çabalar işe
yaramadıkları gibi istenmeyen düşünceler üzerine daha da dikkat
çekip kuvvetlendirecektir. Kompülsiyonlara gelince; kısa süreli
kaygıyı azaltıp rahatlama getirdikleri doğru olmakla birlikte
esasen bağımlılık benzeri bir döngü başlamasına neden olacaktır.
Kompülsiyonlar yoğun olumsuz duyguları bir süre gideren ancak
kaygının kaynağını ortadan kaldırmayan davranışlardır. Açık bir
yarayı dikmeden devamlı ağrı kesici vermeye çalışmak gibidir ve
yara orada olmaya devam ettiği sürece ağrı kesiciler ancak kısa
süreli rahatlatacak ve bir noktada bağımlılık geliştireceklerdir.
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Dr. ŞİMA CEREN PAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

“Ellerim tam temizlenmedi.
Masamdaki her şey aynı yöne
bakmak zorunda. Ocağı kesin açık
unuttum.”... Şimdi bunların günün
büyük kısmında devamlı kafanızın
içinde döndüğünü hayal edin.
Rahatlamak için ne yaparsınız?
Ellerinizi defalarca yıkarsınız,
masanızı devamlı düzenlersiniz
ve evden çıkmadan ocağı üç kere
kontrol edersiniz. Çok geçmeden ise
bir bakmışsınız bütün gününüz bu
takıntı (obsesyon) ve zorlantılarla
(komplsiyon) dolmuş. Burada bir
obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
vakasının çok geniş bir görüntüsünü
sundum ancak bu hastalığın kişide
yarattığı sıkıntı hissini tarif etmek
hiç kolay değildir. Bugün OKB’nin
nedenleri, sonuçları ve tedavisi
hakkında biraz konuşalım.

People photo created by wayhomestudio

Sebepler farklılık gösterse dahi tanı koyarken dikkat ettiğimiz bazı
temel noktalar vardır. Bunlardan ilki obsesyonların varlığıdır.
Obsesyon diye nitelendirdiğimiz düşünceler girici nitelikte
(istemsizce zihinde beliren), inatçı, sık sık tekrarlayan ve kişide
belirgin kaygı uyandıran, olumsuz ya da rahatsız edici içerikte
düşünce veya imgelerdir. İkinci olarak ise bu obsesyonları
bastırmak, görmezden gelmek ya da etkisiz hale getirmek amaçlı
gerçekçi bir mantığı olmayan, çoğu zaman keyfi bir takım düşünce
ve davranışlar yani kompülsiyonlar bulunmasıdır. Örneğin;
‘Ya çocuğuma bir anda zarar verirsem’ (obsesyon) ile birlikte
kişinin kendi belirlediği sayılarda bazı duaları tekrar etmesi
(kompülsiyon) şeklinde kendini gösterebilir. Nadir durumlarda
yalnızca obsesyon varlığında da OKB tanısı konulmaktadır. Tabi
ki tüm bunlarla birlikte bireyin günlük işlevselliğinde, kişiler arası
ve sosyal ilişkilerinde belirgin bozulmalar gözlemlenmesi OKB
tanısı için şarttır.

Takıntılar ve
Zorlantılar

OKB tedavisinde etkinliği kanıtlanmış yöntemlerin başında
farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve bilişsel davranışçı terapi gelir.
OKB’nin biyolojik yönünü tedavi sürecinde göz ardı etmemek
gereklidir. Özellikle de uzun süren yoğun kaygı ile birlikte
obsesyonların içeriğine dair suçluluk ve utanç duyguları depresif
semptomların ortaya çıkışını kolaylaştırır. İlaç tedavisi bu gibi
durumlarda mutlaka ön planda düşünülmelidir. Bilişsel davranışçı
terapide ise obsesyonların yoğunluğunu azaltmak için; sokratik
sorgulama (yönlendirilmiş keşif), kanıt-karşı kanıt arama ve alternatif
düşünceler geliştirme gibi yöntemler ile birlikte kompülsiyonlar için
tepki engelleme ve habitüasyon (alışma) metodları sıklıkla kullanılır.
Bunlara ek olarak kaygı miktarını azaltmak için relaksasyon
(gevşeme) ve mindfulness (farkındalık) tekniklerinin de tedavide yeri
vardır.
OKB tedavi edilmezse ömür boyu kişiyi meşgul eden, çoğunlukla
ilerleyici kronik bir ruhsal hastalıktır. Obsesyonlar veya
kompülsiyonlar biçim değiştirse de yıllar içinde devam etme
eğiliminde olup bu hastalığa sahip bireylerin hayatını çekilmez hale
getirebilir. İlaç ve psikoterapi yöntemlerinin birlikte yoğun bir tedavi
planı içinde kullanımı OKB’yi tedavi etmede ya da kontrol edilebilir
hale getirmekte oldukça başarılıdır.
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BİR SANDALYE HAYAT KURTARABİLİR!
Gıda ya da yabancı cisim kaynaklı solunum yolu tıkanıklığı her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin ölümüne
sebep olan ve her an, herkesin başına gelebilecek son derece ciddi bir tehlikedir. Bu gibi durumlarda en etkili
ilk yardım hareketi ise Heimlich Manevrası’dır. Heimlich Manevrası için en gerekli şey yakınlarda boğulan
kişiye bu manevrayı uygulayacak birinin bulunması olarak görülse de artık bu manevranın tek başına
uygulanabilen bir alternatifinin olduğu da belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Günü’ne özel yapılan bir farkındalık
çalışması ile bu manevranın bir sandalye ile tek başına
uygulanabileceği açıklanmış ve ‘Bir Sandalye Hayat
Kurtarabilir’ mottosuyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Normal şartlar altında Heimlich Manevrası; boğulan
kişinin arkadan kavranması, önde birleştirilen
ellerin yumruk yapılarak göğüs kafesinin altından
yukarı doğru kuvvetlice baskı uygulanması ve soluk
borusunu tıkayan cisim çıkıncaya kadar bu hareketin
tekrarlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Ancak boğulmakta olan kişinin yanında o esnada
kimsenin olmadığı durumlarda tehlike had safhaya
ulaşmakta ve ölüm riski artmaktadır. Bu durumda
Heimlich Manevrası’nın bir ilk yardım hareketi
olarak birey tarafından uygulanabilmesi hayati önem
taşımaktadır. Bunun için de bir sandalye yeterlidir.

‘Bir Sandalye Hayat Kurtarabilir’ çalışmasında
manevraya ilişkin adımlar; karın ve göğüs kafesi
arasındaki bölge sandalyenin sırt kısmına denk gelecek
şekilde eğilmek, vücudu sandalyeye doğru hızlı ve
kuvvetlice ittirmek ve soluk borusunu tıkayan cisim
çıkıncaya kadar bu hareketi tekrar etmek olarak
sıralanabilmekte ve kolayca uygulanabilmektedir.
Türkiye’nin sevilen mobilya markalarından Hamm
Design da konuya öncülük ederek 7 Nisan Dünya Sağlık
Günü’nde bu konu hakkında daha fazla farkındalık
yaratmak ve hayat kurtaracak manevradan herkesi
haberdar etmek için, Heimlich adını verdiği özel
bir sandalye tasarladı.Yaratıcı fikrin Leo Burnett,
İstanbul’a ait olduğu projenin duyuru filmi, izleyicileri
manevranın nasıl yapıldığını detaylıca anlatan
bir videoya yönlendirirken her sandalyenin hayat
kurtarabileceği mesajını veriyor.
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Samsung Electronics,
iF Tasarım Ödülleri’nde
71 farklı ödül kazandı
Samsung, ürün ve hizmetlerde tüketicilerin
yaşam tarzını iyileştiren tasarımlarıyla
dünyaca ünlü International Forum (iF) Tasarım
Ödülleri’nde tam 71 ödüle layık görüldü.
Samsung Electronics, dünyaca ünlü International
Forum (iF) Tasarım Ödülleri 2021’de 71 ayrı
tasarım ödül aldı. Samsung’un ürün tasarımı
alanında aldığı 36 ödülden ikisi Altın Ödül
kategorisinde yer aldı. Şirket profesyonel
konseptlerde 10, iletişim tasarımında 11, ambalaj
tasarımında 5 ve kullanıcı deneyimi, kullanıcı
arayüzü ve hizmet tasarımında 9 ayrı ödüle layık
görüldü.
Altın Ödül alan ürünler BESPOKE AX9000N hava
temizleyici cihazı ve BESPOKE City Color Edition
oldu. BESPOKE AX9000N hava temizleyici,
kullandığı yenilikçi konseptiyle tüketicilere
hava temizleyicinin ön kapak tasarımını kendi
yaşam tarzlarına göre seçme imkanı vermesi
nedeniyle ödül aldı. BESPOKE City Color Edition
panel koleksiyonu ise buzdolapları, indüksiyonlu
ocaklar ve fırınlar dâhil olmak üzere mutfak
cihazlarında birçok malzeme seçeneği ve
Stokholm, Berlin ve Seul gibi kentlerden ilham
alan renk seçenekleri sunduğu için ödüle layık
görüldü.
Samsung’un ürün kategorisinde aldığı
tasarım ödüllerinden bazıları şöyle:
•QLED 8K TV: Çerçeve kısmını azaltarak
sürükleyici deneyimi üst düzeye çıkarıyor.
•The Premiere: Ev tipi premium projeksiyon
cihazı, üçlü Lazer ve Ultra Kısa Menzil
teknolojisiyle donatıldı.
•WW8000T Çamaşır Makinesi ve
DV8000T Çamaşır Kurutucu: Üst üste, yan
yana yerleştirilebiliyor veya alana bağlı olarak
ayrı ayrı kullanılabiliyor.
•Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip:
Benzersiz ve yenilikçi katlanabilir akıllı telefon
deneyimini kullanıcılara sunuyor.
Samsung’un erişilebilirlik ve çevreye
önem veren tasarımları için aldığı bazı
ödüller ise şöyle:
•WW8000T Çamaşır Makinesi ve
DV8000T UX Çamaşır Kurutucu:
Erişilebilirliği artırmak, akıllı ve rahat bir
kullanım sunmak amacıyla farklı programları ve
sıcaklıkları sesle bildiriyor ve tasarımında görme
engelli bireyler için kabartma yazı kullanılıyor.
•Samsung Eko-Ambalaj: Sürdürülebilir
ambalaj çözümü, Samsung ürünlerinin yer aldığı
ambalajların ileri dönüşümüne olanak sağlıyor.
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Samsung Electronics Kurumsal Tasarım Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Dontae Lee, konuyla ilgili açıklamasında, “Tüketicilere sunduğumuz deneyimleri
çeşitlendirmek ve onların yaşamlarına anlamlı bir değer katmak bizim için çok
önemli. Yenilikçi yaklaşımımızla topluma ve tüketicilerin yaşamına katkı sunan
tasarımlara imza atmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
iF International Forum Design GmbH tarafından düzenlenen iF Tasarım Ödülleri
yarışması ilk olarak 1953’te Almanya’da yapıldı. iF Tasarım Ödülleri, katılımcı
ürünlerin tasarımlarını fark yaratma ve etki gibi kriterler üzerinden 9 ayrı disiplin
ve kategoride kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Ödüller, ürün, ambalaj,
iletişim, profesyonel konsept, iç mimari, mimari, hizmet tasarımı, kullanıcı deneyimi
(UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) kategorilerinde veriliyor.
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RED DOT’ta
CREAVİT’E 2 ÖDÜL
BİRDEN
Türkiye’nin global banyo markası Creavit,
dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden
biri olan Red Dot Award’da, Loop Lavabo
ve Mare Serisi ile 2 tasarım ödülüne birden
layık görüldü. 1955’ten bu yana, ürün
tasarımı, tasarım konsepti gibi kategorilerde
düzenlenen Red Dot, uluslararası düzeyde
en önemli tasarım ödüllerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
Creavit’in ürün tasarımı kategorisinde ödül alan 2 ürününden biri, 0.5 cm’lik tamamen ince
kenar tasarımına sahip Loop lavabo serisi oldu. Minimal tarzın en güzel örneklerinden biri
olan Loop Lavabo Serisi; beyaz, cappuccino, basalt ve siyah renk alternatiflerine sahip. Loop
Lavabonun yuvarlak, kare ve dikdörtgen olmak üzere 3 formu bulunuyor. Ürün tasarımı
kategorisinde ödül kazanan diğer Creavit ürünü ise Mare Serisi. Mare serisi, yumuşak
hatları ve akıcı tasarımı ile dikkat çekiyor. Mare klozetler, kanalsız Rim-Off özellikleri ile
bakteri barınımını engelliyor.
Aldığı birçok ödülle, Türkiye’yi dünyada başarı ile temsil eden Creavit, ürünleri ile
dünyanın dört bir yanındaki yaşam alanlarına tarz katmaya devam ediyor.

Philips TV &Sound’a
Dört Red Dot Ödülü
Birden!
TP Vision; temel iş felsefesi “En iyi Avrupa
Dizaynı” doğrultusunda ürettiği, Amsterdam
merkezli Avrupa Dizaynı takımı tarafından
tasarlanan Philips TV & Sound ürünleriyle
dört Red Dot ödülü almaya hak kazandı.

Premium, yüksek kaliteli Philips OLED 806 Televizyon – üstün
performansı ‘gerçek’ materyalleri özgün, minimalist bir tasarımla
sunuyor. Philips Performans serisi 8506 LED Televizyon ürün
performansını, hafiflik ve kaliteyle yansıtmak üzere asarlandı.
Philips Fidelio T1 gerçek kablosuz kulaklıklar–premium performans
ve materyallere sahip kulaklıklar. Philips T8506 Aktif Gürültü
Önleyicili gerçek kablosuz kulaklıklar- Avrupa dizaynı ürünün amaç
ve performansına yönelik olarak tasarlandı.
Bu ürünlere ek olarak, 16B1U3300, 24B1D5300 ve 34E1N7900 model
monitörler de Red Dot Ürün Tasarım Ödülü almaya hak kazanan
diğer Philips markalı modeller.
Red Dot Tasarım Yarışması; 60 yılı aşkın süredir ürün tasarımlarında
işlevsellik, kalite, ergonomi ve inovasyonu baz alırken, son

zamanlarda ürünlerin dayanıklılığı ve ekolojik uyumluluğunu da
ödüllendiriyor.
2021’de dünya genelinde 5500’den fazla ürün, 50 uluslararası
profesyonel isim tarafından 9 farklı oturumla oylandı.
“Red Dot ödülleri, uzun vadeli yaklaşımımızın yegane
karşılığıdır”
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White Red Dot ödülleriyle ilgili
düşüncelerini “Avrupa merkezli tasarım ekibimizin ve tasarım
dilini oluşturma yaklaşımlarının profesyoneller tarafından takdir
görmesi büyük gurur. Ürünlerimizin tüketiciye uzun vadeli hitap
etmesi gerektiği konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz.
Red Dot ödüllerini kazanmamız, bu yaklaşımımızın en büyük
karşılığı”sözleriyle aktardı.

\\ CITYKÖŞE

KONUŞUN,
KONUŞUN,
KONUŞUN…

Dil gelişimi ve kendimizi ifade etmenin önemi
üzerinde durmak, bu yazının konusu değil ama iletişim
kurabilmek, kendini doğru ifade edebilmek… gibi
adlandıracağımız 21. yüzyıl insanı hedefleri arasında
da yer almaktadır.

GÜL DEVRİM BATI

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

Yeni doğan bebek, anadilini, içinde
bulunduğu çevrede hiçbir zorlanma
ve çabaya ihtiyaç duymadan
öğrenir. Önce işitsel olarak dilini
duyar, anlamlandırır, kavramlara
da hâkim olması ile birlikte kendini
ifade etmeye başlar. Bazıları bu
süreci daha iyi başarabilir bazıları
da biraz daha geç, güç ya da pek
çok eksikle devam ettirir. Bu durum
genetik ve çevre faktörlerinden
etkilenir. Gelişim, çevreden/
anne-babadan destek bulduğunda
potansiyelinin en üst noktasına
çıkabilmektedir. Bu sebeple de
vereceğimiz takviyenin içeriği,
sıklığı çok çok önemlidir.
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Baby photo created by shurkin_son

People photo created by freepik

People photo created by shurkin_son

Dil gelişimini desteklemek için neler
yapmalıyız?
- Konuşun, konuşun, konuşun.
- Her bir deneyim, oyun, vb… durumları fırsata çevirin.
- Asla bebeksi ya da bebekçe değil erişkinlere uygun
ifadeler kullanın.
- Şarkılar söyleyin.
- Konuşabilmek için ön şartın dinleme olduğu bilinci
ile çevredeki sesleri beraberce dinleyin. Seslerin neye
ait olduğunu konuşup birlikte taklit etmek de eğlenceli
olacaktır.
- Tekerlemeler öğrenip bolca yineleyin.
- Her gün mutlaka beraberce okuyun.
- Onun anlatmasına/konuşmasına fırsat verin.
- Söylediklerini yetişkin ifadeleri ile tekrar edin. Asla
onları taklit etmeyin.
- Seçtiğiniz kelime ve ifadeler onun yaş düzeyine
uygun olmalıdır.
- Yanlış ifade ettiklerini
küçümseyip, gülüp alay
etmeyin.
- Sorular sorun ve cevabı
için gerekli fırsatları
yaratın.
- Konuşması için onu
yüreklendirin. Aferin, ne
güzel de söyledin, seninle
konuşmak çok hoşuma
gidiyor gibi… ifadeler ile
ona duygunuzu aktarın.
- Her zaman onun
tarafından izlediğinizi
ve model olduğunuzu da
unutmayınız.
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Bahar aylarında alınacak önlemlerle elektrikten
tasarruf edilebilir
Baharda güneşin sıcaklığını iyiden iyiye
göstermeye başlamasıyla gün ışığından
daha fazla yararlanıyoruz. Örneğin,
gündüz perdeleri açarak parlak güneş
ışığının eve girmesini mümkün hale
getiriyoruz. Bu durum klima, kombi
ve elektrikli radyatör gibi aletlerin
kullanımını azaltıyor. Elektrik tarifeleri
karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme
sitesi encazip.com kurucusu Çağada
Kırım, bahar aylarında alınacak diğer
önlemlerle elektrikten yılda 400 TL
tasarruf edilebileceğine dikkat çekiyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte güneş yüzünü gösteriyor.
Havaların yavaş yavaş ısınması ise klima, kombi ve elektrikli radyatör
gibi aletlerin kullanımını azaltıyor. Bu durum, enerji faturalarına
tasarruf olarak yansıyor. Isıtıcıların elektrik faturasının ortalama
yüzde 10’unu, doğal gaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70’ini
kapsadığı düşünülürse, enerji faturaları daha düşük geliyor. Karanlık
kış günlerinin geride kalıp günlerin uzamasıyla gün ışığından daha
fazla yararlanılan bahar ve yaz aylarında aydınlatma maliyeti de
gözle görülür derecede azalıyor.
Merkezi ısıtmanın daha az kullanılması hatta devre dışı bırakılması
ile bahar aylarında portatif ısıtıcıların kullanımı artıyor. İnfrared
ısıtıcıların, boyut ve etkinliğe bağlı olarak aylık elektrik faturasına
yaklaşık 170 TL olarak yansıdığını söyleyen elektrik tarifeleri
karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com’un yaptığı
açıklamaya göre, fanlı ısıtıcılar çeşitlerine ve boyutlarına göre
farklılık göstermekle birlikte, elektrik faturasına ortalama 115 TL
olarak yansıyor. Elektrikli radyatörlerin elektrik maliyeti genellikle
200 TL olurken, yağlı radyatörlerin maliyeti ise 170 TL olabiliyor.
Özellikle bahar aylarında kullanımı yaygınlaşan bu aletlerin, yalnızca
ihtiyaç durumunda kullanılması fatura tutarını düşürüyor. A Sınıfı
9000 BTU bir ev tipi klimanın aylık maliyeti ise yaklaşık 130 TL
olduğundan sadece elektrikli radyatör veya klimanın kapatılması
ile elektrik faturasında fark edilir oranda düşüş yaşanıyor. Bahar
aylarında alınacak diğer önlemlerle birlikte enerjiden 400 TL’ye
kadar tasarruf edilebiliyor.
Maliyetler düşüyor
Bahar aylarında giysilerdeki değişim çamaşır makinesine de yansıyor.
Daha kalın ve yünlü giysilerin yıkanması ağırlığı ve derecesinden
dolayı daha maliyetli oluyor ve daha çok makine çalıştırmak
anlamına geliyor. Ancak yazın çamaşır makinesinin bir kerede daha
çok çamaşır alacağı düşünüldüğünde yıkama sayısı düşüyor. A+ enerji
sınıfı bir çamaşır makinesinin aylık maliyeti ortalama 10 TL olurken,
bahar ve yaz aylarında bu maliyet azalıyor.
encazip.com, bahar aylarında elektrik faturalarından tasarruf
edebilmek için evde dikkat edilmesi gereken diğer önerileri de
sıraladı:
• Güneş enerjisinden faydalanın: Isınmada tasarruf etmek için
mekanın perdelerini açarak güneş ışınlarının girişine izin verin. Bu
şekilde hem ısınmadan hem de aydınlatmadan tasarruf edersiniz.

• Pencerelere panjur yaptırmayı değerlendirin:
Pencerelerdeki panjurlar, izolasyon sağlayarak yazın klima
maliyetini, kışın kombi veya ısıtıcı maliyetini azaltır. Bu kararı
vermek için bahar dönemi en ideal zamandır.
• Çamaşırları asarak kurutun: Bahar aylarında güneşli günlerin
sayısının artmasıyla birlikte çamaşır kurutma makinası kullanmak
yerine çamaşırları asarak kurutun.
• Yemek pişirirken evi ısıtmayın: Daha az enerji kullanmak ve
evin gereksiz olarak ısınmasını önlemek için ocak yerine düdüklü
tencere veya mikrodalga fırın kullanın. Fırın kullanırken, aynı anda
birkaç farklı yemek pişirmeyi deneyin. Ayrıca, fırın kapağını sık sık
açmayın.
• Binayı açık renge boyatın: Bahar ayları genellikle dış cephe
tadilat ve boyalarının yapıldığı aylardır. Böyle bir durum varsa
binayı açık renge boyatıp güneş ışınlarının yansıması sağlanarak
mekanların gereksiz olarak ısınması engellenir, iklimlendirmede ve
özellikle klima kullanımında tasarruf edilir.
• Klima bakımlarını yaptırın: Klimaların yavaş yavaş
kullanılmaya başlandığı bahar dönemlerinde klimaların bakımlarını
yaptırmak çok önemlidir. Hava filtrelerinin rutin olarak değiştirilmesi
veya temizlenmesi gibi kolay bakım, soğutma sisteminin enerji
tüketimini yüzde 15’e kadar azaltabilir.
• Buzdolabını kontrol edin: Havaların ısınmasıyla
buzdolaplarının içine sıcak havanın girmesini önlemek daha
önemli hale gelir. Bağlantı noktalarının temiz olduğundan ve sıkıca
kapandığından emin olmak için buzdolabının kapağındaki contaları
kontrol edin. Contalar eski veya kirliyse, soğutulmuş havanın dışarı
çıkmasına ve oda sıcaklığında havanın içeri girmesine sebep olur,
bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji
harcamasına neden olabilir.
• Temiz havadan faydalanın: Bahar aylarında pencereleri açmak,
klimaları açmadan evi doğal olarak soğutmaya olanak tanıyan çapraz
bir esinti yaratır. Bu, havanın ılıman olduğu bahar aylarında ideal bir
taktiktir.
• Aydınlatmaya dikkat edin: Günlerin uzamasıyla birlikte, akkor
ampullere göre daha uzun ömürlü olduğu için floresan veya LED
ampuller tercih edilmelidir. 40 Watt’lık bir floresan ampul ya da 18
Watt’lık bir LED ampul, 40 Watt’lık bir akkor ampule kıyasla daha
fazla ışık verir. Akkor ampuller, LED ampullerle değiştirilirse bir yılda
bir ampulde 100 TL’den fazla tasarruf edilebilir.
• Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın: Buzdolabına
koymadan önce yiyecekleri kısmen soğumaya bırakın. Sıcak
yiyecekleri soğutmak daha fazla enerji gerektirir.
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TÜKENMİŞLİĞE
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KARŞI ETKİLİ
BESİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Nur Ecem Baydı Ozman

Son bir yıldır dünyanın ve ülkemizin mücadele
etmeye çalıştığı Covid pandemisi kaygı ve
anksiyeteyi tetiklerken, bitkinlik ve yoğun bir
tükenmişlik hissine de yol açıyor. Ancak Covid-19
enfeksiyonuna karşı bağışıklığımızı güçlü tutmamızda
beslenmemizin ve tükettiğimiz besinlerin nasıl büyük
önemi varsa, psikolojimizi yani ruhsal sağlığımızı
güçlendirmek için de doğanın sunduğu bazı
besinlerden fayda sağlamak mümkün. Acıbadem
Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur
Ecem Baydı Ozman tükenmişliğe karşı etkili 10 besini
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman; “Pandemi döneminde
tükenme haline iyi gelen bazı besinlerle ruh halimizi bir nebze de olsa
yüksek tutmak elimizde. İyi ve kötü ruh hali seviyeleri vücutta dopamin
ve seratonin seviyeleri tarafından kontrol edilmekte. Oksitosin ve endorfin
hormonlarının da kişinin iyi ruh hali üzerinde rol aldığı bilinmektedir.
Bu nedenle sağlıklı beslenmenin yanı sıra, hormonlara etki ederek ruhsal
enerjimizi yükseltebilen bu besinleri de düzenli tüketmekte fayda var.”
diyor.
Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Ispanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içeriğinde
bulunan magnezyum ile yeterli miktarda günlük magnezyum
almanıza katkı sağlıyor. Hem seratonin yapımında rol alan
hem de oksitosin hormonun optimal çalışması için gerekli
olan magnezyum minerali bu sebzelerde bolca bulunuyor.
Ayrıca düşük seviyeleri depresyon ile ilişkilendirilen folik asit
de bu sebzelerde bolca bulunuyor.
Yağlı balıklar
Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar elzem yağ asitleri olan
EPA ve DHA bakımından zengin balıklardır. Bu elzem yağlar
daha düşük depresyon seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir
ve vücutta sentezlenmediklerinden dışarıdan besinlerle
alınmalıdır. Haftada 1-2 kez bu balıklardan tüketmek
depresyon riskini düşürebiliyor.
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Bitter çikolata
Bitter çikolata kişinin ruh halini iyileştirdiği bilinen kafein
ve N-asiletanolamin içermektedir. Bitter çikolata hem ruh
halinin iyileşmesine katkı sağlayan flavonoidleri daha yoğun içermesi hem
de daha az şeker içermesi nedeni ile sütlü çikolataya göre daha sağlıklı bir
seçenektir. Yine de şeker içeriği yüksek bir yiyecek olduğundan sağlıklı
kişilerin günde 2-3 kare 10-15 gramdan daha fazla tüketmemelerinde fayda
var. Diyabet ya da hipoglisemisi olan kişiler ise miktar ve tür konusunda
beslenme uzmanına danışmalılar.

Fermente besinler
Çalışmalar sağlıklı bağırsak bakterileri ve daha düşük depresyon
seviyeleri arasında ilişki olduğunu göstermekte. Ayrıca bağırsaktaki
sağlıklı bakteriler tarafından önemli miktarda seratonin üretilmekte.
Bu anlamda yoğurt, kefir gibi fermente ürünlerin düzenli tüketimi
bağırsakta yararlı bakterilerin sayısını arttırarak iyi ruh halinin
oluşumuna katkı sağlayabiliyor.

Yulaf
Kahvaltıda lifli beslenen kişilerin enerjilerinin daha yüksek ve ruh
halinin daha iyi olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Yulaf içeriğindeki
yüksek lif sayesinde kan şeker dalgalanmalarını ve buna bağlı
ruh hali değişikliklerini önler. Ayrıca içeriğinde bulunan B grubu
vitaminleri ve folik asit de kişide iyi ruh halinin oluşmasına katkı
sağlar.

Kuru baklagiller
İçeriğinde bulunan B grubu vitaminleri seratonin, dopamin ve ruh
halinin iyileşmesinde rol alan diğer bazı maddelerin üretimini
destekleyerek kişide ruh halini iyileştirir. Yine içeriğinde bulunan
folikasitin eksikliği de depresyon ile ilişkilendirildiğinden iyi bir
folik asit kaynağı olan bakliyatlar duygu durumunun iyileşmesine
yardımcı olabiliyor.

Kahve
Kahve, kişide ruh halini iyileştiren dopamin ve norepinefrinin
etkinliğini arttırır. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvede aynı
etkiyi görmek mümkündür. Kahvede bulunan fenolik bileşiklerin
moduiyileştiridiği düşünülmektedir. Sağlıklı kişiler günde 1-2 fincan
kahve türlerini tüketebilir. Güvenli kafein dozunu aşmamak adına
kahve tüketildiğinde yeşil çay, siyah çay gibi kafein içeren diğer
içecekleri sınırlandırmakta fayda var.

Kırmızı et, yumurta, tavuk, hindi
Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin hormonunun
salgılanmasında rol alan triptofan elzem ve dışarıdan alınması
gereken bir aminoasittir. Kırmızı et, yumurta ve tavuk gibi
hayvansal besinlerde fazlaca bulunur. Bu anlamda sabahları 1
yumurta tüketmek ve öğünlerden birinde kırmızı et veya hindi gibi
protein kaynaklarını tercih etmek ruh halinin iyileşmesine katkı
sağlayabiliyor.
Muz
Muz da seratonin salgılanmasında rol alan yüksek triptofan içeriğine
sahiptir. Eğer diyabet veya böbrek hastalığınız yoksa günde 1 küçük
muz tüketmek rahatlamanıza destek olabilir.
Yağlı tohumlar
Ceviz, badem, kaju fındık gibi besinler sağlıklı yağlar ve protein
içerir. Bu besinlerin içeriğinde seratonin salgılanmasında rol alan
triptofan yüksek miktarda bulunur. Hangi miktarlarının ruh halini ne
ölçüde etkilediği bilinmemekle birlikte yoğun kalorili bu besinlerin
günde 3 ceviz veya 8-10 çiğ badem/fındık gibi sayı ile tüketilmesinde
fayda var.

Sağlıklı öğün planları yapın!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Tüm
bunlara ek olarak pandemi sürecinde yedikleriniz veya
diğer kontrol edemedikleriniz konusunda kontrolü elden
kaçırmış olma hissi de negatif ruh haline sebep olabilmekte.
Beslenme anlamında kontrolü yeniden ele almak için planlı
davranın. Günlük veya haftalık sağlıklı öğün planları yapın ve
alışverişinizi bu doğrultuda gerçekleştirin. Plan yapmak hem
sağlıklı beslenmenize hem de kontrolü kaçırmış olmanın verdiği
olumsuz duygularla baş etmenize yardımcı olacak. Ayrıca, hem
spor mahiyetinde yapılan hem de spor mahiyetinde olmayan
fiziksel aktivitenin mutluluk ve iyi ruh hali ile ilişkili olduğu
gösterilmektedir. Bu anlamda beslenmenize dikkat etmenin yanı
sıra mümkün olduğu kadar aktif olmaya çalışın.” diyor.
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Merhaba Sevgili
Okurlar,
Ben anne oldum!!! Minik kızım Deniz
19 Nisan’da dünyaya gözlerini açtı.
Hem anneler günü, hem de şuan tek
konumun Deniz olması sebebi ile bu
ay sizlere biraz daha farklı bir yazı
hazırladım.

B. NİLÜFER BİNBİR

DAN BROWN-HAYVANLAR SENFONİSİ

Hamileyken Ne Okudum?
Çok okuyan bir insan olmama rağmen hamilelik
süreci ile ilgili bir kitap okumayı reddettim. Başlarda
zorlu bir kaç ay geçirdim ve yediğimden içtiğimden
çok fazla tedirgin oldum. Etrafın ‘Onu ye, bunu yeme,
şunu yap…’ sözlerine kulaklarımı kapadım ve sadece
doktorumu dinledim. Dışarıdan gelecek, endişe
verebilecek her türlü bilgiyi reddettim. Bu sebep ile
kıpırdamadan yattığım günlerde kafamı dağıtacak,
hoşuma giden ne varsa onları okudum. Bebeğim
içimde büyümeye devam ettiği süreçte bebek gelişimi
ile ilgili kitaplar okumayı denedim ama onlar da
sonrası için beni endişeye sevk etti. Muhtemelen
bunda da hormonlar etkili oldu. Nasıl bazı insanlar
hamilelik sürecinde bazı yemeklere karşı hassasiyet
gösterip kokusunu duyduğunda mideleri bulanır,
bana da benzeri çocuk gelişimi ile ilgili kitaplarda
oldu.
Bu süreçte hayatıma masal kitapları girdi. Bebeğim
anne karnındaki kulak gelişimini tamamladığı
haftadan itibaren, her gece yatmadan önce sesli
olarak masal kitabı okudum ona. Bu bebeğin sesinizi
tanımasına ve ilerleyen zamanlarda uyku rutini
oluşturmasına yardımcı oluyormuş. Uyku rutini
konusunda henüz işe yaradı diyebileceğim kadar
tecrübem yok ancak huzursuz olduğunda masal
okuduğum ses tonumla konuşursam sakinleştiğini
söyleyebilirim. Bunun yanında her gece masal
okuyarak uykuya dalmak benim için de bir nevi
terapi oldu. Günün kaygılarından, yorgunluğundan
arınıp öyle uykuya dalmış oldum. Siz de minikleriniz
için çok tatlı bir kitap tavsiyesi isterseniz eğer; Dan
Brown, Hayvanlar Senfonisi ilk tavsiyem olur.
Kitabın uygulaması da mevcut ve uygulamayı kitabın
sayfalarına tuttuğunuzda o sayfa için, Dan Brown’ın
bestelediği parçalar çalıyor. Siz kitabı okurken bu
parçalar da size eşlik ediyor.

Doğumdan sonra ne okudum?
Henüz minik kızım doğalı kısa bir süre olmasına rağmen kitaplarıma geri
dönebildim. Uzun emzirme süreçlerinde telefona bakmak yerine kitap okumayı
tercih ediyorum. Bu tercihi öncelikle bebeğimin sağlığı, sonra kendi mental
sağlığım için yaptım. Kuzenim, halamın aşk romanlarından göndermiş, doğumdan
sonra çok işe yaradılar. Üstüne kafa yormak gerekmeyen muhtemelen mutlu son
ile bitecek kolay okunan kitaplar bu süreçte kendime vakit ayırdığımı hissettiriyor,
kafam boşalmış oluyor. Herkese tavsiye ederim. Birkaç tane okuduğunuza pişman
olmayacağınız aşk romanı yazarı tavsiyesi isterseniz; Judith McNaugth, Nora
Roberts, Barbara Cartland…

Ve minik kızım Deniz’e, minik bir not...
Ömrün boyunca kimi zaman yanında kimi zaman arkanda olacağıma, asla
önünde durmayacağıma, sen ya da ben değil; biz olmamızı sağlayacağıma,
seni çok seveceğime söz veriyorum. İyi ki doğdun canım kızım.
Kendinden önce başka bir canlıyı düşünebilen herkesin anneler günü kutlu
olsun!
Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol kedili köpekli bir ay dilerim…
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ROCK MÜZİĞİN YENİ ORTAĞI:
GÖKMEN
Genç sanatçı “Gökmen”in Alim Yapım etiketiyle çıkardığı; söz
ve müziği kendisine ait ilk teklisi “Ortak mı Oldum?” tüm dijital
platformlarda yayınlandı.

Küçük yaşlarından bu yana yazdığı sözleri besteleyen ve lise
yıllarından bu yana aldığı eğitimle müzik altyapısını sağlam temeller
üzerine kuran genç sanatçı Gökmen, rock müzik tutkunlarına
yeni bir kaçış yaşatacak “Ortak mı Oldum?” isimli ilk teklisini
Alim Yapım etiketiyle yayınladı. Eğitimini güzel sanatlar lisesinin
ardından halen devam etmekte olduğu Haliç Üniversitesi Türk
Musikisi Konservatuvarı ile sürdüren ve rock müziğe farklı bakış
açıları getirecek tekniklerle harmanlayan Gökmen, sözü ve müziği
kendisine ait olan ilk teklisiyle büyük beğeni topladı. Genç sanatçının
ilk teklisinin klibi de ilk gösterimini 9 Nisan Cuma akşamı 21.00’da
Gökmen YouTube kanalında yaptı.

OĞUZHAN KOÇ “BENCE DE
ZOR” DİYOR!

Oğuzhan
Koç, müzik
listelerinde
aylarca zirvede
kalan hit
şarkısı “Hepsi
Geçiyor”un
ardından, yeni
single çalışması
“Bence De
Zor”u müzik
severlerin
beğenisine
sunuyor.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’a ait olan şarkının
aranjesi de Çağrı Telkıvıran imzası taşımakta. Yönetmenliğini Mali
Ergin’in üstlendiği klip çekiminde, Oğuzhan Koç’a çocuklar eşlik etti.
Oğuzhan Koç “Bence De Zor” Hypers Music etiketiyle tüm dijital
platformlarda ve klibi Oğuzhan Koç YouTube kanalında yayında!

PASION TURCA’DAN DÜNYACA
ÜNLÜ MICHELE MORRONE
SÜRPRİZİ

İtalyan aktör, model, şarkıcı ve moda tasarımcısı Michele Morrone,
oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta
taşıdı.
“365 Days” filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce
tanınan Michele Morrone, Güney İtalya bölgesi Apulia’da büyüdü.
Dört çocuğun en küçüğü olan ve geniş ailesinde sanatçı olarak kariyer
yapan tek kişi olan Morrone, Roma’da yaşıyor.
“365 Days filminin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon
yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum” diyen
Morrone aynı zamanda The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley,
Beethoven ve Chopin’den esinlenen oldukça yetenekli bir müzisyen.
365 Days filminin kışkırtıcı ve kurgusal karakteri ile kendisi arasında
net bir ayrım yapmaya kararlı olan sanatçı, Massimo Torricelli değil
Michele Morrone olarak “Dünyaya gerçekte neler yapabileceğimi
göstermenin tam zamanı” diyor.
İlk albümü “Dark Room”u Şubat 2020’de yayınlayan Morrone, “Hard
For Me”, “Feel It”, “Watch Me Burn” ve “Dark Room” şarkıları ile
büyük beğeni toplayarak online platformlarda toplamda 100 milyon
dinlenme ve izlenme oranına ulaştı. Aynı zamanda gitar çalan
Morrone, şarkı yazarı kimliği ile de dikkat çekiyor.
Türkiye’de Pasion Turca tarafından temsil edilmeye başlanan
Morrone müziği ile ilgili “Müziğim tüm renklerle, aklımdan geçen
her şeyi yansıttığım büyük bir gökkuşağı gibi. Şarkı yazarken
sadece hikayelerden değil aynı zamanda fikirlerden de ilham
alıyorum. Sevenlerime müziğim aracılığıyla da ulaşmak istiyorum.
Hayranlarımdan şarkılarımın kendilerini daha iyi hissetmelerine
yardımcı olduğuna dair mesajlar alıyorum. Bu benim için en önemli
şey” diyor.
Michele Morrone’nin son teklisi “Beautiful” tüm dijital platformlarda!

\\ CITYPSİKOLOJİ

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI,
RUH SAĞLIĞIMIZIN DÜŞMANI!

Beslenme, diyet ve psikoloji danışmanlık hizmetlerini bir araya toplayan Formteg
Danışmanlık Merkezi kurucularından Psikolog G. Tansu Ocak, narsisizm ve
narsistik kişilik bozukluğu arasındaki farkları anlatarak, bağımlılık derecesinde
sosyal medya kullanımının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini paylaştı.
Sosyal medya artık hayatımızın her alanında yer
alıyor. Tüm deneyimlerimizi paylaşıyor olmamız,
başkalarının hayatlarını takip etmemiz ve onlarla
kendimizi karşılaştırmamız davranışlarımızı
etkiliyor.
Formteg Danışmanlık Merkezi kurucularından
Psikolog G. Tansu Ocak narsisizm ve narsistik kişilik
bozukluğuna değinerek, bağımlılık derecesinde
sosyal medya kullanımının narsisizm ve narsistik
kişilik bozukluğu üzerindeki etkilerini anlattı.
Formteg Danışmanlık Merkezi
Kurucularından
Psikolog G. Tansu Ocak
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“Narsisizm ve ‘Narsistik Kişilik Bozukluğu’
farklıdır”
Narsisizm ile ‘narsistik kişilik bozukluğu’ (NKB)
arasındaki farkları anlatan Psikolog G. Tansu Ocak,
“Narsisizm, kişinin etrafındakilerin ihtiyaçlarını
görmezden gelmesine neden olacak kadar kendi
kendine ilgi duymasıdır. Narsisizm bir özelliktir,
kendini beğenmek ile ilintilidir ancak daha büyük
bir sorunun, kişilik bozukluğunun da bir parçası
olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu, kendine
aşırı derecede hayran olma ihtiyacı duyan,
empati kurmada güçlük çeken, başarılarını ve
yeteneklerini abartan, üstün olduklarına ve yalnızca
eşit derecede özel insanlarla ilişki kurabileceğini
düşünen, diğerlerini küçümseyen, her şeyin en

iyisine sahip olmak isteyen ve bunu hak ettiğine
inanan, bu özellikleri ile kendini gösteren
kişilik bozukluklarından bir tanesidir. Bu kişiler
mükemmele ulaşmak için gayret ederler. Genelde
başarılı da olurlar. Başkalarını kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmaktan çekinmezler ve
kibirli davranış ve tutum sergilerler. Ancak bu aşırı
güven maskesinin arkasında, en ufak bir eleştiriye
karşı savunmasız olan kırılgan bir özgüven yatar”
ifadelerini kullandı.
“Sosyal medya narsistik davranışları açığa
vuruyor”
Sosyal medyanın narsistik davranışlara olan
etkilerini ele alan Psikolog G. Tansu Ocak,
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde yapılan
bir araştırmaya dikkat çekerek, “Günümüzde
narsistik ve kendini açığa vurma davranışları artış
göstermektedir. Birçok kişi de bu artıştan sosyal
medyayı sorumlu tutmaktadır. Narsisizm, sabit bir
kişilik özelliği değil, büyük ölçüde çevreye bağlı
gelişen bir oluşumdur. Örneğin, sosyal medya bizim
narsist davranıp davranmadığımızı etkileyebilir.
Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir
çalışma, sosyal medyayı kullanan gençlerin,
akranlarından daha fazla narsistik eğilimler
gösterdiğini ortaya koymuştur. Sosyal ağlar

anlamına gelmesin. Şaşırtıcı bir şekilde narsist bireylerin dokunmatik
ekranlara diğerlerinden daha az bağımlı olduğu ortaya çıktı. Bunun
nedeni ise başkalarının sosyal medyada ne yaptıklarını izlemek
veya diğerleri tarafından paylaşılan yerlerde olamadıkları için bir
şeyleri kaçırdıkları korkusunu yaşamak istememeleridir” ifadelerini
kullandı.
“Sosyal medya bağımlılığı düşük benlik saygısı ile ilintili”
Sosyal medya bağımlılığının narsisizmden farklı olarak düşük benlik
saygısı ile ilintili olduğuna dikkat çeken Ocak, “Araştırmalar, sosyal
medya kullanımının, ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ve
düşük benlik saygısı ile arasında yadsınamaz bir bağlantı olduğunu
göstermiştir. Sosyal medya platformlarının faydaları olsa da
onları çok sık kullanmak insanları giderek daha mutsuz ve izole
hissettirmektedir. Bu olumsuz duygusal tepkiler yalnızca bir şeyleri
başkalarıyla paylaşmanın sosyal baskısı nedeniyle değil, aynı
zamanda bu sitelerin teşvik ettiği maddi şeylerin ve yaşam tarzlarının
karşılaştırılması nedeniyle de üretilir” dedi.
narsistik eğilimler yaratmaktadır. Bu platformlar teşhirci, dikkat
çekme ve kendi kendini teşvik eden davranışlarda bulunmalarına
imkân yarattığı için daha fazla narsist sosyal medyada aktif
olacaktır. Çünkü narsistik karaktere sahip insanların başkalarından
hayranlık duymalarına ihtiyaçları vardır. Sosyal medyadaki görkemli
görünüşleri ile beğeniler, paylaşımlar veya yeni takipçiler elde etmek
kolay olduğundan sosyal medyada onaylanmaktadırlar. Böylelikle
onay ve kabul görme ihtiyaçları bir nevi giderilmektedir. Bu da
normalden daha fazla paylaşım yapmalarına sebep olmaktadır.
Ayrıca narsist özelliğe sahip kişiler diğerleriyle yüzeysel bağlantı
kurmayı tercih ederler. Empati kurma ve karşıdakini dinleme
konusunda iyi olmadıklarından dolayı da sosyal ağlar onlar için
oldukça cazip hale gelir. Narsist eğilimleri olan insanlar resimlere çok
önem verirler. Örneğin, fotoğraflarda pahalı, gösterişli giysiler giyme
olasılıkları daha yüksektir ve genel görünümleri fotoğrafın öncesinde
çok fazla hazırlık yapıldığını gösterir” dedi.
“Narsist bireyler başkalarını izlemeye dayanamıyor”
Narsist bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarına değinen
Psikolog Ocak, “Bulgular narsisizmi olan insanların daha çekici
fotoğraflar yayınladığını, diğerlerinden daha fazla arkadaşı veya
takipçisi olduğunu, genel olarak daha fazla gönderi oluşturduğunu
ve daha çok kendini tanıtıcı gönderi oluşturduğunu ve sayfalarının
‘Hakkında’ bölümünde daha uzun açıklamalar yazdıklarını keşfetti.
Her ne kadar daha çok paylaşım yaparak sosyal ağlarını aktif
kullansalar da narsisizm ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki
güçlü değil. Yani narsist bireylerin daha sık paylaşımlar yapmaları
akıllı telefonlarında diğerlerinden daha fazla zaman geçirdikleri

Sosyal medya bağımlılık derecesinde kullanılırsa ne olur?
Sosyal medyanın bağımlılık derecesinde kullanıldığında yarattığı
sorunları sıralayan Psikolog Ocak, “Ergenlerin sosyal etkileşim
becerileri olumsuz etkilenir: Sosyal ağ sitelerinin aşırı kullanımı
çocuklarda ve gençlerde çok daha sorunludur çünkü beyinleri ve
sosyal becerileri hala gelişmektedir. Araştırmalar, genç yaşlardan
itibaren sosyal medyayı sıklıkla kullanan ergenlerin sosyal etkileşim
becerilerini ciddi şekilde azalttığını göstermiştir. Kullanıcıların
bu platformlarda birbirleriyle etkileşime girmesine rağmen,
birçoğu gerçek dünyada etkileşim kurmakta güçlük çekiyor.
Araştırmalar, anket yapıldığında bu bireylerin gruplarda sosyal
kaygıyı kötüleştirdiğini, daha yüksek depresyon oranlarını, olumsuz
beden imajını ve başkalarına karşı empati ve şefkat düzeylerini
düşürdüğünü bulmuştur.
Düşük özgüvene ve yeme alışkanlıklarında bozulmaya
sebep olabilir:
Sosyal medyada görünen mükemmel şekilde filtrelenmiş fotoğrafların
sürekli paylaşılması genç yetişkinlerde düşük özgüvene ve yeme
alışkanlıklarındaki bozulmalara neden olmaktadır. Pek çok genç,
yaşıtlarının sosyal medyada yalnızca en iyi fotoğraflarını ve anlarını
paylaştığını bilse de karşılaştırma yapmaktan kaçınmak oldukça
zordur. Sosyal ağ siteleri aracılığıyla gerçekçi olmayan güzellik
standartlarına sürekli maruz kalmak, gençlerin kendi vücutlarını
nasıl algıladıklarını etkilemektedir. Pittsburg Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen bir araştırma, sosyal medya uygulamalarında
gezinirken harcanan zaman ile olumsuz vücut imajı arasında bir
ilişki olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, sosyal medyada daha
fazla zaman geçirenler, daha az zaman harcayan akranlarına kıyasla
2 kat daha fazla yeme ve beden imajı endişeleri taşıyor. Dolayısıyla,
sosyal medyada beğeni kazanma ihtiyacı, anksiyete seviyelerini
arttırmakta üstelik gençlerin görünüşlerini değiştirmelerine neden
olmaktadır.
Çevrimiçi zorbalığa yol açabilir:
İlgi ve beğeniler için rekabet, çevrimiçi zorbalığa bile yol
açabilir. Ergenler arasında isim takmak, söylenti yaymak ve taciz
her zaman olmuştur, ancak sosyal medya genç kullanıcılara her
zamankinden daha fazla fırsat sunmaktadır. Genç kızların sosyal
medya kullanımı yoluyla siber zorbalık için özellikle risk altında
olduklarını söyleyebilirim” dedi.
Psikolog Ocak sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın yollarını,
“Sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın en iyi yollarından biri
sınırlar koymak ve ekran süresini azaltmaktır; ancak, bağımlılık
çok şiddetliyse, profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekir”
şeklinde açıkladı.
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Türkiye’nin

pandemi
psikolojisi
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Pandeminin
Psikolojik Etkileri’ başlıklı araştırmasına göre, bir
yılı aşkın süredir devam eden salgında Türkiye’de
yaklaşık 2 kişiden biri kilo aldı, düzenli spor yapan her
4 kişiden biri sporu bıraktı. Artık hayata daha olumsuz
baktığını söyleyenlerin oranı yüzde 50.1 olurken anket
katılımcılarının yüzde 23.8’i halen açık havada maske
takmayı ‘gereksiz ve faydasız’ gördüğünü aktardı.

Muratpaşa Belediyesi, bir yılı aşkın süredir devam
eden pandeminin psikolojik etkilerini ölçmek için
anket çalışması yaptı. 1-8 Mart tarihleri arasında
uygulanan anket, Türkiye ve yarım milyonu aşkın
nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden
Muratpaşa olmak üzere iki ayrı ölçekte gerçekleştirildi.
Her iki ölçek için 3’er bin kişiyle görüşüldü.
AMAÇ BELEDİYE HİZMETLERİNE YÖN VERMEK
Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu çalışmayı
pandeminin neden olduğu psikolojik şartları,
sorunları tespit amacıyla yaptırdıklarını söyledi.
Belediye hizmetlerinin gelişen şartlara ihtiyaçlara
göre şekillenmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal,
hizmetlere yön vermek amacıyla yapılan bu anketin
çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi.
Başkan Uysal, “Biz çalışmalarımıza önümüzdeki
süreçte bu anketten aldığımız yeni verilerle, ilhamlarla
yön vereceğiz” dedi.
‘BEN HARİÇ KİMSE UYMUYOR’
İlk sonuçlara göre, Türkiye ölçeğinde tedbirlere
tam olarak uyduğunu söyleyenler yüzde 80.3 gibi
yüksek bir seviyede çıkarken başkalarının tedbirlere
uymadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 oldu. Anket
katılımcılarının yüzde 79.6’sı sokağa çıkma yasaklarına
uyduğunu belirtti. Hiç uymadığını söyleyenlerin oranı
ise yüzde 2.3 oldu.
DÖRT KİŞİDEN BİRİ MASKEYİ GEREKSİZ
GÖRÜYOR
Ankette, açık havada maske takmanın ‘gerekli ve
faydalı’ olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65.1
çıkarken ankete katılanların yüzde 23.8’i açık havada
maske takmayı ‘gereksiz ve faydasız’ gördüğünü dile
getirdi. Maske konusunda şüphesi olanların oranı ise
yüzde 11.1 oldu. Buna karşın elleri temiz tutmanın
virüsten korumakta faydalı olduğunu düşünenlerin
oranı ise yüzde 91.5 oldu. Salgında kişisel temizlik
ve fiziki mekanlarını hijyenine dikkat ettiğini
söyleyenlerin oranı ise yüzde 85 düzeyinde gerçekleşti.
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EKONOMİ ZORLUYOR
Ankete katılanların yüzde 84.5’i bu süreçte ekonomik olarak
zorlandığını belirtirken salgın nedeniyle işini kaybettiğini, gelirinin
azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 74.3 oldu. Ayrıca her iki
kişiden biri, yüzde 50.3’ü, pandemi tedbir ve yasaklarında kendilerini
en çok iş yerlerinin kapanmasından kaynaklı ekonomik kayıpların
zorladığını aktardı.

TELEVİZYON BAŞINDA OTURDUK KİLO ALDIK
Ankete katılımcılarının yüzde 45.8’i pandemide kilo aldığını dile
getirirken, sadece yüzde 11’i bu süreçte kilo verdiğini aktardı.
Bununla birlikte her 4 kişiden biri pandemide sporu bırakırken
spora başlayanlarını oranı ise sadece yüzde 15 oldu. Buna karşın
anket katılımcılarının yüzde 65.3’ü daha çok televizyon izlemeye
başladığını, yüzde 69.9’u sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini
belirtildi. Sosyal medyada en çok tercih edilen platform Youtube
olurken onu sırasıyla Instagram, Facebook takip etti. Pandemide
“Daha çok kitap okudum” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 19 oldu.
HAYATA OLUMSUZ BAKIYORUZ
Pandemi, hem Türkiye hem de Muratpaşa ölçeğinde her iki kişiden
birinin psikolojisinin olumsuz etkiledi. Buna karşın Türkiye ölçeğinde
psikolojik destek aldığını söyleyenler ancak yüzde 9.9 olurken
Muratpaşa için bu oran yüzde 13.6 olarak gerçekleşti. Ankete
katılan her iki kişiden biri artık ‘hayata daha olumsuz baktığını’
söylerken daha olumlu baktığını dile getirenlerin oranı yüzde 19.9,
değişmediğini dile getirenlerin oranı da yüzde 30 oldu.

AİLE HUZURU ARTTI
Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ankette şaşırtıcı sonuç aile
ilişkilerinde ortaya çıktı. Buna göre, “Salgın sırasında aileme karşı
sevgim ve saygım daha çok arttı” diyenlerin oranı yüzde 87.5 olurken
aile içi huzurun arttığını belirtenler yüzde 72.4 oldu. Bu süreçte,
anket katılımcılarının yüzde 47.2’si aile içi tartışmaların arttığını dile
getirdi.
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Türkiye’de elektrikli scooter
kullanımına yeni düzenleme

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

iPhone 13 Pro’nun taslak
tasarımları sızdı

91mobiles üzerinden sızan taslak tasarımlara göre Phone 13 Pro’ların
arkasında iPhone 12 Pro’lardan daha büyük bir kamera modülü
bulunuyor. Bu artışın arkasında da boyutu artan sensör ya da
lensler / optikler yer alıyor diyebiliriz.
Telefonun arkasında LiDAR ile beraber dörtlü kamera sistemi
bulunuyor. iPhone 12’lerden biraz daha ufak bir çentikle gelmesi
planlanan telefonlar, bu CAD dosyalarında hazırlanan taslaklara göre
tasarımsal olarak saydıklarımız dışında büyük bir fark taşımıyor.
Telefonların boyutları ise iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max ile benzer
şekilde hazırlanıyor. Tüm bu “iddia”ların yanında Apple’ın köklü
boyut değişikliğine önümüzdeki yıllarda gitmesi öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli scooter
yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı.
Elektrikli scooter modelleri yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de çok
popüler hale gelmiş durumda. Özellikle Martı vb. scooter kiralama
hizmetleri bu popülerliği getiren etmenlerin başında geliyor. Ancak
bu kontrolsüz büyüme şehir içinde bazı karmaşalara neden oluyor.
Bu açıdan sürece bir düzenleme getirildi. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
birlikte hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliği artık yürürlükte.
BBC’de yer alan habere göre yeni kararların temel maddeleri tam
olarak şunlar:
Yeni yönetmelikle yollarda kullanılabilecek elektrikli scooterların en
fazla saatte 25 kilometre hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım
için yaş sınırı da 15 olarak belirlendi.
Scooterlar kesinlikle yaya yollarında kullanılamayacak.
Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan
sürülemeyecek.
Bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında
da kullanılamayacak.
Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi
işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de
yasaklandı.
Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli
olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı.
Martıların (Özel hizmet) park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi,
kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini
engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Şirketlerin bu
şekilde park edilen araçları iki saat içinde kaldırmaları gerekecek.
Yeni yönetmelikle scooterlara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta
taşınan eşyalar dışında scooterlarda yük taşınamayacak.
Yönetmelik maddelerinde kask zorunluluğu olmaması dikkatimizi
çekenler arasında.

Royal Motors, kripto para kabul eden ilk Türk otomotiv
markası oldu
Alanında üst segmentte hizmet veren Royal Motors, Türkiye’nin yerli
blockchain platformu Bitci ile kripto para ödeme anlaşması imzaladı.
1982 yılından beri lüks otomotiv satışının önemli markalarından olan;
McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi 11 binden fazla üst segment otomobili
sahipleriyle buluşturan Royal Motors, Türkiye’de kripto para ile ödeme
kabul eden ilk otomotiv firması olacaklarını açıkladı.
Türkiye’de bir ilke imza atan Royal Motors, müşterilerine Bitci Teknoloji
bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen
Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain’in ana coin’i olan
Bitcicoin ile ödeme imkanı sağlayacak.

\\ 72

CITYDİGİTAL DÜNYA \\

TÜRKLER VERİ KAYBINDA
ÇABUK PANİK OLUYOR!
2020 yılı veri kayıplarında ciddi
artışların görüldüğü bir yıl oldu.
Özellikle uzaktan çalışmanın birçok
alanda yerleşmesi ile birlikte kişisel
cihazlardan veri kurtarma taleplerinin
arttığını belirten Veri Kurtarma
Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,
Türkiye’de en çok hard disk, laptop ve
telefonlardan veri kurtarma talebinin
görüldüğünü aktarıyor.

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdür
Serap Günal

Global ölçekte yaşanan pandemi süreci, iş akışlarını ve
organizasyonel yapıları değiştirirken veri kurtarmaya yönelik
taleplerin de artmasına neden oldu. Eski normalde daha çok kişisel
verilere yönelik kurtarma taleplerinin gerçekleştiğini ancak yeni
normal ile birlikte bu taleplerin arasına şirket verilerinin de yoğun
şekilde dahil olduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri
Genel Müdürü Serap Günal, çoğunluğunun kullanıcı hatalarından
kaynaklandığı veri kayıplarının Türkiye özelindeki genel
görünümünü özetliyor.
Verilere ulaşılamadığında çabuk panik olunuyor
Teknolojik gelişmelerin getirdiği en büyük avantaj veriyi oluşturma
ve ona ulaşmada büyük kolaylıklar sağlaması oluyor. Bu gelişmelere
de hızlıca adapte olabilen Türk insanın ise tek dezavantajı kullandığı
dijital cihazlarda verileri korumadaki bilinçsizliği olarak görülüyor.
Birçok hard disk, laptop ve telefonlardaki kişisel veriler için gerekli
koruma önlemlerine kullanıcıların dikkat etmediğini aktaran
Serap Günal, panik olma ve umutsuzluğa kapılma konusunda
Türk kullanıcıların ciddi endişeler taşıdıklarına tanık olduklarını
belirtiyor.
Fotoğraf ve videoların yanı sıra şirket verileri de büyük
önem taşıyor
Yeni normaldeki uzaktan çalışma sistemine geçiş ile birlikte
birçok çalışanın şirket verilerine kişisel cihazları üzerinden erişim
sağladığı görülüyor. Eski normalde, daha çok fotoğraf ve videolar
için veri kurtarma talebini ileten kullanıcıların daha yoğun
olduğunu aktaran Serap Günal, pandemi ile birlikte bu taleplerin
arasına şirket verilerinin de girdiğini ifade ediyor. Kullanıcılardan
önce verilerine ulaşamadıklarına dair şaşkınlık içeren mesajlar
aldıklarını, daha sonrasında kullanıcı hatası nedeniyle sorunların
gerçekleştiğini anladıklarında ise bu duygu durumunun endişe ve
yardım talepleriyle şekillendiğini belirten Günal, profesyonel veri
kurtarma hizmetlerinin bu süreçte verileri kurtarabildiğini ancak
bireysel olarak kullanıcıların başvurdukları profesyonel olmayan
müdahalelerin ise veri kayıplarının ciddi oranda artmasına neden
olduğuna dikkat çekiyor.
Müdahalede bulunmaktan kaçının
Cihazlarla ilgili sorunlar yaşandığında tüm uzmanların genel görüşü
kullanıcıların yanlış müdahalelerde bulunduğuna yönelik. Verilerin

çoğu cihazlara gerçekleştirilen yanlış müdahalelerden dolayı
kurtarılamıyor. Bir eylemin sonucunda başarı elde edildiği düşünülen
herhangi bir profesyonel olmayan tekniğin verileri yok edeceğini
aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal,
verilerin kurtarılması için uzmanlardan ve standartları yüksek
laboratuvarlara sahip veri kurtarma merkezlerinden destek almanın
gerekli olduğunu belirtiyor.
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Koç
Boğa

MAYIS
AYI
Aslan

AYLIK BURÇ
YORUMLARI

Başak

Koç

Boğa

Yay

* Merak ettikleriniz için sosyal
medya platformlarında Astrolog
Nurgül Düzenli hesaplarından irtibat
kurabilirsiniz.
astrolog_nurgulduzenli

Astrolog
NURGÜL DÜZENLİ

Aslan

Başak

Boğa
Yay

Koç

Aslan

Aslan

Yay
Boğa

Yay
Başak

Oğlak
İkizler

Terazi

Yengeç
Kova

Koç
Akrep

Aslan
Balık

Yay
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İkizler
Oğlak

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR
Mayıs ayında değişim rüzgarları esmeye başlıyor tutulma mevsimi
başlıyor. Eğitim, sınavlar, yurtdışı, yabancılar, hukuksal konular,
akrabalar, arkadaşlarla ilgili artık
sonuç alma veya bitirme
Yengeç
Boğa
İkizler
Yengeç
gündemleri
olabilir.
Bu dönem yeni bir eğitim kararı
gündeme
Terazi
Aslan
Boğa
İkizler
Başak
gelebilir, anlaşmalar veya sözleşmelerle
ilgili konularınız
açığa
çıkabilir. Diğer taraftan bu tutulma sizler için Mars Yengeç’in
önemli transiti ile ev aile emlak konularında kararlar alacağınız
durumlar var. Fikirlerinizi özgürce aktarmaya başladığınız
Terazi
Akrep
dönemde olacaksınız
Başak

Terazi

nurgul.duzenli@hotmail.com

Koç

Koç

İkizler
Oğlak

Yay

Oğlak

Kova

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR
Terazi
Akrep
Mayıs ayında tutulma mevsimi başlıyor ve uzun süredir
Başak
yaşadığınız para konularıyla alakalı bir karar alma aşamasına
geliyorsunuz. Maddi konularda yaşanacak
bu tutulma para
Balık
Yengeç
Oğlak
Kova
Koç
kazanma
ve
harcama
şeklinizi
değiştirecektir.
Bir konuya yatırım
İkizler
yapabilirsiniz, krediler borç nafaka konularıyla ilgilenebilirsiniz.
Gereksiz para harcamamaya dikkat edin, iş ve kazançlarınızla ilgili
yeni yön belirleme döneminde olacaksınız. Bu dönem akrabalar,
arkadaşlıklarla
alakalı birtakım karşıtlıklar,
fikir ayrılıkları
Balık
Oğlak
Kova
gündeme
Terazi gelebilir.Akrep
Aslan

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR
Mayıs ayında yaşanacak tutulma ile ana gündeminizde evlilik
veya partnerlerle ilgili bir karar aşamasına gelebileceğinizi
Koç yeni bir yön belirleyip
vurgulamakta. Bu dönem kararlı, istikrarlı
Yengeç
Balık
Kova
Boğa olarak
ilerleyeceğiniz durumlar açığa çıkmakta. Bu konular genel
Yay
sorunlu olan bir birliktelik var ise bitirme kararı olabilir ancak iyi
giden konularda da kalıcı adım atma süreci sizleri bekliyor olacak.
Diğer taraftan Mars’ın Yengeç’te transit ediyor olması sizler için
maddi konularda ve iş konularında da hızlanacağınız durumlar
gündemde.
Aslan
Akrep
Başak

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile içKoç
dünyanızda önemli değişimler,
Boğa
farkındalıklar yaşadığınız bir süreçtesiniz.
Bu tutulma süresinde
İkizler
rüyalar artabilir. Mars’ın da sizin burcunuzda transit ediyor
Yay
Oğlak
Balık
olması
sizler için önemli olan bir tutulmanın olduğunu işaret
etmekte. Özellikle sağlık konuları odağınızda olabilir, aile sağlığı
ile ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan hizmet ettiğiniz alanlarda, iş
çalışma koşullarında veya Aslan
çalışma arkadaşlarınızla alakalı
fikir
Terazi
Yengeç
Başak
ayrılıkları
yaşanabilir.
Boğa
İkizler
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile birlikte uzun süredir var olan
konularınızla ilgili artık harekete geçiyorsunuz. Bu dönem
Yay
Oğlak
partnerle fikir ayrılıkları
sorunlu
sıkıntılı olan Kova
Terazi yaşanabilir,
Akrep
Başak ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkilerde yüksek
ilişkilerde
farkındalığın olduğu bu dönem aşka bakış açınızın değişeceği
durumlar gündeme gelecektir. Diğer önemli konunuz
arkadaşlıklar veya sosyal gruplarla ilgili bir durumu çözmeniz
gerekebilir. Mars Yengeç transiti ile de aile ile ilgili geri planda
Balık
Oğlak
Kova
gündemleriniz
olabilir.

Yengeç
Kova

Koç
Akrep

Balık
Aslan

BoğaYay

Başak

İkizlerOğlak

Terazi

Yengeç

Kova

Akrep

Yengeç
İkizler

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR
Mayıs ayı gündeminizde aileniz yer alırken anne baba ile
ilgili veya gayrimenkul konularıyla alakalı bazı yeni kararlar
alabilirsiniz.
Bazı kişiler için taşınma, yer değişimi, iş ile ilgili yeni
Terazi
Akrep
bir rota belirleme gündeme gelebilir. Bazı kişiler için evlilik veya
çocuk gündemleri olabilir. Diğer taraftan Mars’ın Yengeç transiti
ile sosyal hayat, özgürlüğünüz, arkadaşlıklarınızla ilgilide bir
gündem açığa çıkabilir. Bazı kişiler için bu tutulma süresinde aile
ile Yengeç
ilgili veya eş ile ilgili kafa karışıklıkları da gündeme gelebilir,
Balık
duygusallıklar
artabilir.
Kova
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR
Mayıs ayında ana gündeminizde finansal konular ve yolculuklar
ile ilgili gündemler yer almakta. Bu tutulmada hukuksal
Akrep
konular, eğitim, öğretim, iletişim, bilgi paylaşımı, haberleşme
gibi konularda bir bitiş kararı gündeme gelebilir. İlişkilerle ilgili
fırsatlar gündeme gelebilir. Mars Yengeç transiti iş konularında
harekete geçirici etkilerle ilerleyeceğiniz durumlarınız gündeme
geliyor. Kariyerinizle ilgili fikir ayrılıklarının da olabileceği bu
Balıkduygusal dalgalanmalar gündeme gelebilir.
dönem
AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile birlikte önemli geçişler yaşadığınız
dönemlerden geçmektesiniz. Tutulma sizler için maddi konularda
Yengeç
para çıkışı, harcama, kredi, borçlar
gibi durumları getirebilir iş
Boğa
İkizler
ile ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir diğer taraftan psikolojik
dalgalanma, bir durumla ilgili tartışma enerjisi de açığa çıkabilir.
Dolunay süresinde duygusal sıkışmışlık yaşanabilir. Ayrıca
uzak akrabalar, seyahatler, eğitim konularında veya hukuksal
konularda pürüzler gündeme gelebilir.
Başak

Terazi

Akrep

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile birlikte önemli bir dönemde olacaksınız
Uzun süredir yaşamınızda önemli gelişmeleriniz olmakta.
Artık netleşme sonuçla alma, bir karara varma aşamasına
Yengeç
gelebilirsiniz.
Bu dönem
ana gündeminiz
etrafınızla kurduğunuz
Balık
Oğlak
Kova
İkizler
iletişim olacak. Evlilik veya ortaklı işler açısından yeni bir karar
veya bir durumu bitirme kararı alınabilir. Bazılarınız için bu
dönem bir ilişki ile ilgili karar verme aşamasına gelebilirsiniz.
Diğer taraftan iş ilişkilerinde, iş yapış şeklinizde yeni bir karar
gündeme
Terazi gelebilir.
Akrep
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile birlikte iş konularında yeni kararlarınız
gündeme gelebilir. Günlük rutinleriniz iş konularınızda bir
Yengeç
durumun
değişmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan bu tutulma
Balık
süreci Kova
sağlık ile ilgili
konularında etkilediği için sağlığınızla ilgili
yenilenmeler veya probleminiz var ise tedaviler yaptırabilirsiniz.
Mars’ın Yengeç’te transit etmesi ile genel olarak duygusal
olabilirsiniz, aile gündemleri odağınızda olabilir. Sorunlu olan ev
aile evlilik gündemleriniz var ise çözümler üretebilirsiniz.
Akrep

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR
Mayıs ayında tutulma ile birlikte gündeminizde uzun süredir sizi
yoran konularda harekete geçirici etkiler var. Aşk, ilişkiler, çocuk
konularında bir karar alacağınızı işaret ediyor. Diğer taraftan
sizi
sıkıştıran iş meselelerine çözüm üretebilir, yeni bir başlangıç
Balık
yapabilirsiniz. Bu tutulma süresinde sizler için ana gündem,
arkadaşlıklar, sosyal gruplar, gelecek beklentileriniz, çocuklar ve
aşk hayatı olacaktır. Tutulma ile birlikte bir sonuç alma bitirme
gündemleri açığa çıkabilir.
BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Balık

Mayıs ayında tutulma ile daha kararlı bir duruş sergilemeye
başlıyorsunuz. Bu dönem ev aile yuva iş konularında bir
kararınızın olduğunun işaretçisi. Bu tutulma süreci sizler
içinde önem arz etmekte. Öncelikli gündeminiz arasında
mesleğiniz yer almakta. İş koşullarında bir karar aşamasına
gelebilirsiniz veya bir konuyu sonuçlandırabilirsiniz.
Bazılarınız için bu tutulma ev veya aile konularıyla ilgili bir
karar anlamına gelecektir. Hayata bakış açınızın değiştiği
dönemlerden geçmektesiniz.

CITYEGZERSİZ \\

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI
DÖRT EGZERSİZ
MACFit Merter Eğitmeni Mustafa Güler, fit bir vücuda sahip olmak için yağ yakmaya yardımcı dört etkili egzersiz
paylaştı. Güler, tüm vücudu çalıştıran kolay ve etkili egzersizler ile yağ yakarken kas kazanılabileceğini de söyledi.
Güler, “Egzersiz ne kadar yoğun olursa o kadar fazla kalori yakarız. Egzersiz yapmaya haftada 3-4 gün ayırarak hem
kilo vermek hem de sıkılaşmak mümkün” dedi.

İşte hedefe ulaşmak için dört adım:
1- Dumbbell Squat Press (10-12 tekrar)
Squat ve baş üstü press kombinasyonlarından oluşan bu
bileşik egzersiz, omuz, bacak ve kalça gibi büyük yağ yakıcı kas
gruplarını oluşturmaya yardımcı olur. Tüm vücudu çalıştıran
egzersiz, bir çift dumbbell ile yapılır. Önce dumbbel’lar
omuzların yanında iken topukları yere doğru bastırarak çömel.
Ayağa kalkarken dumbbel’ları başının üstüne doğru kaldır. 1012 tekrar yap.

2- Mountain Climbers – (10-12 tekrar)
Harekete ellerin yerde, dizlerin de yerden biraz hava durarak başla;
omuz, kalça ve ayak bileklerinden düz bir çizgi oluştur. Ellerin
ve ayak parmaklarınla ağırlığını destekle ve yükü eşit dağıt. Bu
pozisyondan dizlerini göğsüne doğru core bölgeni sıkı tutarak çek ve
ardından göğsüne çektiğin ayağını değiştir. 10-12 tekrar yap.

3- Burpees – (10-12 tekrar)
Ayakta dururken squat pozisyonuna indikten sonra ellerini
ayaklarının hemen önünde yere koy. El üstünde plank pozisyonunu
oluşturmak için bacaklarınla geriye doğru zıpla ve şınav pozisyonu
al. Daha sonra bacaklarını göğsüne geri getir ve ardından hareketi
bitirmek için kuvvetli bir şekilde zıpla. 10-12 tekrar yap.

4- Kettlebell Swings – (10-12 tekrar)
Kettlebell’i iki elinle sıkıca kavra, ayaklarını omuz genişliğinden
biraz daha geniş olacak şekilde aç. Başını yukarıda ve göğsünü de dik
tutarak kalçandan öne doğru eğil. Kollarını düz tutarak, kettlebell’i
omuz hizana getir. Bu esnada kettlebell’i kalça kuvvetinle ittiğinden
emin ol, kettlebell omuz hizana geldiğinde kalçanı sık. 10-12 tekrar
yap.

\\ CITYAKTÜEL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI
TÜM ANTALYA’DA COŞKUYLA KUTLANDI!

Mobil kortej ve konser Antalyalılara coşku yaşattı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin açılışının 101. Yıldönümü
ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu etkinliklerle kutladı.
Bir haftadır Antalya’nın dört bir yanında konser veren mobil etkinlik
aracı eşliğinde düzenlenen mobil kortej Antalya sokaklarında
muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı. Antalyalılar mobil korteje
evlerinden bağımsızlığın sembolü bayraklarla eşlik etti.
Tüm gün farklı etkinliklerle salgın nedeniyle evlerinde kalan
Antalyalılara coşkulu bir bayram yaşatan Büyükşehir Belediyesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk anıtına
çelenk sunma töreni düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilen
törende, saygı duruşunda bulunuldu ve Büyükşehir Belediye Bandosu
eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Zabıta Hizmetleri Daire
Başkanı Osman Küçük, belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk
sundu.
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Oyuncak Müzesi 10. yılını
kutluyor
Öte yandan 23 Nisan 2011 yılında
Kaleiçi’nde törenle açılan Antalya
Oyuncak Müzesi›nin kuruluşunun
10’uncu yılı da kutlandı. Şair-Yazar
Sunay Akın danışmanlığında açılan
Antalya Oyuncak Müzesi İstanbul ve
İzmir’den sonra Türkiye’nin üçüncü
oyuncak müzesi olma özelliğine
sahip. Oyuncak Müzesi 10. yaşını da
yine Sunay Akın ile gerçekleştirilen
çevrimiçi gösteri ile kutladı. Sunay
Akın’ın hem müze hem de “Atatürk
ve Çocuk” temalı çevrimiçi sohbeti
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal
medya hesaplarından canlı olarak
izlendi.
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Kepez 23 Nisan’ı ‘kortej’ ile kutladı

Kepez Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle okullarda
ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ’23 Nisan Korteji’ düzenledi.
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen kortej ile çocuklar
evlerinin pencere ve balkonlarından bayram coşkusunu
doyasıya yaşadı.

Konyaaltı’nda 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci
yıl coşkusunu evlere taşıdı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa
çıkma kısıtlamasından dolayı çocuklar bu bayramı da evde geçirdi. Konyaaltı
Belediyesi çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatmak için onlara giderek kutlama yaptı.
Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve 23 Nisan ‘Gezici Tır’ı Konyaaltı’nın mahalle
ve sokaklarını turladı.
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Alanya ve Gazipaşa’da 23 Nisan
coşkusu

Muratpaşa’dan muhteşem 23 Nisan
kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin açılışının 101.
Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
mobil konserlerle kutladı. Salgın nedeniyle evlerinde kalan
vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için düzenlenen
mobil konserler Alanya ve Gazipaşa’daki çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Antalya
Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, üstü açık otobüsle Alanya
sokaklarında coşkulu konserler verdi. Salgın nedeniyle sanatlarını
icra edemeyen yerel sanatçılar da mobil otobüs sahnesinden
çocuklarla buluştu. Maskot gösterileriyle mutlu olan çocuklara
uçurtma ve Türk Bayrağı hediye edildi.
Gazipaşa sokaklarında gerçekleştirilen 23 Nisan mobil konser
coşkusuna Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmazda katıldı.
Öte yandan Gündoğmuş ve Akseki’de de çocuklara uçurtma ve bayrak
hediye edildi. Bayrak ve uçurtmalarını alan çocuklar Başkan Böcek’e
teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı,Muratpaşa
Belediyesi’nin Vakvak Amca’dan Pamuk Prenses’e, Mickey Mouse’dan
Hacivat ve Karagöz’e,Karayip Korsanları ve Tarnsformers’a, filler,
zebralar, zürafalar ve ejderhaların yer aldığışehir konvoyuyla
kutladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın parçası olduğu 23
Nisan coşkusuna Antalyalılar Türkbayraklarıyla balkonlardan,
apartmanlarının önünden katıldı.
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muratpaşa
Belediyesi’nin düzenlendiği konvoyla kutlandı. Muratpaşa’da törenler
Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Belediye Başkanı
Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı kutlamalarda
Vakvak Amca, Pamuk Prenses, Mickey Mouse, Karayip Korsanları
ve Transformers gibi çocukların hayranı olduğu çizgi ve animasyon
karakterler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.
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LASTMİNUTEFAİR
TURİZME IŞIK
OLDU
GMT Fuarcılık tarafından
düzenlenen “Lastminute” Turizm
Pazarlama Fuarı, sektörde yaşanan
zorluklara rağmen 2021 sezonuna
katma değer yaratmak ve aktif
pazarların ilgililerine motivasyon
yaratabilmek amacıyla çözüm
aradı.

Lastminutefair, 14 üzerinde ülkeden
1500’e yakın yurtdışı turizm
profesyoneli ve seyahat acentesini 26-27
Nisan 2021 tarihinde Antalya’da ağırladı.
GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral

Yurtdışı acente üst düzey yetkilileriyle
Türk turizm profesyonellerini bir araya
getiren fuar, Türk turizmine yerinde
pazarlama imkanı sundu.
Lastminutefair Türk turizmine olan
güveni gösterdi
Lastminutefair, 14 ülkenin üzerinde,
1500’e yakın üst düzey seyahat acentesi
ve turizm profesyonelini Antalya’da
ağırladı. Normal şartlarda dahi rekor
seviyesinde olan yabancı katılım
pazarların Türk turizmine ve fuara olan
güvenini ispatladı.
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgısiztan,
Azerbeycan, Belarus, Moldova, Almanya,
Romanya, Özbekistan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Kosova, Macaristan, İtalya,
Slovakya ve Gürcistan’dan katılım
gösteren profesyoneller rekor bir sayıya
ulaştı.
Dev buluşma “Lastminutefair”
Turizm Pazarlama Fuarı, başarıyla
gerçekleşti
Turizmin kalbi Antalya’nın ilk ve tek
kitle turizm fuarı olma özelliği ile GMT
Fuarcılık tarafından birincisi 28-29
Ekim 2019 yılında büyük bir başarıyla
gerçekleştirilen, 27 Ekim 2020’de ise 600
seyahat acentesi ile lansmanı yapılan
Antalya Turizm Fuarı’nın devamı
niteliğinde olan Lastminutefair 2627 Nisan 2021 tarihlerinde sektörün
paydaşlarını buluşturarak güçlü bir
sinerji yarattı ve sektöre ışık oldu.
GMT Fuarcılık Kurucusu ve GM Center
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral›in
büyük bir cesaretle bu zorlu dönemde
gerçekleştirdiği fuara Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,
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Ümit Uysal

Nadir Alpaslan

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
adına TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Erzurum Belediye Başkanı
Mehmet Sekman adına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Altundağ, ANFAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, İtalya, Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi,
Slovakya, Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky, Zamosc Belediye Başkanı
Andrzej Wnuk, AKOED Başkanı Hasan Yetkil ve birçok turizm profesyoneli katıldı.
Lastminutefair iki gün boyunca sektör aktörlerine birebir işbirliği fırsatı
sunarken, yurt dışından gelen 1500’e yakın acente üst düzey yöneticilerini misafir
ederek Türkiye turizminin yerinde tanıtılmasına ev sahipliği yaptı. Fuarda
partner ülke olarak Macaristan, İsveç ve Kuzey Kıbrıs, partner destinasyon olarak
Erzurum yer alarak Lastminutefair’e destek verdi.
Selçuk Meral: “Turizm memlekettir”
GMT Fuarcılık tarafından Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
“Lastminute” Turizm Pazarlama Fuarı’nda konuşma yapan GMT Fuarcılık
Kurucusu ve GM Center Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, “Biz turizmciler
yılmadan ve durmadan üretmek ve hareket etmek zorundayız. Turizmci olan
durmaz, moral bozmaz, çare arar. Biz de GMT Fuarcılık olarak bu zorlu dönemde
sorumluluk alarak, sektörümüze motivasyon yaratarak bir umut olmak istedik.
Lastminutefair’i gerçekleştirerek turizm sektörüne bu karanlık günlerinde bir
ışık olmak istedik. Aldığımız olumlu geri dönüşler ile bunu sağlamış olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Bizi böylesi zor bir dönemde destekleyen tüm turizm
sevdalısı, memleket sevdalısı ve Antalya sevdalısı dostlarımıza teşekkürü bir borç
bilirim. Turizm bir memleket meseledir, ben de memleketine aşık bir turizmci
olarak yılmadan ve durmadan her koşulda Türk turizmine katkı sunmaya devam
edeceğim.”dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

Limak Otelleri Turizm Grup Koordinatörü Kaan Kavaloğu

Kuşadası Belediye Başkası Ömer Günel
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Old Town Turizm Paneli fark yarattı
Fuar’da gerçekleştirilen panellerde hem yurtiçi hem de
yurtdışından katılan profesyoneller turizm sektörünü
aydınlatarak turizmin geleceğine dair farklı bakış
açıları sundu. Turizm profesyonellerini aydınlatan
konuşmaların gerçekleştiği paneller yurt dışı acenteleri
ve fuar ziyaretçileri tarafından yoğun bir katılım ile takip
edilerek beğeni topladı. İki gün boyunca süren panellerde
Muratpaşa Belediyesi Başkanı Av. Ümit Uysal’ın konuğu
olarak fuara davet edilen İtalya, Gradara Belediye Başkanı
Filippo Gasperi, Slovakya, Levoca Belediye Başkanı
Miroslav Vilkovsky, Poland, Zamosc Belediye Başkanı
Andrzej Wnuk, AKOED Başkanı Hasan Yetkil, Pi Travel
Genel Koordinatörü Kazım Yönden’in panelist olarak
katıldığı ve Old Town Turizmine vurgu yapılan panel fark
yarattı.
Türk turizminin en önemli pazarlarında biri olan CIS
pazarı hakkındaki son gelişmeleri CIS Market 2021 konulu
panelde Peninsula CIS Market Direktörü Yasin Coşkun,
Ege’nin gözde turizm destinasyonlarından olan Kuşadası
Turizminin yeni vizyon projelerini, Kuşadası Belediye
Başkanı Ömer Günel, dünyada ve ülkemizde önemli
potansiyeli ile dikkat çeken Kış Turizmi ve Erzurum
Palandöken Kayak Merkezi’ni Erzurum Belediyesi Başkan
Yardımcısı Murat Altudağ ve Turizmin Geleceğini ise
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Sekreteri Hüseyin
Baraner, ATR Touristic Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray
Güleç, Limak Otelleri Koordinatörü Kaan Kaşif Kavaloğlu,
başarılı sunum ve konuşmalar ile katılımcılarla paylaştı.

\\ 82

Kaleiçi tarihi bir gün yaşadı
Lastminutefair kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde 300’e yakın
seyahat acentesi Kaleiçi programı ile Antalya’nın bir başka
değerini tanıma fırsatı buldu. Kaleiçi, Lastminutefair ile tarihi bir
organizasyona imza atarak 300’e yakın üst düzey seyahat acente
yetkilisini ağırladı. Pandemi nedeniyle son dakika satışlarının
belirleyici olacağı turizmde, sezon öncesi yurtdışından 1500’e
yakın seyahat acentesinin buluştuğu Lastminutefair Marketing
Fuarı kapsamında Kaleiçi turu düzenlendi. ANFAŞ Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde, kapılarını açan ve iki gün
devam eden birebir görüşmelerin yapıldığı fuarın 3. gününde
düzenlenen gezi öncesi Başkan Uysal, konuklarını Hıdırlık
Kulesi’nin yanındaki miradorda karşıladı ve “Doğru ülkedesiniz”
mesajını paylaştı.
Lastminutefair, hem yurtiçi hem de yurtdışı turizm
profesyonellerinden tam not aldı.
GMT Fuarcılık, Türkiye turizm ürünlerini pazarlara
sunarak turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni
girişimcilerinin ülkemizle olan iletişimini arttırmayı ve
pekiştirmeyi hedefliyor.
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ANSİAD GENEL
KURULUNDA YENİ
YÖNETİM BELİRLENDİ

ANSİAD üyelerinin güvenoyunu alan Akın
Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri 32. Genel
Kurul’da tek liste ile seçildi

ANSİAD Yeni Yönetim

Akın Akıncı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(ANSİAD) 32. Genel Kurulunu Akra
Hotel’de gerçekleştirdi. Seçimli olarak
gerçekleştirilen genel kurulda üyelerinin
güven oyunu alan Akın Akıncı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri; Ercan Özbek, Dr. H.
Rana Demirer, Necdet Alkandemir, İlhan
Karakaya, Sarper Dermut, İsmail Volkan,
Burak Gönen ve Barış Yaşa 2021-2023
döneminde yönetim kurulu görevine
seçildi. ANSİAD üyelerine duydukları
güvenden dolayı teşekkür eden Başkan
Akın Akıncı, “22 aylık süreçte birlikte
çalışmalar yürüttük, ANSİAD’da ilk olacak
çalışmalara birlikte imza attık. Yeni dönem
çalışmalarımızda hepimizi etkileyen
pandemi sürecini bir an önce atlatmayı
ve tempomuzu yükseltmeyi hedefliyoruz”
dedi.

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

HAYSİYET DİVANI

Asil Üyeler: Akın Akay AKINCI,
Ercan ÖZBEK, Dr. H. Rana DEMİRER,
Sarper DERMUT, A.İlhan KARAKAYA,
Necdet ALKANDEMİR, Ismail
VOLKAN, Burak GÖNEN, Barış YAŞA.

Asil Üyeler
Dr.K. Savarş TİTİZ
Serdar TOPÇU
Nail KARATAŞ

Asil Üyeler
L.Hilmi ÜNSAL
Mehmet HACIARİFOĞLU
H.Ergin CİVAN
Ali EROĞLU
Abdullah ERDOĞAN

Yedek Üyeler: Dr. Halil İbrahim
KAYA, Haluk ÇERÇİLER, Zeynep
ESENGİL, Süleyman ÖZTÜRK, H.
Selçuk BARDAK, Ömer ERKILINÇ
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Yedek Üyeler
İlhami Sancar TOPAY
Ahmet ÖZTÜRK
Ahmet ERDAL

Yedek Üyeler
Ahmet KASAPOĞLU
Halil YILMAZ
Lütfi GÖBÜŞ
Çetin KESKİN
Ali YILMAZ

AKE Asansör’de 23 Nisan’a
özel resim sergisi
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan
AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli
Sistemleri fabrikası renkli bir etkinliğe ev
sahipliği yaptı.

Çalışanların çocuklarının resimlerinden oluşan
Çocuk Gözüyle AKE’de resim sergisi açıldı. 5-10
yaş arası çocukların kendi yaptıkları resimleri
göndererek katıldığı sergide çocuklarının resimlerini
işyerinde gören anne ve babalar sergiyi keyifle
dolaştılar.
Konunun serbest olduğu sergide, çoğunlukla 23
Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan
esinlenerek resim yapan çocuklar hayal dünyalarıyla
fabrikaya renk kattılar. AKE yönetimi de çocuklara
evde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlayacakları hediyeler gönderdi.
30 Nisan’a kadar AKE showroomda açık kalan
sergi www.ake.com.tr web sitesinden çevrimiçi
ziyaret edilebiliyor.

Hırvatistan Büyükelçisi Cvitanović
ATSO’yu ziyaret etti
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović ve
Hırvatistan Antalya Fahri Konsolos Adayı Mehmet Çiçek Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Yönetim
Kurulu Üyesi Cahit Şahin’in de yer aldığı ziyarette, iki ülke
arasındaki yatırım ve iş birliği olanakları görüşüldü.

Antalya’nın turizm ve tarım sektörlerindeki başarılarının ve
sunduğu olanakların etkisi ile yabancı yatırımcılar açısından
en cazip yatırım destinasyonlarından birisi olduğunu belirten
Davut Çetin, “Oda olarak Antalyalı girişimcileri uluslararası
pazarlara açmak, uluslararası yatırımcıları da iş dünyamız ile
buluşturmak ve kentimize çekmek üzere çalışıyoruz. Bu konuda
her zaman üyelerimizin arkasındayız ve uluslararası iş birliği
tekliflerine de açığız.
Hırvatistan ile Antalya arasındaki mevcut ticari ilişkilerin,
potansiyelimizi tam olarak yansıtmadığını düşünüyorum.
Odamıza kayıtlı 4270 yabancı sermayeli firmadan, Hırvatistan
sermayeli firma bulunmuyor. Antalya’nın toplam ziyaretçi
sayısı içerisinde Hırvat dostlarımızın sayısı oldukça az. Ancak
pandemiye kadar da her yıl yükselen bir ivme yakalamıştık.
2017 yılında 3000’lerde olan ziyaretçi sayısı 2018’de 7633’e ulaştı
ve 2019’da 11 bini geçti.” dedi.
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović
ise konuşmasında Türk şirketlerinin ve Türk işadamlarının
Hırvatistan’a büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, “Bu ilgi
koronavirüs nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında bile güçlü
bir şekilde hissedildi. Bu yoğun ilginin bir sonucu olarak
Büyükelçiliğimiz pandemi sürecinin başından bu yana
aralıksız hizmet vermektedir. Gerek hükümet nezdinde gerekse
Büyükelçilik olarak Hırvatistan’ın Antalya ile olan ilişkisine özel
bir önem atfediyoruz ve gelişmesini arzu ediyoruz” dedi.
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ANTİKAD GENEL
KURULU AKRA
BARUT OTEL’DE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ANTİKAD Genel Kurul Toplantısı
geçtiğimiz ay Akra Barut Otel’de
gerçekleştirildi. Toplantı, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından, Yönetim
kurulu başkanı Gülseren Açar’ın
konuşması, divan heyetinin
oluşturulması ile başladı.

ANTİKAD Yönetim Kurulu (Fatma Kotanak, Furgan Aslan Çakan, Aysel Dal
Cengiz, Fatma Girgin, Şehnaz Maraba, Kıymet Gökbayrak, Gözde Yıldırım)
ile Denetleme ve Disiplin kurulu üyelerinin (oy birliği ile) seçilmesi ile
devam eden Genel Kurul’da, ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen
Fatma Kotanak ANTİKAD’ın hedefleri, projeleri hakkında bilgi verdi.
Yeni yönetimin ilk toplantısının önemli konukları vardı
ANTİKAD’ın yeni yönetimi ilk toplantısını, üyeleriyle birlikte Sn. Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih
Esen, Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal ve BAKSİFED Başkanı
Abdullah Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.
Abdullah Erdoğan: “Başarılar dilerim”
BAKSİFED üye derneği ANTİKAD’ın 2021 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na katılan BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Fatma
Kotanak başkanlığında oluşan yeni yönetime önümüzdeki dönem
çalışmaları için başarılar diledi.

Semih Esen:
“İstihdam edilen
değil, istihdam
eden kadın”

Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kurulunu belirleyen ANTİKAD
üyeleri, daha sonra 1. Olağan Devir Teslim Töreni’yle de bir araya
geldi. Akra Otel’de düzenlenen törene katılan Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, yeni bir projenin müjdesini katılımcılarla
paylaştı. ‘İstihdam edilen değil, istihdam eden kadın’ anlayışıyla
Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi geliştirdiklerini dile getiren
Başkan Semih Esen, “Siz burada kadın istihdamından farklı bir şey
söylüyorsunuz. Kadının iş hayatında olması ve hakettiği değerde
önemli ve kritik görevlerde, istihdam edilen değil istihdam eden
olması bakış açısıyla faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Bizim de
bu anlamda güzel bir projemiz var. Kadın istihdamını sizin bakış
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açısıyla artıran, yani istihdam edilen kadın değil, istihdam eden kadın
oluşturmayı, onları böyle bir noktaya taşımayı amaçlayan Kadın
İş Geliştirme Merkezi Projemizin detaylarını sizlerin katkıları ile
değerlendirmek istiyorum” dedi.
Konuşmasının ardındanSemih Esen, ANTİKAD’ınbir önceki dönem
başkanı Gülseren Açar’a emekleri ve katkıları için teşekkür ederken,
yeni dönem başkanı Fatma Kotanak ve yönetimine de hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.Başkan Esen, ANTİKAD’a yeni üye olan isimlere
de katılım belgesi ve çiçek takdim etti.

Hakan Tütüncü: “Kadın
kuruluşları şehre değer
katıyor”

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, kadın sivil toplum
kuruluşlarının şehre çok büyük değerler kattığını söyledi. Derneğin, yeni dönemde
başkanlık görevini devralan Fatma Kotanak’a ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini
ileten Başkan Tütüncü, dernek üyeliğine kabul edilen yeni üyelere de sertifikalarını
takdim etti. Törende bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, ANTİKAD’ın bu güzel günün
de kadınlarımızın yeni dönem heyecanına ortak olmak, yeni üyelerimizin sevincini
paylaşmak, benim için büyük bir mutluluk vesilesi…” dedi.
Kadının elinin değdiği her yerin adeta cennetten bir köşeye dönüştüğünü belirten
Tütüncü, “Hanımefendiler bu tip sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla
şehrimize bambaşka bir zarif dokunuş ortaya koyuyorlar. Kadın kuruluşları, sevginin
saygının dostluğun bambaşka bir zeminde çiçek açması anlamında önemli olduğu gibi,
şehrimize de değer katıyor.” diye konuştu.

Ümit Uysal’dan kadın
kooperatifleri için iş
kadınlarına çağrı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
konuşmasında kadın kooperatiflerinin ürünlerini
satış noktasında sorunlar yaşadığını belirterek,
iş kadınlarına “Yatırım için sermayesi olan, bazı
engelleri aşmış, blokajları kırmış kadınlarımızla
kooperatiflerimizin bir araya gelmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bu buluşma için derneğimizden
daha güzelini düşünemiyorum” diyerek bir çağrıda
bulundu. Uysal; “Bence, yanlış bir metotla teşvik
edildi. Makine bağışı üzerine kurulu teşvik stratejisiyle
bir anda sayı, 28 kooperatife çıktı. Oysa asıl sorun
orada değil. Sorun, üretimde değil satış ayağındaydı.
Teşvikin oraya gelmesi gerekiyordu. Bu noktada,
yatırım için sermayesi olan, deyim yerindeyse, bazı
engelleri aşmış, blokajları kırmış kadınlarımızla
kooperatiflerimizin bir araya gelmesi gerektiğini
düşünüyorum. Öneri olarak ifade ediyorum,
kooperatiflerimizin ürettiği şeyleri satabilecek knowhow sahibi, eğitimli insanlarımızın tencere-kapak
gibi bu süreçte buluşması gerekiyor. Bu buluşma için
derneğimizden daha güzelini düşünemiyorum.” dedi.
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ÇGD AKDENİZ’DE YENİ
DÖNEM BAŞLADI
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz
Şubesi’nin olağan genel kurulunda, şube
başkanlığına gazeteci Erdem Güner seçildi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kuralları nedeniyle
daha önce ertelenen ÇGD Akdeniz Şubesi’nin
12’nci genel kurulu, pandemiye ilişkin tüm
önlemler alınarak şube merkezi Gazeteci Evi’nde
yapıldı. Tek liste olarak gidilen seçimde yeni
dönemin yönetim, denetim ve onur kurulları
belirlendi. Buna göre, ÇGD Akdeniz Şubesi
Yönetim Kurulu Erdem Güner, Vahide Emel
Yanık, Hasan Demirbaş, Vildan Çalcı Kara ve
Yusuf Yavuz’dan oluştu. Denetim Kurulu’na Pınar
Merinç, Hasan Üstün ve Erdem Duru seçilirken,
Onur Kurulu Bünyamin Tokmak, Derya Uğural
ve Mustafa Sönmez’den oluştu. Yeni yönetim ilk
toplantısında, görev dağılımı yaptı. Başkanlığa
Erdem Güner, Başkan yardımcılığına Vahide
Emel Yanık, muhasip üyeliğe Hasan Demirbaş
seçildi. ÇGD Akdeniz Şubesi eski Başkanı Engin
Korkmaz, yeni yönetime başarılar diledi.

ÇATI GES FİNANSMANI
İÇİN PROTOKOL
İMZALADILAR
Antalya OSB ile QNB Finans Leasing
arasında, fabrika çatılarına GES kurmayı
kolaylaştıran bir protokol imzalandı.
Protokol ile Bölge sanayicisine GES
projeleri için uygun şartlara sahip
finansman desteği sağlanacak.

Ahmet Kasapoğlu, Ali Bahar, Nedim Duman, Ali Yüncü

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile QNB Finans Leasing
arasında Bölge sanayicilerinin enerji maliyetlerini düşürecek bir
protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara
Özgürlük” projesinin uygulanabilirliğini sağlayan protokol ile
fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES)
kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlara sahip finansman desteği
sunulacak. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet
Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali
Bahar, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, Antalya Organize Sanayi
İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan
Metin, QNB Finans Leasing Bölge Müdürü Nedim Duman, QNB
Finansbank Ticari Bankacılık Portföy Yönetmeni Hasan Selçuk
Karafağ ve QNB Finansbank Akdeniz Şube Müdürü Ali Yuncu katıldı.
İmzalanan protokol ile Çatılara Özgürlük Projesi'ne destek veren
finansman kuruluşu sayısının ikiye yükseldiğini belirten Antalya OSB
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Başkanı Ali Bahar, “İmzaladığımız protokol kapsamında, projeleri
uygun bulunan Bölge sanayicilerimize çatı GES kurulumları için
uygun şartlara sahip finansman desteği sağlanacaktır. QNB Finans
Leasing ailesine bu önemli destek için teşekkür ederiz” dedi.
Antalya OSB katılımcılarına imzalanan protokol kapsamında
belirlenen özel koşullar çerçevesinde gereken desteği sunacaklarını
aktaran QNB Finans Leasing Bölge Müdürü Nedim Duman,“QNB
Finans Leasing olarak son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat
yatırımlarını finanse edebilmekteyiz. AOSB’nin bünyesindeki
firmalara ‘Çatılara Özgürlük’ sloganıyla başlattığı Çatı GES
projelerinin finansmanını yapmak adına gerçekleştirdiğimiz bu
iş birliğinin başta sanayicimiz, şehrimiz adına hayırlı olmasını ve
diğer sanayi bölgelerine de örnek, öncü olmasını diliyoruz” şeklinde
konuştu.

Antalyaspor Başkanı Yılmaz ANTGİAD
Genel Kurulu’nda konuştu
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya
Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Genel Kurulu’na katıldı
ve burada bir konuşma yaptı. ANTGİAD’ın 6’ncı döneminde
başkanlık yaptığını hatırlatan Yılmaz, sözlerine “Kendimi
evimde hissediyorum” ifadeleriyle başladı.

Yaklaşık 2 buçuk aydır Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor
Vakfı’nda, 23 Şubat’tan itibaren de Antalyaspor A.Ş.'de başkanlık
görevini üstlenen Yılmaz, “Birbirinden değerli 28 yönetim kurulu
ve 11 çok kıymetli danışma kurulu arkadaşlarım olmak üzere
40 kişi gece gündüz demeden Antalyaspor’un daha iyi yerlere
gelmesi ile ilgili bütün enerjimizi ve bilgimizi ortaya koyuyoruz.
Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Hem Antalyaspor Kulübü
Derneği’mize hem de Antalyaspor Vakfı’mıza üye olmanızı rica
ediyorum” dedi.
Bayrak kampanyasına davet
Antalyaspor yönetimi olarak bayrak kampanyası başlattıklarını
ifade eden Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, “ANTGİAD üyesi
arkadaşlarımızdan kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz.
Bu bizim için çok önemli. Şehrimizin 19 ilçesiyle birlikte her
yerini kırmızı beyaz bayraklarla donatarak camia olduğumuzu
hatırlatmanın yanı sıra pandemi döneminde yaşadığımız
sıkıntılardan dolayı kulübümüze maddi katkı koyulabilmesi amacıyla
bu kampanyayı başlattık. Katılımınız bizleri ziyadesiyle mutlu
edecektir” ifadelerini kullandı.

TRİATLONDA
ANTALYASPOR FARKI
Antalyaspor triatlon takımı, Mersin’de
koşulan Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın
ilk ayağında başarılı sonuçlar aldı.
Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal
edilen şampiyona bu sene özel tedbirler
alınarak gerçekleştirildi. 26 kentten
200’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışta
Antalyaspor triatlon takımı sporcuları 3
altın 2 de bronz madalya elde etti.

Hava ve deniz şartlarının kötü olduğu yarış esnasında sporcular birbirinin yanı
sıra zor hava şartları ile de mücadele etti. Rüzgarın sert estiği ve dalgaların
kıyıları dövdüğü Mersin’de sporcular 1.5 kilometre yüzdükten sonra 40 kilometre
pedal bastı ve 10 kilometre koşarak yarışı tamamladı. Olimpik mesafe yarışında
Antalyaspor’dan Bahadır Tama, Nuri Acar ve Saliha Yüksel Tama kendi yaş grubu
kategorilerinde birinci olarak altın madalya aldı.
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BELEDİYELERİN ‘EN’LERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren
belediyeler ödüllendirildi.

Yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, belediye hizmetlerinin niteliğinin
artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi, belediye projelerinin
desteklenmesi ve başarılı belediye başkanlarının da teşvik edilmesini sağlayan
6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nın ‘EN’leri ödüllendirildi. Mimar
Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine AKBB ve Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tütüncü, belediyeciliğin insan
hayatını kolaylaştırma işi olduğunu söyledi. Tütüncü, “Şehrin dinamiklerini,
kaynaklarını, potansiyelini ortaya çıkararak şehre değer katma işidir. Şüphesiz
ki, bütün bunlar üstün bir gayreti, büyük bir emeği gerektirir. Her şeyden evvel
bu gayretleri için bütün belediye başkanlarımıza, onların mesai arkadaşlarına
gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Zira bir yerde emek varsa, o emekler,
içten bir teşekkürü gerektirir.” dedi.
Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü
Bu yıl takdim edilen ödüllerde bir yenilik olduğunu da belirten Tütüncü,
“Akdeniz Belediyecilik Ödüllerinde, bu yıldan itibaren ‘Dr.Burhanettin ONAT
Anı Ödülü’ başlığı ile özel bir ödül verilmesi kararlaştırıldı. Merhum Onat,
1940’lı yıllarda görev yapmış Antalya’nın efsane Belediye Başkanlarındandır.
Kurtuluş Savaşımıza bir doktor olarak katılmış, cepheden cepheye kahraman
askerlerimize şifa dağıtmış, bu emekleri Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasıyla
taltif edilmiştir. 1950-1960 arasında milletvekili sıfatıyla şehrimize nice eserler
kazandırmıştır. Bu ödülle, Gazi Mustafa Kemal’in de yakın mesai arkadaşı olan
Merhum Onat’ ın hatırasını yaşatmak istedik.” dedi.
6. AKDENİZ BELEDİYECİLİK PROJE YARIŞMASI
ÖDÜL ALAN LİSTESİ
İYİ YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERÇALIŞMALARI
KATEGORİSİ;
1- ANTALYA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ (Antalya.Com.Tr)
2- KUMLUCA BELEDİYESİ (KumAfet)
3- BURDUR BELEDİYESİ (Geleneksel Alyazma Kilim
Projesi)
ÇEVRE KORUMA VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
1- HONAZ BELEDİYESİ (Yerel Tohum Merkezi)
2- KIZILKAYA BELEDİYESİ (Yağmur Suyu Depolama Ve
Pazar Yeri Projesi)
3- BOZKURT BELEDİYESİ (Biz Yetiştirdik, Mahallemiz
Kullansın)
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ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
1- KEPEZ BELEDİYESİ (Cemil Meriç Kitaplığı)
2- ANTALYA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ (Kent
Araştırmaları Merkezi Projesi)
3- ALANYA BELEDİYESİ (Alanya Mutfak Kültürü Evi
Restorasyon Çalışması)
PEYZAJ,PLANLAMA,TASARIM VE UYGULAMA
PROJELERİ
1- PAMUKKALE BELEDİYESİ (Kocaçukur Bölgesi,
Pamukkale Güney Kapısı Yolu Ve Termal Yüzme
Havuzları İle Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi)
2- MANAVGAT BELEDİYESİ (Antik Side Portikli Yol
Yayalaştırılması)
3- BUCAKBELEDİYESİ (Bucak Belediyesi Çocuk Sokağı
Projesi)

SOSYO VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK
UYGULAMALARI
1- ELMALI BELEDİYESİ (Antik Kuyulardan
Soframıza ‘’Söğle Peyniri’’)
2- ISPARTA BELEDİYESİ (Gülaryum)
3- KONYAALTI BELEDİYESİ (Sanat Akademisi)

DR.BURHANETTİN ONAT ANI ÖDÜLÜ:
SANDIKLI BELEDİYESİ (Özel Sandıklı Engelli Bakım
Merkezi Projesi)
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ (Alanya Entegre Katı Atık
Değerlendirme, Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi)

Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin üç projesi
ödülle taçlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz
Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl
altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik
Proje Yarışması’nda üç ödül aldı. antalya.
com.tr, Kent Araştırmaları Merkezi ve Alanya
Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve
Enerji Üretim Tesisi projeleri ödülle taçlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İyi Yönetişim ve
Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde ‘antalya.
com.tr’ projesi ile birinciliği, Üst Yapı Çalışmaları
Kategorisinde Kent Araştırmaları Merkezi Projesi
ile ikinciliği elde etti.Alanya Entegre Katı Atık
Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi
Projesi de Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazandı.

“Onur ve gurur duyduk”
Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz Akdeniz
Belediyeler Birliği’nin Büyükşehir Belediyesi’ni taçlandırdığını belirterek, “3 projemiz
değer kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına onur ve
gurur duyduk. Alanya Katı Entegre Tesisimiz Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Diğer
taraftan turizm için yapmış olduğumuz antalya.com.tr web sitemizin de ödül alması bizi
gururlandırdı. Kent Araştırmalar Merkezimizin almış olduğu ödül Antalya’nın dijital
anlamda kent belleğini oluşturması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

AKBB’DEN MANAVGAT
BELEDİYESİ’NE ÖDÜL
Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği
tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz
Belediyecilik Proje Yarışması’nda Peyzaj, Planlama,
Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde, ikincilik
ödülüne layık görüldü

Manavgat Belediyesi, “Antik Side Portikli Yol
Yayalaştırması” çalışması nedeniyle Akdeniz Belediyeler
Birliği tarafından Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama
Projeleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapılan törene
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan
Vekili Erşan Özden, Başkan Yardımcısı Levent Ardıç,
Belediye Meclis Üyeleri Ayşe Çetin Önal, Hilmi Uslu, Etüt
Proje Müdürü Gülbahar Budak ve projede emeği geçen
çalışma arkadaşları birlikte katıldı. Başkan Şükrü Sözen
ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün elinden sahneye
ekibiyle birlikte çıkarak aldı.
Başkan Sözen; “Ödüllerin gerçek sahipleri halktır”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyaca ünlü
Antik Side’nin, kentsel tasarım projesi çalışmasıyla birlikte
yeniden tarihle buluştuğuna dikkat çekerek ödülü Manavgat

halkı adına aldığını söyledi. Başkan Sözen, “Güzel şeyleri yapabilmek ve hayata
geçirebilmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Çalışmalarımızın Akdeniz
Belediyeler Birliği tarafından fark edilmesi ve ödüle layık görülmesi ise bizleri
daha çok onurlandırıyor. Akdeniz Belediyeler Birliği üyelerine ve değerli jüri
üyelerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarımızda en büyük pay sahipleri ise
her zaman birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğum ekip arkadaşlarımdır.
Ödülümüzü, hizmet etmekten onur duyduğum Manavgat halkı adına alıyorum.
Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
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Küba’dan Türk Otelcilere
Davet Var
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı
Davut Çetin, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Luis Alberto Amorós Nunez ve Küba Ticaret Ataşesi
de olan eşi Ileana Nunez’i konuk etti. ATSO Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’nun da bulunduğu
ziyarette, Antalya ve Küba arasındaki ticarette ciddi
bir potansiyel olduğu, ama halihazırdaki ihracatithalat rakamlarının bu potansiyeli yansıtmadığı
belirtilerek, karşılıklı işbirliği olanakları görüşüldü.

ATSO çalışmaları ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler
veren Başkan Davut Çetin, Küba’nın ekonomik ve siyasi
yapısı ile iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenlerin
Küba ile ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde
seyretmesine neden olduğunu belirtti. Küba ile olan dış
ticaret hacminde 2019 yılında 55 milyon dolarla dikkat
çeken bir artış olduğunun görüldüğünü belirten Davut
Çetin, “Küba, Türkiye’den; un, cam, demir-çelik ve plastik
ürünleri ithal ediyor. Türkiye ise Küba’dan, odun kömürü,
rom ve tafia-alkol, ilaç, makyaj malzemesi, deri, kahve
satın alıyor. Küba ile Antalya arasında ise ticaret çok
düşük seviyede. Odamıza kayıtlı 4243 yabancı sermayeli

firma içerisinde Küba sermayeli 1 tane organizasyon firması bulunuyor.
Antalya’nın 2020 yılında toplam 2 milyar dolarlık ihracatında, Küba’ya ihracatı
bulunmuyor. Küba tarafıyla yeni iş birliği alanlarının istişare edilmesi önem
taşıyor. Antalya olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi adına her türlü iş birliğine
hazırız” ifadesini kullandı.
Latin Amerika’ya giriş kapısı
Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nunez, Antalyalı
iş adamlarını Küba’da otel yatırımları yapmaya davet etti. Accor, Kempinsky
gibi birçok uluslararası otel zincirinin Küba’da yatırımları olduğunu belirten
Büyükelçi, Antalya’nın ve Türkiye’nin turizm alanındaki tecrübelerinden
yararlanmak istediklerini, özellikle Antalyalı golf turizmi yatırımcılarını da
Küba’da görmek istediklerini söyledi.

BAGEV GENEL KURULUNU YAPTI
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), 2021 yılı
ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Yönetim
Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu’nun 2020 yılında
gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği, 2021
bütçesinin ve denetim kurulu raporunun da kabul edildiği genel
kurulun Divan Başkanlığı’nı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı üstlendi.
BAGEV Başkanı Davut Çetin, vakfın, 2000 yılında, Antalya, Burdur,
Isparta illeri ve ilçelerinde ve Dinar’da ekonomik, sosyal, kültürel,
çevresel, bilimsel gelişme ve kalkınmayı sağlamak, bölgenin stratejik
gelişim planını hazırlamak ve bu bağlamda her türlü çalışmayı
yapmak amacıyla kurulduğunu bildirdi.
Davut Çetin, “İllerimiz arasında, kurumlarımız arasında işbirliğine
ihtiyacımızın çok arttığı bir dönemdeyiz. Oda ve borsalar, yerel
yönetimler, üniversiteler olarak bölgesel ve sektörel sorunlara
çözüm üretmek için çok daha fazla birlikte çalışmamız gerekiyor.
Pandemiden güçlü çıkış için dijital dönüşüm gibi konuları birlikte
çalışmalıyız. Avrupa’da ve bizde korona aşılamasının yavaş da
olsa ilerlemesi 2021 yılı için daha iyimser olmamızı sağlamaktadır.
Pandemiyi mümkün olduğunca geride bırakarak güçlü bir çıkış için
bitlikte çalışmalıyız. Bu nedenle bölgesel işbirliğine, kurumlarımız
arasında işbirliğine daha fazla önem vermeliyiz” dedi.
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CORENDON SPORT
TALKS, FRAPORT TAV
ANTALYASPOR’UN YILDIZ
OYUNCUSU NURİ ŞAHİN’İ
AĞIRLADI
Spora yeni başlayan çocuklarımızı kendilerine ilham
alabilecekleri spor insanlarıyla buluşturan Corendon
Sport Talks’un beşinci bölüm konuğu, Fraport TAV
Antalyaspor’un yıldız oyuncusu Nuri Şahin oldu.

Türk futbolunun en deneyimli ve en başarılı isimlerinden
biri olan Nuri Şahin, başarılı sunucu Başak Koç’un
kendisine ilettiği tüm sorulara samimiyetle yanıt verdi.
Nuri Şahin’in katıldığı Corendon Sport Talks bölümüne
youtube üzerinden İngilizce-Türkçe altyazı seçeneği ile
ulaşılabiliyor.
Kariyeri boyunca Almanya Bundesliga, Hollanda
Eredivisie, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve
Türkiye Süper Lig gibi Avrupa futbolunun en önemli
liglerinde forma giyme fırsatı bulan Nuri Şahin
programda; “Avrupa’nın en önemli takımlarından
bazılarında forma giysem de Türkiye’de futbol oynamak
2020 – 2021 sezonunda mümkün oldu. Antalya’ya ilk
geldiğimde ise Fraport TAV Antalyaspor’un tesis kalitesi

beni çok şaşırttı. Dürüstçe söyleyebilirim ki Avrupa’nın tepe takımlardan daha
kaliteli bir tesis kompleksine sahibiz. Enerjisi yüksek, ferah ve kaliteli bir ortam
var.” dedi.
Nuri Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilişkisi hakkında
da şu yorumları yaptı: “Ersun Yanal, hayatın her alanında çok zeki bir insan.
Hayata bakış açısı beni çok etkiliyor. Ayrıca tecrübeli bir oyuncu olmama
rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı. Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak.
İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu. Çok değerli bir insan.
Birbirimize vereceğimiz çok şey var ve ikimiz de bunun farkındayız. O mutlu
olduğunda ben de çok mutlu oluyorum.”

ANTALYA OSB İLE ASAT
ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
Antalya OSB ile ASAT arasından Eğitim İşbirliği
Protokolü imzalandı. Protokol ile ASAT çalışanları
Antalya OSB eğitimlerinden yararlanabilecek.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Antalya
Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel
Müdürlüğü (ASAT) arasında Eğitim İşbirliği Protokolü
imzalandı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari
Hizmet Binasında, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Bahar ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt tarafından
akdedilen protokol ile ASAT personelleri Antalya OSB Eğitim
hizmetlerinden yararlanabilir hale geldi.
2015 yılında başlatılan eğitim hizmetlerinin, Bölge
sınırlarını aşarak Antalya’nın en önemli kurumlarına
mentörlük verecek boyuta ulaştığını belirten Antalya
OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölgemiz için tanımlayıp
beyan ettiğimiz misyonu, gerçekleştirdiğimiz proje ve
işbirlikleriyle somutlaştırmayı, bu doğrultuda vizyon

ve hizmet kavramlarına artı anlamlar ve değerler kazandırarak bölgesel ve
toplumsal görevimizi yerine getirmeyi kurumsal bir kültür olarak benimsedik.
Sahip olduğumuz bu kurumsal kültür, kişilerin, makamların ve zamanın
ötesine geçip ortak aklı oluşturmuştur. Gün geçtikçe katılımcılarımız,
paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve ekip üyelerimizce bu kültür daha da
benimsenmekte ve ilimize, ülkemize yayılan iyi uygulama ve değerler
yansımasına dönüşmektedir” dedi.
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AKE Mesleki Eğitim Projesinin
ikinci etabı tamamladı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette
bulunan AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli
Sistemleri üretim ve satış firması Mesleki Eğitim
Projesi’nin ikincisini tamamladı. Mühendis yetiştirme
ve sektöre kazandırma amaçlı proje 3 ay sürdü ve
programı bitiren kursiyerler sertifikalarını aldılar.

AKE Asansör’ün, deneyimsiz mühendisleri sektöre
kazandırmak için yürüttüğü Mesleki Eğitim Projesi’nin
ikici etabı 700 başvuru arasından seçilen 20 kursiyer ile
gerçekleşti. Kursiyerlerin % 30’unu genç kadın mühendisler
oluşturdu. Mayıs’a kadar süren meslek eğitimlerinde
kursiyerler asansör, yürüyen merdiven, engelli sistemleri,
kaset pano bölümlerinde görev aldılar. Ayrıca satın alma,
üretim planlama ve lojistik departmanlarında da eğitim
gördüler.
İŞKUR desteği ile yürütülen ve yoğun talep gören projede
eğitimin sonunda deneyim kazanan mühendisler firma
bünyesinde çalışmaya başlayacaklar.
AKE Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin yeni
mezun mühendislere deneyim kazanmaları konusunda
eğitim projesi ile fırsat sunduklarını söyleyerek, “Bizim
zamanımız imkanlar dünyasıydı, sınırlı şartlarda iyi işler
yaptık, sizin zamanınız fırsatlar dünyası size sunulanları
en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekir. AKE Asansör’de
öğrendikleriniz meslek hayatına önde başlamanızı
sağlayacak.” dedi. Meslek hayatlarında genç mühendislere
başarılar diledi.
Mesleki Eğitim Projesinden mezuniyet sertifikalarını alan
genç mühendisler, program boyunca bölüm yöneticilerinin
kursiyerleri yetiştirme konusunda emek verdiklerini,
meslek hayatları boyunca faydalı olacak bilgileri 3 ayda
öğrendiklerini ve programı tamamlamaktan dolayı
memnun olduklarını belirttiler.
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Antalya Bilim Merkezi makine
mühendislerini ağırladı
Kepez Belediyesi’nin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle eski
Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare
alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, makine
mühendislerini ağırladı. Akdeniz’in ilk ve tek Bilim
Merkezi, Makine Mühendisleri Odası Antalya
Şubesi yönetiminden tam not aldı.

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi, 30 Ağustos
2021’de kapılarını bilim ve teknolojiye aralıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası’nda
12 bin 500 metrekare alana kurulan, 14 ayrı tema
ve 6 farklı atölyenin yer aldığı Antalya Bilim
Merkezi, açılış öncesi sadece deneme eğitimleri
için öğrencilere açılmıştı. Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, “Dönemimin en büyük eseri” dediği
bilim merkezinin dört dörtlük, eksiksiz olması için
büyük bir gayretle çalışıyor. Başkan Tütüncü, açılış
öncesi şehrin ileri gelenlerini, odaları, sivil toplum
kuruluşlarını da bilim merkezinde ağırlayarak,
bilgi alışverişinde bulunuyor. Başkan Tütüncü,
çalışmalarını çok önemsediği makine mühendislerini
de Antalya Bilim Merkezinde konuk etti. Makine
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr.
İbrahim Atmaca ve yönetimini ağırlayan Tütüncü,
heyete de rehberlik etti.
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Şampiyon dansçılardan
Başkan Uysal’a ziyaret
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, daha
onlu yaşlarda dünya salsa şampiyonu olan Fatih
Haktan Coşkun Sahne Sanatları Akademisi
sporcuları Alina Turcan ve Ege Şen’le birlikte
amatörlerde şampiyonluğa uzanan Pınar BahşiEmre Şen çiftini kutlarken “Gençlerimizin
daha sıkı çalışıp dünya çapında birer dansçı
olacaklarına inanıyorum” dedi.
Antalya’da Fatih Haktan Coşkun Sahne Sanatları
Akademisi sporcuları 12 yaşındaki Alina Turcan, 14
yaşındaki Ege Şen, 27 yaşındaki Pınar Bahşi ve 18
yaşındaki Emre Şen, dünyanın en prestijli Latin dansları
yarışmaları arasında yer alan ‘World Latin Dance Cup
- 2021’de şampiyon oldu. Online düzenlenen yarışmada
Alina Turcan- Ege Şen çifti yıldızlar kategorisinde salsa
dünya şampiyonu ve bachata dünya ikincisi, Pınar BahşiEmre Şen çifti amatör kategoride dünya salsa şampiyonu
oldu.

Şampiyonların hocası Coşkun, genç dansçıların son beş yıldır Türkiye
şampiyonluklarını kaçırmadığını belirterek, “Bu yıl prestijli yarışmaların
online yapılacağını öğrenince büyük bir heyecanla hazırlıklara başladık,
antrenmanlarımızı artırdık. Ve sonuçta ülkemize ve Antalya’ya dünya
şampiyonluğunu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Fatih Haktan Coşkun Sahne Sanatları Akademisi
sporcularından 20 yaşındaki Belgin Memiş de kadınlar
solo kategorisinde dünya salsa ve bachata şampiyonu
olurken şampiyon çiftler, Başkan Uysal’ı makamında
ziyaret etti.

Başkan Uysal da dünya şampiyonu dansçıları kutlarken bu başarıların kendisini
hem heyecanlandırdığını hem de mutlu ettiğini söyledi. Bu şampiyonlukların
artık dansçılar için bir dönüm noktası olması gerektiğini dile getiren Başkan
Uysal, “Bundan sonra daha sıkı çalışıp dünya çapında birer dansçı olacaklarına
inanıyorum” dedi.

Çocuk istismarına ‘Hayır’
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 50 bini
aşkın gönüllüsü bulunan Saadet Öğretmen Çocuk
İstismarı İle Mücadele Derneği’yle (UCİM) protokol
imza töreninde “Dünyanın neresinde olursa olsun
çocuk istismarıyla mücadele hepimizin görevi. Çocuk
istismarına hayır” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve UCİM arasında
işbirliği protokolü imzalandı. 2017 yılında kurulan
ve bugün Türkiye çapında 50 bini aşkın gönüllüsüyle
farkındalık eğitimleri düzenleyen aynı zamanda çocuk
istismarı davalarında gönüllü avukatlarla mücadele
veren dernek ve belediye arasındaki işbirliği protokolüyle
iki kurum eğitim ve atölye çalışmaları, danışmanlık ve
rehberlik programları düzenleyecek.
Başkan Uysal, dernek temsilcilerinin yer aldığı imza
töreninde, sivil toplum kuruluşlarını belediyeciliğin
parçası olarak gördüklerini söyledi. Sivil toplum
kuruluşlarının kamu yararına, toplumsal fayda amaçlı
dertlere derman olmaya dönük çalışmalarıyla yerel
yönetimlerin genel tutumunun örtüştüğüne dikkat çeken
Başkan Uysal, “Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk
istismarı, insanlığın hızla aşması gereken, çok kötü,
kriminal sosyo-psikolojik vaka tipi. Bununla mücadele
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hepimizin görevi. Sivil toplum kuruluşumuz ile belediyemiz bundan sonraki
süreçlerde çalışmalarda işbirliği yapacak. Hep birlikte ‘Çocuk istismarına hayır’
diyoruz” diye konuştu.
Antalya İl Temsilcisi Arzu Arıcı ise çocuk istismarının dünyanın en büyük
sorunu olduğunu belirterek, “Salgınlar, ekonomik sorunlar geçip gidiyor ama
çocuğun, en masum, en savunmasız zamanında ona dokunan el bütün hayatını
etkiliyor” dedi. Bunun eğitimle çözüleceğine inandıklarını aktaran Arıcı, “O
yüzden bu mücadeleye çok inanıyoruz. Eğitimler ile çözüleceğine inanıyoruz”
dedi.

ODTÜ Gençlik Parkı Konyaaltı’nda hizmete açıldı
Eğitimde gençlere fırsat eşitliği sağlamak adına Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antalya Mezunları Derneği ile ‘umut’
protokolü yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, protokol kapsamında 70 öğrencinin akademik ve sosyal içerikte eğitim
göreceği ODTÜ Gençlik Parkı’nın açılışını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunları
arasında yapılan ‘umut’ protokolü, EXPO Parkı içerisinde yapılan açılış
ile hayat buldu. EXPO Parkı içerisinde hizmet binası olarak planlanan
406 metrekare alanı Konyaaltı Belediyesi Meclisi'nde alınan karar ile
ODTÜ Antalya Mezunları Derneğine tahsis eden Konyaaltı Belediye
Başkanı Semih Esen, ODTÜ Gençlik Parkı olarak düzenlenen bu alanın
açılışını yaptı. Açılışa ODTÜ Antalya Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım
Şimşek, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan,
Konyaaltı Belediye Meclis Üyeleri ve bazı mahalle muhtarları da katıldı.
Açılış öncesi yaptığı konuşmada amaçlarının dezavantajlı çocuklara
eğitim de fırsat eşitliği yaratmak olduğunu ifade eden Başkan Semih
Esen, “Öncelikle ODTÜ’deki tüm akademisyenlere ve o çağdaş yüzlü
çocuklara buradan selam gönderiyorum. Tavırlarıyla, sözleriyle
her zaman en olması gerekeni söylediler. Öğrenciler sırada söyledi,
akademisyenler kürsülerinde söyledi. Şimdide sizin gibi mezunlar,
toplumun içinde sahada söylüyorlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Benzer
çalışmayı ilk önce Muratpaşa Belediye’mizde beraberce hayata
geçirdiniz. Bizde o çalışmayı büyük bir takdirle, beğeniyle izledik.
Yüzlerce çocuğumuzu aslında olmaları gereken en üst noktaya getirdiniz.
Hem bilinç yönünden hem de eğitim yönünden. Bunları görünce bizim
size yardım etmekten başka çaremiz yoktu. Ve burayı sizlerle birlikte
değerlendirmenin toplum açısından çok daha faydalı olacağına karar
verdik. Sizlerde alın terinizi buranın her bir metrekaresine damlattınız
ve çok güzel bir kurum oluşturdunuz. Sağ olun var olun.” dedi.
“ODTÜ Gençlik Parkı ne kadar büyürse Atatürkçü düşünce büyüyecek,
cumhuriyet büyüyecek.” diyen ODTÜ Antalya Mezunları Derneği Başkanı
Şimşek, konuşmasında Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’in kendilerine
bu yeri tahsis ederek bu ülkeye inanan, topluma inanan, sevgiye inanan
gençler yetişmesinde öncü rol üstlendiğini söyledi.
2 sınıf, 1 konferans salonu, öğretmen odası ve kafeteryadan oluşan ODTÜ
Gençlik Parkı’nda 9. Ve 10. sınıf 70 öğrenci 3 yıl süreyle hem akademik
hem de sosyal içerikte eğitim görecek.

\\ CITYOTOMOTİV

.
YENI DACIA SANDERO
Şubat ayında Türkiye’de satışa
sunulan Yeni Sandero Stepway’in
ardından, Yeni Sandero modeli
de Türkiye’nin dört bir yanına
yayılmış Dacia bayilerindeki
yerini aldı. Nisan ayında sınırlı
sayıdaki Yeni Sandero, 152 bin
900 TL kampanyalı başlangıç
fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

SHOWROOMLARDAKİ YERİNİ ALDI

Geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizde boy gösteren ve büyük bir ilgi
gören Yeni Dacia Sandero Stepway’in ardından, Yeni Sandero da
showroomlarda görücüye çıktı. Nisan ayında sınırlı sayıdaki Yeni
Sandero 160 bin TL liste fiyatı yerine 152 bin 900 TL’lik avantajlı
başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.Dacia’nın tamamen yenilenen
B-HB modeli, bir önceki nesline göre aralarında X-Tronic şanzıman,
kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park
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freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.
Modern mobilite ihtiyaçlarını yeniden tanımlayan Dacia, Yeni
Sandero modeliyle tüketicilere bir otomobilde olması gereken tüm
özellikleri sunuyor. Renault Grubu’nun CMF-B platformunda üretilen
model, estetik, teknoloji, konfor ve güvenlik anlamında çıtayı daha da
yukarı taşıyor.

Güvenilir ve özgün bir fiyat-performans
otomobili
Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Sandero, atletik
ve iddialı bir yorumla eski nesline kıyasla çok
daha modern bir görünüme kavuştu. Ön tarafta
logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero, yeni
marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı
LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile fark
yaratıyor. İç mekânda ise direksiyon haricinde tüm
öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli
hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu
vadediyor. Yeni Sandero’da Media Control, Media
Display ve Media Nav olmak üzere her seviyedeki
ihtiyaca cevap veren 3 farklı multimedya sistemi
tüketicilerle buluşuyor.
Yeni Sandero, en yeni sürüş destek sistemleriyle
birlikte geliyor. CMF-B platformuyla birlikte
otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta
uyarı sistemi modelde ilk kez kullanılıyor. İlkler
arasında E-Callve Start&Stop, elektrikli park freni ve
eller serbest Dacia Kart sistemi de göze çarpıyor.
İlk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla Yeni Sandero,
sınıfının en ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini
getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun
motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0
litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla
sunuluyor. Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki
ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel
şanzımanla sahip olunabiliyor. Ayrıca modelin giriş
versiyonunda 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış
65 beygir gücündeki SCe motor bulunuyor.
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FASHION
WEEK
ISTANBUL
ETKİLEYİCİ
ŞOVLARA
SAHNE OLDU

Moda sektörünün profesyonellerini Türkiye sınırlarının dışına taşıyan
Fashion Week Istanbul, etkileyici şovlarla büyük beğeni topladı. Dijital
olarak ve 13- 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB)
organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım
Grubu (TTG) tarafından desteklendi ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD)
ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütüldü.
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www.fashionweek.istanbul üzerinden takip edilen,
İstanbul’un evrensel ve birleştirici yönünden ilham
alarak çok sesli bir atmosfer sunan Fashion Week
Istanbul ilk gününde podyumu, İstanbul Moda Akademisi
tasarımcılarından oluşan ‘New Gen by İMA’ defilesiyle
açtı. Defilede; Aycan Hakalmaz, Avishan Daneshfar, Beyza
Eyüboğlu, Essin Barış, Ezgi Yıldırım’a ait koleksiyonlar
tanıtıldı.
İkinci şova ev sahipliği yapan Mehmet Emiroğlu, ilhamını
‘dair’ edatından alan koleksiyonunu sahneye taşıdı. Yeni
sezon tasarımlarında ilhamını saklanmadan, korkusuzca
yaşayan kadınlardan alan Ceren Ocak ise, özgür ve
stiline güvenen kadınların tarzına bir kez daha ışık tuttu.
Koleksiyonunda lokal değerlere atıfta bulunan Niyazi
Erdoğan, bu kez Baştayyareci Vecihi Hürkuş’tan ilham
aldığı koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sundu.
İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin
Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu
DEMI-COUTURE koleksiyonu, dönemin çizgilerinin
günümüze uyarlandığı modern parçalarla karşımıza
çıktı. TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI
kapsamında sergilediği koleksiyonda, “flanöz” kavramından
ilhamla sokak modasına yepyeni bir soluk getirdi.
LUG VON SIGA’nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül
Ağış’ın Analog Diaries adlı koleksiyonu da yeni dönemde
keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza
çıktı. Fashion Week Istanbul’un ilk gününün son şovunda
ise modaseverlerin karşısına DICE KAYEK koleksiyonu çıktı.
Koleksiyonun filmine; Candan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael
Cemo Çetin, Yaz Yüceil, Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma
Ergeç eşlik etti.
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Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week Istanbul, ikinci gününü
birbirinden görkemli şovlarla geride bıraktı.

Fashion Week Istanbul, modayı görsel
sanatla birleştiren birbirinden eşsiz
koleksiyonları kısa filmler aracılığıyla
modaseverlerle buluşturmaya
ikinci gününde de devam etti.
www.fashionweek.istanbul adresi
üzerinden takip edilen moda
haftası, aynı zamanda Club House
ve Instagram canlı yayınlarıyla
dünyaca ünlü influencer’ları ve moda
profesyonellerini bir araya getirdi.

NEJLA GÜVENÇ
TANJU BABACAN

NİHAN PEKER

Fashion Week Istanbul, ikinci
gününde podyumu tasarımcı Nejla
Güvenç’in “Nej” markasına ait
“Circle” koleksiyonu ile açtı. Hayat
ağacı yaşam döngüsünden ilham
alan koleksiyonda sürdürülebilirlik
ve çevreye olan duyarlılık ön plana
çıktı. Günün ikinci şovu Meltem
Özbek’in “Revival” koleksiyonunun
oldu. İlhamını “şifa” sözcüğünden
alan koleksiyon, özgür, yalın bir stil
arayan ve şifalanmak isteyen tüm
kadınlara hitap ediyor. Günün üçüncü
şovuna ev sahipliği yapan Tuba Ergin
ise, “Cesur Yeni Dünya” ismini verdiği
koleksiyonunda pandeminin getirdiği
toplumsal değişimden hareketle, gelecek
belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip
teslim olmadığımız bir yenidünya
olgusunu ön plana çıkarıyor. Fashion
Week Istanbul’da “Nobody Knows” adlı
koleksiyonunu sergileyen Çiğdem Akın
ise, kendisi olarak kalabilme cesaretini
gösteren kadınları kutsuyor ve
tasarımlarında zıtlıklardan ilham alıyor.
Tanju Babacan imzalı RED BEARD
markası, “mandala” sanatından
esinlenilen “Mind’dala” adlı
koleksiyonla Fashion Week
Istanbul’daki yerini aldı. Nihan Peker,
abartılmış formlar, volüm, renkler ve
şıklık içeren koleksiyonunu sergilediği
moda filmiyle adeta bir görsel şölen
havası estirirken; Şansım Adalı markası
“Sudi Etuz” koleksiyonu da Asya
florasına, Türk mitolojisine ve “Arcade”
oyun dünyasına dijital bir övgü olarak
karşımıza çıktı.

ÇİĞDEM AKIN

ŞANSIM ADALI
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Moda sektörünün
profesyonellerini tüm dünya
ile buluşturan Fashion Week
Istanbul, üçüncü gününü
görkemli moda şovları eşliğinde
geride bıraktı.
MEHMET DEMİR

CİHAN NACAR

ÖZGÜR MASUR

Modanın kalbini İstanbul’da attıran Fashion Week Istanbul, başarılı
tasarımcıların eşsiz moda şovları ile üçüncü gününde de izleyenleri
büyülemeyi sürdürdü. www.fashionweek.istanbul adresi üzerinden dijital
olarak yayınlanan koleksiyonlar, tasarımların yanı sıra kısa filmleri ile de
büyük beğeni topladı.
Fashion Week Istanbul’un üçüncü gününün açılışı, moda tasarımı mezunları
genç tasarımcıların katıldığı Karma by İMA defilesi ile gerçekleşti. Defile
kapsamında Engin Ekinci “Chained” isimli koleksiyonuyla kişisel sınırları ve
değişim karşısındaki duruşu simgeleyen psikolojik bir metaforu gözler önüne
serdi. Genç tasarımcı Ezgi Karayel ise daha kirli, daha bozuk ve daha fazla
diyerek kendi eksikliklerini aradığı “a piece of Work” adlı koleksiyonuyla
karşımıza çıktı. Karma by İMA’nın son tasarımcısı Mehmet Demir de, hayat
yolculuğunun ve farkındalığının ilhamı ile ortaya çıkardığı “Awakeing”
koleksiyonuyla podyumdaki yerini aldı.

MURAT AYTULUM

Mert Erkan, “Cadılar Meclisi” adını verdiği koleksiyonunda Amerikan
Korku Hikâyeleri dizisindeki Cadılar Meclisi bölümünden ilham aldığını
ifade ederken, kısa filmde yaratılan mistik atmosfer herkesi büyüledi. FWI
kapsamında vegan ve yıkanabilir parçalardan oluşan “Self Discipline”
adını verdiği koleksiyonunu tanıtan Murat Aytulum, çekimlerini Pamukkale
travertenlerinde gerçekleştirdiği filmiyle de beğeni topladı. Filmin müzik
direktörlüğünü Gökhan Kırdar üstlendi.
YAKUP BİÇER

Rönesans döneminden ilhamla hazırladığı “Divine” koleksiyonunu tanıtan
Cihan Nacar ise; Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Kayra Turkoviç gibi ünlü
modellerin yer aldığı filminin çekimlerini tarihi bir hamamda gerçekleştirdi.
Y Plus by Yakup Biçer, “Ebruli” adını verdiği koleksiyonunda pandemi
döneminde ilgilendiği ebru sanatından ilham aldı. Koleksiyon filminde Tiraje
Başaran, Gonca Vuslateri, Gökhan Mumcu, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede
gibi ünlü isimlerin yanında 23 yerli ve yabancı model yer aldı. Tasarımcı
Özlem Süer, “Zamansız ve belki tüm zamanların güzel enerjisiyle masalsı
bir algoritmanın eseri” şeklinde tanımladığı “Gök Kubbe // Firmament”
koleksiyonunda formlardaki yenilikçi denemeleriyle dikkat çekti.

MERT ERKAN

“#inandoutofthecocoon” adlı koleksiyonunda herkesin içinde barındırdığı ikili
kişiliklerden ve farklı kutupları barındırabilen yaşam tarzlarından ilham alan
Mehtap Elaidi, şovunda pandemi sebebiyle herkes için değişen ev (koza) ve
dışarısı kavramlarını fiziksel ve metaforik açıdan mercek altına aldı.
MEHTAP ELAİDİ
ENGİN EKİNCİ
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Günün son şovuna ev sahipliği yapan Özgür Masur ise, içinde bulunduğumuz
dönemin ince detaylarla somutlaştırılmış, cesur ve sanatsal bir anlatımı olarak
nitelendirdiği koleksiyonunda yalnızlaşmış bir toplumun kalabalığa özlemini,
kendini özelleştirme ve ayrıştırma çabasını renklerin sesiyle anlattı.

16
NİSAN
2021
Türk moda
profesyonellerini
dünya ile buluşturan
Fashion Week
Istanbul 16 Nisan
2021 günü bir sezonu
daha geride bıraktı.
Moda haftasının son
gününde sergilenen
defileler izleyicilerden
tam not aldı.

Modanın görsel sanatla buluştuğu 30 kısa filmi 13-16 Nisan tarihleri
arasında dijital platform üzerinden modaseverlerin beğenisine sunan
Fashion Week Istanbul'da her biri görsel birer şölen olarak değerlendirilen
kısa filmler de tüm dünyada şovları takip edenlerin büyük beğenisini
kazandı.
Fashion Week Istanbul’un son gününde podyum, Zeynep Erdoğan’ın, 50’li
yılların Hollywood aktrislerinin göz kamaştırıcı siluetleri ile oryantal
dokunuşun buluşması olan koleksiyonu ile açıldı. Erdoğan’ın ardından,
Tuvana Büyükçınar’ın markası olan Tuvanam’ın moda filmi sahnelendi.
Tasarımcının yeni trendleri minimal çizgilerle harmanladığı koleksiyon,
“kozadan çıkışı” anlatırken, özlediğimiz korunmasız düzeni de hatırlatarak
izleyenlere umut verdi. Tasarımcı Hatice Gökçe ise %100 doğal ve saf yün
içeren ehram kumaşlarıyla karşımıza çıkardığı koleksiyonunda çevreye
duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetinide ön plana
çıkarttı.
Özlem Kaya, erkekler için sembolik bir kelime olan “Külhanbeyi” adını
verdiği koleksiyonunda maskülen çizgileri ön plana çıkartarak “kendi
hikâyesini özgürce yaşamak isteyen” kadınların duygusunu yansıtmak
istediğinidile getirdi.
Tasarımcı Eda Güngör’e ait Museum of Fine Clothing markası, FWI
kapsamında tanıttığı “Tutsak Güzellik” adlı koleksiyonda tutsaklık
kavramını tasarımcının gözünden bir kafes ile ifade etti.

Hakaan Yıldırım ise, 1990 yapımı bir Türk filmi olan “Hasan
Boğuldu”dan ilham alarak tasarladığı ve kendi deyimiyle
“haleti ruhiyemizi tüm derinliğiyle somutlaştıran, gözler
önüne seren”, “Mahizer’e Yazdığım Mehtuplar” adlı
koleksiyonuyla büyük beğeni topladı.
Zeynep Tosun, yaşadığı topraklardaki köklerine ithafen
hazırladığı “Apasas; The City of The Mother Goddess” adlı
koleksiyonunda Anadolu’da yaşadıklarına inanılan ve
mitolojinin gelmiş geçmiş en güçlü kadınları olarak kabul
edilen Amazon kadınlarının yaşam hikâyelerinden ilham aldı.
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ARİŞ PIRLANTA
Kolye
3.996 TL
FOSSIL
Saat
2.350 TL

SKAGEN
Saat
1.970 TL

ARİŞ PIRLANTA
Kolye
3.596 TL

U.S. POLO ASSN.
Saat
760 TL

ARİŞ PIRLANTA
Kolye
5.294 TL

ARİŞ PIRLANTA
Yüzük
5.694 TL

MICHAEL KORS
Saat
3.570 TL

Bu kez
alışverişler
anneler için…

Mayıs ayının ikinci Pazar günü,
tüm dünyada Anneler Günü
olarak kutlanıyor. Günler
öncesindeyse, anneler için
en özel hediye araştırmaları
başlıyor. Hal böyleyken, biz
de sizler için birkaç öneride
bulunmak istedik. İşte
annenizin ilgi alanına göre
kendisini mutlu edebileceğiniz
birkaç seçenek.

VERSACE
Saat
7.420 TL

BELLA MAISON
Face Pijama üstü
99,95 TL
Pijama altı
86,95 TL

L’OCCITANE Lavanta Set
Lavanta Hand Cream 75 ml 170 TL
Lavender Hand Wash 300 ml 150 TL
Lavender Exfoliating Body Soap 150 gr 85 TL
Lavernder Eau De Cologne 300ml 500 TL

Tüm annelerin
Anneler Günü kutlu olsun.

BELLA MAISON
Gypsy Porselen yemek takımı
24 parça 6 kişilik
699,95 TL

L’OCCITANE Immortelle Set
Divine cream 50 ml 905 TL
Reset Serum 30 ml 590 TL
Reset Triphase Essence 150 ml 718 TL

BELLA MAISON
Leaf tealight mumluk
31,96 TL

BELLA MAISON
Serenity çift kişilik
nevresim
269,95 TL
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BELLA MAISON
Vanessa Porselen yemek takımı
6 kişilik
404,95 TL

BÜYÜ BİTKİ
Tohum
110 TL

BEYMEN
GUERLAIN
Mon Sparkling Bouquet
Parfüm
1.525 TL

BEYMEN
Mers
Bilezik
1.499 TL

BEYMEN
Elbise
1.199 TL
BEYMEN Home
Casalto Vazo
3.749 TL

BEYMEN
Helena Berman London
Şapka
1.849 TL

BEYMEN
Dolge Gabbana
Fular
1.899 TL

BEYMEN
Ninon
Küpe
1.199 TL

BEYMEN Home
Bordallo_Pinheiro
Aksesuar
1.299 TL

BEYMEN CLUB
Kadın üst
599 TL
BEYMEN CLUB
Kadın üst
599 TL

BEYMEN
Kadın çanta
1.399 TL

BEYMEN CLUB
Kadın alt
499 TL

BEYMEN CLUB
Kadın çanta
699 TL

NUXE
SUN
Bronzlaştırıcı yağ
SPF 30
175 TL

BEYMEN CLUB
Kadın kısa tayt
549 TL

BEYMEN CLUB
Kadın çanta
699 TL

NUXE
SUN
Güneş koruyucu
süt SPF 50
210 TL

NUXE
SUN
Nemlendirici koruyucu
saç yağı
110 TL

NUXE
SUN
Vücut spreyi 200ml
200 TL

NUXE
SUN
Güneş koruyucu
yüz kremi SPF 50
65 TL

NUXE
SUN
Güneş sonrası
bakım kremi 200ml
125 TL

NUXE
SUN
Güneş sonrası
şampuanı
65 TL

\\ CITYAJANDA

Tiyatronun mutfağında hummalı çalışma
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), sergilediği
oyunların tüm kostüm, aksesuar ve dekorlarını Yıldız Kenter Tiyatro Sahnesi
içinde yer alan kendi üretim atölyesinde hazırlıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binasında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
olarak kullanılan bölüm, AŞT’nin üretim atölyesine dönüştürüldü. Yıldız Kenter
Sahnesi’ne bitişik durumdaki atölyede tiyatro ile ilgili her şeyin üretimi yapılıyor.
Burada AŞT’nin başarılı performanslar sergileyen tiyatro sanatçılarına, sahne
arkasında hünerleriyle sanata katkı sağlayan emekçi bir teknik kadro bulunuyor.
Her biri kendi alanında profesyonel olan teknik ekip dekor, aksesuar, kostüm ve
makyaj ile oyunlara adeta hayat veriyor. Perde arkasının görünmeyen emekçileri
üretim atölyesinde pek çok çalışma yaparak oyunun sahnede en güzel şekilde
canlandırılmasını sağlıyor.
KOSTÜM VE DEKORLAR ÜRETİLİYOR
Sahne arkasındaki en önemli birim ise atölye ve terzihane oluşturuyor. Oyun
kostümlerinin tümü tasarımcılar ve terziler eşliğinde terzihanede dikiliyor.
Özellikle tarihi ve dönem oyunları için dikilen kostümler oyunlara büyük bir katkı
sağlıyor. Oyunların dekor ve aksesuarları da üretim atölyesinde ustalar tarafından
hazırlanıyor. Sahnede estetik ve görsel zenginliğin sağlanması için imalat çalışması
gerçekleştiriliyor.
SAHNE ARKASINDA BÜYÜK EMEK VAR
AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, tiyatro sahnesinin arkasında büyük
bir emek olduğunu vurgulayarak, “Sahne ışığının önünde oyuncular görülüyor
ama ışığın arkasında emekçi bir ekibin çalışması var. Büyükşehir Belediyemizin
eski binası içindeki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan alanı
değerlendirerek bir üretim atölyesine çevirdik. Tiyatro ile ilgili her şeyi burada
üretebiliyoruz. Oyunların dekorlarını ve kostümleri tasarlanarak üretiliyor. Böylece
hem zamandan kazandık hem iş pratiğini kazandık hem de olmayan bir şeyi anlık
hızlı çözümle üretme şansına sahip olduk” dedi.

Konyaaltı
Belediyesi
Halk Oyunları
Topluluğu
büyüyor
Konyaaltı Belediyesi
bünyesinde geçen yıl ilk
kez kurulan Konyaaltı
Belediyesi Halk Oyunları
Topluluğu, kadrosunu
güçlendirerek yoluna
devam ediyor.
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kültürsanat projeleri kapsamında geçen yıl belediye
bünyesinde kurulan Konyaaltı Belediyesi Halk
Oyunları Topluluğu, ikinci yılına kadrosunu
güçlendirerek giriyor. Bu kapsamda Nazım Hikmet
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
seçmelerde adaylar hünerlerini sergiledi. Mehmet
Bağcı’nın antrenörlüğü ve seçkin jüri üyelerinin
gözetiminde gerçekleştirilen seçmelerde, adayların
müzik ve ritim bilgileri ölçüldü. Seçmelerde başarılı
olan adaylar, halk oyunları topluluğunun kadrosuna
girmeye hak kazanacak.
7 BÖLGEDEN OYUNLAR
Halk Oyunları Antrenörü Mehmet Bağcı, topluluğun
kurulmasında Başkan Semih Esen’den büyük
destek gördüklerini söyledi. Bağcı, “Geçtiğimiz
yıl pandemi koşullarında öğrencilerimiz, üç
yörenin halk oyunlarını öğrendi. İkinci yılımızda
kadromuzu güçlendirmek amacıyla yeni bir seçme
gerçekleştirdik. Ekibimize katılan arkadaşlarımız
başta Antalya yöresi olmak üzere 7 bölgenin
oyunlarını öğrenecek. Konyaaltı Belediyesi Halk
Oyunları Topluluğu, belediyemizi resmi yarışma ve
törenlerde en iyi şekilde temsil edecek” dedi.

