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Sevgili Okuyucularımız,

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

Basım Tarihi: 9 Temmuz 2020
Türü: Yerel Süreli Yayın

Normalleşiyoruz derken, henüz Korona Virüs salgının bitmediğini; 
MASKE, SOSYAL MESAFE ve HİJYEN konularındaki hassasiyet ve 
özenimize aynen devam etmemiz gerektiğini de hatırlatmakta fayda 
görüyoruz. Zira bu zor süreci birlikte ve dikkatle yeneceğimizi artık 
hepimiz acı tecrübelerle öğrenmiş ve sindirmiş olmalıyız.

Evet, ne diyorduk? Dergimizin Temmuz sayısını yine özenle 
hazırladık. İçi yine dopdolu ve ilginizi çekecek bir konunun mutlaka 
mevcut olduğu inancındayız.

Mesela bu ay “Özel” bölümümüzde, pandemi sürecinde kimimizin 
özlediği, kimimizin evlerinde yapabildiği, büyük keyif aldığımız 
hobileri konu aldık… Zira hobilerimiz stresten uzaklaşmamızın 
en büyük yardımcıları. Bu düşüncelerle hazırlamaya başladığımız 
bölümümüzde, Antalya’nın önemli simalarına yapmaktan büyük 
keyif aldıkları hobileri ile bu hobilerin kendilerine ne gibi duygular 
yaşattığını sorduk. Aldığımız cevaplar gerçekten son derece keyifli 
oldu. 

Bu ay; kapağımızın ve “Güldal’la 5 Çayı” sayfalarımızın konuğu; Dr. 
Tolga Temel... Bugüne kadar hem devlet kurumları hem de özel 
sektörde mesleğini icra eden ve 24 yıllık hekim olan Tolga Temel, 
son iki yıldır Dr. Fikret Taş ve Dr. Deniz Şimşek ile birlikte, kurucusu 
olduğu Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik 
ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde görev yapıyor… Bu röportajda sağlıklı 
yaşam ve doğal güzellik ile ilgili çok önemli detaylar yer aldığı için 
tüm okurlarımıza kaçırmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz... 

Bunların yanı sıra Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Kaya; 
akıllı lensler ve bu lenslerin takıldığı dikişsiz göz ameliyatları ile 
ilgili bilmeniz gerekenleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
İlhan Gölbaşı Korona Virüs ve Kalp Damar ilişkisini, Sanat Tarihçisi 
ve Eleştirmeni Dr. Öğretim Üyesi Ebru Nalan Sülün Antalya’nın 
sanat anatomisini, duayen turizmci V. Salih Çene Covit 19 ve Turizm 
değerlendirmesini sizler için kaleme aldı.

Bunların dışında her zaman olduğu gibi; ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz film, dizi ve kitaba dair 
değerlendirmeleri, Yeşim Özkoç gezi yazısı, A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı eğitime dair tecrübeleri, 
Profesyonel Koç ve Eğitmen Selin Günsev hayata ve işe dair 
önerileri, Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz 
Gözükızıl teknoloji haberleri ve Şef Tuncay Gülcü yaza özel serin bir 
çorba tarifi ile sayfalarımıza renk kattı… Aramıza bu ay katılan ve 
beslenme konusunda çok önemli bilgiler içeren yazılarıyla Korona 
günlerinin üzerimizde bıraktığı fazla kilolardan kurtulmamız için yol 
göstericimiz olan Diyetisyen Zeynep Erturul Budak ise; bu ay sizler 
için ödem atıcı ve metabolizma hızlandırıcı harika bir içecek tarifi 
verdi. 

Bu dopdolu içerikle sizi baş başa bırakmadan önce, “Temmuz ayı 
sayfalarımıza hoş geldiniz” diyor, keyifle okumanızı ve her şeyin 
gönlünüzle olmasını diliyoruz.
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Aylardır dünya gündemini meşgul eden Covit 19 salgını dolayısıyla 
kısıtlanan hayatlarımızda, artık yavaş yavaş normalleştiğimiz 
Haziran ayını geride bıraktık. Temmuz başlangıcıyla birlikte 
Antalya’nın çilesi meşhur yaz sıcakları ve yüksek nem oranı 
da başladı… Hal böyleyken, kendimize işten güçten arta kalan 
zamanlarımızda ‘serin’ meşgaleler arar olduk. Tam da bu hislerle 
ve tabiri caizse ‘Kan, ter içinde’ hazırladığımız Temmuz sayımızın 
sizleri hem gülümsetmesi, hem de içinize biraz ferahlık vermesi 
dileklerimizle girmek isteriz söze…

Hoş kalın…
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Pandemi sebebiyle uçuşlarına verdiği aradan sonra 27 Haziran 
itibarıyla yeniden uçmaya başlayan Corendon Airlines, Almanya 
Hükümeti’nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını 31 Ağustos’a 

kadar uzatması üzerine Türkiye’de tatil yaparken Korona virüse 
yakalandığı tespit edilen Corendon Airlines yolcularının ve 
ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı.

CORENDON AIRLINES TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSE 
YAKALANAN TURİSTLERİN ÜLKESİNE GERİ DÖNÜŞÜNÜ 
GARANTİ EDİYOR!
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Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak güvenli uçuşlar 
yapmak için hazırlıklarını tamamlayan Corendon Airlines, Alman 
turistlerin Türkiye’de güvenle tatil yapabilmeleri için bir hizmet 
daha geliştirdi. Türkiye’de tatili esnasında Korona virüse yakalandığı 
tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines’dan olan yolcuları, 
tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürecek olan 
Corendon Airlines, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri 
zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyacak. 

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, Alman turistlerin 
Türkiye’ye planlayacakları tatillerinde içlerinin bir nebze daha 
rahat olması için böyle bir uygulamaya gittiklerini açıklarken, 
pandemi sebebiyle yerde yatan tüm uçaklarında da uluslararası 
standartlardaekstra hijyen önlemleri aldıklarını anlattı. Karaer, 
“Uzun süre evde kaldıktan sonra tatil için yola çıkan yolcularımızın 
en güvenli ve emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlıyor olacağız” 
dedi.

Biletlerini Corendon Airlines’dan alan yolculara 
rezervasyon esnekliği
Corendon Airlines ayrıca pandemi sürecinde bir yandan tatile 
özlem duyarken bir yandan da değişen gündem ve ülkelerin farklı 
uygulamaları sebebiyle rezervasyon yaparken endişe taşıyan 
misafirleri için esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularının 
biletlerine güvence veriyor. “Biletin Güvende” kampanyası ile 
yolcuların içleri rahat bir şekilde Corendon Airlines’dan rezervasyon 
yapabileceklerini anlatan Yıldıray Karaer, “Misafirlerimizin rahatı 
için bu süreçte tüm rezervasyonlarda ücretsiz tarih ve hat değişim 
imkânı sunuyoruz. Biletini 13 Haziran 2020 ve 15 Temmuz 2020 

tarihleri arasında Corendon Airlines’dan alan yolcularımız, uçuş 
tarihlerine 7 gün kalana kadar tarih ve hat değişikliği talebinde 
bulunabilecekler. Tatil planlarına esneklik tanıyarak rezervasyona 
teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya, 2020 Yaz sezonu 
süresince yani 31 Ekim 2020’ye kadar sürecek. Yolcularımız uçuşlarını 
31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilecek ve biletlerini istedikleri 
destinasyona değiştirebilecekler.” şeklinde açıklamada bulundu. 
“Corendon Airlines ile Biletin Güvende” kampanyasının detaylarına 
https://www.corendonairlines.com/tr/haberler/2020-degisiklik-imkani 
sayfasından ulaşılabilir.

“27 Haziran’da Avrupa-Anadolu Hatlarına da Başladı.”
Son iki senedir Avrupa’dan Anadolu’ya yaptığı uçuşları ve hatları 
arttırarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına memleketlerine 
direkt uçuş imkanı sunan Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla 
Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya’dan Anadolu’nun 11 
şehrine uçuşlara da başladı. Yıldıray Karaer konuyla ilgili “Geçtiğimiz 
haftalarda, 27 Haziran itibari ile Avrupa bayraklı havayolumuz ile 
Avrupa içi uçuşlara başlayacağımızı açıklamıştık. Avrupa’da yaşayan 
Türk vatandaşlarının da tatillerini ülkemizde geçirmek için yoğun bir 
istek duyduklarını biliyoruz. Bu sebeple, aynı tarih itibarıyla başta 
Almanya olmak üzere Avrupa’dan direkt Anadolu seferlerine de 
başladığımızın müjdesini vermek isterim. Ayrıca, standart tarifemize 
ilave uçuşlar ekleyerek programı genişlettik. Önümüzdeki günlerde 
bu programı kademeli olarak daha da yoğunlaştıracağız” dedi.



Ela Quality Resort Belek’te 
bulunan 200 göl evi müstakil tatil 
ayrıcalığını resort otel konforuyla 
sunacak. Otele giriş yapan 
misafirler müstakil göl evlerine 
adım attıktan sonra lobi, asansör 
gibi ortak alanlara girmeden, 
sağlıklı ve konforlu bir şekilde 
keyifle tatil yapabilecekler.

MÜSTAKİL 
TATİL 
AYRICALIĞI 
ELA 
QUALITY’DE

HYUNDAI ASSAN YENİ 
İ10 N LINE’IN ÜRETİMİNE 
BAŞLADI.

Akdeniz Bölgesi’nin en çok tercih edilen çocuk dostu aile oteli Ela 
Quality Resort Belek, misafirlerine pandemi sonrasında en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüş, güvenli bir tatil deneyimi sunacak. 
Ela Quality Resort, 110 dönüm arazide, 270 metrelik geniş sahili ve 10 
farklı havuzu ile misafirlerine izole bir tatil imkânı sunarken, 200 göl 
evi ile de müstakil tatili resort otel konforuyla sunacak.

Ela Quality Resort misafirleri, kendilerine özel pavilyonlarda vakit 
geçirip, denizden ya da havuzdan sonra hiçbir kapalı alanı girmeden 
direk odalarına girebilecekler. Ana restorana ek olarak otelde 
bulunan farklı restoranlarda dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı dünya 
lezzetlerini açık havada tadabilecekler.

Uzun süre evde kapalı kalan misafirler geniş yeşil alanlarda yürüyüş, 
spor yapabilecek, minik misafirler, ödüllü çocuk klübü Everland 
Q City’deki aktivitelerin yanısıra yeşil alanlarda uçurtma şenliği, 
aileler yarışıyor gibi etkinliklerle evde kaldıkları günlerin acısını 
çıkaracaklar.

Geniş sahilde Belek’in eşsiz denizinden faydalanabilecek misafirlerin 
ayrıca, yarı olimpik, aktivite, dinlenme ve sessiz alan havuzları gibi 
birbirinden farklı 10 havuzda suyun keyfini rahatça çıkarabilecek.

Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış 
dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. Hyundai’nin yüksek 
performanslı N otomobillerinden ilham alan N Line versiyonları, 
sportif dış ve iç tasarım özellikleriyle marka kimliğine katkıda 
bulunuyor. Hyundai i10 N Line’ın ön ve arka tamponlarında yer 
alan tasarım değişiklikleri ilk bakışta farkediliyor. Yatay şekilde 
konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, 
kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi ön kısımdaki sportif 
öğeler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı 
son susturucu bulunuyor. 

Sportif otomobilin dış görünüşünü zirveye taşıyan bir diğer unsur 
ise 16 inç’lik alüminyum alaşımlı jantları. İçerideyse N logolu 
direksiyon simidi, vites topuzu, kırmızı havalandırma ızgaraları ve 
metal pedallar kabine daha sportif bir his veriyor. Kısacası i10 N 
Line, sportif gövde parçalarıyla yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler 
arasında üstün bir kontrast sunuyor.

Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve sportif iç mekanıyla değil aynı 
zamanda 100 beygir gücündeki 1.0 litrelik Turbo benzinli motoruyla 
da oldukça ilgi çekici. Boyutlarına ve ağırlığına göre sürüşüdaha da 
eğlenceli hale getiren turbo beslemeli motorun yanı sıra 84 bg’lik 1.2 
MPi atmosferik üniteye değer veriliyor.

Hyundai, A segmentindeki başarılı modeli i10’a yepyeni bir 
versiyon daha ekledi. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
görücüye çıkan i10 N Line,İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında 
üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek 
olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40’tan fazla ülkeye ihraç 
edilerek “Made in Turkey” imzasını gururla taşıyacak.



Antalya’nın premium alışveriş merkezi TerraCity, pandemi 
sürecinin başından itibaren aldığı önlemleri, normalleşme 
döneminde de aynı hassasiyetle sürdürüyor. Misafirlerinin 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için 
hijyen kurallarını en üst düzeyde uyguladıklarının altını 
çizen TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, bu 
çerçevede gerçekleştirilen tüm resmi denetimleri de yüzde 
100 başarıyla geçtiklerini ifade ediyor.

TERRACITY ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ MİSAFİRLERİYLE 
GÜVENLE BULUŞUYOR

\\ 
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ECE Türkiye tarafından yönetilen ve Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin 
adresi olan TerraCity, normalleşme süreciyle birlikte misafirleriyle 
güvenle buluşmaya devam ediyor. Resmi olarak kapanmayan 
ve 20 Mart tarihinden itibaren sadece süpermarket hizmetiyle 
faaliyetlerini sürdüren TerraCity’de 1 Haziran itibarıyla 170 mağaza 
ile yeniden hizmete girdi. Sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı 
tarafından bildirilen önlemlerin ve ilgili yönetmeliklerin tamamına 
uygun şekilde hareket eden TerraCity, Kamu Kuruluşları tarafından 
görevlendirilen ekipler tarafından haftalık olarak yapılan tüm 
denetimleri de eksiksiz olarak geçti. 

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan TerraCity Alışveriş 
Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, alınan önlemlere ilişkin şu bilgileri 
verdi: “11 Mayıs tarihinde TerraCity’de bulunan yaklaşık 50 mağaza 
yeniden faaliyete başladı. Ancak tam dönüş 01 Haziran itibarıyla oldu. 
Şu anda mağazalarımızın yüzde 95’i açık ve yönetmeliklere uygun 
şekilde hizmet veriyorlar. AVM ana girişlerinde istisnasız herkes için 
ateş ölçümünü hem elle hem de otomatik vücut ısı algılayıcılarıyla 
gerçekleştiriyoruz. Maskesiz girişe kesinlikle izin vermiyoruz. Ayrıca 

kapı giriş sayılarını dijital kamera sistemiyle takip ederek aynı anda 
içeride bulunabilecek kişi sayısını sınırlandırıyoruz. Restoran-kafe 
ve yemek katındaki oturma düzenini ve hijyen şartlarını da ilgili 
yönetmeliklere uygun şekilde sağladık. Çalışma saatleri dışında ULV 
gümüş-nano teknolojisi ile özel temizlik yapılan ortak alanlarımız 
ayrıca gün içinde de sık sık hijyen ekiplerimiz tarafından dezenfekte 
ediliyor.  AVM iklimlendirmesini ise yüzde 100 taze hava ile 
sağlıyoruz. Müşteri asansörlerinde temassız kullanım için pedallar 
vasıtasıyla ayakla kontrol sağlayan bir sistem kurduk, tuvaletlerde 
ise kapılar için otomatik el sensörü kullanıyoruz. Ayrıca maske ve 
eldiven atıkları için alışveriş merkezimizin çıkış noktalarına özel tıbbi 
atık kutuları yerleştirdik.”

AVM içinde sadece müşterilerin değil çalışanların güvenliği ve sağlığı 
için de önlemler alındığını hatırlatan Hoşten, “Çalışanlarımızın 
sağlığı önceliğimiz... Bu amaçla iş kıyafetleri ve kişisel hijyenin yanı 
sıra alışveriş merkezimizin görünmeyen yüzü olan yemekhane, 
giyinme odaları ve dinlenme odaları gibi tüm alanlarda da çalışma 
arkadaşlarımız için gereken tüm önlemleri aldık” dedi.

TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü 
GÖZDE HOŞTEN



Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal 
Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi; sağlık ve güzellik 
alanındaki yılların birikimine sahip uzmanlar ve hekimlik 
sorumluluğunu birleştirerek Antalya’da benzeri olmayan 
bir konsept ile ayrıcalıklı hizmet vermeye devam ediyor.

VENÜS NATURAL LIFE / SUNA DUMANKAYA
ANTALYA DOĞAL GÜZELLİK VE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
özel uygulama üniteleri ile adından söz ettiriyor…

Çağlayan Mah. Barınaklar Blv. 
76 A 07230 Muratpaşa/Antalya

\\ CITYADVERTORIAL

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı kalmak için; bütüncül tıbbi yaklaşımla çok 
özellikli ve etkili sonuçlar alınan özgün çalışmalarıyla adından söz 
ettiren Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik 
Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde klasik mezo-toksin ve hyalourinik asit 
gibi klasik yaklaşımlar bile Anti aging uygulamalarla birleştiriliyor. 
Bu sayede istenen hemen etki ile uzun vadeli kalıcı tedavi edici etki 
sağlanıyor.

LPG ile selülitlere elveda…
LPG Alianz; tıbbi çalışmalar yapılarak selülit tedavisi ve bölgesel 
incelmede etkinliği kanıtlanmış, literatüre girmiş, 25 yıldır 
kullanımda olan bir cihaz. Venüs Natural Life / Suna Dumankaya 
Antalya Doğal Güzellik Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ndeki son modeli 
ve bu yeni modelin yeni özellikleri ile hem etkinliği artırılmış hem 
de lenf drenaj, lenf ödem tedavisi, akupunktur noktaları masajı gibi 
tedavi seçenekleri uygulanabiliyor. Ve bölgesel incelme, gebelik 
sonrası ödem ve kilo verme, sıkılaşma, popo şekillendirme gibi özel 
programları da mucize niteliğinde... 

LPG Mobilift ile ameliyatsız yüz gençleştirme!
Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik Ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde mevcut olan LPG Mobilift de yine aynı 
teknolojide Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Cihazı olarak; yüz için özel 
üretilmiş benzeri olmayan tek başına bağ dokusu ve kollajen artışı 
ile yüzü gençleştiren ve tüm tedavilerle kombine edilebilen, kombine 
edildiğinde tüm tedavilerin etkinliğini belirgin düzeyde artıran 
inanılmaz bir cihaz. 

HYPOXİ METOD kısa sürede zayıflama ve sıkılaşma!
Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik Ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde bulunan HYPOXİ METOD, gerçek özel 
bir zayıflama ve vücut şekillendirme ünitesi. Türkiye’de sadece 
8 merkezde var. Dört cihazdan oluşuyor. Her cihazın ayrı ayrı 
özellikleri var. Kilo verme, bölgesel incelme ve hedefli yağ yakımı 
sağlıyor. Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal 
Güzellik Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde doktor, diyetisyen ve iki 
fizyoterapist ile birlikte yürütülen bu özel ünite çalışmaları ile 
her danışana önce analiz yapılıyor ve hangi cihazların kombine 
edileceğine karar veriliyor, sonra da beslenmesi düzenleniyor. 
Özellikle 5 günde bir beden incelmeyi garanti eden ‘Maroton 
Programı’yardımıyla zaman sorunu olanlar için kısa sürede ve acil 
durumlarda (düğün, nişan, mezuniyet gibi) hayat kurtarıcı olan ünite 
ile harika sonuçlar alınıyor…

Cilt bakımında Suna Dumankaya farkı…
Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik Ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, cilt bakımı uygulamalarında Yeditepe 
Üniversitesi’nde akademik bir kadro ve çok ileri teknoloji ile üretilen 
Suna Dumankaya ürünleri kullanılıyor. Cilt bakımı konseptinde de 
Suna Hanımın konsepti uygulanıyor. 



Türkiye’de Covid-19 vakalarının 
görülmeye başlandığı 11 
Mart tarihinden 31 Mayıs’a 
kadar ATSO’ya kayıtlı yabancı 
yatırımcı sayına 55 yeni 
firmanın daha eklendiğini 
bildiren ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin, “Antalya, 
yalnızca yabancı turistlerin 
değil yabancı yatırımcılarında 
çekim noktası durumunda. 
ATSO Sicil Müdürlüğü verilerine 
göre pandemi sürecininyabancı 
yatırımcıyı yavaşlattığını ancak 
durduramadığını görüyoruz. 
Pandemi sürecinde 55 yeni 
yabancı ortaklı firma Odamıza 

kayıt oldu, başka bir ifadeyle yaklaşık her iş gününde 1 yeni kayıt 
yapmışız. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yarısı olsa da 
böylesineolağanüstü bir dönemde bile Antalya’nın cazibesininyabancı 
yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini görmek kentimize duyulan güveni 
gösteriyor, bizleri mutlu ediyor” dedi.

Yabancı yatırımcı sayısı 4 bini geçti
Antalya’yı “Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi” olarak tanımlayan 
Davut Çetin, “Yeni kayıtlarla birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
üyesi yabancı ortaklı işletme sayısı 4002 oldu. Yani, İstanbul’un 
ardından 2. sıradayız.
Antalya, ülkemizin tarım ve turizm başkenti. Yat üretiminde dünya 
markası olmuş bir serbest bölgemiz var. İnşaat sektörü, çevreci 
duyarlılığa sahip sanayi sektörü müthiş cazibe barındırıyor. 
Dolayısıyla bu kentin yatırımcıların ilgi odağı olmasını doğal 
karşılıyoruz” dedi.

Pandemi döneminde 24 ülkeden 55 yeni işletme 21farklı 
sektörde faaliyete başladı
Pandemi döneminde açılan firmalar hakkında da bilgiler veren ATSO 
Başkanı Davut Çetin, “24 farklı ülkeden ortaklığı bulunan 55 yeni 
işletme pandemi döneminde üyemiz oldu. Bu dönemde Antalya’ya en 
çok ilgiyi İran, Rus ve Alman ortaklı firmalar gösterdi. Verilerimize 
göre pandemi sürecinde İran ve Rusya’dan 9 yeni şirket kuruluş kaydı 
yaptırırken, Almanya’dan 7 firma Antalya’da faaliyete başladı. Bu 
ülkeleri 4 firma ile Ukrayna, 3’er firma ile Kazakistan ve Hollanda, 
2’şer firma ile de Ürdün ve Fransa takip etti. Ayrıca, Kolombiya, 
Nijerya, Katar, Filistin, ABD, Azerbaycan, Suriye, Pakistan, İsveç, Çin, 
Irak, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Türkmenistan 
ve İtalya’dan da yeni yatırımcılar kentimizde ticari faaliyetlerini 
yürütmeye başladılar.
Pandemi döneminde yapılan yabancı ortaklı yatırımların 21 farklı 
sektörde gerçekleştiğini görüyoruz. En çok ilgi çeken sektör 6 yeni 
firma ile tarım sektörü oldu. Tarım sektörünü, destek hizmetleri, 
inşaat, bilişim, restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektörü 
takip etti. Turizmden, eğitime pek çok alanda Antalya bir çekim 
merkezi oldu” diye konuştu.

Yılbaşından bu yana Gambiya’dan Peru’ya 43 ülkeden 183 
yabancı ortaklı yatırımcı
Açıklamasında Antalya’nın 2020 yılının ilk 5 aylık dönemine 
ilişkin yabancı yatırımcı verilerini de paylaşan ATSO Başkanı 
Davut Çetin,“Antalya, çoğu pandemi krizi ile geçen yılbaşından 
Mayıs sonuna kadar uzanan dönemde 43 farklı ülkeden 183 yeni 
yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapmaya başladı.Birinci sırada 
İran ortaklı şirketler var. İlk 5 ayda 35 İran ortaklı firma kuruluşu 
gerçekleştirilirken, bunu 24 ile Rus, 20 ile Alman ortaklı firmalar 
takip etti. Üyelerimizin dağılımına baktığımızda Gambiya’dan Peru’ya 
Nijerya’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanından yatırımcıların 
Antalya’yı tercih ettiklerini görüyoruz. İnanıyorum ki bu ilgi 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami 
bölgesinde yapılacak yatırımlar konusunda bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılması 

planlanan öncelikli alt yapı çalışmaları hakkında bölgedeki muhtar 
ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,Yarbaşçandır 
Mahallesi’nde 5 bin metrekare tarlada yıllardır süregelen 
Çandır fasulyesi ekimine bu yıl da başladıklarını açıkladı.Esen, 
“Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem 
de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda üretim 
yapmaya devam ediyoruz” dedi. 

Pandemi, yabancı yatırımcıyı durduramadı

Çandır fasulyesi toprakla 
buluştu

\\ 
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Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare 
tarlada Çandır fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat 
dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Ülkemizde üretimi neredeyse 
durma noktasına gelen Çandır fasulyesine yeniden hayat veren Konyaaltı 
Belediyesi, fasulyenin coğrafi işareti çalışmalarında da sona gelindiğini 
duyurdu. 
“Bölgemizde yetişen Çandır fasulyesi, lezzeti ve besin değeri açısından 
ülkemizde önemli bir yere sahip” diye açıklama yapan Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen, “Kurufasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve 
ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde 
yok olma noktasına geldi. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi 
teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda 
Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Bu yılda Çandır fasulye ekimine 
başladık. 3-4 ay içinde hasat edeceğiz. Eğer şartlarda sıkıntı olmazsa 
elde ettiğimiz ürünü de Çandır Kuru Fasulye Şenliği’mizde yemek olarak 
hemşerilerimize ikram ediyoruz” dedi.
Bu fasulyeninTürkiye’nin aranan lezzetlerinde olduğunu ifade eden 
Semih Esen, “Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar 
ilçemizde yetişen Çandır fasulyesini aramakta ve bu tadı müşterilerine 
sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda her yıl ortalama 
500 kilo fasulye üretimi yapmaktayız. Sürdürdüğümüz teknik 
çalışmalarla ürün miktarını daha da artırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde büyük bir özveri ile 
çalışmalarına devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, online uygulamaları ile 
bu süreçte de müşterilerinin hayatını kolaylaştırdı. Pandemi öncesinde toplam 
abonelik işlemleri içinde payı yüzde 1,8 olan online abonelik oranı Mayıs sonu 
itibarıyla yüzde 9’lara kadar çıktı. Bu dönemde ödemelerini otomatik talimatla 
yapanların oranı da arttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni 
hayvan türlerini ağırlamaya başladı. 1 Haziran itibarıyla 
tekrar kapılarını ziyaretçilere açan Hayvanat Bahçesi 
ailesine bu süreçte Babun, Vulture ve Avrupa muflonu 
gibi 6 farklı türden 16 yeni üye katıldı. 

Kovid-19, 
online abonelik 
işlemlerinin payını 
yüzde 9’lara çıkardı

Ziyarete açılan 
Hayvanat Bahçesi 
yeni türleri ağırlıyor 
6 farklı türden 16 
sevimli dost 

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği 
yapıyor. Doğa ile iç içe, hayvanlara geniş yaşam alanı sunan hayvanat bahçesi en yeni 
ve sevimli üyeleri ile zenginleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 70 gün kapalı kalan 
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, normalleşme kararıyla birlikte 1 Haziran’da 
tekrar açıldı. Kapalı olduğu süreçte bakıma alınan hayvanat bahçesi ailesine bu süreçte 4 
tane Mısır Akbabası olarak bilinen vulture, 3 Avrupa muflonu, 3 koypu, 3 kuyruksüren, 2 
lemur ve 1 babun dahil edildi. 

Doğada sık görülemeyen ilginç türler 
Ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek ve doğada görmedikleri türleri göstermek istediklerini 
ifade eden Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Hayvan türü ve sayılarını arttırmak istiyoruz.  
Özellikle tek olan hayvanların eşlerini bulmak istiyoruz. Vatandaşların ilgisini çekebilecek 
hayvanları bulmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’deki mevcut hayvanat 
bahçeleriyle görüştük Bursa, Eskişehir ve Polonezköy hayvanat bahçelerinden bizde 
bulunmayan vultrin, kuyruksüren ve koypunun da aralarında bulunduğu yeni türleri 
hayvanat bahçemize kazandırdık. 1 Haziran itibarıyla yeni türlerle kapılarımızı açtık. 18 
yaş altındaki vatandaşlarımız hayvanat bahçemizi velileri nezaretinde gezebilecek” dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde çalışanları ve müşterileri için her türlü koruma 
tedbirini alarak faaliyetlerine kesintisiz devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, 
bu zorlu süreçte online uygulamaları ile evde kalan müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırdı. Müşteriler bu süreçte tüm iletişim kanallarından ‘işlemlerini 
evden çıkmadan, online kanallardan gerçekleştirmeye’ davet edildi. Evde kalan 
vatandaşların online uygulamalara yönelmesi ile pandemi öncesinde yüzde 
1,8’lerde olan online abonelik işlemlerinin payı Mayıs sonu itibarıyla yüzde 9’lara 
ulaştı.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 1,8 milyondan fazla aboneye görevli tedarik şirketi 
olarak hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, özveriyle çalışan personeli 
ile Kovid-19 pandemisi sürecinde de müşterilerinin yanındaydı. CK Enerji 
Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, abonelik başlatma ve sonlandırma 
işlemlerinin şirket web sitesi, CK Akdeniz mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden 
hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığını anımsatarak “Teknolojiye yaptığımız 
yatırımlarla müşterilerimize online kanallardan hizmet veren altyapımız zaten 
mevcuttu. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın evde kaldığı bu dönemde biz 
bu hizmetlerimizi onlara bir kez daha anımsatmış olduk. Bu dönemde online 
abonelik işlemlerinin toplam abonelik işlemleri içindeki payı yüzde 9’lara kadar 
ulaştı. Hedefimiz bu oranları çok daha yukarıya çekmek” dedi.



Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon 
Airlines, 26 Haziran itibariyle Avrupa’dan Antalya’ya ve 
Anadolu’nun diğer 11 şehrine uçuşlarına başladı. Corendon 
Airlines’ın Düsseldorf – Antalya seferini gerçekleştiren XC 
5804 uçuş kodlu uçağı 130 yolcusu ile Fraport TAV Antalya 
Havalimanına 27 Haziran 2020 saat 00:20’de iniş yaptı. Bir 
havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Corendon’un 
sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir 
şekilde indiler.

İbradı Belediye Başkan’ı Serkan Küçükkuru, Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) ‘ndan Altın Beşik Düğmeli Otel projesine hibe 
desteği alamadı. İbradı Belediye Başkan Serkan Küçükkuru Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulundan hibe desteği 
verilmemesine rağmen Altınbeşik Düğmeli Otel’i inşaatını İbradı 
Belediyesinin imkânlarıyla ve hemşerilerinin destekleriyle bu yaz 
sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.

Corendon Airlines Antalya 
Havalimanı’na Sezonun İlk 
Yolcularını İndirdi!

BAKA’dan Hibe 
Alamayan, Altınbeşik 
Düğmeli Otel Bitiyor
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Fraport-TAV Antalya Havalimanı’nın aldığı önlemler eşliğinde 
güvenli bir şekilde otobüs ile geldikleri terminale termal kameradan 
geçerek giriş yapan yolcuların Corendon Airlines ve Antalya 
Havalimanı’nın aldığı Korona virüs tedbirlerinden memnun olduğu 
gözlemlendi. 

Ortak Girişimlerle Türkiye’ye Yolcu Trafiğinin Artacağına 
İnanıyoruz!
Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “Bilindiği üzere 
Almanya’nın 31 Ağustos 2020’ya kadar uzattığı AB ülkeleri 
destinasyonlara uygulanan seyahat uyarısının daha erkene 
çekilmesi için hem havacılık hem turizm hem de Hükümetimiz 
nezdinde girişimler devam ediyor. Biz de bu doğrultuda Avrupa’dan 
Türkiye’ye uçuşlarımızı 26 Haziran itibari ile başlattık. Türkiye’nin 
güvenli olduğuna inanıyor, tüm yurtdışıtanıtım çalışmalarımızda 
uçuştan başlayarak havalimanlarımız ve otellerimizde alınan 
önlemlerin altını çizmeye önem veriyoruz.  Bakanlığımızın yoğun 
havaalanlarında Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını ve 

Başkan Küçükkuru yaptığı açıklamada, “Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Sayın Antalya Eski Valisi Münir 
Karaloğlu Başkanlığında Altınbeşik Düğmeli Otel’i için istediğimiz 
hibe desteğini alamamakta, her şey İbradı ilçemiz için kollarımız 
sıvadık. 

Bu yaz sezonunda ilçemize gelecek yerli ve yabancı turistlerimize 
konaklama imkânı sağlayacak Altınbeşik Düğmeli Otel’imizi kendi 
imkânlarımızla bitirme çalışmalarına başladık. Altınbeşik Düğmeli 
Otel’imiz 28 Odalı olup, Otantik taşlarla inşa ediyoruz. Altınbeşik 
Düğmeli Otel inşaatında bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimizle 
birlikte en kısa zamanda yaz sezonuna yetişmeye çalışıyoruz. 
Otelimiz bittiğinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere 
test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme 
olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda 
trafiğimizin ve doluluğumuzun artmasını planlamakta ve 
hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu. 

Corendon Airlines’dan Türkiye’de Tatili Güvence Altına 
Alan Uygulamalar
Karaer, ayrıca bu sezonda Türkiye turizmine destek vermek amacıyla 
uyguladıkları diğer projeleri de aktardı. Karaer, “Corendon Airlines 
olarak Alman turistlerin Türkiye’de güvenle tatil yapabilmeleri için 
bir hizmet daha geliştirdik. Türkiye’de tatili esnasında Korona virüse 
yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines’dan 
olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri 
götürüyor, ayrıca bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman 
ülkelerine dönme esnekliği tanıyoruz. Yine bir diğer uygulamamız 
“Biletin Güvende” kampanyası ile misafirlerimize esnek rezervasyon 
imkanı sağlayarak yolcularımızın biletlerine güvence veriyor, bizden 
bilet alan yolcularımıza uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar 
erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme 
olanağı sağlıyoruz.” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Sürdürülebilir 
Enerji Haftası kapsamında düzenlenen çevrimiçi 
panelde yürütmekte olduğu MAtchUP Projesi ile 
Antalya’yı temsil etti. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy 
Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve 
Kreşi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan 
Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çalışan 
annelerin her zaman yanındayız.” dedi.

Büyükşehir MAtchUP ile 
Antalya’yı temsil etti 

Kepez 4. kreşine 
kavuşuyor 

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında düzenlenen 
çevrimiçi panelde; Milano, Utrecht, Üsküp, Antalya ve Londra şehir 
liderleri ve uzmanlarının katılımıyla, iklim tarafsızlığı ve yeşil 
toparlanma için en etkili girişimleri üzerine konuşmalar yapıldı. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, panele Valensiya ve Dresden ile 
birlikte 3 uygulayıcı şehrinden biri olduğu Akıllı Şehir Projesi 
MAtchUP ile katıldı. 

Panelde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Şehir Plancısı ve Başkan 
Danışmanı Yusuf Alper Gökçay konuşmacı olarak yer aldı. Gökçay, 
Antalya’da gerçekleştirilen ve planlanan doğa dostu, çevreci projeler 
hakkında bilgi verirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmekte 
olduğu Avrupa Birliği Ufuk 2020 Akıllı Kentler ve Toplumlar, 
MAtchUP Projesi’ni ve proje aksiyonlarını anlattı.

Yenilenebilir enerji projeleri 
Alper Gökçay, “MAtchUP Projesi kapsamında Antalya’da 
gerçekleştirilen proje aksiyonları enerji, ulaşım, akıllı kent sistemleri, 
vatandaş katılımı çözümleri olmak üzere 4 ana başlıkta buluşuyor. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yaptığı yatırımlarla yerel yönetim olarak Avrupa’da öne çıkan 
şehirler arasında” dedi.

Güneş Enerjisi santralinde üretilen enerji ile sulama kooperatiflerinin 
enerji ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Gökçay, Kızıllı LFG Enerji 
Santrali’ndeki biyo kütleden yılda yaklaşık 120 milyon kWh elektrik 
üretildiğini ve 11 ilçeden toplanan katı atıkların enerji üretmek 
için bertaraf edildiğini kaydetti. Alper Gökçay, kamusal aydınlatma 
sisteminde kullanılan aydınlatma armatürlerinin LED sistemlerine 
dönüştürülerek, yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandığını aktardı.

Kepez Belediyesi’nin Erenköy Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca 
Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin yapım çalışması hızla sürüyor. 
Kaliteli eğitimi, güvenli ortamı ve sosyal imkânlarından dolayı 
Antalyalılar tarafından ilgi gören Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi 
ve Kreşi’nin şubeleri her geçen gün daha da artıyor.  Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü,  Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki 420 m2 
büyüklüğündeki tek katlı binada devam eden kreş çalışmalarını 
inceledi. Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve 
Kreşi’nin devam eden çalışmaları hakkında Kepez Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı. 

Çocukların okul öncesi eğitimlerine önem veren bir belediye 
olduklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızı çok 
seviyoruz. Çalışan annelerin her zaman yanındayız.” dedi. Nasreddin 
Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinin 6 yıl önce açıldığını dile 
getiren Başkan Tütüncü, “ Kreşlerimiz, bütün Antalya’nın dikkatle 
takip edilen son derece güzel eğitim veren bir kurum olarak kendini 
ispatladı. Kreşlerimiz, şimdi yeni şubelerle büyüyor. Erenköy 
Mahallemize de harika bir kreş kazandırıyoruz.  Erenköy’ün 
çocuklarına, Erenköy’de çalışan annelere önümüzdeki eğitim yılından 
itibaren hizmet verecek olan bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun.” diye 
konuştu.



Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde 
açılan meslek-sanat ve hobi kurslarında eğitim yeniden başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın tarihi kent 
merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan online müzik yarışmasının bir 
yıla yayılacak maratonunun 6 Temmuz’da başlayacağını söyledi. 
Başkan Uysal, Türkçe poptan, caza ve Türk Halk Müziğine 6 
farklı müzik türünde 14 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel 
müzisyenlerin katımına açık yarışmasının Türkiye’nin ilk 
dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden 
gerçekleşeceğini belirtti.

Konyaaltı’nda kurslar 
kaldığı yerden başladı

Kaleiçi Müzik Yarışması 
başlıyor
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Korona virüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla 
online platformlar ve sosyal medya kanallarıyla her ev bir konser 
mekanına dönüşürken Antalya’da da Muratpaşa Belediyesi, bu 
sanatsal üretimi desteklemek için tüm süreçlerin internet ortamında 
gerçekleşeceği müzik yarışması düzenliyor. Antalya’nın tarihi kent 
merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan ve birincilerin de 1 hafta Kaleiçi 
tatili kazanacağı yarışma bir yıl boyunca devam edecek. Belediye 
Başkanı Uysal, Kaleiçi’nin Antalya’nın en önemli tarihsel ve kültürel 
değeri olduğunu belirterek bu yarışmayla amaçlarının başta müzik 
olmak üzere bu tarihi kent merkezinin adının sanatla, sanatsal 
üretimlerle yan yana gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. 

Kaleiçi Müzik Yarışması’nın iki ayda bir farklı müzik kategorilerinde 
gerçekleşecek online bir yarışma olacağını belirten Başkan Uysal, 
bir yıl sürecek maratonun 6 Temmuz’da Türkçe pop müzikle 
başlayacağını söyledi. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve 
üzeri amatör ve profesyonel müzisyenlerin vokal ya da grup olarak 
katılabileceğini belirten Başkan Uysal, yarışmada tüm süreçlerin 
Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com 
üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.  

Kovid19 tedbirleri kapsamında 14 Mart 2020 tarihiyle ara verilen 
KONSEM kurslar,normalleşme sürecinde alınan tedbirler sonrası 
yeniden başladı. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi ve Halk 
Eğitim Merkezi işbirliğiylefarklı alanlarda açılan kurslarda telafi 
dersleri veriliyor. Yeni normal süreçte 63 kurs verilecek. Mart-
Haziran döneminde yarım kalan derslerin 5’te biri oranında 
telafi eğitimi olacak. Kurslara gelen kursiyerler, ateşi ölçüldükten 
sonrasınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafeyi 
gözetenkursiyerler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 6 Temmuz’da Türkçe pop müzikle 
başlayacak Kaleiçi Müzik Yarışması’nda bu kategoride başvurular 
12 Temmuz’a kadar devam edecek. Yarışmanın bu bölümünde en 
iyilerin belirlenmesinin ardından 7-13 Eylül’de rock, 2-8 Kasım’da 
Türk Halk Müziği performanslarının en iyileri belirlenecek. 2021’de 
ise yarışma 11-17 Ocak’taelektronik müzik, 15-21 Mart’tacazla devam 
edecek ve Kaleiçi Müzik Yarışması’nda ilk yıl 10-16 Mayıs’ta rap 
müzikle sona erecek. 

Detaylar komsumeclisi.com’da kısa bir süre sonra ilan edilecek 
yarışmaya konser, bar, düğün gibi etkinliklerde kaydedilen 
performanslar, klipler, fotoğraflar ya da çeşitli görüntüler üzerine 
kaydedilmiş şarkılar, birkaç şarkıdan oluşan kolajlar kabul 
edilmeyecek. 
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, çalışmalarını Youtube’a 
#kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtownhashtagleriyle yükleyip 
komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmalarının yeterli 
olacağını belirten Başkan Uysal, oylamanın da komsumeclisi.com’dan 
yapılacağını belirtti.



Başkan Hakan Tütüncü, projesi ve tefrişatıyla 
örnek bir eser olan ve söz verdikleri tarihten 
önce yapımını tamamladıkları Pir Sultan Abdal 
Cemevi’nin anahtarını, Alevi hemşerilerine 
teslim etti.

Kepez’den anahtar 
teslimi cemevi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alevi hemşerilerine verdiği 
cemevi sözünü kısa sürede yerine getirdi. Kepez Belediyesi, Altınova Orta 
Mahalle’deki cemevinin yapımını, iç tefrişatı da dahil olmak üzere söz 
verilen tarihten önce tamamladı. Belediye meclisi kararıyla ünlü Alevi 
halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın isminin verildiği cemevinin anahtarının, 
Alevi derneklerine verilmesi amacıyla temsili bir tören düzenlendi. 

Cemevinin anahtarı teslim edildi 
Başkan Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada Pir Sultan Abdal 
Cemevi’nin yapımını söz verilen tarihten önce tamamlamalarından 
dolayı belediye bürokratlarına, yüklenici firma yöneticilerine ve 
çalışanlarına teşekkür etti. Tütüncü, pandemi süreci sona erdikten 
sonra cemevinin resmi açılışını yapacaklarını ve buradaki ilk Ceme de 
katılacağını söyledi. 

Anahtar dernek başkanlarında 
Başkan Tütüncü, daha sonra , “Cemevimiz, hemşerilerimize, canlarımıza, 
Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”  sözleriyle 
cemevinin anahtarını,  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova 
Şube Başkanı Adnan Arslan ile Antalya Tahtacıları Kültür, Eğitim, 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ’a teslim 
etti. 

Türkiye’ye örnek bir cemevi  
Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak 
arasında 6 bin m2 alan içerisinde inşa edildi. Cemevinin 1400 m2 kapalı 
alanı, 300 m2 yarı açık alanı bulunuyor. 

Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 m2 Cem Odası, Dede Odası, 
Yemekhane, Cenaze Namazı Yeri, Başkan Odası, Gençlik Komisyonu 
Odası, Kadın Komisyonu Odası, Tahtacılar Derneği’ne tahsis edilen bir 
oda ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. 300 m2 yarı açık alan da ise 
cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin 
çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin m2 büyüklüğünde yeşil 
alan düzenlemesi de yapılacak.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son bir yılda 
Konyaaltı’na 17 park kazandırdıklarını söyledi. Esen, 
“Parklarımızın hiçbiri için özel açılış yapmadık. Açılışa 
harcayacağımız bir lirayı bile başka alanlarda vatandaşımızın 
yararına harcıyoruz” dedi

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları, korona virüs salgını 
kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla kapılarını 
kursiyerlerine açtı. 

Konyaaltı’na 1 yılda 17 
park kazandırıldı

Kepez’in sanat ve meslek 
kursları açıldı 
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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs(Covid-19) salgınına 
karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Antalya Kepez 
Meslek Eğitim Kursları’na (AKMEK), geçici süreyle ara 
verilmişti. Pandemide kontrollü normalleşmenin başlamasıyla 
birlikte AKMEK’in kapıları yeniden kursiyerlere açıldı. 
Meslek, sanat, bilgisayar, yabancı dil, sosyal ve kültürel olmak 
üzere 5 farklı alanı ve onlarca branşı kapsayan kurslar, 20 
merkezde kursiyerlerine hizmet veriyor. Kültür gezileri, sağlık 
taramaları ve çeşitli alanlardaki seminerlerle de hanımlara 
sosyalleşme imkanı sunan kurslar, girişimci hanımlarında 
önünü açıyor. Her yıl binlerce kişiye yetenek geliştirme imkanı 
sağlayan AKMEK, kursiyerlerinin yıl boyunca el emeği ve göz 
nuru ile yaptığı eşsiz eserleri de ‘Narin Eller, Nadir İşler’ adıyla 
düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırlarında park ve yeşil alan çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.Koronavirüs salgını nedeniyle park 
alanlarının geçici süre hizmete kapatıldığı dönemde, Konyaaltı 
Belediyesi bir yandan yeni park çalışmalarına hız verirken, bir 
yandan da mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi,1 Nisan 2019 tarihinden 
itibaren Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde 17 yeni park ve yeşil 
alanı hizmete açtı. Bu çalışmalarda ilçe sınırlarına 45bin metrekare 
yeşil alan daha kazandırıldı.Modern park alanları, oyun grupları 
ve engelli vatandaşlarında rahatlıkla kullanabileceği park alanları 
büyük beğeni topladı.Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 
ilçede park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerini 
söyledi. Başkan Esen, “Son bir yılda Konyaaltı’na 17 yeni park 
yaptık. Ailelerimizin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği alanlar 
oluşturuyoruz. Konyaaltı’nda yeşil dokuyu koruyarak, kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını büyütmek için çabalıyoruz. Yaptığımız 
parkları sessiz sedasız yurttaşlarımızın kullanımına açtık. Hiç birine 
özel açılış yapmadık. Bizim harcadığımız her bir lira vatandaşın 
parasıdır. Park açılışı yaparken harcayacağımız parayla farklı 
hizmetler yerine getirebiliriz. Yaptığımız parklar insanlar tarafından 
kullanılınca, insanların mutluluğunu gördükçe bu bizim için 
açılış gibi oluyor. Güle güle kullansınlar, çocuklarıyla mutlu anlar 
yaşasınlar. Hepimizin amacı yeşili bol bir Konyaaltı’dır” dedi.



Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, 2019’da topladığı bin 
910 kilogram atık ampul ve floresanla, Aydınlatma Gereçleri 
İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) her yıl açıkladığı ‘e-atıklarda 
fark yaratan belediyeler’ arasında aydınlatma ekipmanları 
kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Antalya OSB Yönetimi, Bölge firmalarının çalışanlarına yüz 
koruyucu siperlik ile yıkanabilir kumaş maske dağıttı. 

Muratpaşa’ya bir 
birincilik daha

Antalya OSB yönetimi fabrikalara siperlik 
ve maske dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik 
eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan AGİD 
tarafından 2019’un e-atıklarda fark yaratan belediyeleri belirlendi. 
AGİD’in işbirliği yaptığı 49 belediye arasında yaptığı değerlendirme 
sonucunda, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, aydınlatma 
ekipmanları atık elektrikli ve elektronik eşya kategorisinde topladığı 
ampul ve floresan miktarıyla birinci oldu. 

AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, atık yönetimine ve doğayla 
uyum içinde yaşamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu 
belirterek, “Elektrikli ve elektronik atıklarla ilgili farkındalığın 
arttırılmasıyla verimli ve sürdürülebilir atık toplama sisteminin 
oluşturulmasına verdiğiniz katkı ve özverili çalışmalarınız için 
teşekkür ederiz” sözleriyle Muratpaşa Belediyesi’ni kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, floresan lambalar içerdikleri 
cıva buharı sebebiyle, ömürlerini tamamladıklarında uygun şekilde 
toplanmadığı takdirde çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğine 
dikkat çekti. Ampul ve floresanların ömrü tükendiğinde çöpe atılması, 
kırılması ya da patlaması sonucunda içeriğinde bulunan ağır metalin 
serbest kalarak havaya dağıldığının altını çizen Başkan Uysal, havaya 
karışan cıvanın da soluma, deri yolu veya yiyeceklere tutunarak 
vücuda girebildiğini belirtti.  Başkan Uysal, ömrü tükenen lambaların 
bu nedenle güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koronovirüs 
salgının yayılmasını engellemek ve bölge çalışanlarını hastalıktan 
korumak için bedelsiz olarak dağıttığı 150 bin cerrahi maskeye ek 
olarak 12 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik ile 25 bin adet 3 katlı, 
kumaş, yıkanabilir maske temin ederek Bölge firmalarına dağıtıma 
başladı. Üretimi, Antalya OSB katılımcısı Ral Tekstil, En-El-Sa 
Endüstriyel ve Anadolu Reklam firmaları tarafından yapılan siperlik 
ve maskeler yine bedelsiz olarak çalışanların kullanımına sunuldu. 

Firmalara destek
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde pozitif vakaya rastlanmaması 
için başta Bölge Yönetim Kurulu olmak üzere tüm sanayicilerin 
büyük bir gayret gösterdiğini belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bahar, “Mart ayından bu yana hem koronavirüsle hem 
de koronavirüsün yol açtığı ekonomik sorunlarla mücadele ediyoruz. 
Aldığımız önlemler ve hassasiyetimiz,koronavirüsün Antalya OSB’ye 
ulaşmasını engelledi. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış pozitif 
bir vakamız yok. Olmaması için de büyük gayret gösteriyoruz. 
Çalışanlarımızdan da özellikle kendilerini ve sevdiklerini düşünerek 
hareket etmelerini, önlemlere harfiyen uymalarını bir kez daha rica 
ediyoruz. Çalışanlarımıza dezenfektan, maske, siperlik gibi kişisel 
koruyucu ekipman sağlanmadığı takdirde istenen sonuçların elde 
edilemeyeceğinden hareketle, sanayicimize tedarik konusunda 
dagerekli desteği vermeye devam ediyoruz” dedi. 



Korona Kahramanlarına Destek 
Fonu’nun Kapsamı Genişliyor.
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TEV Korona Kahramanlarına Destek 
Fonu kapsamında verilecek olan 
eğitim bursu, desteğin artması 
nedeniyle Korona virüs nedeniyle 
hayatını kaybeden insanların tümünü 
kapsayacak şekilde genişletildi. Başta 
sağlık çalışanlarının çocukları olmak 
üzere, bu nedenle hayatını kaybeden 
ihtiyaç sahibi insanların çocuklarına 
verilecek olan bursla, proje büyük bir 
iyilik hareketine dönüştü.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), tüm dünyanın 
ve ülkemizin mücadele ettiği korona 
virüs (Covid-19) salgınında hayatını 
kaybeden sağlık çalışanlarımızın 
çocuklarına burs tahsis etmek 
için hayata geçirdiği TEV Korona 
Kahramanlarına Vefa Fonunu 
oluşturdu. Bu fonla öğrencilere eğitim 
hayatları boyunca destek olmayı 
hedefleyerek “Korona kahramanlarına 
destek, çocuklarına gelecek” sloganıyla 
bir proje başlattı. 
Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat 
Kolonisi de “Bulaşıcı Olan İyiliktir.” 
isimli bir sanat projesiyle yola 
çıktı. Her yıl geleneksel olarak 
yaptığı Cumhuriyet Sergilerini bu 
projeyle birleştirdi ve sanatçılara 
destek çağrısında bulundu. 
Eserlerin satışından elde edilecek 
gelirin tamamının TEV Korona 
Kahramanlarına Vefa Fonu’na 
aktarılacağını açıkladı.

İki kurumun birlikteliğiyle proje çığ gibi büyüdü, kapsamının 
genişletilmesiyle daha çok öğrenciyi kucaklaması gündeme geldi. 

Yıllardır sanata ve sanatçıya desteğiyle bilinen Portakal Çiçeği Sanat 
Kolonisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin projeyle ilgili olarak; 
“Çok önemsediğimiz bu proje kapsamında sanatçılara çağrımız var. 
Tüm sanat camiası olarak elimizi taşın altına koyalım, sanatçılarımız 
birer eserle projemize katılsın, biz de, gelenekselleşen Cumhuriyet 
Sergilerimizi bu yıl bu projeyle birleştirelim. Sergideki satışlardan 
elde edilecek gelirin tamamını da, sağlık çalışanlarının geride 
bıraktığı çocuklarının eğitimine burs olarak aktaralım istedik. Bu 
kahramanların çocuklarının eğitimine destek olmak için TEV’ le 

işbirliği yaptık ve “Bulaşıcı Olan İyiliktir.” projesiyle yola çıktık. 
Projemizi destekleyen sanatçı dostlarımıza ve sponsorlarımıza 
teşekkürü borç bilirim. ” dedi.

Art Boya, Ponart, Piece of Art News, dermoskin, Wom Bilişim, ve Art 
Contact- İstanbul, projenin sponsorlarındandır. UPSD ve Piece of Art 
Store da projeye destek vermektedir. 
Projenin detayları ve başvuru için www.portart.org sitesini ziyaret 
etmek gerekmektedir.
Bulaşıcı olan iyiliktir, gün, destek ve dayanışma günüdür. Tüm 
sanatçıların katılımıyla büyüsün, güçlensin ve bu salgın günlerine 
damgasını vuran bir proje olsun.
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Jumbo tasarımları 
ve kalitesi ile her 
zaman farkını ortaya 
koyan, asalet dolu 
sofraların baş tacı 
olan ürünleriyle yaz 
aylarında da sofralara 
elegan bir görünüm 
kazandırıyor.

YAZIN RUHUNU 
YANSITAN RENGARENK 
PİKELER...

ZARAFET YAZ 
SOFRALARINA 
TAŞINIYOR 

TEKNEDE VE SAHİLDE 
KEYİFLİ ANLAR!

Devrim yaratan teknolojileri ile en stil sahibi 
tasarımları birleştiren Columbia’nın teknede ve sahilde 
geçireceğiniz her anı daha keyifli hale getirecek PFG 
Koleksiyonu ile tanışın!

Denizde ve doğa yürüyüşlerinizde yüksek konfor sağlayan 
PFG Koleksiyonu, yaz aktivitelerinizde sahilin ve güneşin 
tadını çıkarmanızı sağlıyor.
Denizde keyifli aktivitelerde konfor sağlayan LOW 
DRAG™ PFG ayakkabılar Omni-Grip™ teknolojisi ile 
ıslak zeminlerde bile sağlam tutuş sağlıyor. Techlite™ 
teknolojisi ile yüksek enerji dönüşümü sağlarken Blood ‘n 
Guts™ teknolojisi ile su ve lekelere karşı koruma sunuyor. 
Bakteri üretimini engelleyen antibakteriyel koruma 
sağlayan Tamiami™ II gömleğin özellikleri saymakla 
bitmiyor. Omni-Wick™ teknolojisi ile yırtılmaz kumaş 
özelliği sunan bu gömlek Omni-Shade™ teknolojisi ile 40 
faktör güneş koruması sağlıyor. Havalandırma özelliği, 
katlanarak kısalabilir kollar ve olta çubuğu tutucu 
özellikleri ile tekne aktivitelerinizin konforunu arttırıyor.

Modern ve kaliteli tasarımlarıyla ev tekstilinde moda algısı yaratan 
Cotton Box, yaza özel hazırladığı Garden pike takımı kullanıcılarına 
konforlu bir uyku sunuyor. Yüzde yüz pamuk ranforce içeriği ve 
hava geçirgenliği yüksek kumaş dokusu sayesinde yaz gecelerinde 
terlemenin önüne geçen tasarımlar, uykuyu daha keyifli hale 
getiriyor.Üretim sürecinde kimyasal hiçbir maddeye yer vermeyen 
ve tasarımlarını özenle hazırlayan marka, kullanıcıların sağlığını da 
koruma altına alıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ev tekstilinin vazgeçilmezi pike 
takımları yatak odalarında yerini alıyor. Cotton Box, Gardenpike 
takımı ile yazın tüm enerjisini evlere taşıyor. Mavinin, morun, 
turkuazın ve pembenin en güzel tonlarını mis kokulu çiçeklerle 
buluşturan tasarımlar, yatak odalarına yepyeni bir ruh katıyor. 

Jumbo New Line 61 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı düz beyaz rengiyle 
sade ama tarz sahibi sofra tasarlayanların gözdesi oluyor. Jumbo 5400 
ve Jumbo 530012 Kişilik çatal-kaşık-bıçak Seti 72 parçadan oluşuyor. 
Yaz sofralarına lezzetli yemekler pişirmek isteyenlere Jumbo 
pişirme gruplarında çok sayıda şık seçenek sunuyor. Jumbo Zigana 
JapaneseRed 7 Parça İndüksiyon Tabanlı Tencere Seti kırmızı rengi ve 
granit özellikleri ile her mutfağa kolaylık getiriyor.



Cosentino’nun ultra kompakt yüzeyi 
Dekton, doğal taşların estetiği ve 
zarafetini modern evlerle buluşturuyor. 
Patagonya doğal taşından ilham alınarak 
tasarlanan “Khalo”, özgün yapısı ve 
eşsiz rengiyle lüksün göz alıcı ışıltısını 
evlerinize yansıtmanıza yardımcı oluyor.

Şıklık ve ışıltı 
evinizin tüm 
alanlarında

Evde, ofiste fincanda 
kahve demleme keyfi!

MEKANLARA 
YAZ ENERJİSİ; 
KARRE STYLE 
YAPRAK MODELİ…

Evde, bahçede, ofiste mis gibi kokan taze demlenmiş bir fincan 
kahvenin keyfi başkadır. Tchibo Filtreli Kahve Kupası ile kahvenizi 
fincanda demleyebilir, taze kahvenin kokusunu içinize çekerek 
ideal kahve keyfini çıkarabilirsiniz.

Güneşli günlerle birlikte doğa uyandı, ağaçlar da rengarenk 
çiçek ve yapraklarla hayatımıza yeniden taze bir enerji aşıladı. 
Elbette doğanın yaşadığı bu dönüşüm, dekorasyona da yansıdı. 
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic 
Life Solutions Türkiye, VİKO marka Karre Style serisinde yer 
alan yaprak motifli modeli ile mevsimin güzelliklerini mekanlara 
taşıyor. 

Dünyanın en büyük 
kuvars yüzey üreticisi 
Cosentino’nun 
ultra kompakt 
yüzeyi Dekton, yeni 
renkleriyle en lüks 
ve en modern evlerin 
vazgeçilmesi oluyor. 
Doğadaki zıt tonların 
birbiriyle rekabeti 
ile geliştirilen 
“Khalo” kendine özgü 
karakteri ile girdiği 
tüm alanlara lüksün 
ışıltısını yansıtıyor.

Taze demlenmiş kahve gerek kokusu gerekse de tadıyla kahve 
tutkunlarının tercihidir.Tchibo’nun pratik kahve seti dilediğiniz 
aromalardaki kahvenizi demlemeniz ve hemen herkese iyi hissettiren 
kokusuyla bir lezzet şöleni hazırlamanız için pratik bir çözüm 
öneriyor. 

Beyaz ve sarı renkleriyle şık görünen Filtreli Kahve Kupası bir fincan 
ve bir filtreden oluşuyor. Standart kahve filtre kağıdı ile kahvenizi 
demleyebileceğiniz filtreyi fincanın üstüne kapatıp biraz bekledikten 
sonra mükemmel kahve kokusunun eşliğinde kahvenizi keyifle 
içebilirsiniz. Kahvenin tüm aromasını ortaya çıkaran bu setle günün 
her saati, her yerde taze kahve keyfi yaşamak mümkün.

Dağılan gri bulutlarla birlikte masmavi gökyüzü ortaya çıkar ve altın 
sarısı ışıklarıyla güneş dünyayı selamlar… Yazın gelişi işte böyle 
başlar. Yeşeren ağaçlarda saklanan kuşların şarkıları henüz sabahın 
erken saatlerinde bizi güne hazırlar. Herkesin kalbini yaşama sevinci 
ve yepyeni bir hayat enerjisi kaplar. Tüm bu güzellikleri ve atmosferi 
evine taşımak isteyenler için VİKO Karre Style serisinde çok özel bir 
model var. Karre Style serisinin yaprak motifli tasarımı, mevsimin 
duygusunu yaşam alanlarına muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Yazın 
renklerini dekorasyonunuzun bir parçası haline getirerek kullanıldığı 
tüm alanlarda enerjik bir hava yaratmayı başarıyor. Karre Style’ın 
yaprak konseptli elektrik anahtarları ve prizleri, böylece mevsimi 
doyasıya yaşamanızı sağlıyor.



\\ 

\\ 

CITYVİTRİN

22

Ergoplas Yatak, kişilerde oluşabilecek 
manyetik alan sendromunun olumsuz 
etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. 
Polimer yay teknolojisine sahip olan 
yatak, özel tasarımıyla bilgisayar 
başında çalışmanın getirdiği olumsuz 
etkileri uyku esnasında en aza 
indirmeye yardımcı oluyor.

Cilde dost Philips 
Body Groom, boyun 
altındaki tüm bölgeleri 
düzeltmek ve tıraş 
etmek için tasarlandı. 
Kendi tarzınızı kolayca 
yaratabileceğiniz 
Philips Body Groom 
(BG3015/15), erişilmesi 
en zor bölgeleri bile tıraş 
ediyor ve düzeltiyor.   

Tommee Tippee, alıştırma 
bardağı ile bebeklerin 
anne göğsünden veya 
biberondan bardağa 
yumuşak bir geçiş 
yapmasına yardımcı oluyor. 
Biberon emziği ve suluk 
gibi farklı içme seçenekleri 
sunan alıştırma bardağının 
bebeklerin minik elleriyle 
rahatça kavrayabileceği 
kulpları isteğe göre 
çıkarılabiliyor.

MANYETİK ALAN 
SENDROMUNU 
AZALTMAYA
YARDIMCI YATAK 
TEKNOLOJİSİ

Bu yaz 
vücudunuza 
iyi bakın

Biberondan bardağa 
yumuşak geçiş yapın

İşbir Yatak tarafından geliştirilen viskoelastik malzemeye 
sahip Ergoplas Yatak, konfor katmanı içine yerleştirilen 
yüksek dayanımlı Polimer yaylarla destekleniyor. Bu 
özel konfor katmanları sayesinde kişinin rahatlığını 
artırmaya yardımcı oluyor. Polimer yay sistemindeki 
sertlik farklılıkları ile vücudun basınç noktalarına uygun 
tepkiler vererek omurgayla tam bir uyum sağlıyor. 
Kullanılan özel kesimli özel konfor katman yatağın 
içindeki özel yuvalara yerleştirilen patentli akıllı polimer 
yayları birbirinden bağımsız kılarak ses yapmıyor. Aynı 
zamanda yatağın bazadan kaymasını engellemek için alt 
kısmında kullanılan AntiSlip kumaş, kullanıcıya konforlu 
bir uyku deneyimi yaşatıyor. Visco rahatlığına sahip yatak, 
A, C, E vitaminli kumaş sayesinde vücudun gerekli olan 
vitaminleri almasına yardımcı olarak bağışıklık sisteminin 
düzenlenmesine de destek veriyor.

Philips BodyGroom, hipoalerjenik tıraş makinesi ve inci uçları ile 
cildin tahrișolmasını ve hassas bölgelerdeki kesikleri önlüyor. Koltuk 
altlarında, göğüs ve karın bölgesinde, kasık bölgesinde ve bacaklarda 
güvenli ve rahat kullanım sunan Philips BodyGroom; düzeltme ve 
tıraş bașlığı ile daha uzun tüyleri tek geçiște tıraş ediyor. 3, 5 ve 7 
mm›lik vücut tüyleri için 3 adet tarağa sahip Philips BodyGroom, 
yüzde yüz su geçirmezlik özelliğiyle dușta kullanılabiliyor ve kolayca 
temizleniyor. 

1 saatlik șarjla 50 dakikalık kablosuz kullanım sunan; şarj etmek, 
saklamak ve seyahatlerde kolayca taşımak için standı bulunan 
bulunan Philips BodyGroomile bu yaz tüm vücudunuzu düzeltmek ve 
tıraş etmek sorun olmaktan çıkacak.

Anne ve babaların bebeklerini büyütürken yaşadıkları yolculuğa 
uyum sağlayacak ürünler geliştiren Tommee Tippee’nin alıştırma 
bardağı gerek tasarımı gerek fonksiyonelliğiyle annelerin hayatını 
kolaylaştırıyor. Bebeklerin anne göğsünden veya biberondan bardağa 
geçiş süreci için tasarlanan ürün, 4 ay ve üstü bebeklerin kullanımına 
uygun.

2 farklı başlığı bulunan Tommee Tippee alıştırma bardağı, yumuşak 
silikon orta akışlı biberon emziği ve suluk ucu ile bebeğinizin 
yudumla içmeye alışmasına yardımcı oluyor. Süper yumuşak 
biberon emziği ve suluk ucu bebeğin hassas diş ve diş etlerine uygun 
hassaslıkta tasarlanan alıştırma bardağı, bebeklerin minik elleriyle 
rahatça kavrayabileceği, çıkarılabilir kulplara sahip. Temizlenmesi 
son derece kolay olan alıştırma bardağı, bulaşık makinesinde 
yıkamaya ve sterilizasyona da uygun. Kolayca değiştirilen 
başlıklarıyla alıştırma bardağı BPA içermiyor.
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Saç & Makyaj

Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğum; uzun süredir hem iş hem de sosyal yaşamda yakından 
tanıdığım, eşi Sevgili Sinem ile birlikte dostluğundan ve verdiği bilgilerden feyiz aldığım, Kıymetli Arkadaşım; 
Dr. Tolga Temel oldu. Bugüne kadar hem devlet kurumları hem de özel sektörde mesleğini icra eden ve 24 
yıllık hekim olan Tolga Temel, son iki yıldır Dr. Fikret Taş ve Dr. Deniz Şimşek ile birlikte, kurucusu olduğu 
Venüs Natural Life / Suna Dumankaya Antalya Doğal Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde görev yapıyor… 

Bu röportajda sağlıklı yaşam ve doğal güzellik ile ilgili çok önemli 
detaylar yer aldığı için tüm okurlarımıza kaçırmamalarını özellikle 
tavsiye ediyorum... Dilerseniz, şimdi o detaylara ve Dr. Tolga Temel ile 
hoş sohbetimize geçelim.

Aslında merkezinizde mevcut bulunan ve sizin 
gözetiminizde gerçekleştirilen birbirinden faydalı 
uygulama nedeniyle okuyucularımız seni tanıyor fakat sen 
yine de kısaca kendini hatırlatır mısın Sevgili Arkadaşım?
Tabi ki; ben 24 yıllık hekimim. Hem devlet kuruluşlarında hem de 
özel sektörde, hemen her kademede çalıştım. Hekimlik çalışmalarında 
her zaman koruyucu hekimliği önemsedim. Uzun yıllardır sağlık 
ve güzellik alanında özel sektörde çalışmaktayım. Son iki yıldır; 

Dr. Fikret Taş ve Dr. Deniz Şimşek ile birlikte kurucusu olduğum 
ve bünyesinde hizmet verdiğim VENÜS NATURAL LIFE / SUNA 
DUMANKAYA ANTALYA da çalışmalarımı sürdürüyorum.  Bu “Doğal 
Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi”nde sağlığın ve güzelliğin bir 
bütün olduğu bilinciyle; cilt sorunlarına ve estetik ihtiyaçlara da 
bütüncül yaklaşarak (sivilce sorununda bağırsağı da incelemek, leke 
sorununda hormonları da değerlendirmek, ciltte erken yaşlanma 
ve kollajen kaybı varsa gençlik aşışı ya da kollajen enjeksiyonu 
yaparken, beslenme alışkanlıklarını da araştırmak gibi) doğal, 
organik ürünlerimiz ve modern ve güvenli cihazlarımız ile 
danışanlarımızın güzelliklerine güzellik katarken cilt sağlıklarını da 
güçlendiriyoruz. Ayrıca sağlığın korunması için yapılması 

TOLGA TEMEL:DR.

Güldal'la 5 Çayı



gerekenlerden vücutta hastalık oluşturan 
faktörlerin (ruhsal sorunlar, toksinler, ağır 
metaller, flora bozuklukları, genetik ve epigenetik 
faktörler, beslenme sorunları, nefes alma 
sorunları, vb.) tespit edilmesi ve yönetilmesine; 
kronik, metabolik ve otoimmün hastalıklarda 
tedavi, beslenme ve kilo kontrolünden sindirim 
sistemi ve bağırsak hastalıklarının tedavilerine; 
nefes çalışmalarından kişiye özel egzersiz 
planlarına ve hatta günlük yaşamda evde 
ve dış ortamda hastalık oluşturan etkenlere 
kadar (temizlik malzemeleri, pişirme araçları, 
gıdalar, vb.) geniş bir yelpazede bütüncül bakış 
açısıyla hasta kabul etmekte ve okul, özel grup, 
dernek, festival etkinliklerinde danışmanlık/
eğitim hizmetleri vermekteyim.

Hazır sözü açılmışken Venüs Natural Life 
merkezindeki mevcut uygulamalardan 
bahseder misin?
Biz; Venüs Natural Life / Suna Dumankaya 
Antalya Doğal Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 
olarak; Suna Dumankaya ve benim sağlık ve 
güzellik alanındaki yılların birikimini ve hekimlik 
sorumluluğunu birleştirerek Antalya’da benzeri 
olmayan konseptimiz ile ayrıcalıklı hizmet 
vermekteyiz diyebilirim.

Merkezimizde Cilt ve estetik sorunları da dahil 
olmak üzere, vücudumuzu bütüncül bir bakış 
açısıyla ele alarak geleneksel, doğal yöntemler 
ve bilimsel klasik yöntemleri modern cihazlarla 
destekleyerek doğal güzellik ve sağlıklı bir yaşama 
dair geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

Aslında çalışmalarımızı iki başlıkta 
değerlendire biliriz: Güzellik ve estetik 
uygulamalar…

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı kalmak için; kilo 
kontrol programları, hastaysak iyileşmek ya 
da hastalığımızın optimum seviyede kalmasını 
sağlamak ile ilgili çalışmalarımız var. Güzellik ve 
estetik uygulamalarımız; diğer çalışmalarımızda 
olduğu gibi sıradan klasik uygulamaların çok 
ötesinde.

Yıllardır uygulanan ‘Bilimsel Mezoterapi ve 
Estetik’ uygulamalarını fitoterapi bilgileri ve 
bütüncül tıbbi yaklaşımla destekleyerek çok 
özellikli ve etkili sonuçlar aldığımız özgün 
çalışmalar yapıyoruz.

Bu yaklaşım bize klasik mezo-toksin ve 
hyalourinik asit gibi klasik yaklaşımları bile Anti 
aging uygulamalarla birleştirme imkanı sağlıyor. 
Bu sayede istenen hemen etki ile uzun vadeli kalıcı 
tedavi edici etkiyi de başlatmış oluyoruz.
Yüz gençleştirmede tercih edilen ameliyatsız yüz 
germe tedavilerinde ip askı ya da örümcek ağı 
yöntemlerinin öncesinde, sonrasında ve hatta 
işlem sırasında yapılan mezoterapi desteği işlemin 
sonuçlarında ve kalıcılığında gözle görülür etkiler 
oluşturmaktadır.

Son dönemde çok gözde uygulamalardan olan 
Geçlik Aşıları, Kollajen uygulamaları gibi birçok 
sorunda; leke, akne, skar, çatlak, saç dökülmesi, 

kırışıklık ve sarkmalar gibi klasik yöntemleri cihazlar ve sistemik yaklaşımlarla 
desteklediğimiz kişiye özel protokoller uyguluyoruz.

PRP-CGF (Kök hücre ) uygulamaları tek başına kullanılabildiği gibi ihtiyaca göre tüm 
anti aging ve tedavi protokollerinde de yer verilerek yapılan işin etkinliğini artırmakta 
ve bu da sonuçlara yansımaktadır.

Yine cilt bakımlarında Suna Dumankaya’nın yılların imbiğinden süzülerek gelen, 
tamamen doğal ot ve kil bakımları ve kişiye özel hazırlanan doğal karışımlarla 
yapılan bakımlar ile kimyasallara maruz kalmadan her mevsimde cilde göre bakımlar 
yapıyoruz.
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Türkiye’deki profesyonel bakım markaları içinde klinikler için 
hazırlanmış Dr. Babor Pro serisini kullanıyoruz. Özellikle leke 
ve akne bakımları anti-aging etkisi ile birleşerek harika sonuçlar 
veriyor. Antalya’da sadece bizim yaptığımız bu bakımlar gibi 
tüm uygulamalarımızda kimyasal maddelerle zehirlemeden 
güzelleştirmek temel önceliğimiz. Biliyoruz ki, cildimizin sağlığı ve 
güzelliği sağlıklı bir vücuttan geçiyor.

Cihaz uygulamalarında çok ayrıntıya girmeyeceğim. Merkezimizde; 
epilasyon hydrafacial, dermabrazyon, karbon peeling, dövme silme, 
cilt gençleştirme, leke ve cilt yenileme için kullanılan cihazların en 
yeni ve sertifikalı markalara ait modelleri var.

Ayrıca; LPG Alianz,  LPC Mobilift ve HYPOXİ ünitelerimiz mevcut.

Kronik hastalıklara bütüncül yaklaşımdan bahsediyorsun 
sık sık… Bu konuyu okuyucularımız için biraz açabilir 
miyiz?
BÜTÜN / BAĞ/ CONECTION kelimeleri çok önemli. Her şeyin bir bütün 
olduğunu birbirine bağlı olduğuna inananlardanım. Hem evrende 
hem dünyada hem de vücudumuzda... 

Ayın, yıldızların hareketleri biz dahil dünya üzerindeki her şeyle 
etkileşiyor. Vücudumuzdaki bakterilerle bile… Vücudumuzdaki 
sistemlerin organların hücrelerin birbiriyle bağı ve etkileşimi 
olmaması mümkün mü? Tüm hücrelerimiz sürekli bir iletişim 
etkileşim halindeler. Bütünü korumaya çalışıyorlar. Türün devamı 
için yaşa ve çoğul genetik kodu ile gerektiğinde başka hücreyi hatta 
kendini yok ediyorlar. Peki, o halde biz kronik hastalıklarda tek 
başına bir organı, dokuyu iyileştirebilir miyiz?

Biz hem sağlık hizmeti sunanlar hem de sağlık hizmeti alanlar 
olarak uzun süredir sadece mevcut rahatsızlıklarını gidermek, 
hayati tehlike durumunun ortaya çıkmasını engellemek, yani 
hastalıklarını yönetmek için ilgili branşlar tarafından ilaçların 
yazıldığı veya cerrahi tedavilerin yapıldığı bir tıbbi yaklaşım 

içerisindeyiz. Neredeyse hepimiz hasta olana kadar bekliyor ve sonra 
iyileşmeye veya iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu da çoğu zaman mümkün 
olmuyor. Bunun da aslında iki temel nedeni var: Birincisi; organ ya 
da sistemlerde hasar oluştuğu zaman tam iyileşme olmayabiliyor. 
İkincisi de; hastalığı oluşturan kök nedenlerini çözmeye yönelmeden 
sadece ilaçlarla semptomların baskılanması tedavi olarak sunuluyor.

Bahsettiğim bütüncül yaklaşım; acil ve cerrahi tedaviler dışındaki 
sağlık sorunlarında cilt hastalıkları, saç ve saçlı deri sorunları, 
kronik metabolik ve otoimmün hastalıklar gibi hastalıklarda 
(KANSER) gerekli ise klasik semptomatik tedavi ile birlikte hastalığı 
oluşturan kök nedenin çözümüne yönelik çalışmaların hepsinin 
birlikte yürütülmesini kapsıyor… “Bütüncül Tıp” bakış açısında 
hastanın vücudu bir bütün olarak ele alınır. Genetik epigenetik tüm 
yönleri incelenir. Hastanın tüm vücudunu tanıması ve onu hasta 
eden etkenleri (genetik faktörler, çevre şartları, yaşam biçimi ve 
alışkanlıkları, vb.) anlaması sağlanır. Bizim takiplerimizde kişiye 
özel bir program hazırlanır. Hastaların ayrıntılı bir anamnezi 
doğumlarından itibaren alınır. Aile öyküleri ve doğup büyüdükleri 
çevre özellikler incelenir. Beslenmesinden, uykusuna, günlük 
alışkanlıklarına kadar değişiklikler yapmasını isteyebiliriz. Amacımız 
hastayı daha sağlıklı kronik hastalıkları iyileşmiş ya da daha az 
ilaç kullanan ama daha enerjik, daha huzurlu ve daha üretken bir 
birey haline getirmektir. Bu ancak vücudun bir bütün olduğunu 
ve iyileşmenin ruhsal, bedensel ve zihinsel bütünlük içerisinde 
değerlendirildiğinde gerçekleşebilir. 

Bu süreçte kronik hastalığı olan bireylere tedavilerini yürüten 
uzman hekimlerle olan iletişimlerini kesmelerini kesinlikle 
önermeyiz. Aksine, uzman hekimleriyle iletişim içerisinde olmayı 
ve tedavi sürecini birlikte yürütmeyi tercih ederiz. Burada bütüncül 
bakış açısının rolü, hastanın vücudundaki farklı branşlarla ilgili 
kronik sorunlara yönelik koordinasyonu ve tümünde aynı anda 
iyileşmeyi sağlamaya çalışmaktır.



Suna Dumankaya ile birlikte yürüttüğünüz 
çalışmaların çerçevesi nedir?
Suna Dumankaya markası, bizim güzellik 
bölümü partnerimiz. Merkezimizin kuruluşu 
sırasında her şeyin doğal, bitkisel, kimyasallardan 
uzak, insanları zehirlemeden güzelleştirecek, 
iyileştirecek bir konsept oluşturma kararı 
ile yola çıkmıştık, Sevgili Arkadaşlarım Dr. 
Fikret Taş ve Dr. Deniz Şimşek ile… Bu arayış 
sırasında yollarımız Suna Hanım ve SD kozmetik 
markasıyla kesişti. Markanın ürünleri tamamen 
bitkisel, doğal ürünler ve çok özel formüllerle 
hazırlanmış kombinasyonlar. Ayrıca yerli bir 
üretim. Yeditepe Üniversitesi’nde akademik 
bir kadro ve çok ileri teknoloji ile üretiliyor. Bu 
bizim çok hoşumuza gitti ve ürünleri tanıdıkça 
memnuniyetimiz daha da arttı. Yaklaşık iki 
yıldır güvenle işlemlerimizde kullanıyoruz ve 
danışanlarımıza öneriyoruz.
Partnerliğimiz ürünle sınır değil. Cilt bakımı 
konseptinde de Suna Hanımın konseptini 
uyguluyoruz. Bakım odamız aktar gibi her türlü 
ot, kil, un, bitki var. Bunlarla Suna Dumankaya 
özel bakımlarını yapıyoruz.

Tabi, Suna Hanım çok özel bir insan. Sizler onu 
basından, özellikle televizyondan tanıyorsunuz. 
Bizim içinse Suna Dumankaya hem yılların 
birikimiyle, aileden gelen kadim bilgilerle 
donanmış mesleki bir diva, hem de içi, kalbi 
tertemiz, sevgi dolu, koruyucu, sahiplenen, 
inanılmaz çalışkan, arkadaş, dost, abla… İş 
bir yana onunla birlikte olmak inanılmaz 
güzel. Ayrıca SD Kozmetik Handan, Harun ve 
Tarkan’dan da bahsetmeden geçmek haksızlık 
olur. Sadece iş partneri olarak değil her 
ihtiyacımızda yanımızdalar. Sizin aracılığınızla 
başta Suna Hanım’a ve tüm SD kozmetik ekibine 
buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Sağlıklı beslenme ile ilgili okuyucularımıza 
ne gibi önerilerin olur?
Beslenme çok önemli bir konu ve benim de 
mesleki özel ilgi alanlarımdan biri. Bütüncül tıbbi 
yaklaşımında temel konularından biri.

Doğru beslenme tek başına iyileştirebilir. Tersi de 
doğru; yani hasta da eder.

Obezite önemli bir sağlık sorunu. Bu gün salgın 
hastalık gibi çoğalan kronik metabolik ve 
otoimmün hastalıklarda, alerjilerde, bir çok cilt 
hastalığında ve hatta psikiyatrik hastalıklarda 
geçirgen bağırsak, bağırsak emilim bozuklukları,  
beslenme bozuklukları çıkıyor karşımıza. 
Obezitede de bazı nadir özel sendromlar dışında, 
birçok sağlık sorunu ile beraber bir sonuç aslında. 
Burada altını çizmek istediğim başka önemli 
nokta da endüstriyel tarım nedeniyle gıdalardaki 
kirlilik ve gıdaların besleyici değerlerini yitirmiş 
olmaları. Bu hastalıklarda ve obezitede önemli 
faktörlerden biri. Yiyoruz ama doymuyoruz. 
Yani hücrelerimizin ihtiyacı olan vitamin ve 
mineralleri besinlerle karşılayamıyoruz ve 
daha çok tüketme ihtiyacı hissediyoruz. Bu bir 
kısır döngü yaratıyor; tükettikçe sorunlarımız 
da, vücudun yükü de, ihtiyaçlarımız da artıyor. 
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Yumurtada omega 3 yok, elmada C vitamini azalmış, tavuk etinde 
başta ilaç olmak üzere birçok kimyasal var, paketli ürünlerdeki 
koruyucuların bazıları DNA hasarı yapma riski taşıyor, diş 
macununda flor, ekmek yaptığımız unda brom başta olmak üzere 20 
civarında kimyasal var. Sakızlarda bile boyalar ve onlarca koruyucu 
var. Tüm bunlar hücrelerin beslenme sorununu yanında,  kimyasal 
yükümüzü baş edilemez hale getiriyor ve hastalıkların oluşmasına, 
tetiklenmesine yol açarken hammaddesi olmayan vücut da kendini 
onaramadığı için iflas bayrağını çekiyor. 

Beslenme çok önemli, biraz kötü bir tablo çizdim gibi görünüyor ama 
inanın durum bundan daha vahim. Ayrı ve geniş bir konu. 

Öneri olmadı hiç. Gelsin ozaman:
Öncelikle hepimizin vücudumuzla barışık olmayan ya da hassasiyet 
gösterdiği besinleri bilmesi, gerekirse test ettirmesi lazım. Güvenli 
ve temiz gıda en önemli başlangıç. Her gıdayı hangi mevsimde varsa 
o zaman tüketin diğer zamanlarda yedikleriniz sizi zehirliyor. Öğün 
sayısı gebeler ve şeker hastaları dışında azaltılmalı kesinlikle. Özel 
bir hassasiyet yoksa; çiğ mevsim sebzeleri, koyu renkli sebzeleri, 
salataları sofradan eksik etmeyin. Alkali beslenin. Su yemekten 
yarım saat önce kesilmeli ve sonrasında en az 1 saat su içilmemeli ki, 
sindirim rahat olsun. Ve alkali su tüketin. (Asidik gıdalar ve su sizi 
hızlı yaşlandırır.) Meyveyi aç ve kontrollü tüketin. Gece yatmadan en 

az dört saat önce yemeyi bırakın ve en geç saat 19.00’da yemeğiniz 
sonlansın. Evde, pişirme ve saklama kaplarınızda, kimyasal 
temizlik ürünlerinden kurtulun. Ve son olarak; beslenme kişiye 
özel planlanması, takip edilmesi gereken bir konudur. İnternetten 
kendinize diyet aramayın.  Kilo vereyim derken vücudunuzdaki 
başta kolejen olmak üzere önemli yapıtaşlarınızı kaybeder, hem 
sağlığınızdan hem güzelliğinizden olursunuz.

Son olarak neler eklemek istersin?
Bir çok konudan bahsettik aslında güzellik ve sağlıkla ilgili. Hepsi ve 
değinmediğimiz bir çok önemli konu daha var belki. Ama; kendinizi 
sevin, kendinizle barışın, zaman ayırın kendinize. Bazen yavaşlamak 
durmak gerekiyor bunu yapalım mutlaka. İyi ve olumlu düşünce çok 
önemli deneyin. Doğru beslenme, iyi uyku, egzersiz, toksin atımı, 
fazla kilolardan kurtulmak bizi iyileştirir ve güzelleştirir.

Son olarak Temmuz ayı benim için önemli; hem benim 14 Temmuz  
hem de canım oğlum İzzet Efe'nin doğumu 16 Temmuz'da. İzzet 
Efe’nin bu yıl 18. yaşını kutluyoruz ve aynı zamanda üniversite 
sınavına girdi. Onu çok seviyorum yeni yaşı kutlu olsun, onun ve tüm 
sınava giren gençlerin yolu bahtı açık olsun.
Hayat çok güzel... 
Güzel yürekli insanlarla ve sevgiyle kalın.

Çok teşekkür ediyorum…
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BANA 
HOBİNİ 
SÖYLE!
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Bu ay “Özel” bölümümüzde, pandemi sürecinde kimimizin özlediği, kimimizin 
evlerinde yapabildiği, büyük keyif aldığımız hobileri konu almak istedik… Zira 
hobilerimiz stresten uzaklaşmamızın en büyük yardımcıları. Bu düşüncelerle 
hazırlamaya başladığımız bölümüzmüzde, Antalya’nın önemli simalarına 
yapmaktan büyük keyif aldıkları hobileri ile bu hobilerin kendilerine ne gibi 
duygular yaşattığını sorduk. Aldığımız cevaplar son derece ilginç. Okurken siz 
de bir yandan düşünmeye ne dersiniz; “Herhangi bir hobi sahibi olmak sizce 
insana neler kazandırıyor?”



Benim en büyük hobim; motosiklet kullanmak... Motor sürmek, 
rüzgarı hissetmek tüm günün stresini benden alıyor. Doğayla iç içe 
olma vaktini ve muhteşem manzaraları izleme fırsatı sunuyor... Tabi 
ki motor tutkunu insanlarla tanışmak, yeni bir sosyal çevre sağlıyor 
ve gerçekten motor kullanıcıları çok keyifli insanlar…

Hayattaki en büyük hobim; çok ufak yaşlarından beri oğlum 
Yağız ile seyahat etmek, bir nevi dünyayı gezmek… En uyumlu 
ve en öğrenmeye açık seyahat arkadaşım oğlum. Onu çok küçük 
yaşlarından beri her yere götürdüm, hiç korkmadan. Herkesin “Daha 
küçük bir şey hatırlamaz, sana bir şey olsa küçücük çocuk tek başına 
ne yapar?” serzenişlerine kulağımı tıkayıp biletimi alıp gittim hep… 
Çok şükür ki; onun gözünden de dünyayı görmek, onunla eskiden 
gördüğüm dünyanın tarihi, kültürel, sanatsal ve turistlik yerlerini 
tekrar deneyimlemek bana çok çok büyük haz veriyor… Her şeyden 
uzaklaşıp,baş başa ana oğul seyahat etmek, benim en büyük hobim...

İki hobim, en büyük tutkum doğa ile birleştiriyor beni; Enduro 
Motosiklet ve Off Road… Amacım; kimsenin girmediği sessizlik ve 
güzelliklere ulaşmak... Kalabalık, gürültü, iş yaşamının stresi... Her şey 
arkanızda kalıyor... Tek duyabildiğiniz; sessizliğin sesi... Hele ki pandemi 
günlerinde, doğanın muhteşemliği, tek ve en önemli rehabilitasyonumuz 
oldu. Tüm zarafeti ve ihtişamıyla, her geçen gün daha da büyülendiğim 
doğaya yapılanlar içimi acıtsa da… Hobilerimi sosyal medyada ve 
derginiz aracılığıyla paylaşmak, doğanın korunmasının ne denli önemli 
olduğunu göstermek, bizim borcumuz. Hobi sahibi olmak insanın yalnız 
kalmasını önlüyor, yaşamını ev-iş tekdüzeliğinden çıkarıp huzura 
kavuşturuyor... Sizin gibi düşünen kişilerle buluşturup keyifli bir sosyal 
çevre kurmanıza olanak veriyor. Ayrıca tek başına motosikletin verdiği 
özgürlük hissi zaten bambaşka…

Op. Dr. Adil Gökmen

Arzu Çalık Yalçın – Yağız Kodal

Prof. Dr. Alihan Gürkan
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Hayatımın bu döneminde yapmaktan en çok keyif aldığım şey; kesinlikle 
tiyatro eğitimi adına aldığımız dersler ve sahnede tiyatro grubum olan 
Gülen Kadınlarım ile geçirdiğim eğlenceli anlar… Bu anlar beni gerçek 
hayatın stresinden alıp, bambaşka dünyalara götürüyor. Sahnede olmak 
ve yaptığımız işin beğenilmesi acayip güzel bir duygu. Tiyatronun benim 
kendi iç yolculuğumda bana çok farklı kapılar açtığını düşünüyorum. 
Hepimiz kendi farklılıklarımız ve özelliklerimizle doğuyoruz. Fakat 
büyüdükçe yaratıcılığımızı ve farklılıklarımızı yok ederek makineleşmiş 
ve birbirine benzemiş insanlara dönüşüyoruz. Hobi sahibi olmak insana 
kendini keşfetme, gerçek dünyadan soyutlanabilme şansı tanıyor. 
İnsanı, toplumun dayatmaları ile sertleşen kabuklarından sıyırıp, içinde 
unutulmuş olan gerçek benliğine götürme fırsatı sunuyor. Ben bu fırsatı 
yakalayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.

“İnsanın bir hobisinin olması ciddi bir iştir”
Yarışma programlarında adaylara boş zamanlarında 
ne yaptıkları sorulur. Bu, belki de adayı tanımak için 
sorulabilecek en iyi sorudur; çünkü insanın nerede, 
ne zaman doğduğu hatta hangi okulu bitirip hangi 
mesleği seçtiği bile kendi iradesi dışında gerçekleştiği 
için, o insan hakkında bütün bilgileri vermez. Ama boş 
zamanlarımızda ne yaptığımız bizim en kişisel, en özgür 
tercihlerimizdir.
 İşe başvuran adaylara da hobilerinin neler olduğu 
bu nedenle sorarız. İnsanın boş zamanlarında ne 
yaptığı, onu anlatır. Sadece iş görüşmelerinde değil, 
yeni tanıdığımız insanların da özel meraklarını 
öğrenmek isteriz. Bu özel merakları konuşmak insanları 
birbirlerine yaklaştırır.
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu çok yönlü insanlar için 
hobiler dipsiz bir beslenme kaynağıdır. Bugün neredeyse 
tüm endüstriler mekanik işlerden yaratıcı işlere doğru 
kaydıkça kişilerin ofis dışında ne yaptığı, kendilerini 
nasıl “beslediği” daha çok önem kazanmaya başladı. 
Şirketler çalışanlarının hayat dengelerini kurabilmeleri 
için çalışmak kadar boş zamanlarını da yaratıcı bir 
şekilde değerlendirmeleriyle mümkün olduğu  bilincine 
vardılar.
Tabi bu kadar anlatmışken hobilerimizin hayattaki 
önemini, benimde hobilerim var elbette… 
Şöyle hızlıca düşününce tabi; uzun bir yolda yalnız 
yürümek, sessiz bir yerde kitap okumak,  suyun sesini 
dinlemek, kar yağışını izlemek, yağmur sonrası toprak 
kokusunu solumak oluyor akla ilk gelen fakat bu şekilde 
her insanın sevebileceği hobileri anlatmış olurum... 
Adrenalin sporları en büyük hobimdir aslında benim. 
Uçaktan atlamak, kendimi karlı fırtınalı bir havada 
dağların zirvelerinden snowboard ile boşluğa bırakmak 
en vazgeçilmez hobilerimdendir.  Kuş misali özgürlük 
hissini hiçbir şeye değişmem. Çünkü hobilerin insanların 
boş zamanları doldurmaktan çok daha ötede işlevleri 
vardır bana göre.
Eğer hayatı bir bütün olarak algılayabilirsek, hem 
işlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirip hem de 
bizi besleyecek hobiler edinebiliriz diye düşünüyorum…

Ceren Zorlu Çabukoğlu

Eyüp Mavi

En büyük keyfim ata binmek diyebilirim… Uzun bir süre önce, atların 
ne kadar özel hayvanlar olduğunu keşfettim. Onlarla birlikte vakit 
geçirirken kendimi dış dünyadan soyutlayabildiğimi fark ettim ve bu 
benim için aynı zamanda inanılmaz bir terapi oldu… Bizim gibi yoğun 
iş temposunda çalışan insanların bu tarz hobilerle kendini stresten 
uzaklaştırması, şarj etmesi, iş ve aile hayatında olumlu sonuçlar 
doğuruyor. Ben bu hobimle sosyal ilişiklerimde daha sağlıklı bağ 
kurmaya başladığımı düşünüyorum. Şehir hayatından ve kalabalıktan 
uzaklaşmak ruhuma çok iyi geliyor. İnsani duygularımızın yıprandığı bu 
zamanda kesinlikle bu tarz hobiler edinmelerini herkese tavsiye ederim.

Arzu Yıldırım

Kayak öğrencim, canım kardeşim 
İzel'le birlikte



En keyif aldığım hobim; bisiklet… Bisiklete binmek ve onunla dağ 
tepe gezmek benim için tek kelimeyle; özgürlük… Sürüş bittiğinde 
hissettiğim yorgunluk ve ardından çektiğim güzel bir uyku da bu 
keyfin ekstraları… Stresten uzaklaşmak için daha güzel bir yol, 
şimdilik düşünemiyorum.

En büyük hobim; köpegim MISHA… Misha ile vakit geçirmek 
şahane bir duydu benim için. Şuan da birlikte Kaş’ta tatil 
yapıyoruz. Bu sorunlu dönemde tek başıma yaşadığım için o 
bana inanılmaz bir arkadaş oldu. Misha’yı giydirmekten çok 
keyif alıyorum. Ayrıca Instagram sayfası bile var, küçük bir 
bebek gibi… Ve biz birlikte çok mutluyuz.

Seyahat etmek, farklı kültürler tanımak, değişik lezzetler tatmak 
ve farklı yaşayış biçimlerini gözlemlemek benim için en keyifli 
uğraştır. Hele yaşadığımız bu dönemde bunların ne kadar kıymetli 
anlar olduğunu insan daha da iyi anlıyor. İster yurt içinde, ister 
yurt dışında seyahat etmek, insanın ufkunu açıyor. Vizyonunuz 
genişliyor ve kesinlikle empati yeteneğiniz artıyor.  Yöresel tatlar 
tatmak, bağlarda şarap tadımı yapmak, şahane müzelerde gezinmek, 
farklı dil, din, kültürden insanlar tanımak ruhumu besliyor. Farklı 
bakış açılarınız ve düşüncelerimiz olmasına yardımcı oluyor. Tüm 
bunları yapmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Hele bir de dostlarımla 
gitmişsem, tadına doyum olmaz. Hobilerimiz hayatımızın gökkuşağı 
gibidir, yaşantımızı daha harika ve rengarenk yaparlar. O nedenle 
herkesin mutlaka sevdiği bir uğraşa vakit ayırması gerektiğini 
düşünüyorum.

Hakan Bayraktar

Özlem Onat

Emsal Tokgöz
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Ben satranç oynamayı çok seviyorum. Satrançta mutlaka 
bir rakibiniz olmalı. Kazanmak için siz hata yapmadan 
onun hatalarını değerlendirmeli, değişik stratejiler 
geliştirmelisiniz. Günümüzde bilgisayar ya da cep 
telefonlarıyla da hemen her yerde oynanabiliyor. Ben 
son zamanlarda kliniğin yoğunluğundan dolayı ancak 
cep telefonundan oynayabiliyor olsam da, bu bile bana 
heyecan veriyor. Satranç insanın olaylara karşı bakış açısını 
değiştiriyor, bir hamleyi yapmadan önce sonuçlarını detaylı 
olarak ama hızlıca değerlendirmenizi sağlıyor. Zihnin daha 
canlı, dinamik olmasına yardımcı oluyor.

En büyük hobim arkeolojik eserler, antik kentler ve müzeler. 
Buralar bana çok huzur veren kafa dinlediğim, kendimi yenilediğim 
ve terapi gibi gelen yerler... İnsanlık tarihinde küçük bir virgül 
olduğumuzu hatırlatan bu eserleri incelemeyi ve fotoğraflamayı 
ortaokul yıllarımdan beri çok sevmişimdir. Hobi sahibi olmak çok 
önemlidir. Tüm enerjinizi işinize yatırırsanız işleriniz ters gittiğinde 
güç toplayacak bir kaçış alanınız da olmayacaktır. Bu sebeple hem iş 
hem de aile hayatınızda mutlu olmak istiyorsa bir insan, mutlaka bazı 
hobileri de olmalı derim.

Sadık Yılmaz

Dr. Umut Özdemir

Sağlık yaşam için sedenter yaşantıdan uzaklaşıp doğayla iç içe olan 
Antalya’mızda yürüyüş yapmak ve bisiklete binmek hem revaçta 
olan, dört mevsim yapabildiğimiz sporlardan, hem de benim için 
keyifli birer hobi... Sağlık için spor yapmayı tavsiye ederim. Yazmak...

Hayal dünyam ile gerçek dünyayı, zihnimle sezgimi, bedenimle 
ruhumu aynı anda misafir edebildiğim bir alan benim için.
Hem sessiz, hem çok sesli. 
Yaratıcı her eylem gibi; o da yaşam enerji kaynağım, hücrelerimin 
besini. 
Kendimle dolaysızca buluştuğum, iç dünyama açılan gizemli bir kapı 
gibi. 
Bu yüzden çok kıymetli.

Dr. Necati Koç

Özlem Şatıroğlu
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Egzersizle veya kilo kaybı ile 
gitmeyen inatçı bölgesel yağları 
azaltmaya yönelik vücut 
şekillendirme operasyonuna 
Liposuction denir... Liposuction 
ameliyatı, lipoplasty, liposculpture, 
SAL (suction assisted lipoplasty) 
ya da liposhaping olarak da anılır. 
Liposuction ameliyatı ile ilgili merak 
edilenleri PROF DR. ÖMER REFİK 
ÖZERDEM’e sorduk. İşte en çok 
merak ettikleriniz ve cevapları…

Prof. Dr. ÖMER REFİK ÖZERDEM
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Uygulama nasıl yapılır?
İlk olarak hastanın şikayetçi olduğu yağlı bölgeler ameliyat öncesi hekim 
tarafından çizilir. Ardından liposuction yapılacak alana bir kaç mm’lik 
kesi yapılarak içinde bazı ilaçların bulunduğu özel bir sıvı verilir. İşte bu 
aşamada methoduna göre ısı (lazer), ses dalgaları-ultrason (vazer) veya 
vibrasyon enerjisi ile yağların parçalanması sağlanır. Son olarak sıvıyla 
şişirilip parçalanan yağlar suction (vakum) yöntemiyle alınır. Hastanın 
tercih etmiş olduğu yöntem ve tekniğe göre kanül giriş yeri bir bandajla 
kapatılabilir, dikiş atılabilir veya buraya kısa süreli dren koyulabilir. 
Genellikle hasta 1 gün içinde taburcu edilir.
Liposuction işlemi genelde vücudun konveks (çıkıntılı) bölgelerine 
yapılır; karın, bel, basen en yaygın uygulama yaptığımız bölgelerdendir. 
Örneğin konveks olan üst iç uyluk ve diz içine müdahale yapılırken bu 
iki bölge arasında kalan konkav (girintili) iç uyluk bölgesine ya işlem 
yapılmaz ya da çok sınırlı bir düzeltme işlemi uygulanır.
Liposuction ameliyatı genel ya da lokal anestezi (sedasyon) altında 
ameliyathane ortamında yapılmaktadır. Alınacak yağ miktarına bağlı 
olarak ameliyatı süresi yarım saat ile 4 saat arasında değişkenlik 
gösterebilmektedir. 

Bu işlemi yaptırmak için en uygun mevsim nedir?
Sıcak iklimleri ile meşhur olan Miami ve Dubai’de yaklaşık 4 sene 
yaşadım ve bu süre içerisince yılın 365 günü bu tür operasyonları 
yaptım. Ardından dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya’ya 
geldim yine aynı şekilde burada da yaz-kış ameliyatlar yaptım. Kısacası 
mevsimler ameliyat için engel değildir. Elbette ki operasyon sonrasında 
birkaç ay güneş banyolarından kaçınmak gerektiğini ve yüksek faktörlü 

Liposuction
(YAĞ ALDIRMA ) AMELİYATI



güneş koruyucu kremleri kullanılması gerektiğini de vurgulamak 
gerekir. Güneş ışınları cildin kollajen ve elastin yapısına zarar 
verdiğinden cildin çabuk yaşlanmasına neden olur.
 
İşlemden sonra korse kullanma zorunluluğu var mı?
Korseleri, liposuction uygulanan alanlarda daha az morluk ve 
ödemin oluşması ve bunların daha hızlı gerilemesi amacıyla 
uyguluyoruz. Birçok yayına göre korseler nihai ameliyat sonucunu 
çok değiştirmemektedir. Genelde 2 ila 3 hafta kadar korse kullanımı 
önerilmektedir. Ben, sıcak iklimli bölgelerdeki hastalarıma ilk 
haftadan sonra cerrahi korselerini çıkarmalarını ve birçok mağazada 
bulunabilen daha rahat korseleri giymelerini öneriyorum.
 
Liposuction ile ilgili en yeni yöntemler neler?
Teknolojinin gelişmesi ile değişik liposuction metotları da gündeme 
gelmektedir. Her yeni çıkan alet-makine-metot daha iyidir diye 
bir kural yoktur. Uzun yıllar binlerce hasta üzerinde uygulama 
yapıldıktan sonra klinik sonuçlarına ve muhtemel yan etkilerine 
bakmak gerekmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan değişik 
metotların ortak özelliği hepsinin vakum enerjisini kullanması, her 
birinin kendine özel avantaj ve dezavantajının olması ve hiçbir 
metodun diğerlerine belirgin üstünlüğünün olmamasıdır. Çoğu 
kez sıvı verildikten sonra yağı daha da parçalamak için uygulanan 
yüksek enerjili sistemlerin türü (ses, ısı, vibrasyon vb.) metodun 
farkını ortaya koymaktadır. Yüksek enerjili sistem her zaman iyi olur 
anlamını taşımaz. Örneğin liposuction ile beraber karın germe işlemi 
yapılacaksa bölgesel damar, sinir, lenf sistemine zarar vermemek 
için yüksek enerjili sistemlerden kaçınılmalı ya da çok dikkatli 
kullanılmalıdır.
 
Her seferde ne kadar yağ alınabiliyor?
Her şeyden önce liposuction şekillendirme operasyonudur, kilo 
verme değil. Tabii ki litrelerce yağ çekildikten sonra vücudunuzda 
bir fark olacaktır. Geniş bir bölgeye işlem yaptığınız zaman 
normal bir yara iyileşmesinin sonucu olarak derialtı dokusunda su 
toplanır, biz buna ödem diyoruz. Araştırmalara göre oluşan ödemin 
%90’ı 3 ay kadar sonra gerilemiş olmaktadır. Sonuç tam olarak 
budur diyebilmek için bu sürenin üzerine biraz daha beklemek 
gerekmektedir. Yeri gelmişken vurgulayalım, her 1 litre liposuction 
işleminde yaklaşık 80cc.lik kan kaybı olmaktadır. Bu nedenle de belli 
bir miktarın üzerinde yağ almamak hasta güvenliği için önemlidir. 
Hatta, birçok hekim 5-6 litre üzerinde yağ almak istememektedir.
 
Liposuction işlemi sonrası o bölgede tekrar yağlanma olur 
mu?
Bana en çok sorulan sorulardan birisi de budur. Kilo alımında yağ 
hücreleri şişerler, yani hücrelerin sayısında artış olmaz. Liposuction 
işlemi ile o bölgedeki yağ hücresi popülasyonu azaltılmış olur. Artık 
bu bölgelerde yağ birikmesi (yağ hücreleri azaldığı için) daha zor 
olacaktır. Ayrıca liposuction işlemine bağlı olarak bölgede nedbe 
oluşumu da olur. Bütün bunlar, aşırı miktarda bir kilo almadığınız 
sürece tekrar yağlanmayı önemli ölçüde engeller. Tabii bölgedeki 
yağları alma konusunda çok da aşırıya kaçmamak gerekir. Aksi 
durumda ciltte girinti çıkıntılar veya dalgalanmalar görülebilir.
 
Liposuction işleminin faydasının kısıtlı olduğu durumlar 
var mıdır?
Evet. Aşırı kilolularda veya çok kilo verme sonrası fazlaca deri 
sarkması olan durumlarda liposuction istenilen sonucu vermeyebilir. 
Sarkma olduğu veya liposuction ile sarkma oluşabilecek durumlarda 
mutlaka beraberinde bir germe işlemi öneriyoruz, karın germe, kol 
germe, uyluk germe, popo kaldırma gibi.
 
Liposuction isteyen bir hasta nasıl bir yol izlemelidir?
Sağlık durumunuzda bir problem yok ise bir uzmana gidip ayrıntılı 
konuşup muayene olmanızda büyük fayda vardır. Görüşme 

öncesinde nasıl bir operasyon düşündüğünüzü, şikayetçi olduğunuz 
vücut bölgelerini, ailenizin ve işinizin durumunu, düşündüğünüz 
operasyon tarihini kafanızda netleştirmeniz önemlidir. 
Operasyondan hemen sonra yeterli sıvı alıp sık yürümeniz önerilir; 
doktorunuzun önerilerini izlemeniz, sonucun değerlendirilmesi için 
de en az 3-4 ay beklemeniz gerekir.
 
Meme küçültme operasyonların da liposuction’ın yeri 
nedir?
Büyük memelerde meme dokusu ve deri fazlalığı ile sarkmanın da 
oluşu nedeniyle tek başına liposuction’ın istenen sonucu vereceği 
olgular kısıtlıdır.
 
Peki jinekomasti (belirgin erkek memesi) durumlarında?
Hafif jinekomastili olgularda tek başına liposuction yeterli 
olabilmektedir. Biraz daha ağır olgularda liposuction ile beraber 
küçük bir kesiden girilerek meme dokusunu da almak gerekmektedir. 
Çok ileri jinekomasti vakalarında yağ ve meme dokusu dışında ayrıca 
fazla deriyi de almak gerekmektedir.
 
Liposuction ile alınan yağlar değerlendirilebilir mi?
İsteyen hastalarımızda alınan yağlar purifiye edilerek yağ dolgusu 
için kullanılabilmektedir. İstenen yağlar yüze, dudaklara, memelere 
vb enjekte edilebilmektedir. Yıllar önce bir hocamla operasyonda 
iken (Prof. Dr. Dennis Hurwitz, Pittsburgh) bana şunu söyledi: 
“….aslında biz Robin Hood gibi yağca zengin bölümlerden alıp fakir 
bölümlere veriyoruz.”
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Doğru dondurmanın
püf noktası 4

Her mevsimin vazgeçilmez tatlısı 
dondurma, havaların ısınmasıyla birlikte 
büyük küçük herkesin daha sıkça ve 
severek tükettiği gıda oluyor. Bu noktada 
lezzetine ek olarak her mevsim taze, 
doğal, sağlıklı yani “doğru dondurma” 
seçimi de büyük önem taşıyor. Yeni 
nesil dondurmacılık anlayışıyla sektöre 
öncülük eden Serez Dondurmacısı, 
7’den 70’e herkesin gönül rahatlığıyla 
tüketebilmesi için doğru dondurma 
seçiminin püf noktalarına dikkat çekiyor. 

Ülkemizdeki dondurma tüketiminin özellikle 
yaz aylarında daha çok artığını belirten Serez 
Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı, “Dondurma 
üretiminde kullanılan her bir malzemeyi titizlikle teste 
tabi tutarak temin eden, kalite belgelerine sahip olan, 
bünyesinde tam zamanlı gıda mühendisi bulunan, taze 
üretim yapan, hijyenik, güvenilir, şeffaf bir yönetim 
anlayışıyla üretim gerçekleştiren markaların ürettiği 
dondurmalar doğru dondurmadır. Bunlarla birlikte 
dondurmanın, her safhada ısı şoklarından korunması 
da üretilen dondurmanın doğru dondurma olabilmesi 
için son derece önemli. Yeterli ve dengeli beslenme 
için her gün tüketilmesi gereken süt ve süt ürünleri 
grubunda yer alan; protein, lif ve süt yağının yanı sıra 
pek çok vitamin ve mineral içermesiyle de oldukça 
zengin bir besin kaynağı olan doğru dondurma sadece 
yazın değil kış döneminde de gönül rahatlığıyla 
tüketilebilir” diye konuştu. Kuruldukları günden bu 
yana tüm kriterleri uygulayarak Türkiye’de yeni nesil 
dondurmacılık sektörüne öncülük ettiklerini ifade 
eden Kemahlı, doğru dondurma seçimin 4 temel püf 
noktasını anlattı. 



1

2 3

4

Doğal malzemelerin kullanılıp 
kullanılmadığını sorgulayın
Dondurma yapımında; katkı maddesi, aroma, 
kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır 
şurup veya yapay tatlandırıcı kullanılıyorsa 
dondurma sağlıklı bir besin olma özelliğini 
kaybediyor. Bu nedenle dondurmayı oluşturan 
her bir hammaddeyi teste tabi tutarak tarım 
ilacı (pestisit) kullanılmayan, dört mevsim 
taze ve doğal malzemelerin yanı sıra yüksek 
kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin 
ardından üretime dahil edilmesi oldukça önemli. 
Hammadde tercihi kadar önemli olan bir diğer 
kriter ise dondurma üretimi yapılan tesis kadar 
satışa sunulan mekanda da gerekli tüm hijyen 
kurallarının uygulanması. Ancak bu koşullar 
sağlandığında taze, doğal, sağlıklı ve lezzetli olan 
doğru dondurma üretilmiş oluyor.

Güvenli üretim ve muhafaza koşullarını 
sağladığından emin olun
Gıda güvenliği konusu tüketiciler nezdinde 
gittikçe artan bir önem kazanıyor. İşletmelerde, 
gıda üretiminin sağlıklı ve güvenli olmasından 
üretim için gerekli hammaddelerin seçilmesine, 
paketleme malzemelerinin seçimi ve 
kullanımından tedarikçilerin değerlendirilmesi 
ve işletmeye kabulüne, ürünün depolanmasından 
taşıma esnasında soğuk zincirin kırılmamasına 
kadar üretim zincirinin tamamını içine alan bir 
standartlar bütününü kapsayan HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points – Risk Analizi 
ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de içeren 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin 
uygulanması yüksek önem taşıyor. Bununla 
birlikte ürünlerin dondurma noktalarında 
uygun koşullarda muhafaza edilmesi de ürün 
güvenliği ve kalitesi açısından oldukça kritik. 
Dondurmaların servis edildiği soğutucunun 
yeterli soğuklukta ve çalışıyor durumda olması, 
her bir dondurma çeşidinin alınmasının ardından 
vitrin kapaklarının kapatılması ve yeni bir sipariş 
verilmediği sürece açılmaması bu gıdanın uygun 
koşullarda muhafaza edilmesi için gereken 
öncelikli maddeler arasında yer alıyor.

Besin değerlerini kontrol edin
Sağlıklı beslenmeye özen gösteren, 
aktif spor yapan veya formunu 
korumak isteyenlerin, “Bir top mu 
yesem, iki top mu, şekersiz olanlardan 
mı seçsem yoksa meyveli olanları mı 
alsam?” sorularıyla dondurma keyfi bir 
matematik problemine dönüşebiliyor. 
Bu noktada doğru dondurmayı seçmek 
için dondurmacınızın her bir dondurma 
türü için ayrı olarak hazırladığı bir besin 
değeri tablosu varsa bunu incelemek 
işinizi çok kolaylaştırır. 

Alerjen tablolarına göre beslenme şeklinize uygun 
olmasına dikkat edin
Günümüzde tüketim kültürünün hızla yaygınlaşması ve doğal 
ürünlerle sağlıklı beslenme bilincinin artması nedeniyle 
tüketicilerin beslenme şekilleri değişiklik gösteriyor. Bu 
nedenle süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar, vegan 
ve ovo vejetaryen beslenen tüketiciler de kendileri için 
uygun dondurma çeşitleri talep ediyorlar. Burada dondurma 
noktalarındaki çalışanların en iyi şekilde bilinçlendirilmesi 
kadar alerjen tabloları da kritik rol oynuyor. Çeşitli beslenme 
alışkanlıklarına sahip tüketicilerin alerjen tablolarını incelemesi 
kendileri için sağlıklı ve doğru dondurma seçimi yapmalarını 
kolaylaştırıyor. 
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YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

Pamfilya 
Medeniyeti’nin 
başkenti:

PERGE 
ANTİK 
KENTİ

Tüm dünyanın evde izolasyon ve karantina 
günlerini deneyimlediği pandemi sürecinde 
seyahat kavramı çok uzak bir hayale dönüştü. 
Pek çoğumuz için en uzak seyahat mesafemiz 
mahallemizdeki markete alışverişe gidebilmek 
oldu. Şimdi yeni kurallar ve yeni normallerle 
hayatımıza daha mobilite kazandırma sürecine 
girdik. Her ne kadar gözümüze kıtalar ve 
ülkeler arası seyahat henüz macera kıvamında 
gözükse de artık yavaş yavaş yakın mesafeler 
içinde dünya ile temasa geçmek arzusu ve 
eğilimindeyiz.

Antalya bu manada çok zengin ve şanslı bir konuma ve tarihi 
mirasa sahip bir kentimiz. Şehir içi kabul edilen mesafelerde ziyaret 
edilebilecek pek çok tarihi ve doğal gezi noktalarına ev sahipliği 
yapıyor. "İşte biraz bunaldım, fazla uzaklaşmadan azıcık gezeyim" 
diyorsanız buyurun Pamfilya Medeniyeti’nin başkenti Perge Antik 
Kenti’ne…

Perge Antik Kenti, Antalya şehir merkezine sadece 18 km uzaklıkta, 
Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan, bir zamanlar Pamfilya Bölgesi’ne 
başkentlik yapmış bir antik kent.

Pamfilya Ovası’nın, geçmişi M.Ö. 4000- 3000 yıllarına uzanan ve çok 
sevilen bir yerleşim alanı olduğu biliniyor. Aspendos ve Side kentleri 
gibi Perge Antik Kenti’ni de içine alan Pamfilya Ovası, Antalya’nın 
doğusunda, Likya ile Kilikya arasında kalıyor. “Tüm kavimlerin 
ülkesi” anlamındaki Pamfilya bölgesinin başkenti Perge ise buradaki 
varlığını M.Ö. 1200’lerde göstermeye başlıyor. Hitit Uygarlığı’nın 
başkenti Hattuşaş’ta bulunan tabletlerde geçen “Parha” bölgesinin 
Perge olduğuna yönelik düşünceler bu tarihin doğruluğunu 
destekliyor.

Geleneksel kabule göre Troia Savaşı’ndan sonra Amphilokhos, 
Khalkas ve Mopsos önderliğinde bölgede amaçsızca dolaşan Yunanlar 
tarafından, denizden 12 km. içeride kurulmuş. Helenistik Dönem'de 
Attaleia’nın kuruluşuna değin Pamfilya kıyılarındaki tek liman 
kentiydi.

Perge’ye ilk yerleşimin, bölgenin kuzey tepesine yapıldığı biliniyor. 
Zamanla yaşam alanı genişliyor ve diğer antik kentlerde olduğu 
gibi şehir geniş bir alana yayılıyor. Bu genişlemede elbette kentte 
yaşayan soylu sınıfın etkisi büyük. Zengin bir kent olan, sanat ve 
mühendislik alanında gelişen Perge, tiyatro, stadyum, çeşme ve 
hamamlar gibi birçok antik kentte görebileceğiniz yapıların yanı sıra 
günümüzün şehir planlamacılarını bile büyüleyen su kanalları ve 
kuleleri ile de dikkat çekiyor. Kentin kuzey-güney hattını oluşturan 
sütunlu cadde ile caddenin tam ortasından geçen su kanalları, iklimin 
sıcak olduğu Pamfilya Ovası’ndaki Perge’ye bir su kenti özelliği 
kazandırıyor. Savunma ve askeri mimarinin örnek yapıları olan 
Akropolis surları, şehri çevreleyen sur duvarı ve kuleler, UNESCO 
Geçici Miras Listesi’ndeki Perge Antik Kenti’nin politik tarihine de 
ışık tutuyor. Yapımı Helenistik Dönem’de başlayan bu yapılar, Roma 
ve Geç Antik Dönem’de onarım görse de günümüzde hala ayakta 



kalmayı başarıyor. Perge’de görebileceğiniz kilise ve bazilika 
yapıları ise sizi  M.S. 4. yüzyıla ait bilgilere taşıyor. Yüzyılın ilk 
yarısında Büyük Konstantin Krallığı döneminde hristiyanlık, Roma 
İmparatorluğu’nun resmi dini oluyor ve Perge’nin hristiyanlığın 
en önemli merkezleri arasında yerini alması bu döneme 
rastlıyor. Aziz Pavlus hakkındaki yazılar ise kentin kutsal olarak 
anılmasında başrolü oynuyor. İncil’de Aziz Pavlus’un Aksu Nehri 
üzerinden Perge’ye geldiği bölüm, halkın nehir ve kenti kutsal 
olarak kabul etmesini sağlıyor. Bu zengin, güçlü ve ihtişamlı 
şehir, 7. Yüzyılın ortalarında başlayan Arap akınlarından sonra 
göç vermeye başlıyor. Yüzyılın sonundaki depremler ve savaşlar 
ise Perge’nin tarih sahnesindeki yerini ve önemini yitirmesine 
neden oluyor. Kusursuz bir şehir planına sahip olan Perge, fizikçi 
Asklepiades, ünlü filozof Varus ve matematikçi Apillonios’un 
dehasının izlerini bugün de taşımayı sürdürüyor.

Perge Antik Kenti’ni keşfe çıktığınızda sizi yolun başında, Yunan 
ve Roma etkilerinin görüldüğü tiyatro karşılıyor. 13 bin seyirci 
kapasitesine sahip olan tiyatro, ilk bakışta size alışılmış bir antik 
kent tiyatro yapısı gibi görünebilir. Orkestra, sahne ve seyirci 
alanı, kentte gladyatör oyunlarının yapıldığını gösteren orkestra 
bölümündeki koltuklar klasik bir antik tiyatro izleri taşıyor. Ancak 
5 adet kulis kapısı bulanan sahne, görenleri kendine hayran 
bırakan bir eserle, şarap Tanrısı Dionysos’un hayatını resmeden 
rölyeflerle bezeli. 

Perge’nin günümüze kadar korunan stadyumu ise tiyatrodan kent 
meydanına giden yolun sağında bulunuyor. Stadyumu oluşturan 
bloklar, bölgede çıkan bir taş olan konglomera taşından yapılmış. 
12 bin kişilik yapı, 70 kemer üzerine yerleştirilmiş 11 oturma 
sırasından oluşuyor. Stadyum’un inşa edildiği tarih M.S. 1. yüzyılın 
ilk yarısı olarak belirtiliyor. 

Perge Antik Kenti’nin Agora’sı diğer kentlerin ticaret ve politika 
merkezlerinden mimari yapısıyla ayrılıyor. Ortadaki avlunun 
çevrelediği dükkanların bir kapısı agora avlusuna, diğer 
kapısı ise meydanı çevreleyen sokaklara açılıyor. Agora’nın 
güney kanadındaki dükkanların  iki katlı oluşu dikkat çekiyor. 
Bunun sebebinin arazideki eğim olduğu biliniyor. Doğu Roma 
İmparatorluğu döneminde batı girişinin dışında kalan tüm girişler 
kapatılıyor ve kuzey girişi kesin olmamakla birlikte şapel olarak 
kullanılıyor. 

Perge Antik Kenti gezinizde, Sütunlu Cadde’de su kanallarının 
yapısını yakından inceleyebilir, Helenistik Kapı’nın duvar 
nişlerinde tanrı ve kent kurucularına ait heykelleri görebilirsiniz. 
Sütunlu cadde Akropol eteğinde çeşme (Nympheum) ile yerleşim 
arasında uzanıyor. Ortasında 2 m genişliğinde bir su kanalı 
caddeyi ikiye ayırıyor. Antik kent kazılarında çıkartılan sütunlar, 
orijinallerine uygun şekilde, antik dönemde olduğu gibi caddelere 
yeniden dikiliyor.

Perge’nin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Güney Hamamı, 
Pamfilya Bölgesindeki benzerleriyle karşılaştırıldığında büyüklüğü 
ve anıtsallığı ile dikkat çekiyor. Soyunma, soğuk banyo, ılık banyo, 
sıcak banyo, beden hareketleri (Palaestra) gibi farklı işlevlere 
ayrılmış mekanlar yan yana sıralanmış ve hamama gelen kişinin bir 
mekândan diğerine geçerek hamam kompleksinden yararlanması 
sağlanmış.

Bazı mekanların tabanının altındaki ısıtma sistemi günümüzde 
görülebiliyor. Perge Güney Hamamı, MS. 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar 
uzanan farklı evrelere ait inşaat, değişiklik ve ekleme faaliyetlerini 
yansıtıyor.

Perge’deki diğer yapılar ise nekropol, surlar, gymnasium, anıtsal 
çeşme ve kapılardan oluşuyor. Perge Antik Kenti’nden yaklaşık 
50 yıl önce kaçırılan ve İsviçre gümrüğünde ele geçirildikten 
sonra Türkiye’ye iade edilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi’nde 
görülebilir. Herakles’in 12 işinin üzerinde tasvir edildiği Herakles 
Lahdi M.Ö. 2’nci yüzyıla tarihlenen bir Roma Dönemi eseri.

Kazı çalışmaları bugün de devam eden Perge Antik Kenti, zarif 
ve işlevsel mimarisi ile yolu Antalya’ya düşen gezginleri her 
ziyaretlerinde yeni sürprizlerle karşılıyor. Kentin yüzyıllar boyunca 
geçirdiği değişimler ve eklentiler, insanlık tarihinin geçirdiği evreler 
hakkında da sayısız bilgi sunuyor.

Anadolu’nun en düzenli Roma kenti olma özelliğini taşıyan Perge 
Antik Kenti, arkeoloji ve tarih tutkunlarını zengin, ihtişamlı ve bir 
o kadar da merak uyandırıcı bir eski dünya yolculuğuna davet 
ediyor. Kentte 1950’li yıllarda başlayan ve halen süren kazılar, 
bugünün ziyaretçilerine Helenistik Dönem’in estetik anlayışına, 
Antik Roma’nın planlama ve mimari dehasına yakından bakma 
fırsatı veriyor. Bir gününüzü şehir merkezinden sadece 18 kilometre 
uzaklıktaki bu görkemli topraklara ayırdığınızda, Pamfilya 
Ovası’ndaki bu zenginliği keşfedebilir, şehir planlamacılığının en 
güzel örneklerinden biriyle tanışabilirsiniz.  Ve antik dünyanın 
sokaklarında dolaşırken kim bilir belki geçmişin yankılarını 
duyarsınız…
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Aşırı koltuk altı terlemesi, birçok kişiyi 
sadece yaşadığımız bu sıcak yaz 
aylarında değil, her mevsim rahatsız eder 
ve sosyal ortamlarda sıkıntı yaratabilir. 
Aşırı terleme (hiperhidroz) yakınması olan 
kişilere bakıldığında, bu kişilerin %80’inde 
koltuk altı terlemesinin olduğu görülür. Bu 
durumdaki kişiler için uygulanan koltuk 
altı botoxu, aşırı terleme problemine uzun 
süreli ve etkili bir çözüm sunar. Bu ay size 
bu çözümden bahsetmek istiyorum…

Uzm. Dr. ÇAĞNUR ÖZCANLI
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Bilindiği üzere aşırı koltuk altı terlemesi, birçok kişiyi 
sadece yaşadığımız bu sıcak yaz aylarında değil, her 
mevsim rahatsız eder ve sosyal ortamlarda sıkıntı 
yaratabilir. Aşırı terleme (hiperhidroz) yakınması olan 
kişilere bakıldığında, bu kişilerin % 80’inde koltuk 
altı terlemesinin olduğu görülür. Ailesel yatkınlık, 
aşırı stres, heyecan ve üzüntü terlemeyi arttıran 
faktörlerdir. Hava ne kadar sıcak olursa olsun koltuk 
altındaki terlemenin görünmemesi için ceketle 
oturmak, kıyafet seçimi konusunda belli renkleri 
seçmek zorunda kalmak, kişinin yaşam kalitesi ve 
özgüvenini etkiler. Aşırı koltuk altı terlemesi, hem 
sosyal hem de psikolojik bir problem olarak kişileri 
rahatsız eder. Çoğu zaman terlemeyi önlemek amacı 
ile kullanılan kremler ve terleme önleyici kozmetikler 
(stick deodorantlar, roll-on’lar) yeterli etkiyi 
sağlayamaz. Bu durumdaki kişiler için uygulanan 
koltuk altı botoxu, aşırı terleme problemine uzun 
süreli ve etkili bir çözüm sunar.



"D
es

ig
ne

d 
by

 te
ks

om
ol

ik
a 

/ F
re

ep
ik

"

Kuşkavağı Mah. 563. Sk. 
Arden Plaza No: 2/7 Kat: 4 
Konyaaltı/ANTALYA

0 242 229 71 70

cagnur@cagnurozcanli.com
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Bu yöntem uzun yıllardır kullanılan, hastaları 
rahatlatıp hayat kalitelerini artıran, ciddi 
bir yan etkisi olmayan etkili bir tedavidir. 
Botoxun estetetik amaçlar dışında en sık 
tercih edildiği tedavilerin başında koltuk altı 
botoxu gelmektedir.

Aşırı terleme yakınması ile başvuran kişilerde, 
öncelikle terlemeyi tetikleyebilecek hormonal 
veya sistemik bir hastalık olup olmadığını 
sorgulayıp gerekirse kan ve hormon testlerine 
bakılır. Aşırı terlemeyi tetikleyen hastalıkların 
başında, hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı 
çalışması), obezite, şeker hastalığı, menapoz, 
antropoz, böbreküstü bezi rahatsızlıkları, 
çeşitli enfeksiyonlar, bazı kanser ilaçları ve 
psikiyatrik hastalıklar gelir. Bu rahatsızlıklar 
eşlik ediyorsa öncelikle sebebe yönelik 
tedavi yapılması gerekir. Ancak herhangi bir 
hastalık ve etkenden bağımsız olarak yapısal 
sebeplerle de çok fazla terleme gözlenebilir.

Bir toxin olan botox, etkisini ter bezlerini 
uyaran sinir uçlarını bloke ederek 
gerçekleştirir. İşlem sonrasında, uygulama 
bölgesinde ter bezlerinin uyarılması ve 
salgı yapması bloke edildiği için terleme 
azaltılır ya da durdurulur. Terlemenin belli 
bölgelerde durdurulması, herhangi bir 
sağlık problemi oluşturmaz. Koltuk altlarına 
yapılan botox işleminin lenf bezlerine zarar 
verdiği düşüncesi tamamen asılsız ve yersiz 
bir bilgidir. 2004 yılında FDA (Amerikan İlaç 
Dairesi), koltuk altı aşırı terleme tedavisinde 
botox kullanımını onaylanmıştır. Etkili ve 
güvenli olduğu için hem yurtdışı hem de 
ülkemizde rağbet gören bir tedavidir.

Bu işlem öncesinde, öncelikle aşırı terleyen 
bölge, iyot –nişasta testi dediğimiz son derece 
basit bir test ile değerlendirilir.  Ardından 
yaklaşık 1 - 1,5 cm aralıklarla işaretlenir. 
Uygulama bölgesi lokal anestezik bir krem ile 
yaklaşık 30 dakika bekletilip temizlenir. Her 
iki koltuk altında, cilt içine, çok ince iğnelerle 
ve bölgenin genişliğine göre yaklaşık 15 -2 
0 noktadan uygulama yapılır. 10 - 15 dakika 
süren bu işlem sonrası, hasta günlük hayatına 
rahatlıkla devam eder. Yapılan koltuk altı 
botoxu işleminin etkisi, 3. günde başlar ve 
10 - 14 günde tam olarak ortaya çıkar, 14 gün 
sonra yapılan kontrolde, gerekirse ek doz 
yapılabilir.

Bu uygulamanın etkisi,  yaklaşık 6 - 12 ay 
devam eder. Koltuk altındaki aşırı terleme 
için yapılan bu işlem, uzman hekimlerce 
uygulandığında son derece konforlu, güvenli 
ve memnuniyet oranı yüksek bir yöntemdir.



Dr. Öğr. Üyesi 
EBRU NALAN SÜLÜN
Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni 
(AICA-TR)
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BİR ŞEHRİN 
SANAT 
ANATOMİSİ
Merhaba…
Corona gündeminin ardından 
bir sürpriz yaparak artık sizlerle 
yazılarım aracılığı ile birlikte olmaya, 
Antalya kentinin sanatsal gündemini 
bu yazılı metinler aracılığı ile tarihe 
hediye etmeye karar verdim. 
Tam olarak yirmi yıldır Antalya’da 
yaşayan, Antalyalı olmamama 
rağmen kendisini Antalyalı gibi 
hisseden bir akademisyenim. Bu 
şehirde yaşayan çoğu sanatsever 
gibi ben de yaşadığım şehre katkı 
sunmayı misyon edindim. Çünkü; 
kentlere ne sunarsan sunduğun şey 
her ne ise katman katman olup sana 
da mutluluk vermeye başlar…

Antalya geliştikçe, yaşayan insanlar da gelişir. Ülkelerin, 
şehirlerin gelişim göstergelerinin ilk sırasında ise 
kültür-sanat faaliyetleri bulunur, bulunmalıdır. Tarihi 
de izlediğinizde kültür-sanat gelişim ivmesi; ticaretin, 
üretimin, aydınlanmanın, bir aradalığın en önemli 
belirleyicisi olmuştur. Bu ivme ne kadar yüksek ve 
dinamik ise belirleyicileri de aynı oranda hareket kazanır, 
kazanmıştır. Sanat dünyasında kültür-sanat ivmesini 
artıran en önemli güç merkezleri kültür-sanat kurumları, 
sanat galerileri, yerel yönetimlerin kültür-sanat ofisleri, 
koleksiyoncular, sanatçılardır. Türkiye’de de yakın 
dönem tarihi izlendiğinde 2001 yılında Proje 4 L-Elgiz 
Müzesi,  2002 yılında Sabancı Müzesi, 2004 yılında İstanbul 
Modern, 2005 yılında Pera Müzesi gibi kurumların açılışı 
ile Türkiye sanat gündeminde bambaşka bir uyanış 
gerçekleşmiştir. Bu ivmenin ardından günümüze dek sanat 
kurumlarının ve müzelerin, sanat galerilerinin sayısı hızla 
artmış ve daha global bir dinamiğe kavuşmuştur. Müzeler 
sayesinde sanat izleyenleri artık Picasso, Frida Kahlo, 
Chagall, Salvador Dali, Andy Warhol ….. gibi pek çok dünya 
sanatçısının orijinal eserlerini yakından izleme şansı 
yakalamıştır. Bu muhteşem değil mi? 

Müzeler, sanat kurumları, sanat galerileri genellikle bulundukları semtin de ruhunu 
değiştirirler. Adeta bir metamorfoz etkisi yaratırlar. Tıpkı festivaller, bienaller gibi… 
Antalya’da da sıklıkla izlediğimiz “Festivalizm” sürecini ilerideki yazılarımda analiz edeceğim. 
Festivaller, bienaller şehre ne kadar ait? Ne kadar kapsayıcı? Tüm bu konular da tartışılması 
gereken önemli sorular olarak durmakta… 



Ebru Nalân Sülün, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de 
Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı 
tezi ile tamamladı. Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi 
Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş 
sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir. Sülün, I. Antalya 
Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi 
koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân 
Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat 
Günleri Özel Sergi Koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat 
Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” 
, “Anlam ve Mahiyet”  ve 50. Altın Portakal Film Festivali 
kapsamında açılan “Memento & Memory”, Antalya Old 
Town Festivali- 2016  “Wish &Hope”, İzmir “İmpact- Video 
Fest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan 
“Karşılaşmalar”, Old Town Kaleiçi Festivali “Açık Hava Sanat 
Alanı” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü 
üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için 
sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara 
ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-Istactual, Art-Ist 
Modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de 
pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır.

Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken 
Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de 
Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı 
yayınlanmıştır.  

Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale 
des Critiquesd’Art - AICA Internationale (Uluslararası Sanat 
Eleştirmenleri Derneği)’nin 10 yıldır üyesi olup ayrıca  2014-
2018 yılları arasında dernek yönetim kurulu üyeliğini de 
yürütmüştür.

Antalya, festival kavramı düşünüldüğünde pek çok festivale 
ev sahipliği yapan bir turizm başkenti. Altın Portakal Film 
Festivali; 1964 yılından bu yana şehrimizde düzenlenen, 
Türkiye’nin en önemli ve prestijli film festivalleri arasında 
gösterilmekte. 1964 yılında başlayan bu süreç de uzun bir 
tarihi barındırıyor. Zaman içerisinde önemli röportajlarla 
bu tarihin de konuşulması ve bu tartışmaların kayıt 
altına alınması gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapacağız. 
Şehirde pek çok festival gerçekleşmekte. Fakat; bunca yıldır 
gözlemlediğim kadarıyla sürekliliği olan, çağdaş-güncel 
sanat dünyasının tartışıldığı, eserlerin modern yöntemlerle 
sergilendiğibir kültür-sanat festivali henüz mevcut değil. Tüm 
bunların sebeplerini de artık tartışmak gerekmekte... 

Resmi açılışını Picasso ve Ara Güler eserleri ile 2016- Eylül 
ayında gerçekleştiren Antalya Kültür Sanat; açılışından 
bugüne dek sanat tarihinde okuduğumuz pek çok ulusal-
uluslararası sanatçının yakından izlenmesini, tartışılmasını 
sağladı. Gerçekleştirilen eğitimler ve atölyeler ile- ki ben 
de bu kurumda sanat tarihi eğitimleri vermekteyim-, sanat 
severler ile arasında bir aidiyet yaratmaya çalıştı, çalışmaya 
da devam etmekte.  Antalya Kültür Sanat; bu kurumsal profili 
ile yukarıda söz ettiğim global bakış açısı ve vizyonunu 
sergilemekte, bu yolla şehri de dönüştürmekte. Ön açılışını 
Pera Müzesi’nde daha önce izleme şansı bulduğumuz Cecil 
Beaton’ın Sotheby’s arşivinden derlenen “Portreler” ve 18. 
yüzyılın ünlü ressamlarından Luigi Mayer’in “Gravürler” 
sergileri ile gerçekleştiren Antalya Kültür Sanat; aynı zamanda 
çağdaş Türk sanatının tarihe işlenmiş önemli isimlerinin 
de eserlerinin nitelikli sergi bağlamları ve tasarımları ile 
paralel okunmasını, izlenmesini sağladı. 2016’dan bugüne 
şehir dinamikleri izlendiğinde açılan sanat galerilerinin, 
yerel yönetimlerin açtığı kültür-sanat merkezlerinin ve 
gerçekleştirdikleri dinamik sanat etkinliklerinin, genç 
inisiyatiflerin, cesaretli kültür- sanat girişimcilerinin sayısı 
artmakta. Antalya’da 2020 yılına geldiğimizde çok daha 
dinamik bir yapının oluştuğunu söylemek mümkün. Bu 
cesaretli adımlarda Antalya Kültür Sanat’ın kurumsal 
vizyonunun, şehri dönüştürücü gücünün de olduğunu 
düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye’de açılan çoğu kurumun, 
müzenin yarattığı etki gibi. Bu konuda Bilboa’yı dönüştürücü 
gücü ile Guggenheim Müzesi en spesifik örnek olabilir.
 Peki; ben bu köşede kimleri ağırlamak, şehre olan 
aidiyetlerini, gerçekleşen etkinliklerini, sanatsal vizyonlarını 
analiz edip, tanıtmak istiyorum? Bu şehre dokunan sanatsal 
markalar, bireyler, sanat dünyasının paydaları denildiğinde 
akıllara kimler gelmekte? Orkun Ozan Sanat Galerisi, T Galeri, 
Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kültür Sanat, Alpek 
Mimarlık-Sanat, Are Project, Plus Gallery, Şebnem Bahar 
Galeri, Belediye Kültür-Sanat Servisleri, Belediye Başkanları 
ve Kültür-Sanat Politikaları, Koleksiyoncular, Müze ve Sanat 
Kurumu Yöneticileri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ansan 
Yönetimi, çok değerli sanatçılar ve Akdeniz Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri….

İlk yazı biraz uzunca oldu. Bir sonraki yazımda bol bol sohbetli, 
analiz etmeli, yer yer eleştirmeli, tanıtmalı, çözümlemeli 
içerikler sizleri bekleyecek. Böylece bir yakın dönem sanatsal 
belleğini de kayıt altına almış olacağız hep birlikte. Bir sanat 
tarihi belleği….

Sevgi-sanat hep sizlerle olsun…

Dr. Öğr. Üyesi 
Ebru Nalan Sülün Kimdir?



Pandemi günlerinin hijyenik, kişiye – aileye özel ve 
sosyal mesafeli kaçış noktası:

Villa Lukka; doğa, huzur ve 
konforu aynı anda sunabilen, yeşillikler 
arasında rengarenk bahçe içerisinde yer alan özenle 
tasarlanmış bungalovlarda size eşsiz bir tatil ve dinlence vaat ediyor… 
Olimpos Dağı manzaralı, masmavi Çıralı sahiline birkaç dakikalık yürüme mesafesinde 
konumlanmış bu muhteşem saklı cennette rezervasyonunuzu erkenden yaptırmayı unutmayın…



Ulupınar Mahallesi 
Çıralı Sokak No:48/9 Kemer/Antalya

0 242 825 73 76 • 0 533 650 892 50

info@villalukka.com

villalukka
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Son yıllarda trend olan ve birçok 
yaşam alanında karşımıza çıkan 
minimalist konsepte şimdilerde 
bahçe, balkon ve teras gibi açıkhava 
mekanlarında da rastlıyoruz. Dar 
ve küçük alanları olduğundan 
daha geniş bir görünüme 
kavuşturma konusunda da yine 
minimalist tasarımlar dikkat 
çekiyor. Mekanlarda ferahlık algısı 
oluşturmak için işlevsel mobilyalar, 

yalın tasarımlar ve düz renkler ile 
oluşturulan kombinleri tercih etmek 
gerekiyor. Küçük alanları etkili ve 
kullanışlı bir hale dönüştürmenin 
büyük alanlara göre daha zor 
olduğunu ifade eden L’unica Yönetim 
Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, 
açıkhavada daha ferah ve sade bir 
görünüm elde etmek isteyenler 
için küçük alanlarda uygulanması 
gereken ipuçlarını paylaştı.

KÜÇÜK BAHÇE DEKORASYONU

Fonksiyonel mobilyalar tercih edin
Dar bir alana birçok mobilyayı sıkıştırmak 
yerine fonksiyonel mobilyalar tercih 
edin. Köşe koltuğu, çekmeceli orta 
sehpa, açılır kapanır yemek masası ve 
sandalyeler gibi işlevsel mobilyalar 
kullanarak daha çok alan açabilirsiniz. 
Banklar da dar alanlar için oldukça ideal 
mobilyalar arasında yerini alıyor. Küçük 
alanlarınızı olduğundan daha geniş ve 
ferah göstermenin yollarından bir diğeri 
de saksılar. Bitkive mini ağaçlar sayesinde 
hem mekana boyut katabilir hem de 
küçük alanlarınızı daha ferah ve doğal 
bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Dikey 
bahçe uygulamalarıyla alandan tasarruf 
sağlayabileceğiniz gibi hoş bir atmosfer de 
yakalamak mümkün.

Kaan Ali Samantır
L’unica Yönetim Kurulu Üyesi

İÇİN ÖZEL İP UÇLARI

Doğru aydınlatma ve dekoratif 
ürünlerle derinliği artırın
Aydınlatma sistemleri bahçe, balkon ve 
teras gibi Açıkhava mekanlarının olmazsa 
olmazı… Doğru ışık tercihleri ile küçük 
alanlarda olduğundan fazla bir derinlik 
algısı oluşturabilirsiniz. Loş bir ışık ile 
bahçenizi aydınlatabilir, fener ve renkli 
ampullerle canlılık katabilirsiniz. Dış 
mekanlarda kullanacağınız bu ürünler 
gecenizi aydınlatırken, gündüzleri de 
dekorasyonunuzun vazgeçilmez bir parçası 
olacak. Elektrik enerjisine gerek duymayan, 
güneş enerjisi ile kendi kendini şarj edebilen 
aydınlatma ürünleris ayesinde enerji tasarrufu 
sağlamak da mümkün. Eğer bahçenizde yeriniz 
var ise dilerseniz hem barbekü hem de şömine 
olma özelliğine sahip dekoratif tasarımlı 
fonksiyonel ürünler de tercih edebilirsiniz.



Tercihinizi düz renklerden 
yana kullanın
Küçük ve dar alanlarınızı daha 
büyük ve daha geniş göstermek 
istiyorsanız düz renkler tercih 
etmeli, yoğun desenlerden ve büyük 
şekillerden uzak durmalısınız. Zarif 
tasarımların yanı sıra açık ve pastel 
renkli ürünler ile küçük ve dar 
alanlarda hem ferah hem de estetik 
bir görünüm elde edebilirsiniz. 
Dekorasyonda kullanacağınız 
vizon renkler ve beyaz renkli 
kombinasyonlar ile sadeliği ve 
huzuru açıkhava mekanlarınıza 
taşıyabilirsiniz, koyu renkleri ise 
dozunda kullanarak mekana şıklık 
katabilirsiniz.

Açık hava keyfinize keyif katın
Mobilyalar evlerin ve bahçelerin en değerli objeleri; bahçe, balkon ve teraslar ise 
insanlar için keyfin ve rahatlığın ön sıralara konulduğu gözde alanlar… Bu nedenle 
dar olsalar bile bu alanlar uzun zaman zevkle kullanacağımız parçalardan oluşmalı. 
Özellikle küçük bahçe, balkon ve terasların konforunu artırmak için tekli salıncaklar, 
sallanankoltuklar, puflar, day bedler ve uzanma koltukları gibi keyif ürünleri oldukça 
ideal. Mekanlara hem doğal hem de modern bir hava katan bu ürünler, kitap okuma 
ve çay kahve saatleri gibi konfor anlarınıza eşlik ederek günün yorgunluğunu 
atmanıza imkan tanıyacak.



ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen
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YAŞAM 
TARZINI 
KEŞFET! 
İlk yazımla herkese kocaman bir 
merhaba :)
Madem artık birlikteyiz, konunun en 
başından başlayalım; önce dünya bir 
toz bulutuydu ve sonra insanlık var 
oldu… Var olduğu coğrafyaya göre 
de toplumun beslenme biçimleri 
gelişti. Avcı-tarım toplumları olduk, 
ektik biçtik, ürettik tükettik ve 
bugünlere geldik :)
Ve şimdiiii…

Hepimizin hayatında farklı alışkanlıkları, zorlukları, yaşam 
düzeni yada düzensizlikleri var.
Atlanan kahvaltılar, fark edilmeyen atıştırmalar, geç yenen 
yemekler, içilmeyen sular, vakitsizlikten yapılamayan 
sporlar vs vs… hepsi aslında kaçan düzenimiz değil, 
kendimiz! 
Çünkü hayatın hızlı akışında o kadar çok otomatik pilotla 
yol alıyoruz ki; yanından geçtiğimiz birçok şeyi görmüyoruz, 
gerçekten ne istediğimize kulak vermiyoruz ve sonunda da 
farkındalığımızı kaybediyoruz.

Kendimize gün içinde yaratacağımız fazladan 10 dakikanın 
yaratacağı ufak bir rahatlık hissi belki 10 yıla bedel!

Mesela bu 10 dakikada neler yapılır?
● Sabahın sakinliğine derin bir nefesle başlamak ve gün içi 
planlaması yapmak
● Sabahları kahvaltı atlamamak için, ufak bir sandviç 
hazırlamak 
● Telefonla konuşurken yürüyerek adım sayımızı arttırmak
● Asansör yerine merdiven kullanmak
● Öğle aralarında ufak yürüyüşler yapmak
● Ara öğünümüzü yanımızda taşımak
● Kendimize ait su bardağı edinerek gün içi su tüketimimizi 
takip etmek
● Yeşil çayımızı yanımızda taşımak
● Çeşitli ve renkli beslenmeye dikkat etmek

Bunlar sadece bu konuda birkaç çözüm… Hepsi ufak ve 
etkili! Ama birleştiklerinde büyük, kalıcı ve mucizevi! 

Sadece kendimiz için bir şey yapabilmenin o tuhaf huzurlu 
hissini fark etmeliyiz.
Hak ettiğimiz öz değeri hayatımızda hissetmeliyiz.
Sağlıklı yaşamaya özen göstermek; bence öz değerin en 
başında geliyor.
Bazen olması gerekeni çok iyi biliyor ama uygulamada 
başarısız oluyoruz.
Olduğu kadar, elden geldiği kadar; kendimizi suçlamadan 
zamanla ve sabırla!
Hepimizin hayatına katabileceği doğru alışkanlıklar; 
yaratabileceği bir düzeni mutlaka var.
İşte onu bul ve çıkar! 
Size bu konuda elimden geldiğince destek olacağım.

İlk olarak da sıcak günlerde rahatlıkla tüketilebilecek, ödem 
atıcı ve metobolizma hızlandırıcı, sağlıklı bir içecek örneği 
vererek başlayabiliriz diye düşünüyorum:

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

İçindekiler: 
3 adet salatalık 
1 küçük yeşil elma 
1/2 limon 
1/4 demet maydanoz 
1/2 ç.k taze zencefil 
Bol buz 
 
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip keyifle içiyoruz. 
Çok ter kaybettiğimiz sıcak günlerde içine 1 şişe 
düşük sodyumlu maden suyu da ekleyebiliriz.

Sağlıkla kalın…
Görmek istediğiniz konuları da bana yazabilirsiniz…

Ödem atıcı ve metobolizma 
hızlandırıcı harika bir içecek



Kullanıcılar bu üstün teknoloji harikası modeli en kısa zamanda 
deneyimleyebilecek; hatta yıl bitmeden de DBX’e sahip olabilecekler. 
2020’nin son çeyreğinde DBX’in Türkiye’de olması beklenirken 
DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, MinotaurGreen, Onyx 
Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, XenonGrey renk seçenekleri 
ile İstanbul ve İzmir’deki Aston Martin Showroomlarında yerini 
alacağı da Aston Martin Türkiye’nin bir diğer müjdesi…

Tasarım, vizyon ve inanılmaz performans…
Aston Martin’in St Athan, Galler’deki tesislerinde hayata geçirilen 
DBX, sektörde pek de rastlanmayan, sıradışı, çok özel bir SUV. İngiliz 
tasarım ve mühendisliğinin sınırlarını zorlayan, sektöre vizyon 
katacak bir ürün…
2,245 kg ağırlığındaki model, 0-100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. 
Maksimum hızı; 291 km/s. Aston Martin’in spor otomobillerinde de 
kullanıldığı alüminyum gövdesi, hem çok hafif hem de inanılmaz 
derecede sert. Bu müthiş teknoloji sayesinde DBX, şehirde de off-
road’da da çok güçlü ve dinamik.
Standart olarak 48V’lik savrulma önleyici sisteme sahip üçlü adaptif 
havalı süspansiyon ve elektrik kontrollü adaptif amortisörlerle 
birlikte gelen Aston Martin DBX’in yüksekliği, çevre koşullarına 
bağlı olarak 145 mm arttırılıp 50 mm azaltılabiliyor. Bu özellik de 
sürücüye, her türlü arazi koşullarıyla mücadele edebilme önceliği 
sunuyor.

Aston Martin DBX… Markanın ilk SUV’u, Aston Martin’in daha önce keşfedilmemiş bir segmentteki olağanüstü 
performans, stil ve kullanılabilirlik sunma arayışındaki yeni döneme işaret ediyor. Dünyaca ünlü otomobil 
üreticisi Aston Martin, spor otomobillerin dinamikliğini off-road araçların çok yönlülüğüyle birleştirerek sektördeki 
standartları sarsacak ilk lüks SUV’sini yollara çıkartıyor. “En Teknolojik SUV” olarak tanımlanan, Aston Martin’in 
tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX’in test aracı ise Ağustos ayında Türkiye Showroomlarına geliyor.

İLK SUV’U DBX YIL BİTMEDENASTON MARTİN’İN TÜRKİYE’DE!

Ve lüks iç tasarım…
DBX’in kabininde de performans verilerini destekleyen lüks bir 
tasarım bulunuyor. Tamamen deri işlemeli koltuklar ve pek çok 
detay, Alcantara ile de satın alınabiliyor. DBX, kabin boyunca metal, 
cam ve ahşabın akıllıca kullanımı ile malzemelerin orijinalliğini 
koruyor. Aston Martin’in kişiselleştirme kanadı “Q’ya” başvurularak 
aracın orta konsolunu ahşap elemanlarla süslemek mümkün.
İlk tam boyutlu beş koltuk modeline sahip DBX, çok geniş bagaj 
kapasitesiyle de iddialı (623 litre). DBX’in koltukları dik konumdayken 
832 litre hacim sunuyor. Ön kısımda 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi 
mevcut. Ekrana 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli eşlik 
ederken Apple CarPlay sistemi ve 360 derecelik kamera da standart 
donanımlar arasında.

DB11 ve Vantage’da bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motoru kullanan 
Aston Martin DBX, özel düzenlemelerin ardından bu üniteden 550 
beygir gücü ve 700 Nm tork çıkışı alabiliyor. Motor sesinin çok iyi 
olduğu bu lüks SUV, aktif egzoz sistemi ve silindir kapatma özelliği ile 
de dikkat çekici.

\\ CITYOTOMOTİV



Korona virüslerin yedi türünün 
insanda enfeksiyona neden olduğu 
bilinmektedir. Bunlardan dördü 
esasen hafif semptomlara neden 
olurken, geri kalan üçü ölümcül 
hastalıklara neden olabilmektedir 
(SARS, MERS ve devam eden 
COVID-19). COVİD-19; çok hızlı 
yayılım gösteren, semptomatik 
olgularda daha çok akut 
solunum sıkıntısı sendromu veya 
fulminanpnömoni ile seyreden 
ölümcül bir hastalıktır.
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Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI

Korona- 
Kalp Damar

Iliskisi
Hastalık enfekte kişilerden öksürük, hapşırık veya 
konuşma esnasında damlacıkların hava yoluyla 
yayılmasına bağlı olarak bulaşmaktadır. Ayrıca 
enfekte yüzeylere dokunulduktan sonra mukozalara 
temas ettikten sonra da bulaşabilmektedir. Virüsün 
vücuda girdikten sonra 3-7 gün sonra ateş, öksürük, 
yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare 
ve solunum sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. İnfeksiyona 
yakalanan hastalarda tomografide yaygın ilfiltrasyon 
alanları ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, hastada daha önceden var olan diğer 
solunum yolu hastalıkları veya enfeksiyonu, kalp 
damar hastalıklarının bulunması hastalığa yakalanma 
ve hayati komplikasyonların gelişimi açısından önemli 
risk faktörlerini teşkil eder.

COVİD-19 ve altta yatan kalp damar hastalığı karşılıklı 
olarak birbirlerinin şiddetini artırırlar. Her iki 
hastalığa bağlı komplikasyonlar alevlenebilir.
Bu enfeksiyon, kalp ve akciğerlerde yüksek oranda 
eksprese edilen membranlara bağlı bir aminopeptidaz 
olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’ye (ACE2) 
bağlanarak hücrelere girerler.

Başta akciğer tip 2 alveol hücreleri başta olmak 
üzere, miyokart, böbrek tproksimaltübül, özofagus, 
ileumepitel hücreleri, mesane üretelyal hücrelerinde 
ACE2 bulunduğu gösterilmiştir. Bu durum akciğer 
dışında diğer organlarda da bozukluk ortaya çıkma 
mekanizmasını açıklamaktadır.

ACE2, normal sağlıkta ve çeşitli hastalık durumlarında 
kalp damar sisteminin nöro-humoralregülasyonunda 
önemli rol oynar. SARS-CoV-2’nin ACE2’ye bağlanması, 
ACE2 sinyal yollarının değişmesine ve akut kalp 
ve akciğer hasarına yol açabilir. Yüksek tansiyon 
tedavisinde kullanılan, ACE inhibitörü ve ACE reseptör 
blokerleri ACE düzeyini artırırlar. Bu durumda teorik 
olarak akciğerlere COVİD enfeksiyonunun daha 
fazla tutunmasını ve akciğer hasarını artabileceğini 
düşündürür.
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Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza 
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA

ADRES:

Tel: 0242 229 88 87 
Gsm: 0536 319 47 66
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COVID-19’un aritmiyi artırdığı gözlenmiştir. Bunun da bu 
virüsün renin -anjiyotensin - aldosteron sistemi ile etkileşimi 
sonucu gelişen hipokalemi (Potasyum düşüklüğü) sonucu 
geliştiği düşünülmektedir. Hipokalemi, çeşitli taşiaritmilere 
karşı duyarlılığı artırır. Ayrıca, önceden aritmisi bulunan 
hastalarda şiddetini artırırlar. Mevcut çalışmalarda bu 
hastaların % 16’sında aritmi geliştiği gösterilmiştir. Yoğun 
bakımda takip edilen hastalarda ise bu oran % 40 düzeylerine 
kadar çıkabilmektedir.

Çeşitli kardiyovasküler risk faktörleri de bu hastaların 
proğnozunu olumsuz yönde etkilemektedir. Çin’den 
yayınlanan COVID-19’lu 1527 hastayı içeren altı çalışmanın 
meta-analizinde sırasıyla diyabet, kardiyo-serebrovasküler 
hastalık ve hipertansiyonun % 9,7, % 16,4 ve % 17,1 
oranında görüldüğü bildirmiştir. Burda kardiyovasküler risk 
faktörlerinin hastalığa yakalanmasından ziyade yakalanan 
hastalarda ciddiyeti üzerinde etkili olabilmektedir. Daha 
da önemlisi, diyabet, kardiyo-serebrovasküler hastalık ve 
hipertansiyon varlığı, ciddi hastalık gelişimi veya yoğun 
bakım gereksinim ihtiyacını 2-3 kat artırmaktadır. Ciddi 
akciğer tutulumuna bağlı akut solunum sıkıntısı sendromu 
gelişen hastaların % 27’inde hipertansiyon, % 19’unda 
diyabet, % 6’sında kardiyovasküler hastalık saptanmıştır. 
Bu hastalarda hipertansiyonun yüksekliğinin nedeni olarak 
yaşlı hasta popülasyonunda hipertansiyonun sık oluşu ve 
bu kişilerin enfeksiyona karşı daha savunmasız oldukları ile 
açıklanmaktadır.

Genel olarak COVID-19 olgularında ölüm oranı % 2,3 
iken hipertansiyon, diyabet ve CVD hastalarında anlamlı 
olarak daha yüksek olup sırasıyla % 6, % 7,3 ve % 10,5dır.

Kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı ve klinik 
sonuçlar üzerindeki etkileri, farklı coğrafi bölgelerde 
önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

COVID-19 enfeksiyonuna bağlı olarak akciğerlerde 
olduğu gibi kalpte de hasara yol açtığı gösterilmiştir. 
Çalışmalarda, şiddetli / kritik COVID-19 hastalarında 
dolaşımda yüksek oranda proinflamatuarsitokinler 
olduğu gösterilmiştir. Buna bağlı olarak ciddi sistemik 
inflamasyon ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir. Bu 
inflamatuvar sürece bağlı koroner arterlerde plak 
rüptürü ve tromboz riski, yani kalp krizi riski artabileceği 
düşünülmektedir. Daha çok solunum sistemini tutarak 
kan oksijen seviyesindeki ciddi düşüşlere bağlı kalp 
kasında hasara yol açabilmektedir.

Bu mekanizmalar bağlı olarak hastalarda miyokardiyal 
hasarı gösteren troponin düzeylerinde önemli artışlar 
olduğu gösterilmiştir. Pozitif vakaların kabaca % 
8 -12’sinde belirgin troponin I yükselmesi geliştiği 
bilinmektedir. Yoğun bakıma kabul edilen hastalarda 
bu oran % 17’ye çıkmaktadır. Hastalığı hafif geçiren 
grupta ise bu oran % 1-2 olarak izlenmektedir. Bu enzim 
düzeylerindeki artışa rağmen hastalarda EKG değişikliği 
saptanmamıştır. Çalışmalarda ölen hastaların % 52’sinde, 
taburcu olanların ise % 12’sinde kalp yetmezliği geliştiği 
görülmüştür.

COVID-19 enfeksiyonu ile ACE inhibitörlerinin (ACEi) ve 
anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) güvenliği ile 
ilgili bir endişe vardır. Bu ajanlar, kardiyomiyositler de 
dahil olmak üzere çeşitli dokularda ACE2 ekspresyonunu 
düzenler. SARS-CoV-2, insan hücrelerine girmek 
için ACE2’ye bağlandığından, zaten ACEi / ARB ile 
hipertansiyon tedavisi gören hastalarda COVID-19 gelişimi 
veya hastalığın şiddetini artabileceği düşünülmektedir. 
Ancak, bugüne kadar, bu endişeleri destekleyen hiçbir 
deneysel veya klinik veri ortaya çıkmamıştır.
Sonuç olarak, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan 
ACE inhibitörü veya reseptör blokörleri ajanlar 
ile Covid-19 enfeksiyon ajanı da aynı reseptörleri 
kullanarak etkileşime geçmektedir. Teorik olarak bu 
tansiyon ilaçlarının kullanımı ile covid-19’un daha ciddi 
seyredebileceği öngörülmektedir.  Bu koşullar altında bu 
tansiyon ilaçlarının başka grup ilaçlara dönüştürülmesi 
veya bu kişilerin korunma yöntemlerine çok dikkat 
etmeleri tavsiye olunmaktadır.
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Görünen o ki, 
normalleşme sürecine 
siz hem hızlı hem de 
yeniliklerle harika bir 
giriş yapıyorsunuz. 
Bize de başarılarınızın 
devamını dilemek 
kalıyor…
Çok teşekkür ederiz…

Tüm moda zevklerine uyacak şekilde, her ayrıntısı sevgi, dikkat 
ve elle imal edilen, hem rahat hem de şık babouche ayakkabı 
ve terlik ürünlerinin arz edildiği Bo Factor markasının iki başarılı 
kadın kahramanı Rima Abi Chahine ve Nilgün Hamati, dergimiz 
aracılığıyla Antalya ve tüm Türkiye için yenilikler ve sürprizlerle 
kucakladıkları yeni normalleşme sürecini ve yaptıkları hızlı girişi 
anlattılar. Bo Factor Babouche meraklıları için minik sohbetimizi 
mutlulukla paylaşıyoruz…

Nilgün Hanım ve 
Rima Hanım, son 
röportajımızdan bu 
yana üretiminizde, 
markanızda işler nasıl 
gidiyor? Dünyanın geçtiği 
bu zor süreçte siz neler 
yaptınız?
Nilgün: Evet, bu zor pandemi 
döneminde ürünlerimize 
talepler ‘online’ olarak arttı. 
Biz de bu süreçte stoklarımızı 
kullandık ve 1 Haziran 
itibariyle de tekrar yoğun bir 
üretim sürecine geçtik.

Önceki dönemlerden 
bu zamana gelirken, 
ihracat yaptığınız  ülke 
çeşitliliğinizde değişiklik 
var mı?
Rima: Şanslıyız ki; Fransa, 
Almanya’dan sonra artık  
Avustralya’dayız. Los Angeles 
ihracatımız devam ediyor ve 
Orta Doğu halen kalemiz... Her 
yeni ülke yeni bir heyecan 
bizim için.

Gördüğümüz kadarıyla 
yeni ürün yelpazenizde 
açık ‘babouche’lar da 
var. Çocuk ‘babouche’ları 
da var mı acaba?
Nilgün: Evet! Korona 
Virüs’ten dolayı gecikme 
yaşadık ama nihayet iki 
yeniliği de hayata geçiriyoruz 
ve çok sevileceklerini 
düşünüyoruz. Çocuk 
babouche’ları ile “anne –
kız”lar takım giyme keyfini 
yaşayacak!
Bunun dışında kişiye özel 
koleksiyona başlıyoruz. 
Artık marka takipçilerimize 
zevklerine göre kumaş ve 
aksesuar seçeneklerini 
sunuyoruz. Burada sürpriz 
fikirlerimiz var.

Siren Ertan ile olan 
işbirliğinizi de biraz 
anlatır mısınız?
Rima: Siren Hanım’la işbirliği 
motivasyonumuzu daha da 
perçinledi. Ayrıcalıklı, zarif 
bir zevki var Siren Hanım’ın. 
Dolayısıyla çok mutlu ve 
gururluyuz. Ayakkabılarımızı 
Siren Ertan İstanbul Web 
sitesinde yurtdışına göre daha 
iyi fiyatlarla sunuyoruz ki, bu 
Türkiye piyasası için avantaj 
yaratacak.

Yeni normalleşme sürecinde

BO FACTOR farkı!

artıkBo Factor  babouchlarına
adresinden de ulaşabilirsiniz.sirenertanisbul.com
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Yazarla Yayınevi Arasındaki Köprü
Yazarın sorularına doğru cevapları bulan 
hatta yazara bir yol haritası çizen yazar 
danışmanı eserin, baskı öncesi ve sonrası 
tüm süreçlerinde yanında olarak aslında bir 
anlamda yayınevi, yazar, editör ve süreçler 
arasındaki bağın yönetimini yapmaktadır.
Yazar Danışmanı Bihter Şahin, Yazardan 
Direkt Yayınevi’nde klasik ve şablon 
sınırların olmadığını vurguluyor. “Tabii ki 
kendime koyduğum sınırlarım var, örneğin 
maddi konulara karışmıyorum; bu konunun 

yazar ve danışman arasındaki iletişimden 
bağımsız, başka departmanlarla görüşülmesi 
gereken bir aşama olduğunu düşünüyorum. 
Birçok yazar fiyat bilgisini benden almak 
istese de doğru yönlendirmelerle bu konulara 
girmemeyi tercih ediyorum. Aramızdaki 
iletişimin bu konuyla sınırlandırılması süreci 
olumsuz etkileyebilir kanısındayım.” diyor 
ve yazarların kendilerine önce web sitesi, 
sosyal medya ya da doğrudan telefonla 
ulaşabildiklerini ve sonrasında da temasın 
aynı şekilde sürdüğünü belirtiyor. 

Yazara Göre Belirlenen Mesai
Kitabı üzerinde çalışılan yazarın tek tek 
editöre, matbaaya, grafikere ulaşıp tüm 
süreci kontrol ve takip edebilmesi mümkün 
değil; yazar danışmanı, yazarın bu takibi 
yapabilmesini sağlıyor. Üstelik danışmanla 
yazar arasında zamanla bir dostluk gelişiyor. 
Yazar danışmanı çalışma sistemini yazarla 
kuracağı iletişime göre ayarlıyor. 

YAZAR

Yazarlar eserlerini yayımlatmaya 
karar verdikten sonra beraberinde 
gelecek sürece her zaman hâkim 
olamayabiliyorlar. Yazmak yeteneğiyle 
donanımlı birinin; bu süreçlerde hangi 
aşamaları ne şekilde yaşayacağını seçtiği 
yayınevi belirliyor. Yazarın kitabını 
kendi imkânlarıyla yayımlama isteği 
pek çok hukuki ve teknik prosedürü de 
beraberinde getiriyor. Yazardan Direkt 
Yayınevi Genel Koordinatörü Z. Çağla 
Miniç Eker, yazara sadece iyi bir editöriyel 
destek ve bir kapak tasarımı sunarak, 
“Kendi kanatlarınla uç!” demediklerini, 
aksine yazara birçok yayınevinde 
olmayan bir destek sağladıklarını 
belirtiyor. Bu hizmeti içeren mesleğin adı 
da; Yazar Danışmanlığı…

DANIŞMANLIĞI
NEDİR?

Yazar danışmanı, yayınevinde yazarla/
yazanla/yazmak isteyenle iletişime geçen ilk 
kişidir. 

Öncelikle yazara yayınevi hakkında 
kapsamlı bilgi verip yazarın istek ve 
ihtiyaçlarını dinlerken, yayınevinin 
kapasitesi dâhilinde çözümler ve 
öneriler sunar. Yayınevinin çalışma şekli 
hakkında yazarı bilgilendirdiği zaman 
yazar yayınevinin kendisine ve eserine 
katabileceklerini en başında öğrenmiş 
olur. Anlaşma sağlanıp birlikte çalışılmaya 
başlandığı takdirde de yine yazar 
danışmanı süreci doğrudan takip eden kişi 
olarak, yazarla birebir iletişime ve süreç 
hakkında bilgi vermeye devam eder. 
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Evdeyken de 
hareketli bir yaşam 
sürdürmeye devam 
etmek için

ÖNERİLER
Birçok ülkenin evden çalışma şartını da içerecek şekilde “evde 
kal” politikalarına bağlı kaldığı bugünlerde, günlük rutinimizin 
kesintiye uğraması zaman zaman strese ya da endişeye 
yol açabilir. Çoğumuzun evden çalışmaya alışkın olmadığı 
düşünüldüğünde, sağlığınıza ayırmanız gereken zamanı ekran 
karşısında geçirmeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Evden 
çalışma döneminde hareketli bir yaşam sürdürmenin mümkün 
olduğunu belirten Herbalife Nutrition Global Fitness Eğitim 
Direktörü Samantha Clayton, aktif olmamızı sağlayacak önerilerini 
bizler için sıraladı.

İnsanların evden dışarı çıkmamaları için alınan 
tedbirler çerçevesinde tüm ülkede birçok iş yeri 
evden çalışma kararı aldı. İzole olmamızın hayati 
önem taşıdığı düşünüldüğünde, bu kararın son derece 
isabetli olduğunu belirten Herbalife Nutrition Global 
Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, sosyal 
mesafeye dikkat ederken hareketli kalarak, sağlıklı bir 
yaşam sürdürmenizi sağlayacak ve evde çalışmamızı 
kolaylaştıracak ip uçlarını bizler için sıraladı.

Sabahları ofise gidiyormuş gibi aynı saatte 
kalkın
Fitness performansında plato noktasına gelmemek 
ya da en azından ertelemek için istikrarlı bir egzersiz 
rejimi uygulamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Aynı şekilde, motivasyonunuzu kaybetmenize 
yol açacak kötü alışkanlıklar edinmemek için bir “çalışma 
rutini” geliştirmeniz de önemlidir. 
Yataktan kalkıp pijamalarla çalışmak kulağa hoş gelebilir 
fakat bu durumda çalışma alanınızın karmakarışık bir hal 
alması ve alışkanlıklarınızın değişmesi içten bile değildir. 
Bu kadar köklü değişimlere ayak uydurmaya çalıştığımız 
bir dönemde, daha fazla değişiklik olumsuz sonuçlar 
doğurabilir. Bu sebeple istikrarlı olmalı ve hayatınızı 
programlamalısınız. Sabahları ofise gidiyormuş gibi aynı 
saatte kalkmalı, duş alıp giyindikten sonra kahvenizi ya 
da çayınızı içmeli, çalışma alanınıza geçip her zamanki 
gibi çalışmalısınız. Bu rutin normallik hissinizi artırarak 
görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır. 



Her gün 30 dakikanızı egzersize ayırın
Bu aralar işinizi tamamlamak egzersiz yapmaktan 
daha önemli gibi görünse de her gün toplam 
30 dakikanızı egzersize ayırmalısınız. Günlük 
programınızda egzersize yer ayırırsanız, bu 
kısıtlı sürenin monoton günlerinize renk kattığını 
göreceksiniz. 
Ayrıca, uzun süre oturmanın tip 2 diyabet, 
kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi 
birtakım sağlık sorunlarına yol açabileceğini 
gösteren bir araştırma yapıldığını da hatırlatmak 
isterim.  
‘Formda kalmak’ öncelikleriniz arasında olmasa 
bile, fiziksel aktivite vücudunuzun salgıladığı 
endorfin miktarının artmasını sağlar ve bu da en 
azından ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur. 
Bu gibi stresli dönemlerde, düzenli egzersizin 
en önemli faydalarından biri de günlük yaşamı 
sürdürmeyi daha kolay hale getirmesidir.

Hareket etme saatlerinizi hatırlatması için 
alarm kurun
Her saatin başında, ortasında ya da sonunda 
birkaç dakika egzersiz yapmak için telefonunuzun 
alarmını kurun. 1 dakikalık crunch, 60 squat ya da 
20 şınav fark etmez çalışmaya ara verip hareket 
etmek için bir zaman belirlediğinizde, zaman 
içerisinde vücudunuzun güçlendiğini ve gün 
içerisinde daha enerjik hissettiğinizi göreceksiniz.

Telefon görüşmelerinizi ayakta yapın ve 
hareket edin
Üst bedeninizi esnetin. Üst bedeni esnetme 
hareketleriyle kaslarınızı ısıtın. Kollarınızı başınızın 
üstüne kaldırın ve göğsünüzün ve pazılarınızın 
gerildiğini hissedene kadar esnemeye devam edin. 
Esneme, stresi azaltmaya ve kasları sıkılaştırmaya 
yardımcı olur. 

Telefon görüşmesi yaparken kulaklıklarınızı takıp 
hareket edin. Bu süre zarfında yürüyebilir veya 
squat hareketleri yapabilirsiniz. Ayrıca lunge 

egzersizleriyle kalça ve bacak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Örneğin, ileri 
doğru lunge egzersizi yaparak kalçalarınızı zemine paralel hale getirecek 
şekilde dizlerinizi kırabilir ve sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapabilirsiniz.

Oturduğunuz yerden karın kaslarınızı çalıştırırın
Koltuğunuzdan kalkmadan karın kaslarınızı çalıştırmaya ne dersiniz? Sırtınızı 
dik tutun ve iki elinizi başınızı arkasına koyun. Dizlerinizi dirseklerinize 
değecek şekilde kaldırın. Sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapın. Ayak 
bileğinizle daireler çizerek yapacağınız basit egzersizler, kan dolaşımını 
düzenlemeye yardımcı olur.

Dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin  
Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince dinlenmek, fiziksel 
ve duygusal açıdan en iyi sonuçlara ulaşmanız için son derece önemlidir. 
Gün içerisinde meyve, peynir ve yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar hem tok 
tutar hem de bütün günü ekran karşısında geçirerek kendinizi kaybetmenizi 
engeller. Ayrıca, protein içeriği yüksek bir beslenme programı tokluk hissinizi 
artırarak buzdolabına gereksiz ziyaretler yapmanızı da önleyecektir. Evden 
çalışmak, sınırları aşmak anlamına gelmiyor. Evde geçirdiğiniz zamanı 
rahatlamak ve gevşemek için bir fırsata dönüştürmek sizin elinizde.



Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
çocuklarda ve yetişkinlerde en 
sık görülen bulaşıcı hastalıkların 
başında ishal geliyor. Yoğun 
sıvı kaybına neden olan ishal, 
erken dönemde önlem alınmazsa 
ciddi sağlık problemlerine yol 
açabiliyor. Tüm dünyada her yıl 
5 milyon civarında insan ishalli 
hastalıklar nedeniyle ölürken, 
bunların % 80’ini süt çocukları 
oluşturmaktadır. 
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Neonatoloji 
(Yenidoğan) Uzmanı
Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi

Doç. Dr. SALİH KALAY

ÇOCUKLARDA YAZ İSHALİ 
TEHLİKESİNE DİKKAT!
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Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0 - 5 yaş grubundaki çocukları etkiler. 
Anne sütü alan bebeklerde 6 - 7’den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3’den fazla sulu 
dışkılama, ishal olarak kabul edilmektedir. 

Çocukluk yaşlarında ortaya çıkan akut ishalli hastalıkların en önemli nedeni barsak 
infeksiyonlarıdır. Bunların yanısıra besin zehirlenmeleri, beslenme bozuklukları, sistemik 
infeksiyonlar, antibiyotikler ve allerjik nedenler akut ishallere neden olurlar. 

Çocukluk çağı yaz döneminde görülen ishallerinin büyük çoğunluğu virüslere bağlı olabilir 
ve 3 - 6 gün içinde kendiliğinden düzelebilir. Antibiyotik tedavisi ise nadiren bazı durumlarda 
gereklidir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler ishalin uzamasına yol açabilir.

Pirinç, makarna, patates, yoğurt, ayran, kefir, muz, elma ve şeftali ishali olan 
çocuklarda iyi gelirken; kayısı, erik, çiğ sebze, salata, kepekli ürünler gibi bağırsak 
hareketlerini daha da artıran besinler, hazır ambalajlı gıdalar, bol yağlı, şekerli 
yiyecekler, gazlı içecekler ishalin süresini uzatmaktadır.

Yaz ishalinden korunma önerileri
● Tatilde özelikle havuz suları ishale neden olabileceği için tatil 
yerlerinin hijyenve temizliğe dikkat edin.
● Çocuğunuzun her fırsatta ellerini yıkayın.
● Kaynağı bilinmeyen denetimsiz içme sularını çocuğunuza 
içirmeyin ve bu sularla yıkanmış sebze ve meyveleri 
çocuğunuza yedirmeyin.
● Kolay bozulan hazır gıdaları hemen buzdolabına yerleştirin 
ve orada saklayın.
● Eriyip tekrar donabilen dondurma gibi gıdaları dikkatli 
verin. Krema, mayonez ve az pişmiş gıdaları asla vermeyin.
● Probiyotik besinleri daha fazla kullanın.
● Rotavirüs ishali genelde kış ve bahar aylarında görülse de 
yazında ishal yapabilmesi nedeniyle bebeğinizin ‘Rotavirüs 
Aşısı’nı yaptırın.



ANAOKULU’NU 
NASIL SEÇELİM?

GÜL DEVRİM BATI
A&D Kids Konyaaltı Anaokulu Müdürü
devrim.bati@adkids.com.tr

Hamileliğinizden hatta bir çocuk 
sahibi olmaya karar verdiğinizden 
bu yana emek ve eforunuzun büyük 
bir kısmını harcadığınız, günün 
her saatini planladığınız minicik 
bebeğiniz büyüyor ve anaokuluna 
gidecek. Çok mutlusunuz ancak 
bu denli ayrıntılı planlar yaptığınız, 
gözünün içine baktığınız çocuğunuzla 
ilgili aynı titizlik ve özeni kim/
kimler/hangi kurum gösterecek? 
İşte böylece hummalı bir araştırma 
içerisine girecekseniz; sizler için 
faydalı olabileceğini düşündüğüm 
bazı ipuçları:

devrimogretmenim

● Öncelikle okul öncesi eğitimin ne olduğunu, bu kurumlarda 
bu yaş çocuklarıyla ne/neler yapıldığını araştırabilirsiniz.
● Tüm aile bireyleri olarak eğitim açısından önceliklerinizin 
neler olduğunu tespit etmek işinizi kolaylaştırabilir. Takip 
edilen programda ya da günlük işleyişte sosyal imkanlar, 
yabancı dil eğitimi vb…
● Evinize yakın olması tercih edilmesi açısından okul öncesi 
kurumu avantajlı hale getirebilir.
● Okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na mı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na mı bağlı olduğu da öğrenmek gerekir. 
Okul eğer Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ise yarıyıl ve yaz 
tatili olacaktır. Çalışan anne iseniz bu sizi zorlayabilir.
● Okulun geçmişi, kuruma olan güveninizi ve bakış açınızı 
etkileyecektir. Kaç senedir hizmet verdiği, isminin ne olduğu, 
bağlı bulunduğu bir merkezin olup olmadığı vb…
● Yakın çevrenizde okulla ilgili küçük bir araştırma 
yapmak da etkili olacaktır. O okula devam eden çocukların 
velilerinin kurumda yaşadıkları tecrübeleri dinlemek 
önemlidir. Ancak dinlediğiniz velilerin size ve ailenize benzer 
(eğitim düzeyleriniz, okuldan/eğitimden beklentileriniz, 
çocuklarınıza yaklaşım tarzlarınız vb…) olup olmadığını da 
göz ardı etmemek gerekir. Çünkü dinlediğiniz veliler size 
ne kadar benzerlerse okulla ilgili yaşantılarınız da benzer 
olacaktır.
● Kurumun fiziksel özelliklerini anlayabilmek için 
detaylı biçimde gezmelisiniz. Okul öncesi dönem eğitim 
kurumlarında malzeme ve donanım açısından güvenlik 
şartlarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. 
● Okulun yönetici ve öğretmenlerinin özellikleri de önemlidir 
elbette. Tecrübeleri, mezuniyet durumları, öğretmenlik 
formasyonuna sahip olmaları, genel kişilik yapıları vb… 
durumları da görüşmeniz sürecinde öğrenebilirsiniz.
● Okulun bünyesinde psikolog, pedagog ya da PDR servisinin 
bulunması çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin işbirliği 
kurmalarını arttıran bir etken olabilir. Bu, şart değildir ancak 
okul sürecinin niteliğini arttırır. Çocukların birebir izlenip 
gözlemlenmesini mümkün hale getirebilir. 
● “Okulda kullanılan okul öncesi plan/programlarını kimler 
hazırlar? Programın önem verdiği noktalar nelerdir? 
Çocukların tüm gelişim alanlarına (fiziksel, sosyal, duygusal, 
öz bakım, dil) hitap eder mi?” gibi sorular da okulun genel 
yaklaşımını anlamanız için faydalı olacaktır.
● “Sanat/sporla ilgili herhangi bir ya da birkaç etkinlik var 
mı? Bu etkinlikler nerede, hangi sıklıkta, kiminle yapılır?” 
Etkinliklerin farklı bir alanda yapılması, çeşitliliği ve sınıf 
öğretmeninden başka konu ile ilgili uzman bir öğretmen ile 
yapılması, çocuklar açısından uyaran zenginliği yaratacaktır.
● Öncelikleriniz içerisinde yabancı dil varsa, “Nasıl bir 
program? Neleri önemsiyor? Hangi etkinlikler yapılıyor? Bu 
programı yürüten öğretmenlerin özellikleri nelerdir?” gibi 
sorular yolunuzu biraz daha aydınlatacaktır.
● Okulun yemek ve temizlik hizmetleri ile ilgili bilgi 
alınmalıdır: “Yemek listesini kim hazırlar? Hangi sıklıkla 
velilere liste gönderilir? Yemek için kullanılan malzemeleri 
nereden ve hangi markalardan tedarik edersiniz?” gibi…  
● Kullanılacaksa servisle ilgili soruların da cevap bulması 
önemlidir. Bu sorulardan bazıları; “Çocuğum okula 
varmadan önce ne kadar süre servisin içinde yolculuk eder? 
Serviste şoförün dışında bir yetişkin olur mu? Serviste 
güvenlik şartları nasıl kontrol edilir?” olmalıdır.

Yanıtlarını arayacağınız soruları elbette ki arttırmak 
mümkün.
Kolaylıklar dilerim…
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Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. HALİL İBRAHİM KAYA

Son zamanlarda adından sıkça 
bahsedilen göz içi akıllı (trifocal) 
lensler, 45 yaş üzeri hastalarda 
görme konforu sağlıyor. Yaklaşık 
15 yıldır katarakt ameliyatlarında 
ve uygun hastalarda tercih 
edilen bu lensler yakın, orta ve 
uzak mesafede gözlüksüz görme 
özgürlüğü anlamına geliyor.

Göz içi
lensler

Bu akıllı lens cerrahisi aslında dikişsiz fako cerrahisidir. 26 yıldır dikişsiz göz 
içi ameliyatlarını (fako) Türkiye’de ilk yapan doktorlardanım. Bu çok kıymetli 
bir durum çünkü deneyim bu ameliyat uygulamalarının temel taşıdır. 
Deneyim kadar önemli bir diğer unsur, ameliyatta kullanılan merceğin kalitesi 
ve hastaya uygun lens seçimidir.

Daha önce excimer lazer yapılmış hastalarda lens seçimi yaparken trifocal 
lenslerin edof modelleri seçilmelidir. 

Hastlara takılacak akıllı lens numaralarının ve lens türlerinin belirlenmesinde 
son teknoloji ürünü biometrik cihazlar kullanılarak hesaplanmalıdır.

GERÇEKTEN AKILLI MI?
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Göz içi
lensler

Ben 15 senedir katarakt cerrahilerinde ve ileri 
göz kusurlarının (refraksiyon) düzeltilmesinde 
akıllı lensleri kullanıyorum ve hastalarımın 
% 90’ında bu lensi tercih ediyorum. Ameliyat 
süresi yaklaşık 10 dakika sürmekte. Hastanın 
gözü damla ile uyuşturuluyor. Ameliyat 
sırasında hastalarımla sohbet ederek ameliyatını 
gerçekleştiriyorum. 

Ameliyat sonrası hasta klinikte yatmaksızın 
evine gönderiliyor.  Ertesi gün kontrole 
çağırılıyor. Hastanın göz numaralarının sabit 
kalması, lenslerin ömür boyu garantili olması ve 
göze uyum sağlaması bu cerrahiyi cazip kılıyor.

Hastalarımız ameliyat sonrası gözlüksüz 
kitap okuyup, bilgisayar kullanıp, televizyon 
seyredebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini bu 
cerrahi ile artırmış oluyoruz. Bu hem hastamızı 
hem beni çok mutlu ediyor…

Güzel günler görmeniz dileklerimle…

Bu cerrahinin can 
alıcı noktaları:
● Doktor deneyimi
● Lens kalitesi
● Cihaz teknolojisi

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. 
No: 70/1 MURATPAŞA/ANTALYA
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran ayı bol filmli geçti benim 
için. Çünkü İstanbul Film Festivali 
Haziran seçkisi vardı. Her akşam 
bir film izledim. Ama size bu ay bu 
filmlerden bahsetmeyeceğim. Bu ay 
kitap ve dizileri yazmak istiyorum…

Kitap mı önce okunmalı? Yok, hayır önce filmini mi 
izleyelim? Kesinlikle klişe söylem önce kitabını okumalıyız, 
sonra filmini izlemeliyiz demeyeceğim. Bazı kitaplar var, 
filmi baştan seyredince daha iyi oturuyor, bazı filmler 
var “Kitabını okumalıyım” diyorsunuz. Ben genelde önce 
kitabını okumuş oluyorum ve eş zamanlı hemen filmini 
izlemeye bayılıyorum. Benim kafamda kurguladığım 
olaylar, görsel, bazen tamı tamına öyle oluyor, bazen 
de yönetmen benim okuyup, geçtiğim yeri vurguluyor. 
Bulmaca gibi, kendimce bir oyun gibi. Ben yönetmenlerin 
kitabın yazarı ile paralel çalıştığını sanıyorum, eğer yazar 
hayatta ise. Bazen bazı kitapları okurken bu şahane bir 
senaryo olur diyorum. “Peki, kitap mı, film mi Aylin?” 
diye sorsanız, yıllardır kitapçıydım ama şahane filmler 
seyredince de birbirinden ayıramıyorum film ve kitabı…

Bunca girişten sonra gelelim ilk tanıtacağım diziye… İlk 
olarak kitabını geçen yaz büyük bir zevkle okuduğum, 
dizisini ise geçen ay bitirdiğim; “Normal İnsanlar”ı yazmak 
istiyorum. Sally Rooney’in kitabını bitirince Marianne’yi 
sarmalamak istemiştim ve kendi senaryomda en kırılan, 
en örselenen oydu. Oysa diziyi bitirince Connell’e, her 
ikisine de sarılmak istedim. 
Akran zorbalığı ile başladı ve 
Nihan Kaya’nın kitabının adı “İyi 
Aile Yoktur” diye bitti. Ben çok 
severek izledim. O kadar sevdim 
ki her gece iki bölüm izleyerek 
diziyi sürece yaydım. Bitmesin 
istedim. Hissiyatım ikinci sezonu 
da çekilir. İrlanda’yı görünce 
beni buralarda bırakın ben 
yazar olurum demiştim. Uçsuz 
bucaksız yeşil, şiirsel manzaralar, 
sakin insanlar tam benlikti. 
Bir gençlik dizisi demeyin ve 
lütfen izleyin. Örselene örselene 
büyümek ve daha fazlası. 
Birbirine çok iyi gelmek diye bir şey var bu dünyada. Size 
kitaptan bir kuble bir şeyler yazayım ve sizler de anlayınız 
halet-i ruhiyemi, kalbime nasıl dokunduğunu; “Connell 
ayağa kalktı ve bitirmemiş olmasına rağmen kahvesini 
lavaboya döktü. Apartmandan çıktığında gerçekten de 
ağladı; yürütemedikleri ilişkileri midir, artık her neyse, ona 
olduğu kadar Marianne’in evinde yaşamaya dair zavallıca 
hayallerine de ağladı. Oysa sadece normal insanlar gibi 
olmak istemişti Marianne…”  

Gelelim ikinci önereceğim kitap & diziye… 69. Emmy 
Ödülleri’ne damgayı vuran Margaret Atwood’un aynı 
adlı kitabından uyarlanan “Damızlık Kızın Öyküsü” 
(The Handmaid’s Tail). Önce diziyi izledim, sonra kitap 
kulübümüzde kitabı okuduk. Dizi de kitap da nefes kesici. 
İzlemediyseniz ve okumadıysanız tavsiye ederim. Diziler 
ve kitaplar bu dünya düzenini daha iyi anlamamızı 
sağlıyor. The Handmaid’s Tale; kadınların bütün haklarının 
elinden alındığı, sadece çocuk doğurmak ve hizmetçi 
olarak varlıklarını sürdükleri, erkeklerin egemen olduğu 
otariter-totaliter tarz yönetilen bir ülkeyi anlatıyor. Benzeri 
kitapları ve filmleri gördük ama bu karanlık ve distopik 
hikaye izlemeye değer. Distopik bir gelecekte ABD’de 
rejimin değiştiği bu düzende, yakalanan muhalif kadınların 
yüksek rütbeli komutanların evlerinde hizmetçi olmaları 

KİTAP MI, 
FİLM Mİ?

ve de onlardan gebe kalıp çocuk doğurmaları beklenir. ‘İnfertilite’nin 
artması, hamile kalmanın iyice zorlaştığı da vurgulanıyor. Eşsiz bir 
sinematografi örneği. Şahane bir kurgu. Nefes kesen bir hikaye. Hikayeye 
eşlik eden müzikler. Son dönemlerin en iyi dizisi olarak gösterilen bu 
diziyi öneriyorum. Bu arada kitaplardan uyarlanan dizi örneği çok ama 

ben özellikle bu iki diziyi izlemediyseniz diye yazmak istedim. Game of 
Thrones, Big Little Lies, Sherlock, Outlander dizileri de kitap uyarlaması 
başarılı diziler.

Dizi&kitabın bizden örnekleri de çok. “Aşk-ı Memnu” mesela… 
Seyretmeyen yok sanırım. Halid Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan 
dizi sanırım kitabın önüne geçti. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yasak 
aşkını bilmeyen yok. Behlül replikleri günlük hayatımıza uyarlandı. 
Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan 
“Yaprak Dökümü” de çok sevilerek izlenen dizilerden olmuştu. Müthiş bir 
oyuncu kadrosuyla izleyenleri hayran bırakmıştı. Amerika’da olduğum 
dönemlerde orada yaşayan Türklerin bu dizilerin yeni bölümlerini 
nasıl beklediklerini görmüştüm. Sonra Dubai’de duvarlarda boy boy 
Kıvanç Tatlıtuğ afişlerini görünce diziler oralarda da çok seviliyor diye 
düşünmüştüm. “Çalıkuşu, Hanımın Çiftliği, Dudaktan Kalbe, Bugünün 
Saraylısı, Fatih-i Harbiye, Kurt Seyit ve Şura, Suskunlar, Fatmagül’ün Suçu 
Ne?” gibi birçok örnek verebilirim Türk Edebiyatından. 
Bu ay sadece dizilerden bahsedebildim. Aslında filmlerden de söz etmek 
istiyordum ama onları başka bir yazıda yazmaya karar verdim.

Yaz demek, deniz demek, sıcak demek, miskin miskin tatil modu demek, 
cıvıl cıvıl akşamlar demek. Yazlık diziler, filmler demek. Kitaplar ve 
filmler hiç eksilmesin hayatımızdan.

Sevgiyle kalın…





SELİN GÜNSEV
Profesyonel Koç ve Eğitmen
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KOVALAMACA
“Kelebekleri kovalayarak vaktinizi 
boşa harcamayın. Bahçenizi 
düzeltin, kelebekler gelecektir.”

Hayatı bir kovalamaca gibi görünce bir şeyi istediğinde 
onun peşine düşeceğimizi ve onun da bizden kaçacağına 
inanmış oluyoruz.

Kovalamaca küçükken çok oynadığım, çok da sevdiğim bir 
oyundu. Biri seni kovalarken hedef şaşırt, istediğin yöne 
koş, yorulunca kovalanan diğer arkadaşlarına yaklaş hedef 
değişsin ve sen biraz dinlen. Sen ebe olunca işler değişir, 
sürekli koşarsın, tam yakalayacakken başka biri devreye 
girer kafan karışır, yorgunluk artar, herkes eğlenirken sen 
artık sıkılmaya başlarsın. Hele en başında kolay hedefi 
seçip onun peşinden gitmediysen yorgunluğunla, o “kolay 
hedef” de artık seni zorlar.

Bunları okurken “tam da hayatın kendisi, ben ebeyim 
hedeflerim de kaçışan çocuklar” diyorsanız dikkat!

Neye inanırsak onu yaratırız.

Hayatımızı kovalamaca olarak kurgularsak yorgun 
düşmemiz, sıkılmamız ve belki de vazgeçmemiz muhtemel.

Hayatı fırsatlar sunan büyük bir bahçe olarak görmeye ne 
dersiniz?

Bahçenizi istediğiniz gibi eker biçersiniz, sevdiğiniz 
çiçekleri, meyve ağaçlarınızı, sebzelerinizi eker, biçer 
sularsınız.

Bazıları tutar, büyür, meyve verir, mis kokular yayar, seni 
mest eder.

Öyle mutlu olursunuz ki, güzel bahçenizde bunları 
yetiştirmek için harcadığınız emek, ne kadar 
yorulduğunuz, bacaklarınızın ağrısından belki de 
uyuyamadığınız geceler aklınızdan uçar gider.

Çoğunlukla kendinizi bahçenizi seyrederken keyifle 
gülümserken yakalarsınız.

Bazen de ektiğiniz bitki tutmaz. Çok uğraşır, tekrar 
tekrar dener, toprağını, yerini değiştirir, vitaminlerle 
beslersiniz yine de kuruyup gider. Ama başınızı kaldırıp 
etrafınıza baktığınızda gördüğünüz güzel çiçeklerle yine 
gülümsersiniz.
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Hayatız bahçeniz olsun. Ekip biçerken heyecan duyduğunuz hedefleriniz 
için keyifle çalışın,
minicik de olsa her gün büyüdüklerini görün. Ürünleriniz ile neşelenin, 
başkalarına gururla büyüyen hayallerinizi anlatın. Bahçenizi, hayatınızı 
sevin. Olmadığında başınızı kaldırıp olanlara bakın. Başarabildiklerinize 
gülümseyin ve çalışmaya devam edin.

Kovalamadan keyifle tecrübe ederek, her anından keyif alarak, değdiğini 
ve değeceğini akılda tutarak yaşayın.

Mis kokulu, lezzetli meyveler tadında, rahatlatan hayallerle kuşatın 
kendinizi, bırakın fırsatlar bahçenize girmek için sıralarını alsınlar… :)
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Urbanist Architecture Kurucusu 
UFUK BAHAR

Son günlerde tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını tüm 
insanlığın sokaktaki ve sosyal yaşamdaki davranış biçimlerini 
değiştirdi. Ancak bu hastalık sadece dışarıda değil aynı evi 
paylaşanlar arasında da kolaylıkla yayılıyor. Hal böyle olunca da hem 
kentlerde hem de iç mekanlarda tasarımın önemi ortaya çıkıyor.

Londra merkezli mimarlık ofisi Urbanist Architecture COVID-19 
salgınıyla birlikte hangi tip yapılarda virüsün daha hızlı yayıldığına 
yönelik bir çalışmaya imza attı. Firma tarafından yapılan ve 
metrekareye düşen insan sayısından kent dokusu özelliklerine kadar 
farklı parametreleri değerlendiren analize göre yaşam ve mekan 
koşulları virüsün yayılmasını hızlandırıyor. 

Sanayiye yakın bölgelerde vaka artışı gözlemleniyor
Urbanist Architecture’ın kurucusu ve kentsel tasarım uzmanı Ufuk 
Bahar, İstanbul’daki en yüksek enfeksiyon oranlarının benzer 
konut tipolojilerine ve kent dokusuna sahip ilçelerde bulunduğuna 
dikkat çekiyor. Bahar, yaptıkları araştırmanın detaylarıyla ilgili 
şunları anlatıyor: “COVID-19 salgınının sadece İstanbul’da değil 
tüm dünyada ağır sanayiye yakın olan bölgelerde hızla arttığı bir 
gerçek. Bunun en önemli sebeplerinin başında bu bölgelerdeki çeşitli 
rekreasyon olanakları. Bu yüzden hem ilçede yaşayanlar hem de 
ziyarete gelenler ile beraber temas ortamının artmış olduğunu ve bu 
durumun yayılma hızını etkilediğini düşünüyoruz.”

Bahçeniz varsa şanslısınız
Özellikle izole olmayan ve her gün işe gidip gelen insanların 
yaşadığı evlerin bulunmasının koronavirüs vakalarının artmasında 
büyük bir rol oynadığını söyleyen Ufuk Bahar, virüsün yayılmasını 
önlemek için farklı odalarda uyumak ve başka ailelerle ortak alanları 
paylaşmamak gerektiğini söylüyor: “Vaka sayısı ve nüfus oranlarına 
baktığımızda öne çıkan bölgelerin ortak özelliği, nüfus yoğunluğunun 

‘SALGIN, 
ŞEHİRLERİ 
YENİDEN 
TASARLAYACAK’

Urbanist Architecture mimarlık 
ofisi dünyayı sarsan salgınla 
ilgili bir araştırmaya imza 
attı. Araştırma sonucu, 
salgının yayılmasında mimari 
tasarımların etkili olduğu 
ortaya çıktı.

yüksek, yaşam ve mekân kalitesinin düşük olması.Yüzbinlerce ailenin 
bu salgın sırasında aşırı kalabalık evlerde veya iyi olmayan yaşam 
standartlarında mevcut sosyal uzaklaşma tavsiyelerini takip etmeleri 
neredeyse imkânsız. Dolayısıyla bir tür kolektif kent ve mimari 
problemiyle karşı karşıyayız. Yeterli doğal ışık, havalandırma, doğaya 
kolay erişim, konforlu iç mekan ve hareket etme yeteneği sağlıklı bir 
evin gerekli özellikleridir. Eğer çok yatak odalı bir eviniz ve bahçeniz 
varsa, bu pandemi sırasında şanslısınız. Ancak pek çok kişi bu 
imkânlara sahip olmadığı için bu durum da ülke genelinde bulaşıcı 
hastalıkların yönetilmesini zorlaştırıyor.”

Modern mimari hastalıklarla gelişti
Dünya mimarisi ve şehir planlamasının her zaman hastalıklarla 
şekillendiğine dikkat çeken Bahar “Kolera ve 19’uncu yüzyıldaki 
diğer salgınlar bugünkü şehirlerin demirbaşlarından olan modern 
sokak ızgaralarının yapılmasını sağladı. Aynı zamanda modern 
kanalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulduğu için daha geniş ve 
düz caddelerin inşa edilmesi amacıyla şehir planlamasını bugüne 
getiren imar yasaları çıkarıldı. Bu pandemiyle beraber de yaşam 
standartlarımızın şehirlerimizi ve evlerimizi nasıl etkileyeceğini 
yeniden düşünmek gerekiyor. Kent dokusunu tekrardan 
tasarlamamız şart! Halk sağlığı için toplum daha güvenli mekânlara 
ihtiyaç duyacak, doğrudan teması ortadan kaldırmak en önemli 
hedef olacak. Bu sadece evlerimizde değil iş yerlerimizde ve kamu 
hizmet binalarında da geçerli olacak. Örneğin, daha geniş koridorlar, 
büyük kapılar ve açık alanlardan ziyade kişiye özel mekân dokuları 
pandemi sonrasında mimaride göreceğimiz değişikliklerden sadece 
birkaçı.”

Urbanist Architecture Araştırması sonucu:
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V. SALİH ÇENE

COVIT 19 
ÖNCESİ, ŞİMDİ 
ve SONRASI 
TURİZM
Bu yazımda, Covit19’dan önce, 
sırasında ve sonrasında turizmin 
mevcut ve muhtemel durumunu, 
yıllar itibariyle ve kendi bakış 
açımdan, kısaca sizlerle paylaşmaya 
çalışacağım.

COVIT19’DAN ÖNCE 2020;
Thomas Cook gibi uluslararası dev bir tur operatörünün 
batmasına rağmen, 2019 yılı 45 milyonun üzerinde turist ve 
34,5 milyar Dolar gelirle, beklentilerin üzerinde kapandı ve 
2020 yılı için çok olumlu sinyaller verdi.
Nitekim bu sinyaller, otellerin seyahat acenteleri ve tur 
operatörleri ile yaptıkları 2020 yılı sözleşmelerine hem koşullar 
ve hem de fiyatlar açısından olumlu yansıdı. 
2019 Ekim ayı itibariyle kış ayları için doğrudan ve 2020 
sezonuna yönelik erken gelen rezervasyonlarda bir önceki 
yıla göre önemli artışlar görüldü ve turizmciler Kasım ayında 
katıldıkları Londra Turizm Fuarı’ndan (WTM) da çok olumlu 
izlenimlerle döndüler.
Bu olumlu tablo 2020 Şubat ayı ortalarına kadar devam 
etti ve Ocak ayı turist sayısı ve gelirlerinin önceki senelere 
göre rekor kırdığı medyada yer aldı. Bu durum, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı dahil tüm sektör temsilcilerinin 2020 yılı 
beklentilerini bir anda 50 milyon turist, 40 milyar Dolar gelir 
seviyelerine yükseltti.

COVIT19’LA BİRLİKTE;  
Şubat ayı ortalarından itibaren virüsün önce Asya’da 
ve giderek Avrupa ve İran’da yayılması ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün bunun bir pandemi olduğunu ilan etmesi, Mart 
başında dünyanın en büyük uluslararası turizm fuarı, “Berlin 
Turizm Borsası” nın (ITB) iptal edilmesi, 11 Mart’ta Türkiye’de 
ilk vakanın görüldüğünün açıklanması ile başlayan süreç, bu 
olumlu tabloyu ve beklentileri bir anda ters yüz etti.
Başlayan iptaller, hava yollarının önce uluslararası ve sonra 
ulusal uçuşlarını iptal etmeleri, iç ve dış seyahatlerin kısıtlanıp 
giderek yasaklanması, sınırların kapatılması, kaçınılmaz sonun 
habercileri oldular.
Sağlık öncelik aldığı için, otellerin neredeyse % 99’u, doğrudan 
bir yasağa tabi olmamalarına rağmen, faaliyetlerini tamamen 
durdurmak zorunda kaldılar.
Sonuç olarak, turizm faaliyetleri geçen yıla göre, Mart ayında 
% 65, Nisan’da % 85, Mayıs ve Haziran’da ise % 90-95 geriledi. 
2020 yılının iyimser bir tahminle % 80, kötümser bir tahminle 
de % 90 kayıpla kapanması yüksek bir olasılık.
Salgının son dönemde özellikle Avrupa’da ve ülkemizde 
yavaşlamaya başlaması ümit verici olmakla beraber, 
yumuşatılan önlemlerin vereceği sonuçlar henüz 
öngörülememekte ve ikinci bir dalga oluşması ihtimalinden 
korkulmakta. 
Bu şartlarda, insanların özellikle yurt dışı seyahatlere 
çıkmaktan çekineceği hususu bir yana; Almanya ve Rusya 
gibi ana pazarımızı oluşturan devletlerin vatandaşlarına 
uygulayabilecekleri kısıtlamalar ve AB’nin sadece üye ülkelere 
seyahati teşvik etmesi, sektörün yabancı turist beklentisini çok 
zayıflatmakta.
Dışarıdan beklentimiz ancak, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız ve Türkiye’ye uzun yıllardır gelen ve her şeye 
rağmen tekrar gelmekten çekinmeyecek az sayıda yabancı 
turist olabilir. Nitekim Turizm Bakanı da bir söyleşide “Bu yıl 
Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan fazla bir beklentimiz yok, daha 
çok Asya ülkelerinden yabancı turist akışı sağlayabileceğimizi 
düşünüyorum” demişti.
Sonuç olarak, ülkemizde başlayan rahatlama devam 
ettirilebilirse, turizmciler için en önemli hedef iç turizmi 
canlandırmak olacaktır. 
Ancak, üst gelir tabakasındaki insanlarımızın genellikle kendi 
sayfiye yerleri ve/veya yatlarını tercih edecekleri; turistik tatile 
çıkabilen orta gelirli vatandaşların ve yine nadiren turistik 

V. Salih Çene Kimdir?
1950 yılında İstanbul’da doğdu, evli ve 3 çocuk babası olup, 
İngilizce, Almanca ve çok az Fransızca bilmektedir.
İlkokulu Şişli Terakki, Işık Lisesi ve Ata Kolejinde okudu. Ortaokul 
ve Liseyi Kadıköy Maarif Koleji’nde okuduktan sonra, Turizm’le 
uğraşmaya başladı. Otelciliğe ilk adımını 1969 yılında Uludağ 
Büyük Otel’de resepsiyonist olarak attı. 1971 yılında İstanbul Hilton 
Otel’de devam etti ve 1972 sezonunda Manavgat Tusan Oteli’nde 
Resepsiyon Şefi olarak görev yaptı. Sezon sonunda İngiltere’ye gitti 
ve Otelcilik ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği üzerine, Westminister 
Technical College’da HND (Higher National Diploma) ön lisans 
yaptı. İngiltere’de okurken otelciliğin hemen her bölümünde çeşitli 
görevlerde çalıştı.
V.Salih ÇENE; 45 yıldır turizmle uğraşmakta olup, bunun 35 yılında 
İşletme Müdürlüğü; Genel Müdürlük; Genel Koordinatörlük; 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, gibi üst düzey yöneticilikler yapmış ve 
bu dönemin 31 yılını Antalya bölgesine adamıştır. Bu arada çeşitli 
sektör dergilerinde ve Basında yüzlerce makalesi yayınlanmış 
bulunan Salih Çene Akşam Gazetesi Akdeniz ilavesinde haftalık 
köşe yazarlığı da yapmıştır. Ayrıca, çeşitli üniversitelerin Turizm 
Eğitimi programlarında ve sempozyumlarda da yer almış ve eğitsel 
tebliğler vermiştir.
Halen, Skal Uluslararası Örgütünün Başkan Yardımcılığını 
yürütmektedir.
Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Kongre üyeliği, Turizm Yazarları 
Derneği ve Türk-Çin İşadamları Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

tatil yapabilen işçi sınıfının ise mevcut ekonomik kriz nedeniyle tatile 
para ayırmalarının zor olduğu ve en iyi ihtimalle tatil yörelerinde konut 
kiralamayı tercih edebilecekleri; alınan tedbirler nedeniyle şehirlerarası 
ulaşım ve konaklama fiyatlarının da yükseleceği düşünüldüğünde, iç 
turizmin de istenen seviyede canlanması pek mümkün gözükmemekte.
Diğer taraftan, hem dünyada hem de ülkemizde çalışanların % 10’undan 
fazlasını istihdam eden, takriben 56 farklı sektöre doğrudan, belki bir o 
kadarına da dolaylı olarak iş sağlayan turizm sektörünün bu durumu, 
tüm ekonomiyi temelden sarsmakta.
Bütün bu olumsuzlukların sonucunda birçok, hava yolu şirketinin, tur 
operatörünün, seyahat acentesinin ve otelin batması veya el değiştirmesi 
ihtimali gelecek yılları da çok olumsuz etkileyebilir. Bu noktada devlet 
desteği kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır.
Sonuç olarak, 2020 yılı turizm açısından maalesef “kayıp yıl” olarak 
tarihte yerini alacaktır. 
Bu şartlarda, turizmcilerin cevap araması gereken soru,” 2021 yılını 
kurtarabilmek için neler yapmalıyız?” olmalıdır.
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‘Evde tartışmalar yaşandı’
Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın 
verdiği bilgilere göre bir diğer talep ise çalışma odası 
olarak kullanmak üzere yeni bir oda.
Birçok şirketin koronavirüsle ilk defa evden çalışmaya 
başladığını belirten Başaran, “Bu alışık olmadığımız bir 
durumdu. O nedenle birçok insan bu konuda zorlandı. 
Özellikle iki çalışanın, eğitim alan öğrencilerin bulunduğu 
evler çok sorun yaşadı. Bir kişi online toplantı yaparken 
diğerinin odaklanması gereken bir iş oldu, çocukların ders 
çalışması gerekti. Böyle olunca hem herkesin verimi düştü 
hem de ev içinde tartışmalar yaşandı” dedi.

Uzmanlar da öneriyor
Bu zorluğu yaşayanların yeni ev arayışına girdiğini 
aktaran Başaran “Birçok şirket evden çalışma dönemi bu 
yılsonuna kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan sağladığı 
avantajlar nedeniyle evden çalışmayı kalıcı hale getiren 
şirketler de var. Evden çalışma şeklinin devam edeceğini 
gören müşterilerimiz artık bir oda daha istiyor. Uzmanlar 
da ev-iş dengesini sağlamak oturma odası, yatak odası gibi 
yerlerdense farklı ortamda çalışılması gerektiği önerisinde 
bulunuyor” diye konuştu.

EVLERE BİR ODA DAHA İSTENİYOR

İnsanların çoğunun 
koronavirüsle tecrübe 
ettiği evden çalışma 
şekli normalleşme 
adımlarına rağmen 
birçok şirkette 
uygulanmaya 
devam ediyor. Bazı 
şirketler ise sağladığı 
kolaylıklar nedeniyle 
home office çalışma 
şeklini kalıcı hale 
getirdiklerini 
duyurdu. Bu nedenle 
yeni ev arayışına 
girenler, artık 
çalışma odası olarak 
kullanmak üzere bir 
oda daha istiyor. 

HOME OFFICE KALICI OLDU,

Emlak alışkanlıkları değişti
Korona virüsün gayrimenkul sektöründe birçok değişime neden 
olduğunu belirten Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş 
Başaran, “Salgın başladığından beri müşterilerimizden farklı 
talepler aldık. Yürüyüş yapacak alanlarının olmamasından 
ve komşulardan gelen gürültülü seslerden şikâyetçi olanlar 
apartmanlardan müstakil evlere geçmek istedi. Virüs endişesiyle 
tatile çıkmak istemeyenler ev ve tatili bir arada yaşamak için 
havuzlu evler istedi. Müstakil ya da havuzlu villalar için bütçesi 
olmayanlar balkonlu ya da teraslı ev arıyor” dedi.

Lüks Gayrimenkul Danışmanı 
EVRİM KIRMIZITAŞ BAŞARAN
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Yaz sıcakları iyice bastırdı 
ve bu sıcakta serinleten 
yiyecekleri tercih etmeye 
başladık biz de... İşte 
bunlardan bir tanesi ‘ayran 
aşı çorbası’ tarifi...

AYRAN AŞI
ÇORBASI

Afiyet olsun...

Malzemeler (4 kişilik)
500 gr süzme yoğurt 
150 gr buğday (haşlanmış)
150 nohut (haşlanmış)
1/2 bağ nane
1/8 bağ dereotu
1/8 bağ maydanoz
4-5 yaprak taze adaçayı
1 parça lemon grass otu
1 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 su bardağı içme suyu

Yapılışı
Öncelikle suyumuzu nane, dereotu ve maydanoz ile birlikte blanderda çekiyoruz 
ve daha sonra süzüp içinde taneler olmayan yemyeşil bir su elde ediyoruz.

Dövülmüş 1 diş sarımsak ile beraber süzme yoğurdu derince bir kabın içine alıp 
elde ettiğimiz yeşil suyu eklemeye ve bir yandan da çırpma teliyle karıştırmaya 
başlıyoruz ve bir miktar da tuz ekleyip tuz ayarını yapıyoruz. Bu işlem 
sonrasında yoğun kıvamlı ve yeşil tonlara sahip olan bir yoğurdumuz olacak.

Önceden haşladığımız buğday ve nohutları süzüp bu yeşil yoğurtla karıştırıyoruz 
ve bir süre birbiri ile iyice karışması için buzdolabında bekletiyoruz.

tuncaygulcuİletişim için:

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

Tabi bizim yapacağımız ayran aşı bir kaç küçük dokunuşla alışılagelmiş 
tariflerin biraz dışarısında olacak.

Artık son dokunuş kısmını da hazırlayabiliriz...

Taze adaçayı yapraklarını ve ince ince doğradığımız lemon grass’ı biraz 
tuz ekleyerek havanda tamamen ezilene kadar dövüyoruz. Daha sonra 
zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz.

Kaselere buzdolabındaki ayran aşı çorbamızı doldurup servis ederken 
üzerine de hazırladığımız zeytinyağlı sosu gezdiriyoruz.



Yüksek performansı ile unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatmak için 
tasarlananYeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition’ın kaputunun 
altında yarış otomobillerinden gelen efsanevi 4.4 litrelik V8 motor yer 
alıyor. Yeni BMW M5, 6.000 devir/dakikada 600 beygir güç üretirken, 
Yeni BMW M5’e göre yere 7 milimetre daha yakın olan Yeni BMW M5 
Competition ise 625 HP güç üretiyor.Yeni BMW M5, 0’dan 100 km/s 
hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken,Yeni BMW M5 Competition ise 
3.3 saniye gibi bir sürede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. 
Her iki model de ürettikleri750 Nm’liktorklarıylasürücülere dudak 
uçuklatan bir performans sunuyor.

Daha keskin görünüm için ince dokunuşlar
Yenilenen yekpare BMW Böbrek Izgara’nın ön kısımında yer alan 
ve BMW M ruhunu vurgulayan renkli çift çubuk ile M rozeti, Yeni 
BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition’ın dikkat çeken tasarım 
detayları arasında yer alırken, BMW Böbrek Izgara’sına doğru dar 
çizgiler oluşturan yeni L şekilli ışıklar ise yeniden tasarlanan BMW 
LED farlara dinamik bir şıklık katıyor. Ayrıca, Yeni BMW M5’e özgü 
ikiz egzoz  çıkışları otomobilin gücüne dair ipuçları verirken, büyük 
arka difüzör ve üç boyutlu LED stoplar ise tasarımı tamamlayan diğer 
detaylar arasında yerini alıyor. 

Eşsiz Sürüş Keyfi Standart
Standart olarak sunulan, olağanüstü kısa vites geçiş süreleriyle sekiz 
ileri M Steptronic şanzıman ve daha iyi bir yol tutuşuna olanak 

Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü 
olduğu BMW’nin, limitleri zorlayan yüksek 
performansı eşsiz sürüş keyfi ve göz alıcı 
tasarımla birleştiren modelleri Yeni BMW 
M5 ve Yeni BMW M5 Competition yollarla 
buluşmaya hazırlanıyor. Otomobilde 
performans kriterlerini yeniden yazmaya 
hazırlanan Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 
Competition, Ağustos itibarıyla Türkiye’de 
satışa sunuluyor.

sağlayan M x Drive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 Yeni 
BMW M5 Competition’ın gücünü muhteşem bir uyum içerisinde yola 
aktarıyor. Değişken dört tekerlekten çekiş moduna (4WD) alternatif 
olarak, sürüş özellikleri arkadan itiş 2WD moduna dereceli olarak 
da ayarlanabilen Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition, bu 
sayede performans tutkunlarına eşsiz sürüş keyfini yaşatabiliyor. 
Ayrıca, yeni egzoz sistemiyle birlikte V8 motorun hırıltıları, 
sürücüler için adeta bir müzik ziyafetine dönüşüyor. M Ses Kontrolü 
düğmesiyle daha sade bir egzoz sesi de sunabilen sistem, böylelikle 
daha konforlu yolculuklara da imkan sağlıyor.Yeni BMW M5 
Competition’da yer alan TRACK modu ise, aracın limitlerini zorlamak 
isteyenlere unutulması güç bir pist deneyimi sunuyor.

YENİ BMW 
M5 VE YENİ 
BMW M5 
COMPETITION 
Ağustos’ta 
Türkiye’de 
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GÜVENLİ KÜLTÜR TURLARI BAŞLIYOR
Setur, doğayla iç içe olmak isteyen, Türkiye’nin tarihi, 

doğal ve kültürel zenginliklerini keşfederken; güvenli tatil 
yapmak isteyenler için yurt içinde güvenli kültür turları 
seçenekleri sunuyor. Setur, hafta sonu kültür turları da 

dahil olmak üzere tatil severlere birçok seçenek sunuyor. 

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, pandemi döneminde misafirlerinin sağlığını 
korumak için bir dizi önlem alarak gerçekleştireceği İstanbul çıkışlı kültür turlarına Haziran 

ayında başladı. Gruplarla yapılacak kültür turlarında Covid-19 önlemleri göze çarpıyor. Önlemler 
çerçevesinde kültür turu fırsatları yaratan Setur, tüm turlarını yüzde 50 kapasiteyle gerçekleştirecek 

ve konaklama yapılacak oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesine uyan, Koronavirüs 
Sertifikasyon Belgesi’ne sahip olan tesisler arasından seçilecek.  

Turlarda hijyen kiti dağıtılacak, tur ulaşım araçlarının içinde ULV Sisleme yöntemi kullanılarak 
günlük dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ayrıca tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre 

sosyal mesafe uygulaması ve maske takılması zorunlu olacak.



Likya Turu
28 Haziran’da başlayan ve Ekim ayında kadar tekrar edilecek 
olan Likya turları, İstanbul’dan otobüsle Marmaris’e gidişle 
başlıyor. Ve 6 gün boyunca tekneyle Gökova Körfezi, Sedir Adası, 
Kleopatra Plajı, Azmak Çayı, Fethiye 12 Adalar Tekne Turu, 
Xanthos Antik Kenti, Kaputaş Plajı, Kaş, Kekova, Simena, İztuzu 
Plajı, Dalyan, Kaya Mezarları, Yakapark Doğal Alanı, Tlos Antik 
Kenti, Saklıkent Kanyonu, Kayaköy’ün dolaşılmasını kapsıyor. 
Tur boyunca gecelemeler bölge otellerinde yapılıyor ve son gün 
Ölüdeniz Lagün’de yüzme fırsatı ile yamaç paraşütü deneyimin 
ardından otobüsle İstanbul’a dönüşle sona eriyor.

Tüm bu önlemlerin titizlikle uygulanacağı Setur yurt içi kültür turları ise şunlar:

Butik Doğu Karadeniz Yaylaları Turu
İlki 19 – 23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tur, 
Ekim ayına kadar pek çok kez tekrarlanacak.  İstanbul – Kars 
uçuşuyla başlayacak 5 günlük tur kapsamında misafirler Kars, 
Şavşat, Borçka, Mençuna Şelalesi, Ayder, Avusor Yaylası, Pokut 
Yaylası, Sal Yaylası, Zil Kale, Palovit Şelalesi, Çat Vadisi, Çinçiva, 
Çayeli Çeçeva Haremtepe Çay Tarlası, Trabzon’u dolaşacak ve 
tur Trabzon – İstanbul uçuşu ile sona erecek. 

Karadeniz Turu
27 Haziran’da başlayan turlar, yaz boyunca devam edecek. 
İstanbul’dan otobüsle Amasya’ya yapılacak yolculukla 
başlayacak olan 7 günlük tur boyunca misafirler Amasya, 
Samsun, Bandırma Vapuru, Ordu, Boztepe, Trabzon, Sümela 
Manastırı, Uzungöl, Rize, Ayder Yaylası, Borçka ve  Karagöl’ü 
gezme olanağı bulacak.

Isparta Lavanta ve Göller Yöresi Turu
17 – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve uçakla 
İstanbul – Antalya uçuşuyla başlayacak. Misafirler tur boyunca 
Eğirdir, Kovada Gölü, Yazılı Kanyon, Salda Gölü, Sagalassos 
Antik Kenti, Burdur’u gezme fırsatı bulacak. 

Isparta Lavanta ve Göller Yöresi Turu – (Otobüsle)
02 – 05 Temmuz ve 09 - 12 Temmuz olmak üzere iki kez 
düzenlenecek olan turda misafirler Isparta’ya otobüsle gidecek 
ve Eğirdir, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı, Yazılı Kanyon 
Tabiat Parkı, Isparta, Burdur, Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü, 
Burdur Müzesi, Sagalassos Antik Kenti, Lavanta Kokulu Köy 
Kuyucak’ı dolaşma olanağı bulacak.
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Sosyal mesafemizi korumaya 
çalıştığımız bu sıcak yaz günlerinde 
pek çoğumuz sessiz, sakin 
kumsallarda serinlemeye çalıyoruz. 
Kalabalıklardan uzak durarak kendi 
içimize döndüğümüz bu günlerde 
sizlere deniz kenarında arkadaşlık 
edecek kitaplar tavsiye edeceğim. 
Küçük dostlarımız ile beraber 
okumaktan keyif alacağınız bir 
polisiye ve ‘kadının adı ne zamandan 
beri vardı’ tartışmalarına açıklık 
kazandıracak iki kitabı sizlere 
tanıtacağım.

Okuyucuya Not: Son zamanlarda okuduğum 
kitapların etkisi ile hepimizin bildiği ama benim 
yine de ufacık bir hatırlatma yapmak istediğim 
bir konu var bu ay. Bir çocuğu kadın doğurur 
ve çocuğun olacağı insana ilk şeklini kadın 
verir. Adeta bir çömlek ustası gibi biçimlendirir 
doğurduğunu. Okuyan, öğrenen, sorgulayan 
kadının çocuğu da onun aynası olacaktır. 
Diyeceğim şudur ki; daha çok okuyalım ve daha 
çok okuyan bir nesil yetiştirelim. Göreceksiniz o 
zaman dünya daha güzel bir yer olacak.

Hepinize sağlıklı, huzurlu bol kitaplı, kedili, 
köpekli mutlu bir ay dilerim,

Sevgilerimle…

Azra Kohen - Gör Beni
Çok yakın zamanda okuduğum bu kitaba aşık 
oldum desem yeridir. Roman Cumhuriyetin ilk 
yıllarında geçmektedir. Tam bir cumhuriyet 
kızı Ülkü ile ülke dışına sürülen sadrazamın 
oğlu Selim’in beklenmedik karşılaşmalarının 
üstüne kurulmuş kitap; bir aşk romanının 
çok ötesine geçip, karanlıktan aydınlığa 
çıktığımız günleri gözler önüne sermektedir. 
Efeler diyarından İstanbul’a taşınmak 
zorunda kalmış, erkeklerini savaşta kaybetmiş 
bir ailenin kızı Ülkü, at sırtında dörtnala 
giderken Selim’in aklını başından almıştır. 
Selim’in o güne kadar kadının yeri ile ilgili 
bildiklerini sorgulatan, bu ata bir erkekten 
bile daha iyi binen kız ile Cumhuriyet’in 
getirdiklerine karşı çıkmayı görev edinmiş 
Selim arasında nasıl bir ortak nokta olabilirdi 
ki? Kitap kurgusu içerisinde Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki eğitim sistemi ve insanlık tarihine 
Cumhuriyetin bakış açısı inci gibi işlenmiş. 
Okurken kimi zaman o günlerin ışıltısından, 
kimi zaman bugünlerde o günlerin mirasına 
sahip çıkamayışımızdan gözleriniz dolacak. 
Bazen bir hayvana duyduğumuz beklenmedik 
sevgi ile bazen de sorularımıza bilime dayalı 
cevaplar aldığımızda insanlığımızı tekrar 
hatırlarız. İnsanlığımızı tekrar hatırlatan bu 
kitabı umarım okur ve okutabildiğiniz kadar 
çok kişiye okutursunuz.

Agatha Christie - On Küçük Zenci
Sırları olan on kişi ulaşımın hayli güç olduğu 
Zenci Adası’ndaki malikaneye davet edilirler 
ama beklenmedik şekilde ölümler başlar. 
Yalnız oldukları adada aralarından biri 
cinayet işlemektedir. Peki, ama hepsi ölmeden 
katil bulunabilecek mi? Tıpkı tekerlemedeki 
gibi birer birer ölürlerken siz de içinizden 
tekerlemeyi mırıldanıp, katilin kim olduğunu 
ve sebebini çözmeye çalışacaksınız. İçinizdeki 
meraklı dedektifin kitabın sayfaları arasında 
gezineceği bu kitabı 7’den 77’ye hepinizin 
seveceğini umuyorum.

Hüseyin Rahmi Gürpınar - 
Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç
Son bir kaç senedir okuması güç; ağır, 
ağdalı dilleri nedeniyle anlaşılması zor 
olan Türk klasikleri artık sadeleştirilmiş 
modern Türkçe ile basılmaya başlandı. 
Aralarından bu kitap ise benim için bir 
adım öne çıkıyor. Romanın kahramanı 
İrfan Galip evliliğe olan inancını 
yitirmişken imzasız mektuplar almaya 
başlamıştır. Halley Kuyrukluyıldızı’nın 
dünyaya çarpacağı söylentisinin 
İstanbul’u kasıp kavurduğu günlerde bu 
mektuplar İrfan Galip’te beklenmedik 
duyguları canlandırmıştır. Osmanlı’nın 
son dönemlerinde evliliğe bakış açısını 
tartışan eseri okurken, İrfan Galip ile 
Feriha Davut aşkının sonunun nereye 
varacağını öğrenmek için kitabı elinizden 
düşüremeyeceğinizi tahmin ediyorum.

Cesur

İstan

Puck

SOSYA MESAFELİ 
HAYATTAN,
Merhaba Sevgili 
Okurlar
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AYŞEGÜL 
ALDİNÇ’İN İKONİK 
ALBÜMÜ
“…VE AYŞEGÜL 
ALDİNÇ” 
ARTIK DİJİTAL 
PLATFORMLARDA!

EN ÇOK DİNLENEN 
MÜZİKLER MUUD’DA

‘SAHİLDE SİNEMA KEYFİ DEVAM EDİYOR!

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 21 Haziran Dünya Müzik Günü için en 
çok dinlenenler listesi yayınladı. Bir yılda en çok dinlenen yerli albüm Merve Özbey 
- Devran, yabancı albüm Lil Nas X - 7 EP, yerli single Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli- 
Mühür, yabancı single ise Y2K &bbno$ - Lalala oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği 
‘Bayi Toplantısı’ filmi ile başladı. Antalyalılar,11 Haziran Perşembe 
Beach Park Varyant Meydanı’nda yıldızlar altında sosyal mesafeli, 
maskeli sinema keyfi yaşadı. Keyif Temmuz başlarında da devam 
edecek. 

Türk pop müziğinin öncü isimlerden Ayşegül Aldinç’in 
ilk solo albümü “…Ve Ayşegül Aldinç” şimdi tüm dijital 
platformlarda! “…Ve Ayşegül Aldinç”i dijital platformlar 
üzerinden dinlemek veya satın almak için: 
https://UMGTurkey.lnk.to/VeAysegulAldinc
Ayşegül Aldinç’in 1988 yılında yayımlanan 
albümde müzik dünyasının en önemli söz yazarı ve 
bestecilerinden Barış Manço, Aysel Gürel ve İlhan 
Şeşen’in şarkılarının da yer aldığı 12 şarkılık albümdeki 
11 şarkının aranjmanı Garo Mafyan üstlendi.
Dijital platformlarda sevenleriyle buluşan albüm, 
çok yakında cd ve plak formatlarında da müzik 
marketlerdeki yerini alacak.

Muud en çok dinlenen yerli albümler
Merve Özbey - Devran
Ersay Üner - Nokta
Çeşitli Sanatçılar - Aşkın’ın Şarkıları
Demet Akalın - Ateş
Mabel Matiz - Maya
Ben Fero - Orman Kanunları
Tuğba Yurt - Sığınak
Berkay - İz
İrem Derici - Mest Of
Gazapizm- Hiza

Muuden çok dinlenen yerli single’lar
Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli - Mühür
Emir Can İğrek - Nalan
Berkay - İki Hece
Feride Hilal Akın - Yok Yok
Mustafa Sandal & Zeynep Bastık - Mod
Göksel - Hiç Yok
Mustafa Ceceli - Bedel
Alişan & Furkan Özsan - Yağmurlar
Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
Sura İskenderli - Bir Daha Yak

Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Lil Nas X - 7 EP
CamilaCabello – Camila
BillieEilish - WhenWeAll Fall Asleep, Where Do WeGo?
TheWeeknd - AfterHours
DojaCat - Hot Pink
Alan Walker - Different World
Juice WRLD - Goodbye&GoodRiddance
Harry Styles - FineLine
DaBaby - BlameIt on Baby
TravisScott-Astroworld

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Y2K &bbno$ - Lalala
BillieEilish - EverythingIWanted
Regard - RideIt
SAINt JHN - Roses (ImanbekRemix)
Juice WRLD - LucidDreams
Black EyedPeas& J Balvin - RITMO (BadBoysFor Life)
TheWeeknd - BlindingLights
Arizona Zervas–Roxanne
Lil Nas X - OldTown Road (Remix) [feat. Billy Ray 
Cyrus, YoungThug& Mason Ramsey]
Harry Styles - WatermelonSugar

Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ücretsiz  
gerçekleştirilen etkinlile sinemaseverler yıldızlar altında sinema keyfi 
yaşamaya devam ediyor. 
Her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz 
gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında sinema izlemek için 
Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu 
yapmak gerekiyor. Sinema gösterisinin gerçekleşeceği etkinlik 
alanına maskesiz giriş yapılamayacak. Alana giren her kişinin 
ateş ölçümü yapılacak. Ayakkabı dezenfeksiyon teknesi ve el 
dezenfeksiyon cihazı kullanılacak. Katılım başvurusu onaylananlar, 
en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini 
alacak. 
NOSTALJİK AÇIK HAVADA SİNEMASI 
Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Organize 
İşler Sazan Sarmalı’, ‘Biz Böyleyiz’, ‘Bizim İçin Şampiyon’, ‘7. Koğuşta 
Mucize’, ‘Hedefim Sensin’, ‘Aykut Enişte’ ve ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 
gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla 
buluşacak.
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Günümüzde yeni dijital çözümlerin, global krizlerde her 
zamankinden daha da önemli ve güvenli olduğunu deneyimliyoruz. 
Günümüzün ihtiyaçlarına ve yeni alışkanlıklarına göre iFDESIGN 
(International Forum DesignGmbH) dünyaca ünlü dijital 
şirketler ve kurumlarla birlikte yarışma başvuru sürecini dijital 
aşamalar ile geliştirdi.

Girişimciler, tasarımcılar, ajanslar, mimarlar ve iç mimarlar, her yıl 
yenilikçi tasarım başarılarının uluslararası bir testi olarak iF DESIGN 
AWARD’u temel alıyor.

iF DESIGN AWARD 2021 için başvuru yapacakların 
değişen ihtiyaçlarına doğrudan odaklanmak için aşağıdaki 
yenilikler eklendi:

TWO for ONE! Her ikinci başvuru ücretsiz! Bu avantajlı 
teklif Covid-19’un yaratığı pandemi döneminde yaratıcı endüstriyi 
desteklemek adına geliştirilmiştir. 30 Ekim 2020 tarihine kadar 
geçerlidir. Uygulamaya örnek olarak toplam 4 başvuru yapıldığında, 
2 başvuru kayıt bedeli ücretsizdir. Daha fazla başvuru ile kazanma 
şansınız yükseltebilirsiniz.

Dijital ön değerlendirme süreci gerçekleşecek ve bu süre içinde 
yapılan tüm başvuruların sadece en iyi yüzde 50’si final jüriye kabul 
edilecektir. Bu yenilik, rekabeti çok daha çevre dostu hale getiriyor ve 
katılımcılar için lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

iF DESIGN 
AWARD 
2021 YENİ 
DÖNEMDE 
YENİLİKLER

iF DESIGN AWARD 
67 yıldır olağanüstü 
tasarımları ödüllendiriyor 
ve uluslararası tasarım 
sektöründeki başarılı ve 
iyi tasarımları iF ödül 
logosu ile onurlandırıyor.

Yeni değerlendirme sistemi ile jüri sonuçları her başvuru 
özelinde ve daha şeffaf hale getirmek için optimize edilmiş kriterlere 
dayalı bir puanlama sistemi kullanacak ve tüm puan sonuçları 
katılımcılar ile paylaşılacak.

Bütünsel tasarım çözümleri ve mevcut gereksinimleri karşılamak 
üzere iki yeni disiplin olarak Kullanıcı Deneyimi (UX) ve 
Kullanıcı Arayüzü (UI) kategorileri eklendi.

Yeni jüri süreci ve yenilikçi değerlendirme sistemi sayesinde her 
zamankinden daha çevre dostu, düşük maliyetli ve şeffaf. 
iF CEO’su Ralph Wiegmann 2021 başvuruları için yapılan yenilikler 
hakkında: “Bu yenilikçi gelişmelerin uygulanması sayesinde, tasarım 
yarışmalarında güvenilir bir lider olarak rolümüzü sürdürebilir 
olduğunu kanıtlıyoruz” diye açıklıyor. Ralph Wiegmann ayrıca “UX 
ve UI iki yeni disiplin ile, dünya çapında giderek artan kullanıcı ve 
müşteri odaklı tasarım disiplinini karşılamak için piyasanın mevcut 
taleplerine cevap veriyoruz.” dedi.
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Erken başvuru fırsatı ve avantajları 26 Haziran 2020’ye 
kadar devam ediyor!

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN:
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-
design-award-2021

2021 BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN ÖZET BİLGİLER
● Her ikinci başvurunun kayıt ücreti kaldırıldı.
● Başvuru kategorileri güncellendi. 
● Dijital tanıtım kaynakları tüm kategorilere açıldı. (Video, PDF, 
linkler eklenebilir.)
● Yenilenen jüri sistemi ile nakliye & gümrük gibi masraflar azaldı.
● Dijitalleşen ön jüri seçimi ile %50 daha az nakliyeyapılacak.Daha 
çevreci bir çözümgetirildi.
● Jüri raporlarındaki puanlamalar tüm katılımcılar ile paylaşılarak 
değerlendirme süreçleri daha şeffaflaştırıldı.
● Kazananlar jüri raporlarında skor puanlara ek olarak 
değerlendirme yorumlarına ulaşabilecekler.
● Erken başvuru kayıt ücret fırsatları için son gün 26 Haziran 2020
● TwoforOne avantajı için son gün 30 Ekim 2020
● Başvurularınızı hemen başlatıp avantajlı ödeme fırsatlardan 
yararlanabilir 30 Kasım 2020 gününe kadar başvuru detaylarınızı 
tamamlayabilirsiniz.

iF DESIGN AWARD 2021 
BAŞVURULARINDAKİ 9 ANA DİSİPLİN:

Ürün tasarımı/ İletişim tasarımı /Ambalaj 
tasarımı / Mimari / İç mimari
Profesyonel konsept tasarımı / Hizmet 
tasarımı / Kullanıcı Deneyimi (UX) -> YENİ
Kullanıcı Arayüzü (UI) -> YENİ

BAŞVURU DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER:
26 Haziran 2020 Erken başvuru tarihi (Early-bird)
30 Ekim 2020  Başvuru için son tarih (Regularregistration)
01 Aralık 2020  Son şans! Başvuru tarihi (Last-chance)
18-22 Ocak 2021 Jüri 1. Adım:Online Ön Seçim-> YENİ
29-31 Mart 2021 Jüri 2. Adım: Berlin’deki fuar alanında Final  
   Jüri değerlendirmesi
10 Mayıs 2021  Berlin Friedrichstadt-Palast’ta Ödül Töreni

Dijital yenilikler ile geliştirilen iF DESIGN AWARD 2021’e www.
ifworlddesignguide.com adresinden online başvurunuzu 
yapabilir, erken kayıt avantajlarından yararlanabilirsiniz.

iF Türkiye Ofisinden Sinem Kocayaş Two for One fırsatının Türkiye 
katılımcılarına yansımasını şu şekilde değerlendirdi. “İhracatçı 
Türk tasarım markalarımızın tanıtım alanları kısıtlandı. Tasarım 
sektörü 2020 döneminde uluslararası fuarlara ve tasarım haftalarına 
katılamadılar, yeni ürünlerini lanse edemediler. iF ödülü küresel 
rekabette olan firmalarımız için prestij ve görünürlük kazandırıyor. 
Erken kayıt dönemi fiyat avantajları ve iki başvurundan birinden 
kayıt ücreti alınmaması gibi kolaylıklar, Türk tasarımların daha çok 
global arenada iyi olduğunu göstermesine fırsat olacaktır.”
Dijital yenilikler ile geliştirilen iF DESIGN AWARD 2021’e www.
ifworlddesignguide.com  adresinden online başvurunuzu 
yapabilir, erken kayıt avantajlarından yararlanabilirsiniz.
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AESOB’TAN BAŞKAN BÖCEK’E 
DESTEK TEŞEKKÜRÜ

ATSO’DAN 
NORMALLEŞME 
SÜRECİNE 
DESTEK

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı 
Adlıhan Dere, birlik yönetimi ve oda başkanları ile birlikte 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. AESOB 
Başkanı Dere, Antalya’daki 82 bin esnaf adına pandemi süresince 
vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Böcek’e teşekkür 
etti. Antalya’nın pandemi sürecinde el ele vererek önemli bir 
başarı elde ettiğini belirten Başkan Muhittin Böcek de Büyükşehir 
Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yüz binlerce Antalyalının 
yanında yer aldığını söyledi. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 
Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında ATSO Akademi’de Oda 
üyeleri ve çalışanlarına yönelik ‘Hijyen Eğitimleri’nin başladığını 
belirterek tüm üyeleri eğitimlere katılmaya davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Birlik Başkan Vekili Bayram Dal, Şoförler Odası Başkanı 
Niyazi Özçelik, Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Serik 
Ulaştırma Hizmetleri Başkanı Sedat Karagöz’ü makamında ağırladı. 
Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen ziyarette, pandemi 
süreci ve bu süreçte yapılan çalışmalar öne çıktı.

Antalya’nın koronavirüs salgın sürecini en iyi yöneten şehirlerden 
biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “100 binin üzerinde 
vatandaşımıza kendi öz kaynaklarımızla yardımcı olduk. Bu 
normalleşme sürecinde Antalya Türkiye’nin en önemli illerinden 

birisi. Koronavirüsle mücadele sürecine destek olan, katkı koyan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.  

Başkan Muhittin Böcek’in gerek Pandemi Kurulu’nda gerekse 
İlHıfzısıhha Kurulu’nda alınan kararlarda her zaman esnafın 
yanında yer aldığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere 
ise, “Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde kapalı olan 
kahvehaneler, kuaför, berber ne kadar esnafımız varsa hepsine elini 
uzatmıştır. 82 bin esnaf adına pandemi süresince vermiş olduğunuz 
desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşyerlerinde kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemlerin 
başında hijyen kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Başkan 
Davut Çetin, “Odamız bünyesinde faaliyetlerini yürüten ATSO 
Akademi’de tüm üyelerimiz için Hijyen Eğitimleri’ne başlamış 
bulunuyoruz. Bilindiği üzere 2013 yılında yayımlanan Hijyen Eğitimi 
Yönetmeliği gereği belirlenen çalışma alanlarında çalışanlara Hijyen 
Sertifikası alma zorunluluğu getirilmişti. Artık sertifika zorunluluğu 
olmayan sektörlerde de dikkat edilmesi gereken kurallar var. 
Antalya bir turizm kenti, ülkemizin misafir odası. Misafir odamızda 
tüm sektörlerimizle hijyen duyarlılığına sahip olmalıyız. Bu amaç 
doğrultusunda Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Azize Kahraman 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü işbirliğinde ‘Hijyen Eğitimleri’ne başlamış bulunuyoruz. 
Bu kapsamda ilk eğitimimiz ATSO 36. Grup (Oteller ve Benzer 
Konaklama Yerleri) meslek komitesi üyelere yönelik gerçekleşti. Bu 
eğitimde Kaleiçi’nde faaliyette bulunan üyelerimiz ve çalışanlarına 
4-5 Haziran tarihlerinde Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonlarında 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstererek 
gerçekleştirdik.” dedi.

Eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgiler ATSO Eğitim ve Mesleki 
Sertifikasyon Müdürlüğü’nden ve ATSO Akademi’nin internet 
sayfasından (http://www.atso.org.tr/akademi) takip edilebiliyor.



ANTALYA DİJİTAL DÜNYADA, 
WWW.ANTALYA.COM.TR 
YAYINDA

Antalya destinasyon iletişiminde dijital bir adım attı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Antalya Valiliği, 
turizmciler ve STK’ların desteği ile Antalya’nın dijital dünyada 
tek elden tanıtılması için hazırlanan www.antalya.com.tr dört 
dilde yayın hayatına başladı. Türkiye’nin de ilk destinasyon 
sitesi olan antalya.com.tr, Antalya’nın tarihi kültürel ve doğal 
güzelliklerini tüm dünyaya tek elden tanıtacak.

Dünyanın dört bir tarafından misafir ağırlayan Antalya, 
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Antalya Valiliği, 
turizmciler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 
dijital tanıtım atağına geçti. Antalya’nın ve 19 ilçesinin tüm 
tarih, kültür ve doğal zenginliğini bir arada barındıran, 
Antalya’ya destinasyon iletişiminde çağ atlatacak, dijital 
dünyada tek elden tanıtacak www.antalya.com.tr sitesi bir 
lansman ile tanıtılırken yayın hayatına da başladı. 

www.antalya.com.tr sitesinin Lara Barut Collection Otel’de 
yapılan lansman toplantısına Antalya Eski Valisi Münir 
Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Danışmanı Osman Ayık ve turizm sektör temsilcileri 
katıldı. 

Antalya Eski Valisi Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin vitrini olan Antalya’nın dijital dünyada 
olmamasının bir eksiklik olduğuna dikkat çekti ve 
“Dünyanın her bir destinasyonundan buraya gelmek isteyen 
misafirimizin tek bir noktaya girip, hem otel hem restoran 
hem de şehirdeki aktivitelere ait bilgilere ulaşabileceği bir 
platforma ihtiyacımız vardı.” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın 
dijital dünyada olmasının önemine değinerek, “Bu konuyu 

biz çok ciddiye aldık. Yaklaşık 9 ay önce çalışmalara başladık. www.antalya.
com.tr bugün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Antalya’mızda yapılması 
gereken ne varsa hep birlikte yapmaya da devam edeceğiz. Katkı 
koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

www.antalya.com.tr, Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı ve Yedi 
İletişim Reklam Ajansı Sahibi Haluk Özsevim, Nore Ajans Sahibi Serdar 
Karaduman, Graphx Ajans Sahibi Cihan İşbaşı tarafından tasarlandı. 
Dijital dünyada yer alacak olan Antalya, sosyal medya hesapları ile de 
Antalya’nın tarihi kültürel ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tek elden 
tanıtacak. Antalya’nın dijital dünyadaki gücünü artırmayı amaçlayan proje 
sadece web sitesi olarak değil, ilerleyen aylarda aplikasyon ve akıllı şehir 
uygulamaları ile de dikkat çekecek.
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VALİ 
KARALOĞLU’NDAN 
BAŞKAN BÖCEK’E 
VEDA ZİYARETİ

BAŞKAN BÖCEK’TEN 
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE 
ANLAMLI ZİYARET

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği’ne atanan Vali Münir 
Karaloğlu gitmeden önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Vali Karaloğlu’na yeni görevinde 
başarılar dileyen Başkan Böcek, “Antalyalılara her anlamda 
destek oldunuz. Ne Antalyalılar ne de ben sizi unutmayacağız” 
dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde deniz 
kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olan 
Çıralı Sahili’ni ziyaret etti. 

Vali Münir Karaloğlu’na Diyarbakır’daki 
görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, 
“Sizinle birlikte Antalyamızda kimseyi 
ötekileştirmeden gece gündüz çalışarak, güzel 
işler yapmaya çalıştık. Sizler hep bize destek 
oldunuz. Ne Antalyalılar ne de ben sizi ve 
çalışmalarınızı unutmayacağız” dedi. Başkan 
Böcek, Vali Karaloğlu’nu Diyarbakır’da da 
ziyaret edeceklerini söyledi. 

Vali Münir Karaloğlu ise “Antalya’da dolu 
dolu 4 senemiz geçti. Hep beraber bütün 
kurumlar, belediyeler, Büyükşehir Belediyesi 
el ele güzel işler yapmaya gayret ettik. 
Kubbe’de hoş bir seda bırakabildiysek 
ne mutlu bize. Antalya’dan ayırılıyoruz 
doğru ama bizim ayrıldığımız her şehirde 
gönlümüzün bir parçası kalır. Antalya’da 
da kalacak. Antalya’yı da Antalyalıları da 
seviyoruz. Görevler sınırlı ama dostluklar 
baki” diyerek Başkan Böcek’i Diyarbakır’a 
beklediğini söyledi.

Ziyaretin anısına hediye takdim eden Başkan Böcek, 
Antalya’ya kattığı değer için Vali Münir Karaloğlu’na 
teşekkür etti.

Başkan Böcek, yumurtalarını bırakmak üzere 
Çıralı sahiline gelen 12’nci deniz kaplumbağasının 
yumurtlama alanını kafesle koruma altına aldı. 
“Antalya’mıza bahşedilen eşsiz güzellikteki doğanın, 
üzerinde yaşayan tüm canlıların korunması için bizler 
üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam 
edeceğiz” diyen Başkan Böcek 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nü kutladı. 

Başkan Böcek, aynı zamanda Ulupınar Çevre Koruma 
Geliştirme ve İşletme Kooperatifi’nin de Başkanı 
olan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya’dan 
deniz kaplumbağaları için alınan önlemler ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Kıyılarımız sadece bize ait değil”
Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki 21 yuvalama alanından 9’unun Antalya’da 
bulunduğunu ve Çıralı’nın da bu alanlardan biri olduğunu söyleyen Başkan 
Muhittin Böcek, yumurtalarını bırakmak üzere Çıralı sahiline gelen 12’ncideniz 
kaplumbağasının yuvasını demir kafesle koruma altına aldı.

Muhtar Altınkaya teşekkür etti
Ulupınar Mahalle Muhtar Habib Altınkayada Başkan Böcek’e ilgi ve alakası için 
teşekkür ederek, “Başkanımızın böylesi özel ve anlamlı bir günde buraya gelmesi 
bizim için çok önemli ve değerli. Burada deniz kaplumbağalarına yönelik yapmaya 
çalıştığımız koruma ve izolasyon çalışmamızın değeri daha da arttı. Başkanımıza 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.



BAŞKAN 
BÖCEK ÖZEL 
ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Döşemealtı’ndaki 
Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim 
Okulu ve Engelli Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret etti. Özel 
öğrencilerle bir araya gelen Başkan 
Böcek, okul faaliyetlerini yerinde 
gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Türkiye’nin en büyüğü olan Antalya Özel Büyükşehir 
Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu. Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon 
Merkezi›ndeki iş uygulama atölyeleri, spor sahaları, havuz, 
toplantı salonlarını gezen Başkan Muhittin Böcek, faaliyetlerle 
ilgili bilgi aldı. 

Öğrencilerle saz çaldı
Başkan Böcek, merkezde eğitim alan özel öğrencilerle bir araya 
gelerek, sohbet etti. Atölyelerde öğrencilerin çalışmalarını 
yakından takip eden Başkan Böcek, müzik atölyesindeki 
öğrencilerle birlikte bağlama çaldı. Ailelerle de buluşan Başkan 
Muhittin Böcek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. 

Konusunda uzman 48 personel
Özel çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirten 
Başkan Muhittin Böcek, Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim 
Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde konusunda 
uzman 48öğretmen ve fizyoterapist ile hizmet ettiğini kaydetti. 
Özel bireylere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini 
ifade eden Başkan Böcek, merkez çalışanlarına ve çocukları 
için her türlü fedakarlıkta bulunan ailelerine teşekkür etti. 

13 atölyede üretim
26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Özel Büyükşehir 
Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi 
içerisinde 14 bin metrekarelik kapalı alanda 48 derslik,13 
atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli 
otel, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Öğrenciler ahşap, 
müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, 
tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerindebirlikte 
üretmenin keyfini yaşıyor.



\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

80

KEPEZ’İN KONUKEVİ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA SICACIK 
YUVA OLDU 

MURATPAŞA’DA ATALIK 
TOHUMLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına kapılarını açan Hasta 
Yakınları Konukevi’ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, konuk evinin bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına sıcacık 
bir yuva olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın Elmalı 
ilçesinde‘atalık tohumlarla’ yaklaşık 400 dönümde buğday 
üretimi yapan Mahmut Tigrel’in ziyaretinde, atalık tohumların 
Türkiye’nin geleceğini olduğunu belirterek, Tigrel’in elindeki atalık 
buğday tohumlarıyla üretim yapıp ‘açık hava buğday müzesi’ 
oluşturabileceklerini söyledi. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Hasta 
Yakınları Konukevi’ni ziyaret etti. Koronavirüs (Covid-19) salgını 
sürecinde sağlık çalışanlarını ağırlayan Hasta Yakınları Konukevi’nde 
incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, pandemi kahramanlarına 
hizmet veren konukevi personeline de teşekkür etti. Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, dünya olarak çok önemli bir süreçten 
geçildiğini söyledi.  

Pandemi kahramanları
Kepez Belediyesi olarak 20 Mart’tan itibaren belediyenin bütün sosyal 
tesislerinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğunu hatırlatan 
Başkan Tütüncü, “Bu süreçte pandeminin en önemli kahramanları 
sağlık çalışanlarımızdı. Bu kahramanlarımız evlerine her hangi 
bir enfeksiyon taşıma kaygısıyla evlerinden ve ailelerinden bir 
süre uzak kalmak zorunda oldular. Bizde, bu zor süreçte 5 yıldızlı 
otel konforundaki Hasta Yakınları Konukevi’nin kapılarını sağlık 
çalışanlarımıza açtık” dedi. 

Sağlık çalışanlarına sıcacık yuva 
Kepez Belediyesi’nin Hasta Yakınları Konukevi’nin sağlık 
çalışanlarına sıcacık bir yuva olduğunu belirten Başkan Tütüncü, 
“Konuk evimiz sağlık çalışanlarımızı hala misafir ediyor ve misafir 
etmeye de devam edecek. Hemşerilerimizin her zaman yanındayız. 
Bütün kalbimizle, sağlık kahramanlarına hizmet etmeye çalışıyoruz.” 
diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ziyareti 
sırasında belediye meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı 
Bahattin Bayraktar eşlik etti.

Mahmut Tigrel ve eşi Ayfer Şentürk Tigrel’le 2013’te Antalya’nın 
Elmalı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde atalık tohumlarla evlerinin 
bahçesinde başlayan meyve ve sebze üretimi bugün 400 dönüme 
yaklaşan bir alanda 27 ayrı çeşit atalık tohumla gerçekleşen buğday 
üretimiyle devam ediyor.

Hem bahçelerinde ürettikleri bezelyeden kiraza meyve ve 
sebzeleri hem de atalık tohumların buğdayından elde ettikleri 
unu “GocaYörügün Yayla Ürünleri” isimli facebook sayfasından 
Türkiye’ye satışını gerçekleştiren Tigrel, atalık ve yerel tohumlar 
verdiği desteklerle bilinen Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. 
Belediyenin Çevre ve Kontrol, Park ve Bahçeler müdürlerinin de yer 
aldığı ziyarette Tigrel, Türkiye’de yerel tohumların sürekli olarak 
azaldığını söyledi. 1950’lerde 48 çeşit buğday tohumu bulunurken 
kendisinin 27 çeşit tohuma ulaşabildiğini anlatan Tigrel, “Öz 
değerlerimize sahip çıkmamız lazım” mesajı verdi.

Başkan Uysal, Tigrel’in atalık buğday tohumlarına ilişkin girişiminin 
çok değerli olduğunu belirterek, “Bize bize kaldığımızda bizi 
kalkındıracak olan yerel tohumlardır” dedi. Bu gerçeğin pandemi 
haline gelen korona virüs salgınında bir kez daha çok net olarak 
ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, bu konuda farkındalık 
oluşturmak için Muratpaşa’da bir çalışma yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. Tigrel’in sahip olduğu 27 atalık buğday tohumuyla uygun bir 
alanda üretim yapabileceklerini ve bu üretim sahasının bir açık hava 
buğday müzesi işleviyle donatılabileceğini kaydeden Başkan Uysal, 
bu konuda toplumsal bilinci arttırılması gerektiğini belirtti.



AESOB’DAN 
BAŞKAN ESEN’E 
TEŞEKKÜR

TÜTÜNCÜ AKDENİZ 
BELEDİYELER BİRLİĞİ 
ENCÜMENİ HAZİRAN AYI 
TOPLANTISINA KATILDI

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı 
Adlıhan Dere ve Yönetimi Kurulu üyeleri, pandemi döneminde 
esnafa verdiği destek dolayısıyla Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Pamukkale’de gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler 
Birliği Encümeni Haziran Ayı Toplantısı’nda 
konuşan Başkan Tütüncü, “Pandemi sürecinin en 
önemli kahramanlarından biri de hiç şüphe yok ki 
belediyelerimizdir.” dedi. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimini 
makamında ağırladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, pandemi 
sürecinde Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’in esnafın yanında yer 
aldığını belirterek teşekkür etti. Başkan Semih Esen ise belediyenin 
imkanları dahilinde her zaman esnafa destek verdiklerini vurguladı. 
Özellikle pandemi döneminde berber, kuaför ve taksi esnafıyla yakın 

ilişki içinde olduklarına dikkati çeken Esen, Konyaaltı Belediyesi’nin 
kiracısı olan esnafın kira borçlarının silinmesi yada ertelenmesi 
konusunu hukuken incelemeleri yönünde bürokratlara talimat 
verdiği kaydetti.  Başkan Esen, hukuken engel bir durum olmaması 
halinde konuyu Temmuz ayı belediye meclisine getireceklerini 
kaydetti.

Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni Haziran Ayı Toplantısı 
Pamukkale’de yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin, 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen encümen toplantısına Akdeniz 
Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
başkanlık etti. Encümen toplantısı öncesi Tütüncü, pandemi sürecinde 
canla başla çalışan tüm kahramanlara teşekkür etti. Tütüncü, 
“Ülkemiz zor zamanlardan geçti ve bu süreci hep beraber yaşadık. 
Bu süreç içerisinde memleketimize, milletimize, bütün insanlığa 
toplu iğne ucu kadar faydası olan herkesten Allah razı olsun. 
Devlet kurumlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin 
çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Başta doktorlarımıza ve sağlık 
çalışanlarımıza, sonrasında da hayatımızı bu zor günlerde normal 
bir biçimde idame ettirebilmemize etki eden herkese çok büyük 
teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” diye konuştu. 

Pandemi sürecinde belediyelerinde diğer kurumlar gibi canla başla 
çalıştığını belirten Başkan Tütüncü, “Özellikle ifade etmek isterim 
ki; pandemi sürecinin en önemli kahramanlarından biri de hiç 
şüphe yok ki belediyelerimizdir. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün 
belediye başkanlarına, bu toplantı vesilesiyle çok çok teşekkür etmek 
istiyorum.  Bugünler öyle özel günlerdi ki; belediyelerimiz ve pek 
çok alanda eşzamanlı faaliyet göstermek durumundaydı, pek çok 
alanda eş zamanlı bir biçimde mücadele vermek durumundaydı. 
Gördüğümüz kadarı ile bütün belediyelerimiz bu sınavı başarıyla 
geçirdiler.” dedi.
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BAŞKAN UYSAL, ÜÇ AYLIK 
KİRALARI SİLDİ

TÜTÜNCÜ, SOKAK 
CANLARININ HEP YANINDA 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin 
ziyaretinde, belediyenin kiracısı olan esnaftan Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarına ilişkin kira almayacaklarını söyledi. 

Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ve onları seven Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönüllü hayvan severlere 
mama ve ilaç müjdesi verdi. 

AESOB Başkanı Dere, korona virüs salgının en üst düzeyde 
devam ettiği günlerde, esnafa maske ve işyerlerinin 
dezenfeksiyonu konusunda verdiği destek dolayasıyla 
Başkan Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Başkanvekilleri Bayram Dal, Mehmet Ali Gülaçtı, Genel Sekreter 
Mehmet Işıldağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Şahin, 
Hüseyin Şimşek, Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul, Kasaplar 
Odası Başkanı Osman Yardımcı, Berberler Odası Başkanı Yüksel 
Uzun, Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, 
Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz yer aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde 
uygulanan karantina günlerinde sokak hayvanlarını susuz ve 
mamasız bırakmayan Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi 
ile kahvaltıda bir araya geldi. Kent Ormanı’nda geçtiğimiz Pazar 
günü gerçekleştiren kahvaltıda, Pakoder’in karantina günlerinde 
sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalar ve hayvanlara 
yönelik projeler konuşuldu.  Başkan Tütüncü, Antalya Pati Koruma 
Derneği (Pakoder) üyelerine, koronavirüs salgını kapsamında 
uygulanan karantina günlerinde sokak hayvanlarını mamasız ve 
susuz bırakmadıkları için teşekkür etti. 

Tütüncü’den PAKODER’e teşekkür 
Başkan Hakan Tütüncü, kahvaltının ardından gönüllülerle beraber 
bölgede bulunan sokak köpeklerine mama verdi. Köpekleri 
bir süre seven Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: “Herkesin kendini izole ettiği kısıtlamalı günlerde, 
Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi, bu şehrin sokak 
hayvanları mamasız ve susuz kalmasın diye Kepez Belediyesi 
ile birlikte çalıştılar. Onlara kocaman bir teşekkür borçluyuz. 
Pakoder, karantina günlerinde, herkesin kendini evlerinde 
izole ettiği zamanlarda büyük bir inisiyatif alarak belediyemize, 
sokak hayvanların beslenmesi konusunda yardım ettiler. 
Sokaktaki hayvanlarımıza yiyecek, mama ve su götürdüler. Sokak 
hayvanlarının dertleriyle dertlendiler.”

Esnaftan, Başkan Uysal’a teşekkür
Muratpaşa Belediyesi’nin bu süreçte 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı 
maske dağıtığını belirten Dere, “Buna gözümüzle şahidiz. Bizzat siz 
esnafa indiniz, sokakta hem vatandaşlarımıza hem de işyerlerine 
maske dağıttığınız” dedi. İlçede büyük bir dezenfekte seferberliğinin 
başlatıldığını da dile getiren Başkan Dere, berberler, kuaförler, taksi 
durakları ve taksiler, restoran, lokanta ve kıraathanelerin AESOB’a bağlı 
odalarla iş birliği içinde dezenfekte edildiğini söyledi.

Mama ve ilaç müjdesi
Tütüncü, gönüllülerin hayvanlara daha rahat bakabilmesi için de 
sokak hayvanları için gerekli olan ilaçların Kepez Belediyesi tarafından 
verileceğini de ifade etti. Başkan Hakan Tütüncü, sokak hayvanları için 
mama üreteceklerini de sözlerine ekledi.  
Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi üyelerine, sokak hayvanları 
için gerekli olan malzemelerin bulunduğu çantalar hediye edildi.



KONYAALTI SAHİLİ ALAN 
YÖNETİMİ TOPLANTISI YAPILDI 

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 
Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. 

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme 
Kurulu 2020’nin ilk toplantısını yaptı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığındaki 
toplantıya Genel Sekreter Cansel Tuncer, Başkan 
Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı 
Mert Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay 
Sarıhan, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman 
Atasoy, belediyenin ilgili daire başkanları, İnşaat 
Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa 
Balcı, Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı 
Derya Ünver, Peyzaj Mühendisleri Odası Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan ATSO 
Temsilcisi Murat Yalçın, AESOB Genel Sekreteri 
Mehmet Işıldağ, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Akıltopu ve kurum temsilcileri katıldı. 
Toplantıda, Konyaaltı Sahili’nde yapılan çalışmalar 
sezona hazırlık çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Denetleme Kurulu Üyelerine sahillerle ilgili alan 
yönetmeliği konusundaki katkıdan dolayı teşekkür 
etti. Başkan Böcek, “Antalya, Atatürk’ün dediği gibi 
hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri. Antalya’mızın 
güzelliklerini hep birlikte koruyoruz. 
Pandemi sürecinde de Konyaaltı Sahili’nin 
bakımını yaparak, yaza hazırlık çalışmalarını 
gerçekleştirdik. Bu süreçte halkın sahilden en 
güzel şekilde faydalanması, sosyal mesafelerle 
ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yeni alacağınız 
kararlarınızın tüm insanlığa Antalya’mıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Başkan Böcek’in konuşmaları ardından 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlıkları 
Konyaaltı Sahili ile ilgili alan bilgilendirmesi 
yaptı. Konyaaltı Sahili’de yapılan çalışmalarla 
ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, sahilde 
karşılan sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri 
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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Konyaaltı'nda film 
arasında evlenme teklifi

SİNEMADA İLGİNÇ 
EVLİLİK TEKLİFLERİ

Konyaaltı Belediyesi, ‘arabada 
sinema’ etkinliğiyle her akşam 
birbirinden farklı sinema filmlerini 
beyaz perdeye taşıyor. “Bizim İçin 
Şampiyon” filmiyle devam eden 
etkinlik, evlenme teklifi yapan çiftin 
renkli görüntülerine sahne oldu.

Uncalı Mahallesi açık pazar yerinde 
Perşembe günleri hariç her akşam 
çok sayıda aracın katıldığı ‘arabada 
sinema’ etkinliği, “Bizim İçin Şampiyon 
filmiyle devam etti. 200’e yakın araç, 
Ahmet Katıksız’ın yönettiği “Bizim İçin 
Şampiyon” filmi için erkenden yerini 
aldı. Yaklaşık iki saat süren filmin 
gösterimi sırasında Hasan Çetinkaya 
isimli genç İmran Turaç isimli kıza 
yaptığı evlenme teklifi ile geceye renk 
kattı.

Film arasında evlenme teklifi 
Hasan Çetinkaya, aracında her şeyden 
habersiz film izleyen kız arkadaşı 
İmran Turaç’ı beyaz perdenin önüne 
davet etti. Şaşkınlık içinde perde 
önüne çıkan İmran Turaç, önünde diz 
çökerek evlenme teklifi yapan Hasan 
Çetinkaya’ya büyük bir heyecanla ‘evet’ 
dedi. 

Farklı bir evlenme teklifi planladığını 
ve bunun da en iyi yolunun Konyaaltı 
Belediyesi’nin düzenlediği ‘arabada 
sinema’ etkinliği sırasında olabileceğini 
düşündüğünü ifade eden Hasan 
Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen’e bu düşüncesini aktardığını 
söyledi. Başkan Semih Esen’in de 
hemen kendisiyle iletişime geçtiğini 
ve ilgili birime yönlendirdiğini dile 
getiren Hasan Çetinkaya, o andan 
sonra kendisine her türlü olanağın 
sağlandığını kaydetti.

Başkan Semih Esen’e teşekkür
Başkan Semih Esen ve kendisine destek 
veren herkese teşekkür eden Hasan 
Çetinkaya, aldığı ‘evet’ cevabıyla da 
mutluluğunun tarif edilemez olduğunu 
söyledi. Böyle bir evlenme teklifi 
alacağını hiç beklemediğini dile getiren 
İmran Turaç ise çok mutlu olduğunu 
söyledi.



‘Sahilde sinema var’ etkinliğinde sürpriz 
evlilik teklifi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 
gerçekleştirdiği ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli 
Sinema’ etkinliği bir vatandaşın sürpriz evlilik 
teklifi ile renkli anlara sahne oldu.  

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ 
etkinliği Antalyalılara açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Konyaaltı 
Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda yeşillikler içerisinde kurulan 
dev ekranda vatandaşlar, yıldızlar altında sinema dolu saatler 
geçiriyor. 

Etkinliğin ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi gösteriminde ilginç anlar 
yaşandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte izleyiciler 
filminin ikinci yarısı başlamak üzereyken mutlu bir ana şahitlik etti. 
Akşam Eyyüp Gencer adlı vatandaşın sevgilisi Feyza Aktaş’a yaptığı 
sürpriz evlilik teklifi ile renklendi. Film başlamadan hemen önce 
sinema perdesinden Eyyüp Gencer’in evlilik teklifi videosu beyaz 
perdeye yansıtıldı. Filmin başlamasını bekleyen Feyza Aktaş ise perde 
de Gencer’i görünce büyük şok yaşadı. 

“Evet” dedi
Perdeye yansıtılan videoda Gencer, “Filmi böldüğüm için herkesten 
özür diliyorum. Sizlerle beraber çok özel bir ana şahitlik edeceğiz. 
Bir tanem yıllar geçtiği zaman geriye dönüp baktığımda, anılarımda 

ve hayatımda seni şu an olduğu gibi yanımda görmek istiyorum. O 
yüzden, benimle evlenir misin?” ifadelerini kullandı. 
Büyük mutluluk yaşayan çift ardından beyaz perdenin önüne çıktı. 
Dizlerinin üstüne çöken Gencer, cebinden çıkardığı yüzüğü Aktaş’ın 
parmağına takarak evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık ve mutluluk 
yaşayan Aktaş ise teklife “Evet” cevabını verdi. Çift mutluluklarını 
sarılarak kutlarken, izleyiciler ise çifti uzun süre alkışladı. 
“Böyle bir şey yaptığıma hala inanamıyorum”
Uzun zamandır evlilik teklifi planladığını söyleyen Eyyüp Gencer, 
“Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir etkinlik yaptığını duyunca 
aklıma böyle bir şey geldi. Belediye yetkililerine danıştım ve uygun 
olduğunu söyleyerek izin verdiler. Şu an baya heyecanlıyım. Böyle bir 
şey yaptığıma hala inanamıyorum” dedi.

“Başkan Böcek’i düğünümüze bekliyoruz”
Feyza Aktaş, “Ben şu an hala şoktayım, elim ayağım tutmuyor. 
Teklif bekliyordum ama böyle büyük bir şey tahmin etmiyordum. 
Yardımcı olan, aracı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 
mutluluğumuza yaptığı etkinlikle vesile olan Muhittin Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum düğünümüze bekliyorum” diye konuştu.
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MURATPAŞA’NIN BABALARI 
ARTIK SERTİFİKALI

Muratpaşa Belediyesi’nin AÇEV ile birlikte sürdürdüğü ‘Baba 
Destek Programı’na katılan babalar sertifikalarını aldı. Anne- 
baba olmanın dünyanın en ağır sorumluluk olduğuna dikkat 
çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Öğrensek 
de hep hayret makamında öğrenme modunda kalmamız 
gereken şey anne baba olmak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum 
yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara 
yönelik uyguladığı, kısa adı BADEP olan ‘Baba Destek Programı’na katılan 40 
baba sertifikasını aldı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Muratpaşa Belediyesi 
Kreş Müdürlüğü’nce yürütülen programa; Merkez, Türkan Saylan, Dutlubahçe, 
Konuksever ve Münir Özkul sosyal kreşlerine devam eden 3-6 yaş dönemi 
çocukların babaları katıldı.

Sosyal mesafeli tören
Programa katılan ancak pandemi nedeniyle sertifikalarını alamayan babalar için 
özel tören düzenlendi. Babalar, yeni normaller çerçevesinde sosyal mesafeli olarak 
Erdal İnönü Kent Parkı Dağ Yakası Kafe’de düzenlenen törenle sertifikalarını 
aldı. Törene eşi Ümran Uysal ile birlikte katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, programa katılan 40 babanın sertifikasını, masalarına giderek verdi. 

Diğer belediyelere örnek
AÇEV Baba Destek Programı saha danışmanı Mustafa Keleş, “Antalya’da programı 
başlatan ve ciddiyetle yürüten Muratpaşa Belediyesi’nin diğer belediyelere de 
örnek oldu.” derken, Muratpaşa Belediyesi ile yürütülen çalışmaları örnek alan 
Kepez ve Konyaaltı gibi belediyelerin de aynı çalışmayı başlattıklarını belirterek 
Muratpaşa Belediye Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti. 

Babalardan teşekkür
İkiz torunlarını, 2 yıldır her gün Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreşi’ne 
götürüp getiren ve bakan dede Murtaza Çilek de ‘Baba Destek Programı’na 
katıldı. Murtaza Çilek, ‘Baba Destek Programı’nı düzenledikleri için Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti. Babalar, Baba Destek Programı 
sonrası; çocukları ile ne kadar çok zaman geçirirlerse o kadar mutlu olduklarını, 
çocukların birey ve hakları olduğunu öğrendiklerini belirterek, artık kızarken dahi 
2 kez düşündüklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet 
Kıraathanesi’ projesi Kepez’de hayat buldu. 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 
seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki 
‘Millet Kıraathanesi’ düzenlenen törenle açıldı. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, 
Vali Yazıcı’ya Muratpaşa Belediyesi’nin stratejik planını 
sunarken korona virüs salgını sürecinde belediyenin 
gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 

KEPEZ’İN MİLLET 
KIRAATHANESİ AÇILDI

BAŞKAN UYSAL, VALİ 
YAZICI’YI ZİYARET ETTİ

Kepez Belediyesi, Yeni Mahalle’deki 47 bin m2 
büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 
180 m2’lik binayı Millet Kıraathanesi’ne dönüştürdü. 
Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet 
verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, düzenlenen 
törenle açıldı. Kepez Millet Kıraathanesi’nin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, Millet Kıraathanelerinin özellikle 
son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde geliştirilen, yeni bir 
konsept olduğunu söyledi. Bu konseptin, aslında 
millet kıraathanelerinin bir kütüphane olduğunu 
belirten Tütüncü, “Kütüphanenin biraz daha 
formları değiştirilmiş, biraz daha vatandaşa yakın, 
biraz daha sıcak oradaki ikramlarla birlikte, her yaş 
grubuna ve okuma ile öğrenme ile ilgili her beklenti 
grubuna hitap eden son derece özel nitelikli bir 
konsept… İşte biz de bu konsepti Kepez’in Kent 
Meydanı’nda bu güzel mekan da hemşehrilerimize 
armağan edelim istedik.” diye konuştu. 

Gençlerimize özel bir kütüphane 
Başkan Tütüncü, güzel bir kütüphanenin, özel, 
nitelikli bir kütüphanenin, okuma tutkusunu, 
sevdasını, daha çok süreli yayınlarla, dergilerle, 
gazetelerle de farklı bir seviyeye taşıyacak olan 
özel bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini 
bildirdi.

Başkan Uysal, hafta başı Antalya’da yeni görevine başlayan 
Vali Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, 
Vali Yazıcı’ya “Hoş geldiniz” dileklerini iletirken ve yeni 
görevinde de başarılar diledi. Başkan Uysal, ziyarette 
Muratpaşa Belediyesi’nin 2020 – 2024 çalışmalarına 
yön verecek stratejik planını sunarken hem Muratpaşa 
hem de belediye çalışmaları hakkında Vali Yazıcı’ya 
bilgi verdi. Başkan Uysal, korona virüs salgını sürecinde 
gerçekleştirilen çalışmaları ve 1 Haziran itibariyle başlayan 
normalleşme süreci çerçevesinde alınan önlemleri de 
Yazıcı’yla paylaştı.
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Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan 
Merkezi işbirliğiyle ‘Kan ver can olsun’ 
kampanyası ile ilçedeki 10 mahallede 
kan bağış kampanyası başlatıldı.

Kepez Belediyesi’nin, kentin kırsal kesimlerinde 
tarımsal ve hayvansal üretime destek veren 
kadınlar için kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı’,  
normalleşme kuralları çerçevesinde kapılarını 
ziyaretçilere araladı. 

KEPEZ’DEN ‘KAN VER CAN OLSUN’ 
KAMPANYASINA DESTEK 

ANTALYA KÖY 
PAZARI, KAPILARINI 
AÇTI

Sağlık alanında örnek çalışmalara imza 
atan Kepez Belediyesi, şimdide Kızılay 
Kan Merkezi ile güçlerini birleştiriyor. 
Pandemi döneminde azalan kan stokları 
nedeniyle Kızılay’ın kan bağışı çağrısına 
Kepez Belediyesi’nden de destek geldi. 
Kepez Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi 
işbirliğiyle ilçede  ‘Kan ver can olsun’ 
kampanyası başlatıyor. 18 Haziran 2020 
Perşembe günü start alan olan kampanya, 
ilçedeki 10 mahallede yürütülecek. 
Kızılay’ın kan bağış otobüsü; 2 Temmuz 
Perşembe Kuzeyyaka Mahallesi Salı pazarı 
önü, 3 Temmuz Cuma Karşıyaka Mahallesi 
muhtarlık önü, 9 Temmuz Perşembe Barış 
Mahallesi muhtarlık önü, 10 Temmuz 
Cuma Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 
16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi 
Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma 
günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık 
önünde kan vermek isteyen bağışçıları 
bekliyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler 
kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen 
Antalya Köy Pazarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 
Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan 
ve ParkFuntastic’te kurulan Antalya Köy Pazarı, hafta 
sonu çiftçi, girişimci ile tüketicileri tekrar bir araya 
getirdi. Normalleşme kuralları çerçevesinde açılan 
pazarda, pandemiye karşıya gerekli tüm önlemler 
alındı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Antalya Köy Pazarı’na giriş ve çıkışlar 
belirlenen alanlardan kontrollü olarak sağlandı. 
Pazar alanına girişte eller dezenfekte edildi, maske 
kontrolleri yapıldı. Pazar alanında maskesiz gezen 
satıcı ve ziyaretçiler kendi sağlıkları ve başkalarının 
sağlılığı için maske takmaları ve sosyal mesafeyi 
korumaları konusunda sık sık uyarıldılar. Satış 
görevlilerinin de müşterilerle temasta sosyal mesafe 
kuralına uymaları, mutlaka maske ve eldiven 
kullanmaları istendi. Kepez Belediyesi, Antalya 
Köy Pazarı’na gelen vatandaşların keyifli vakit 
geçirmelerini sağlamak içinde pazarda mini konserler 
verildi. 



Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler, 
ormanlık alanda yaralı bulunan kargaya ilk müdahaleyi 
yerinde yaptı. Yaralı karga barınakta tedaviye alındı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde 
“Evde Yapacak Çok Şey Var” kampanyasıyla ilçe genelinde 8-12 
yaş arası çocuklara yönelik çok sayıda kitap dağıttıklarını söyledi.  

KONYAALTI 
BELEDİYESİ’NDEN YARALI 
KARGAYA YARDIM ELİ

KONYAALTI’NDA KİTAPLAR 
ÇOCUKLARA ULAŞTI

Konyaaltı Belediyesi’nin Konyaaltı Hayatpark’ta 
sürdürdüğü proje çalışmaları sırasında fark edilen yaralı 
kargaya belediyenin veteriner hekimleri yardım eli 
uzattı. Burada çalışan işçiler tarafından bulunan yaralı 
kargaya ilk müdahaleyi Konyaaltı Belediyesi Sokak 
Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli 
veteriner hekimler yaptı. İlk izlenim olarak karganın bir 
kedi tarafından saldırıya uğradığını, bunun sonucunda 
da kanat kısmından yara aldığını ifade eden veteriner 
hekimler, tedaviye Konyaaltı Belediyesi Barınağı’nda 
devam etti. Tedavi altına alınan kargaöncedezenfekte 
edildi. Yaranın bulunduğu kanat özel spreylerle 
temizlendi.  Karganın, birkaç gün gözetim altında 
tutulacağını dile getiren veteriner hekimler, her şeyin 
yolunda gitmesi halinde 4-5 gün içinde yaralı hayvanın 
eski sağlığına kavuşacağını ve tekrar uçabileceğini 
kaydetti.

Türkiye genelinde pandemi döneminde ‘evde kal’ çağrısıyla başlatılan 
kampanya olumlu yanıt buldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen de kampanyaya ‘Evde geçirilen bu süre de kitap okuyalım’ 
çağrısıyla katkı sundu. Esen’in çağrısına duyarlı yayınevi sahipleri 
ve yazarlar da destek vererek kitap bağışında bulundu. Sosyal 
medyahesaplarından belediyeye kitap talebinde bulunan çok sayıda 
vatandaşa belediye görevlileri kitaplarını ulaştırdı. Belediyeye 
bağışlanan çocuk kitapları da minik okuyuculara teslim edildi. 
Tamamlanan kampanya sonrası çocuklar Başkan Esen’e teşekkür etti.

Başkan Esen: “Kitap okumayı hiç bırakmayın”
Olumsuz pandemi günlerini, kitap okuma alışkanlığı açısından 
olumlu bir döneme dönüştürmek istediklerini belirten Başkan 
Semih Esen, “Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması altında olan 
çocuklarımız, artık büyük bir ölçüde özgürler. Ebeveynlerinin 
gözetiminde sokağa çıkabilen çocuklarımız, park bahçelerde 
gönüllerince koşup oynayabiliyor. Bu zamanların dışında 
çocuklarımız kitap okumaya devam etmeli. Yaz aylarında 
çocuklarımız bol bol kitap okusun diye 8-12 yaş grubu çocuklarımıza 
mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kitapları adreslerine ulaştırdık. 
Tamamlanan kampanyamız sonrası çocuklardan gelen teşekkür 
mesajları bizi çok mutlu etti” dedi.
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Konyaaltı Belediyesi’nin ‘Geleceği Düşünüyoruz, Geri 
Dönüştürüyoruz’ sloganıyla başlattığı ‘En Çok Atık Yağ 
Toplayan Muhtar’ yarışmasını 448 kilogram yağ ile 
Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde, otelciler ve 
esnafın katılımıyla çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılan 
Belediye Başkan Ümit Uysal, eldivenlerini giyerek izmarit 
toplarken “Kaleiçi gibi doğal dokuyla uyumlu mekanları 
çevrenin parçası sayıyor ve herkesi çevreye duyarlı 
olmaya davet ediyoruz” dedi. 

4 AYDA 448 KG ATIK 
YAĞ TOPLAYAN MUHTAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

BAŞKAN UYSAL’DAN 
DUYARLILIK ÇAĞRISI

Konyaaltı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 
‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyi teşvik etmek 
amacıyla, şubat ayında en çok bitkisel atık toplayan 
muhtara tablet ve her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa 
da bulaşık deterjanı hediye yarışması başlattı. 4 
aylık süreçte muhtarlar ve vatandaşlar yarışmaya 
yoğun ilgi gösterdi. Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı 
Mihriban Kılıç, 448 kilogram atık yağ toplayarak birinci 
oldu. Kampanya süresince bin 200 kilogram atık yağ 
toplandı.

Hediyesini öğrenciye verecek
Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Özgür Bülent Yalçın, yarışmada birinci olan 
Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç’ı tebrik 
ederek, belediye adına muhtara tablet hediye etti. 
Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Kılıç ise kendisine 
hediye edilen tableti ise Cahit Ünver İlkokulu’nda 
eğitim gören ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vereceğini 
ifade etti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde Kaleiçi Otelciler ve 
Esnaflar Derneği ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi. 
Belediyenin dezenfekte ekibinin de yer aldığı temizlikte 
Başkan Uysal, Dernek Başkanı Hasan Yiğitgil, Kaleiçi 
otelcileri ve esnafı eldivenleri ve maskelerini takıp tarihi Üç 
Kapılar’danbaşlayarak Hesapçı Sokak boyunca temizlik yaptı. 

Tarihi kent merkezinde gelişigüzel atılmış izmaritler dikkat 
çekerken Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü gibi günleri kamu yararına dönüştürülmesi 
gerektiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi’nde, 
Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği’yle gerçekleştirilen 
etkinliğinin bunun parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, 
şunları söyledi: “Dünyayı, doğayı insanoğlu yoğun bir şekilde 
tahrip ediyor. Bunun sonucunda her türlü felaket ortaya 
çıkıyor, salgın hastalıklar da dahil olmak üzere.5 Haziran 
Dünya Çevre günü hem kutlu olsun hem de hepimizi bir 
duyarlığa sevk etsin. Hem çevreye hem doğaya hem de kültür 
değerlerine duyarlılığımızı arttıralım.”

Etkinlik mekanı olarak Kaleiçi’nin tercih edilmesini de ayrı bir 
anlamı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Kaleiçi’ni çevrenin 
bir parçası olarak gördüklerini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek Antalya Valisi olarak göreve başlayan 
Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Vali 
Yazıcı’ya yeni görevinde başarı dileyen Başkan 
Böcek, “Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz 
işbirliğiyle Antalya’mıza güzel hizmetler 
sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu 
Mahallesi’nde hizmete açtıkları engelli dostu parkta, 
engelli bireylere özel kafe kuracaklarını açıkladı.

BAŞKAN BÖCEK, VALİ 
YAZICI’YI ZİYARET ETTİ

KONYAALTI’NDAN 
ENGELSİZ PARKA 
ÇOK ÖZEL KAFE

Hafta başında Hükümet Konağı’nda düzenlenen 
törenle karşılanan ve görevine başlayan Antalya 
Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek’i makamında ağırladı. Vali 
Yazıcı’ya “hoşgeldiniz” dileklerini ileten Başkan 
Böcek, “Hep birlikte çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Şahsım ve çalışma arkadaşlarım 
adına sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir 
Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliği ile Antalya’mız 
için güzel hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı da Antalya gibi 
güzel bir şehirde hizmet edebilme şansına eriştiği için mutlu olduğunu belirtti. Vali 
Yazıcı, “Ülkenin dışa açılan penceresi, turizmin başkentine geldim. Görevimizde 
bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte bu şehre katkı 
sunmaya,Antalya’yı bir adım daha ileri götürmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
Gürsu Mahallesi 350-366 sokak kesişiminde yapımını 
tamamladığı 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki 
engelli dostu park hizmete girdi. Park alanında tekerlekli 
sandalyeliler ve bebek arabaları için rampalar yapılırken, 
engelli karoları ile görme engelli vatandaşlar rahatlıkla 
dolaşabilecek. Parkı kullanacak engelli bireylerin sağlıklı 
yaşamları için engellilere uyumlu açık hava spor aletleri de 
monte edildi.
 
Konyaatı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptıkları 
çalışmalarda Konyaaltı’ndaki yeşil alan miktarını 
artırdıklarını söyledi. Başkan Semih Esen, “Gürsu 
mahallemizdeki hizmete açtığımız 6 bin 155 metrekare 
alan üzerine kurulu parkımızı, yeşil alan olmanın 
ötesinde, farklı bir fonksiyon da yükledik. Burayı engelli 
kardeşlerimizin kullanımı için çok daha uygun tasarladık. 
Bu alanda önümüzdeki günlerde engelli kardeşlerimiz için 
bir kafeterya da olacak. Belediye hizmetleri verdiğimiz 
yeşil alanlarda mümkün olduğunca ticari fonksiyon 
yüklemiyoruz, ancak burası özel bir park. Burada engelli 
kardeşlerimiz için kuracağımız kafeyi de yine engelli 
kardeşlerimiz için kaliteli hizmetin ucuza sunulduğu bir 
hizmet anlayışı içinde çalıştıracağız” dedi.



 İşte “PlayStation 5” 

Her yerde güvenli Wi-Fi 
ile özgür tatil

İşte 
Türkiye 
pazarına 
giren 
Elephone 
ve fiyatları
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DENİZ GÖZÜKIZIL
Hazırlayan

teknoamigo@gmail.com / 
dgoz33@hotmail.com

Kısıtlamaların azalması, ‘yeni normal’e dönüş ve yazın başlaması 
ile son birkaç aya oranla daha özgürleşilen günler yaşanmaya 
başlandı. Tatil planları yapılıyor; yazlıklara gidiliyor; açık alanlarda 
sosyalleşiliyor. Korona nedeniyle bu yıl kalabalıklardan uzakta, daha 
izole tatil planları yapanlar da var. Çadırını alıp beğendiği yerde 
kamp yapacaklar; karavanı ile hem gezip hem tatil planlayanlar; bir 
tekne kiralayıp ailesi ya da sevdikleriyle birlikte sakin ve güvenli 
tatil yapmak isteyenler… Tatil planları nasıl olursa olsun artık 
kimse internetten uzak bir tatil istemiyor. Gidilecek yerde aranan 
özelliklerin başında güçlü internet bağlantısı bulunuyor.
TP-Link’in mobil WiFi (MiFi) cihazları ile her yerde, hem de size özel 
ve güvenli WiFi ağı oluşturmak mümkün oluyor. Üstelik cihaz tipine 
göre en az 10 kişi ya da cihaz bu mobil WiFi ağına bağlanabiliyor. 
Yapılması gereken tek şey bir TP-Link MiFi cihazı alıp içine data hattı 
olan bir SIM kart takmak. Böylece özgürce tatil planı yapıp, her yerde, 
her zaman güvenli bir WiFi ağı oluşturulabiliyor.
MiFi cihazları her tip tatil için uygun bir internet aracı. Ama özellikle 
sabit bir yerde durulmayan ve sabit internet erişimi olmayan 
tatilerler için tek çözüm denebilir. Örneğin, karavan ya da tekne 
gezilerinde, doğada yapılan kamplarda. Tabii bunların dışında yazlık 
evine sabit internet bağlatmak istemeyenler için de alternatif bir 
çözüm.

Türkiye pazarında artık birçok Çin merkezli akıllı telefon üreticisi 
yer alıyor. Vivo ve One Plus gibi firmaların resmi olarak gelmesi 
beklenen pazara en son katılan firma Elephone, Arena güvencesiyle 
modellerini Türkiye’deki kullanıcılar ile buluştuyor. Firma yaptığı 
resmi açıklama ile 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamalı Elephone 
U3H (3.499 TL) modeli ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB RAM + 64 
GB dahili depolamalı Elephone PX (2.199 TL) ve Elephone A7H (1.999 
TL) ile orta segmentten, 4 GB RAM + 64 GB dahili depolamalı A6MAX 
(1.799 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planladıklarını 
aktarıyor. 

Sony, merakla beklenen PlayStation 5 konsolunu nihayet tanıttı. 
Daha önce tanıtılması planlanan konsol etkinliği açıklanmayan bir 
sebepten ötürü 1 hafta ertelenmişti. Fakat hemen ardından dört gözle 
beklenen PS5 konsolunun hem tasarımı hem de özellikleri ortaya 
çıktı. Tasarımla ilgiliçok başarılı bir gizlilik süreci yürüten Sony, 
etkinlik sonunda bu merakımızı da giderdi.
Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PS5, sekiz çekirdekli AMD 
Zen 2 işlemciye sahip. Konsoldaki işlemci saat hızı ise 3.5 GHz. Bu 
hıza ulaşması sayesinde çok hızlı bir performans sunan konsol 
sınırları zorluyor diyebiliriz. Oyuncuların beklentilerini fazlasıyla 
karşılayacağını düşündüğümüz PS5, grafik açısından oyunculara 
görsel şölen yaşatıyor. AMD’nin RDNA 2 mimarisi temel alan ve 2.23 
GHz’de saatte 10.28 teraflop ve 36 işlem birimi vadeden özel bir grafik 
işlemcisinin yer aldığı PS5’te 16 GB GDDR6 RAM bulunuyor. Wi-Fi 6 
bağlantı noktasıyla gelen konsolda bununla birlikte SSD depolama 
çözümü mevcut. Sony’nin belirttiğine göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 
20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PlayStation 5’te 2 
GB’lık veri için yükleme süresi 0,27 saniye. Genişletilebilir depolama 
için bir adet NVMe SSD yuvasına sahip olan konsol, USB sabit diskleri 
de destekliyor. PlayStation 5’te iki yeni motor da göze çarpıyor. 
Tempest Engine adı verilen motor daha zengin ve daha doğal seslerin 
üretilmesine imkan tanıyor. Geometry Engine ise geliştiricilerin 
ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.
4K Blu-ray sürücüsüne destek veren PlayStation5,iki farklı versiyonla 
geliyor. İlk modelde Blu-ray sürücü yer alırken diğer modelde 
herhangi bir sürücü yer almıyor. 
Daha yüksek frekansta çalışacağını düşündüğümüz PS4 oyunlarının 
PS5’te daha iyi görüneceğini umuyoruz. Türkiye satış fiyatı ve tarihi 
resmi olarak henüz açıklanmayan konsol için şimdilik beklemeye 
devam.



Covid-19 pandemisi 
nedeniyle aylardır 
çıkamadıkları 
evlerinde dijital 
dünyayı keşfeden 65 
yaş üstünün, günlük 
hayata dönüşleri 
muhteşem oldu. 

Düğün sezonunun 
başlamasıyla online 
satışlar zücaciyede yüzde 
400, ev tekstilinde yüzde 
150, elektronikte yüzde 
120, mobilyada yüzde 
80, halıda yüzde 45, 
giyimde yüzde 40, altın-
mücevherde yüzde 20 
arttı. 

65 yaş üstünün önce pandemi döneminde görüntülü konuşma ve 
mesajlaşma ile başlayan teknoloji ile etkileşimi, kendileri gibi sokağa 
çıkamayan torunların desteğiyle zirve yaptı. Sosyal medyanın aktif 
kullanıcısı haline gelen ve cep telefonlarına indirilen uygulamaları 
rahatlıkla kullanabilen 65 yaş üstü için, internetten dizi, film, müzik 
indirmek artık “çocuk oyuncağı” oldu.

Pandemi öncesi parklarda, kahvehanelerde yaşıtlarıyla sohbet 
ederek, çarşı pazar gezerek vakit geçiren 65 yaş üstü, öğrendikleri 
teknoloji sayesinde bu aktivitelerini de evlerine taşıdılar. Birebir 
ya da toplu halde görüntülü konferans görüşmelerle arkadaşlarıyla 
buluşan 65 yaş üstünün, en büyük merakı da dijital alışveriş oldu.  
65 yaş üstü, normal hayattaki alışveriş tecrübelerini kısa sürede 
dijital dünyaya da yansıttı. İhtiyaç duydukları ürünleri arama 
motorlarında buldular. Karşılaştırma sitelerini kullanarak bu 
ürünlerin en uygun fiyatlısına ulaştılar. 
 
Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi avantajix.com’un kurucu 
ortağı Güçlü Kayral, pandemi döneminde e-ticarette çok büyük 
canlanma olduğunu belirterek, “Sadece Mart ve Nisan aylarında 
5 milyon kredi kartının ilk kez internet ödemelerinde kullanıldığı 
açıklandı. E-Ticaretteki bu artışta 65 yaş üstünün rolü yadsınamaz. 
Birçok alışveriş sitesinin 65 yaş üstü için ücretsiz teslimat hizmeti 
vermesi, onlar için online alışverişi cazip kıldı. Avantajix.com’un 65 
yaş üye sayısında da 3 kata yakın artış oldu” dedi. 

65 yaş üstünün pandemi öncesi ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu 
bulabilmek için çarşı pazar gezdiklerini anımsatan Kayral, “Pazardan, 
marketten aldıkları ürünleri kan ter içinde eve taşırlardı. Şimdi ise bu 
ürünleri internetten satın alarak kapısına kadar getirtiyorlar. Online 
alışverişin rahatlığı ve konforu yaşlı insanlara çekici geldi. Alışveriş 
trendlerini de kısa sürede keşfettiler. Fırsat sitelerini, Avantajix.com 
gibi para iadeli alışveriş sitelerini kullanarak, alışverişlerinin çok 
daha ucuza gelmesini sağlıyorlar” diye konuştu.

65 Yaş 
Üstünün 
Dönüşü 
Muhteşem 
Oldu 

E-Ticaret, düğün 
alışverişleriyle rekor 
kıracak 

Çarşı ve AVM’lerdeki birçok mağazanın Covid-19 Pandemisi nedeniyle 
geçici olarak kapanması, düğün hazırlıkları yapan çiftleri online 
alışverişe yönlendirdi. 

500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan avantajix.
com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre her yıl yaklaşık 600 bin çiftin evlendiğini anımsattı.  

Pandemi nedeniyle nikah ve düğün salonlarının kapalı olmasının 
evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin planlarını alt üst ettiğini anlatan 
Kayral, şunları söyledi: 
“Haziran ayında nikah salonlarının, Temmuz ayından itibaren 
de düğün salonlarının kontrollü bir şekilde açılması planlanıyor. 
Planlar alt üst olsa, hayaller ertelense de hazırlıklar sürüyor. Yeni ev 
kuracaklar mobilya, elektronik ürünler, ev tekstili, halı, züccaciye, 
altın-mücevher alışverişlerini yapıyorlar. Fiziki mağazalar uzun 
süredir kapalı olduğundan, alıverişler internete kaymış durumda. 
Nisan, Mayıs aylarında online satışlar züccaciyede yüzde 400, ev 
tekstilinde yüzde 150, elektronikte yüzde 120, mobilyada yüzde 80, 
halıda yüzde 45, giyimde yüzde 40, altın-mücevherde yüzde 20 arttı.” 

Her yıl Nisan ayında başlayan, Ekim ayına kadar yoğun şekilde 
süren nikah-düğün sezonunun piyasalarda 140-150 milyar liralık bir 
hareketlilik sağladığını kaydeden Güçlü Kayral, “Bu yıl Nisan-Mayıs 
aylarındaki düğün-nikah organizasyonları ertelendi. Sezon Temmuz-
Ağustos’ta başlayıp, Kasım-Aralık’a kadar sürecek gibi görünüyor. 
Alışverişlerde internetin payı ciddi oranda artacak. Harcamalarının 
yüzde 20-25›inin internet üzerinden yapılmasını bekliyoruz. 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre son 
7-8 yıldır e-ticaret sürekli rekor kırıyor. E-Ticaret, bu yıl da düğün 
alışverişleriyle rekor kıracaktır” diye konuştu. 

Düğün alışverişlerinin internetten yapılmasının avantajlarına 
da değinen Kayral, “Pandemi döneminde saatlerce 
mağaza mağaza gezmek yerine aranılan ürünleri saniyeler içinde 
arama motorları aracılığıyla bulabilirsiniz. Alınacak ürüne karar 
verildiğinde en uygun fiyatlısına karşılaştırma sitelerini kullanarak 
ulaşabiliyoruz. Alışverişleri Avantajix.com gibi yapılan her 
alışverişte nakit para kazandıran siteler üzerinden yaparsak, düğün 
masraflarının bir kısmını yeniden aile bütçesine kazandırmak da 
mümkün” ifadelerini kullandı.
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Feminen ve modern 
tasarımları kusursuz detaylarla 
tamamlayan Ipekyol İlkbahar-
Yaz 2020 Koleksiyonu, yeni 
mevsime doğru ferah bir seçki 
sunuyor. Ipekyol kadınının 
stiline gönderme yapan 
koleksiyon parçaları, sahil 
şeridine doğru yola çıkarak 
şıklık kodlarını yeniden 
yorumluyor.

ZAMANIN 
RUHUNU 
YANSITAN 
BİR MEVSİM 

Yeni mevsimin penceresinden 
esen meltemlere eşlik 
edenmodern siluetler, 
Ipekyol İlkbahar-Yaz 2020 
Koleksiyonu’nda bir araya 
geliyor. Kontrast renklerin 
hakimiyetindeki farklı 
detaylar ise güneş ve denizin 
yansımasından gelen doğallık 
ileyeni hikayelere doğru yola 
çıkıyor. 

Total look’un gücüyle harekete 
geçen ceket ve pantolon takımları 
hiç olmadığı kadar hafif ve 
dökümlü olarak karşınıza 
çıkıyor. Isınmaya başlayan 
mevsimi yansıtan sarılar ve 
ekose desenlerse takımlardaki 
hakimiyetini koruyor. Farklı 
kalıplardaki yeni nesil jean’lere 
eşlik eden cropped trikolar 
ve ceketler, gündüzden 
geceye kolaylıkla adapte olan 
kombinlerin kuşkusuz başrol 
oyuncusu olarak sahnede…

Su yeşilinin duruluğu şort ve bluzlarla eşleşerek 
rafine bir görünüm sunuyor. Çizgi denkleminden 
ortaya çıkan geometrik desenli elbise ve gömleklerse 
kombinasyonunuzu zenginleştiriyor. Şehirde yazı yaşatacak 
toprak tonları, farklı okazyonlara eşlik eden tulum ve 
eteklerle ahenk yaratıyor. Volanlarınhakimiyetiyle 
elbiselere romantik etki katan detaylar, yumuşak lila 
tonuyla renk üzerinde ittifakı kuruyor.

Sade olduğu kadar dingin şehirli kadının stiline dokunan 
ton sür ton beyazlar, yağmurluk ve flare pantolon ile 
70’lerigünümüze adapte ediyor. Deniz seviyesine inen ve 
sımsıcak kumlara çarpan lacivertler, akşam esintilerine 
eşlik edecek trikolarla güçlü bir yorum kazanıyor. Bu 
siluetinmarin ruhunu tamamlayan parçası ise çizgili rahat 
bir pantolon olarakkarşınıza çıkıyor.



Keşfedilmeye hazır renklerle dolu yeni dünyanın kapılarını 
aralayan Twist İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, mevsimin 
getirmiş olduğu yetkiye dayanarak tüm enerjisini sokaklara 
taşımaya hazır! Farklı ilhamlarla tasarımlara hayat veren 
detaylar, sezonun stil kodunu baştan yazıyor ve şehirden 
sahillere doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor!

YENİ MEVSİME 
UYANIŞ!

Sokağın özgür ruhu Twist, İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu’yla 
dinamik olduğu kadar eğlenceli yönünü yeni mevsime çeviriyor! 
Sıcak iklimlere götürmeye niyetli floral kuşatma, koleksiyonun 
genelinde hayat bulurken, şehrin ruhuna eşlik edecek bohem 
tasarımlar her daim özgürlüğü garantiliyor.

Radara takılan neon yeşili ceketler, parlak taş, antrasit ve siyah 
işbirliğiyle grafiti etkisini siluetlere taşıyor. Leopar desen midi 
boy elbiseler, çizgi detaylarla ön plana çıkarak spor-şık kavramını 
yeniden gündeme getiriyor. File üstüne çiçek baskılı bomber 
ceket ise bu kombinin yıldız parçası olarak stilini kanıtlıyor. 
Alışılmışın dışında, farklı formlu bluz ve gömlekler, “Stripe” yazılı 
çizgili pantolon ile atletik olduğu kadar sokak ruhunu içerisinde 
barındırıyor.

Haki ceket şort takımıyla formel formdan uzaklaşan tasarımlar 
Twist’in stil kodlarına gönderme yapan batik desen ve taş detaylı 
bir body ile asi olduğu kadar iddialı. Tarçın karması denim tulum 
şehirde safari havasını yansıtırken, güçlü slogan içerikli tshirt’ler 
özgüven seviyesini ringlere çıkarıyor. Süper üçlü; kırmızı, mavi 
ve beyazın ittifakıyla harekete geçen Twist İlkbahar-Yaz 2020 
Koleksiyonu, ‘’flowerpower’’ desenleriyle elbise ve etek sezonunu 
açıyor.
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ALIŞVERİŞ KEYFİ 
DEVAM EDİYOR!

Yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz 
şu günlerde, bir yandan yeni normalleşme 
sürecine alışırken bir yandan da kendimizi 

mevsim normallerine bırakıyoruz. Evet, 
hayat devam ediyor ve ihtiyaçlar, istekler de 
öyle… O zaman bu ayın alışveriş sayfası size 

yol göstersin, keyfiniz bol olsun!

 NUDE 
 Blade Vazo 

  558 TL 

 NUDE 
 Bubble Vazo 

  391 TL 

 NUDE 
 Layers Vazo 

  550 TL 

 LAV 
 Galata 12'li Meşrubat Serisi 

  49,95 TL 

 LAV 
 Karen 6'lı orta boy kase 

  24,95 TL 

 MYCEY 
 Çok amaçlı bebe örtüsü 

  49,90 TL 



 YENİ İNCİ 
 Spor sütyeni 

  59,90 TL
 Kısa şort 
 59,90 TL 

 YENİ İNCİ 
 Kısa şort 
 59,90 TL 

 YENİ İNCİ 
 Kısa şort 
 49,90 TL 

 YENİ İNCİ 
 Spor sütyeni 

 59,90 TL
 Kısa şort 
 59,90 TL 

 YENİ İNCİ 
 Spor sütyeni 

 49,90 TL
 Kısa şort 
 49,90 TL 

 COLUMBIA 
 Erkerk ayakkabı 

  999,90 TL  COLUMBIA 
 Erkerk spor ayakkabısı 

  1.349,90 TL 

 COLUMBIA 
 Erkerk şapka 

  329,90 TL 



SAĞLIK MERKEZLERİ OTELLER VE RESTORANLAR

AVM’LER

SPA VE SPOR MERKEZLERİ

Fizikalya Tıp Merkezi

Medical Park Hast.

Memorial Hast.

Ofm Hastanesi

Medstar Hastanesi

Orbit Tıp Merkezi

Yaşam Hastanesi

Dünyagöz Hastanesi

Kaya Göz Tıp Mrk.

Asmani Restaurant

Akra Barut Hotel

Big Man Bistro&Cafe

Club Hotel Sera

Duru Suites Hotel

İl Vicino Restaurant

Günaydın Restaurant

Köşe Başı Restaurant

Kahve Diyarı

Lara Balık

7 Mehmet

Midpoint

Nar Beach Bistro

Pablito Bistro

Pio Gastro Bar&Bistro

Ramada Plaza Hotel

Rixos Downtown

Seraser Restaurant

Sunis Hotel Su

Türk Kahvesi

Turgay Et Lokantası

The Marmara Antalya

Tuvana Hotel

Z-Min Home

Agora

Erasta

CarrefourSA

Deepo

MarkAntalya

5M Migros

Novamall

Laura

Özdilek

SheMall

Terracity

Mall of Antalya

Das SPA

The Lifeco

MC Sport Studio

Power Plate Studio

SensingBody Academy

drnajans.com drnajansprDrnAjansPrdrnajansprdrnajanspr

0242 316 66 44

0242 314 34 34

0242 314 66 66

444 5 007

0242 310 92 90

0242 243 93 93

0242 310 80 80

444 4 469

0242 316 00 96

0242 316 20 21

0242 310 99 99

0242 244 46 36

0242 349 34 34

0242 324 06 47

0242 247 60 15

0242 323 89 89

0242 324 85 85

0242 324 20 28

0242 313 13 99

0242 238 52 00

0242 324 12 35

0242 247 68 68

0242 316 20 40

0242 247 60 15

0242 249 11 11

0242 249 49 49

0242 247 60 15

0242 249 07 00

0242 316 54 64

0532 450 77 72

0242 249 36 00

0242 247 60 15

0242 316 19 55

0242 333 07 00

0242 345 35 40

0242 324 01 76

0242 340 54 70

0242 244 66 60

0242 230 11 10

0242 742 15 18

0242 323 66 29

0242 334 33 99

0242 323 47 47

0242 318 18 18

0242 340 54 70

0242 323 83 23

0242 316 68 45

0242 312 12 36

0242 316 67 60

0533 055 53 96
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Saç Ekimi, Estetik, Plastik ve 
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