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Temmuz ayı içerisinde kutladığımız Kurban Bayramı sonrası, 
maalesef malum Covit 19 pandemisi konusunda vaka sayıları 
artmaya devam ediyor. Hepimizin dikkat etmesigerekn ve 
mutlak olan “Maske – Mesafe – Hijyen” önlemlerini bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyor, hepinize sağlıklı günler dileyerek 
sözlerimize başlıyoruz…

Hoş kalın…

B
asl

ar
ken

...
, Evet, virüs salgını bitmedi, bu şekilde devam ettiğimiz takdirde; 

bitecek gibi de görünmüyor. Okulların açılma tarihi olarak 
açıklanan 31 Ağustos’a gün saydığımız bu günlerde, tedbirleri elden 
bırakmamak her birimizin diğerlerine, en önemlisi de gelecek nesle 
bir borcu, bir sorumluluğu olduğunu hatırlatmak, elbette ki bizlerin 
görevi… Bu zor süreci birlikte ve dikkatle yeneceğimizi artık hepimiz 
acı tecrübelerle öğrenmiş ve sindirmiş olmalıyız.
Evet, gelelim Ağustos sayımıza… Yine dopdolu ve ilginizi çekecek bir 
dergiyle karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu ay “Özel” bölümümüzde; içinde bulunduğumuz yaz mevsiminin 
de sunduğu açık hava potansiyeli, artık hemen hemen tüm 
aktivitelerimizin mekanı olmuşken, bizi Antalya’da, bu salgın 
sürecinde hangi açık hava aktivitelerinin tercih edildiği konusunda 
özel bir çalışma yapmaya yönlendirdi. 

“Güldal’la 5 Çayı” sayfalarımızın konuğu; tanınan en donanımlı, en 
çalışkan, en güler yüzlü, en mütevazı sanatçılardan biri, türkülerin 
kıymetlisi, Sümer Ezgü oldu… Kendisine sıcacık sohbeti ve 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Dergimizin yazarlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil 
İbrahim Kaya; bu ayki değerlendirmelerinde Covid-19 pandemisinde 
değişen çalışma, eğitim ve günlük yaşam rutinimizin hem genel 
hem de göz sağlığımızı etkilenmekte, bazı göz hastalıklarını da 
tetiklemekte olduğuna dikkat çekti.

Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, 
kendisine ait “Bir Şehrin Sanat Anatomisi” bölümünde bu aydan 
itibaren Antalya’nın sanata dair sorunlarını tartışmaya açtı. İlk 
konusu: Antalya kamusal alanına ve heykel sanatına dair problemler.
Bu problemleri ifade etmekten öte; nedenleri ve çözüm önerilerini 
de içeren bir vizyon geliştirmek amacıyla görüşlerini aldığı Akdeniz 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Hanife Neris Yüksel, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümü Öğr. Gör. Işık Aslıhan ve Akdeniz Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun olmuş pek çok 
öğrencimizi temsilen Tevfik Louis Akbaşlı, Figen Tek Altun, Nazım 
Durak, Ege Dömez’in değerlendirmelerinin ve yazarımızın paylaştığı 
kendi görüşlerinin de ilginizi çekeceğine inanıyoruz.

Bunların dışında her zaman olduğu gibi; Ressam Gül Yasa sanata 
dair paylaşımları, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
İlhan Gölbaşı, kalpve damar sağlığına dair tavsiyeleri, Estetik ve 
Plastik Cerrahi Uzmanı Ömer Refik Özerdem estetik cerrahiye dair 
değerlendirmeleri, Dermotoloji Uzmanı Dr. Çağnur Özcanlı cilt sağlığı 
ve estetik uygulamalar konusundaki aktarımları, ZİÇEV Antalya 
Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz film, dizi ve kitaba dair 
değerlendirmeleri, Yeşim Özkoç gezi yazıları, A&D Kids Konyaaltı 
Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı eğitime dair tecrübeleri, 
Profesyonel Koç ve Eğitmen Selin Günsev hayata ve iş dünyasına dair 
önerileri, Diyetisyen Zeynep Erturul Budak özel ve sağlıklı beslenme 
önerileri, Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap tavsiyeleri, Deniz 
Gözükızıl teknoloji haberleri ve Şef Tuncay Gülcü yine çok özel ve 
leziz tarifi ile sayfalarımıza renk kattı… 

Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri gündemi adım adım takip 
eden Ağustos sayımızla baş başa bırakıyoruz…
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Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan,Corendon Airlines’ın 
kış programı ile ilgili şunları söyledi. “Pandemi sebebiyle geç ve 
talep azlığı ile başlayan 2020 yaz sezonu sonrasında 2020-2021 kış 
sezonundatatil destinasyonlarına olan ilginin geçmiş yıllardan 
daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, biz de başta 
ana pazarımız olan Almanya olmak üzere Avrupa uçuşlarımızın 
sayılarını arttırdık. Almanların ve Avusturyalıların yoğun ilgisi 
üzerine Kanarya Adaları’na bu kış daha önce hiç uçmadığımız kadar 
fazlauçacağız. Avusturya’dan yıllar sonra ilk kez Kanarya Adaları’na 
yeniden uçulmaya başlanacak. 

Pandemi sebebiyle zorlu 
bir sezon geçiren turizm 
sektörü, yaralarını sarmak 
için 2020-2021 kış dönemi 
hazırlığındayken, tatil havayolu 
Corendon Airlines yoğun ve 
genişletilmiş bir kış programı 
açıkladı.

CORENDON 
AIRLINES KIŞ 
TURİZMİNDEN 
UMUTLU!
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Türkiye, Hollanda ve Malta’da 3 farklı bayraklı havayoluna sahip olan 
Corendon Airlines, kışa iddialı bir programla girmeye hazırlanıyor. 
Almanya başta olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Polonya, Hollanda 
ve Belçika’dan popüler kış tatili destinasyonları Türkiye, İspanya, 
Mısır, İsrail ve Fas’a uçuşlar düzenleyecek olan Corendon Airlines, 
kış sezonunun potansiyeline inanarak uçuş ağına hem yeni 
destinasyonlar ekledi hem de haftalık uçuş sayılarını arttırarak 
programını genişletti. Corendon Airlines ayrıca kış döneminde 
Avrupa’dan Türkiye’ye olan ilginin artacağını öngörerek hem Antalya 
ve İzmir gibi tatil destinasyonlarına hem de Anadolu hatlarına 
düzenlediği direkt seferlere ara vermeden devam edecek. 

Almanya’nın Türkiye ve Mısır için vatandaşlarına verdiği seyahat 
uyarısının önümüzdeki günlerde veya önünde sonunda sona 
ereceğine inanıyoruz. Bu sebeple, yine Mısır’ın popüler tatil şehri 
Hurghada’ya olan talebin geri döneceğinden yola çıkarak hayli yoğun 
bir program hazırladık. Bu yıl ilk kez Mısır’ da Sharm-el Sheikh’i ve 
İsrail’de Tel-Aviv’ i kış destinasyonu olarak sunuyoruz.”

Kış Aylarında da Avrupa’yı Anadolu’ya Bağlamaya Devam
Son iki senedir gurbetçi vatandaşların yaşadığı Avrupa şehirlerinden 
Anadolu’ya direkt uçuşlar düzenlemeye başlayan Corendon Airlines, 
kışın da hız kesmeden bu uçuşlara devam edecek. Anadolu hatlarının 
12 ay devamlılığı için bu uçuşları hem Almanya’daki 4 base’leri hem 
de Türkiye’deki uçakları ile desteklediklerini anlatan Mine Aslan, 
“Almanya ve Hollanda’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın en 
çok direkt uçmak istediği şehir olan Kayseri’deki base’imizi yaz 
aylarındaki gibi aynen devam ettiriyoruz. Bu meydana kış boyu 
Avrupa’dan haftada 11 uçuş gerçekleştireceğiz. İzmir ve Antalya’ya 
hem turistik hem etnik uçuşlarımızın sayısını arttırırken Trabzon, 
Ankara, Adana, Diyarbakır, Zonguldak ve Gaziantep uçuşlarımız da 
yine kış boyu devam edecek. Ayrıca bu yaz başladığımız Brüksel-
Eskişehir hattına da yine düzenli uçuyor olacağız.” şeklinde konuştu.  

Polonya uçuşları da yeniden başlıyor
Geçtiğimiz sezon Polonyalı tur operatörleri ve acenteleriyle yaptığı 
güçlü iş birlikleri ile bu pazara dahızlı bir giriş yapan Corendon 
Airlines, pandemi sebebiyle ara verdiği uçuşlarına Ağustos ayı 
itibarıyla yeniden başlıyor. Corendon Airlines, Polonya’nın Varşova 
ve Katoviçe şehirlerinden Antalya ve Hurghada’ya kış boyu uçarken, 
bu uçuşların biletlerini Polonya’daki tur operatörleri, seyahat 
acenteleri, corendonairlines.com web sitesi ve online satış kanalları 
üzerinden satışa çıkardı. 

Corendon Airlines’ın kış 20-21 programı ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için www.corendonairlines.com/tr/haberler/kis-2021 tıklayabilir, 
rezervasyon için corendonairlines.com veya yetkili acenteleri ziyaret 
edebilirsiniz.



1 Haziran’dan itibaren 
ülke genelinde başlatılan 
normalleşme adımlarının yanı 
sıra artan hava sıcaklıkları 
elektrikte tüketimi artırdı. 
Antalya, Burdur ve Isparta’da 
kesintisiz hizmet hedefi 
ile çalışan AEDAŞ, çalışma 
saatlerini yeniden düzenledi, 
trafo, alçak ve orta gerilim 
hatlarını bakım onarım 
taramasından geçirdi. AEDAŞ 
Genel Müdürü Bahadır 
Müdüroğlu, “Yatırım, bakım 
ve onarım planlamamızı 
yaparken pek çok kriterle 
birlikte meteoroloji 
verilerini de göz önünde 
bulunduruyoruz” dedi.

AEDAŞ, normalleşme 
adımlarını ve hava 
durumunu yakın takibe aldı

CLUB HOTEL SERA, BU YAZ 
DA KONUKLARINI 
ANTALYA’NIN EN 
GÜZEL SAHİLİ LARA’DA 
AĞIRLAMAYA HAZIR!

33 yıllık köklü geçmişiyle bugüne kadar sayısız misafirini konforlu 
tesisinde ağırlayan Club Hotel Sera, COVID-19 salgınına karşı 
alınan tedbirlerle, konuklarına yine eğlence ve huzurubir arada 
sunaneşsiz bir yaz tatili yaşatacak…Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,2 milyondan fazla müşterisine 

elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 
yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte enerji ihtiyacında sorun 
yaşanmaması için ön hazırlıklarını tamamladı. Kovid-19 salgınıyla 
mücadele sürecinde ‘evde kalan’ mesken abonelerinin artan 
tüketimlerini, sahada, ofiste ve işletme merkezlerinde büyük bir 
özveri ile çalışan personeli sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan 
karşılayan AEDAŞ, hizmet kalitesini en yüksek seviyede sürdürmek 
için ‘normalleşme adımlarını ve hava durumunu’ yakın takibe aldı. 
Hatlar termal kamera ile taramadan geçirildi
Yaz aylarındaki tüketim artışlarını yakından takip ederek bakım 
ve onarım çalışmalarının planlamasını bu tarihlerden önce yapan 
AEDAŞ; bölgesindeki tüm trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını termal 
kamera ve kısmı deşarj cihazları ile taramadan geçirdi. 
Sahadaki ekipler güçlendirildi
Yaz aylarında sahadaki ekiplerini daha da güçlendirdiklerini 
dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Dünya 
Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 2020’de kuzey yarım kürede sıcaklık 
rekoru kırabileceği uyarısı oldu. AEDAŞ olarak bizim de uzun 
bir süredir kendi bünyemizde oluşturduğumuz bir Meteoroloji 
Grubu’muz da bulunuyor. Hava tahminlerini yaklaşık bir hafta 
önceden takip ederek bildiriyorlar ve biz de hava şartlarına bağlı 
olarak yaşanabilecek olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak 
planlı kesinti, bakım ve yatırım çalışmalarını yapıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
‘Canlı takip sayesinde önleyici adımları atıyoruz’
Arızalara uzaktan müdahale imkânı sağlayan SCADA ve Entegre 
Bilişim Sistemleri (EBS) sayesinde kesintiye neden olabilecek 
hareketleri anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Müdüroğlu 
“Geçtiğimiz yılların tüketim miktarlarını ve hava tahminlerini göz 
önüne alarak Temmuz ve Ağustos aylarına özellikle dikkat edip 
gerekli planlamaları şimdiden yaptık.” dedi.

Antalya’nın en güzel sahili Lara’da denize sıfır konumu, 200 metre 
kum sahili ve tesisinde bulunan 3 havuzu, 550 odası ve sahip olduğu 
1.200 yatak kapasitesiyle Club Hotel Sera, 2020 yazında da keyifli bir 
tatil yapmak isteyen tüm konuklarını ağırlamaya hazır.
Havaalanına sadece 9km uzaklıkta ve şehir merkezine oldukça yakın 
bir mesafede bulunan Club Hotel Sera, 33 yıllık geçmişi, profesyonel 
ekibinin üstün hizmet anlayışıyla konuklarına yaşattığı eşsiz 
konaklama ve tatil deneyimi ile ayrıcalıklı bir yere sahip.

İster güneş altında dinlenin, isterseniz keyifli yaz 
aktiviteleriyle dolu bir tatil geçirin…
Club Hotel Sera, 40 dönüme yayılmış geniş arazisinde hareketli ve 
enerji dolu bir tatilden hoşlanan konukları için tenis, basketbol, 
pinpon, deniz sporları gibi farklı spor aktivitelerinin yapılabileceği 
spor alanlarını bir arada sunarken; günü plajda güneşlenerek 
geçirmek isteyenleri ise 200 metrelik kum sahilinde ağırlıyor. 
Yaşanan COVID-19 salgınıyla birlikte,Sağlık ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yayınlanan tedbirlerin tamamının büyük bir titizlikle 
uygulandığı otelde, hijyen her noktada en üst düzeyde sağlanıyor. 
Club Hotel Sera, zorlu geçen bahar aylarının yorgunluğunu atmak 
isteyen tüm misafirlerini, günlük çift kişilik oda fiyatı 950 TL’den 
başlayan fiyatlarıyla ağırlamak için bekliyor. 

Club Hotel Sera hakkında daha detaylı bilgi için:  
www.clubhotelsera.com.tr
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Yaz moduna uygun 
tıraş deneyimi

Ev dekorunda gaz 
lambası trendi 

Birçoğumuz gaz lambaları altında yenilen yemeklerin, sıcak 
sohbetlerin tadını hatırlamıyoruz. Alman üretimi Feuerhand, ev 
ve balkon dekorasyonunda nostaljik bir dokunuş isteyenleri, 
birbirinden farklı renklerdeki gaz lambalarıyla buluşturuyor. Eşsiz 
dekoratif görüntüsünün yanı sıra etkili bir aydınlatma da sağlayan 
gaz lambaları ev aydınlatmasında geçmişe dönüş trendini de 
başlatacak. 

Goldmaster, erkek bakım 
kategorisindeki ürünleriyle 
tatilde ve seyahatte saç 
ve sakalını şekillendirirken 
cildini de tahrişten korumak 
isteyenler için konforlu 
seçenekler sunuyor.

Sivrisineklere karşı etkin ve 
güvenli çözümler sunan Defans 
Protect Sinek Kovucu Vücut 
Losyonu ve Spreyi bu yaz da tüm 
ailenin görünmez kahramanı 
olacak. Okaliptüs yağı içeren 
cilde dost formülü ve güçlü 
performansıyla sivrisinek, 
karasinek ve kenelere karşı 
etkin koruma sağlayan Defans 
Protect Ailesi’ni gönül rahatlığı ile 
kullanabilirsiniz.

Sivrisinek, karasinek ve kenelere 
karşı yüze ve tüm cilde rahatlıkla 
uygulanabilir oluşunun yanı 
sıra cildi tahriş etmeden hızlı ve 
etkin bir koruma sağlamasıyla 
da ön plana çıkıyor. Dermatolojik 
olarak test edilen Defans Protect 
vücut spreyi ve losyonuyla bu 
yaz keyifli anlarınızın ısırıklarla 
bölünmeyecek.

Evlerde kaldığımız bu günlerde dekorlarımızdan fazlasıyla sıkıldık. 
Yeni objeler, yeni tasarımlar, evlerimizin havasını değiştirerek 
enerjimizi de yükseltecek. Alman gaz lambası üreticisi Feuerhand, 
rengarenk ikonik tasarımlı gaz lambalarıyla evlerde yeni bir dekor ve 
aydınlatma akımı başlatacak. 
 
Dekor amaçlı kullanımının yanı sıra evlerde aydınlatma için de 
kullanılan gaz lambaları, tek dolum ile 20 saatlik kesintisiz ışık 
yayıyor. Turuncudan pembeye, sarıdan açık yeşile kadar uçuk 
renklerin yanı sıra siyah, beyaz ve kırmızı gibi klasik renklerin de 
bulunduğu gaz lambaları, ev ve balkonların en güzel köşelerinde yer 
alacak. Gaz lambası ikonik tasarımı ile geleneksel ve modern evlerle 
uyum sağlayacak.

Yaz Boyu Keyifli 
Anlarınızın 
Görünmez 
Kahramanı
Yaz mevsiminin gelmesiyle çoğalan 
sivrisinek, karasinek ve kene gibi hayvanlar 
keyfinizi kaçırmasın. Okaliptüs yağı içeren 
cilde dost formülüyle tüm ailenin güvenle 
kullanabileceği Defans Protect Sinek 
Kovucu Losyon ve Sprey, sivrisineklere 
karşı 5 saate kadar koruma özelliğiyle 
açık havada ebeveynlerin en güvenilir 
yardımcısı oluyor.

Goldmaster, erkeklerin yaz boyu yanından ayırmak istemeyeceği 
multi fonksiyonlu ürünleri ile saç ve sakal şekillendirmeden, vücut 
tüyü almaya kadar birçok bakım rutinini konforlu ve pratik hale 
getiriyor. 

Goldmaster, erkeklerin günlük hayatının vazgeçilmezi olan yeni nesil 
tıraş makineleriyle zaman tasarrufundan ıslak kuru tıraşa birçok 
avantajı bir arada sunuyor. 

Ultra güçlü motor teknolojisi, ışıklı led göstergesi, yıkanabilir tıraş 
başlığı ile dikkat çeken Duocut multi fonksiyonlu şekillendirici, hızlı 
şarj özelliği ile 120 dakikada tam şarj oluyor ve 60 dakika kesintisiz 
kablosuz kullanım süresi sunuyor.



Karaca yaşamlara değer 
katan ürünleri ile en 
güzel anlara eşlik ediyor. 
Anlam taşıyan günlere 
özel hazırlanan keyifli 
sofralarda Karaca, seçkin 
yemek takımları ile bir 
sofra hazırlamaktan çok 
ötesini sunuyor.

Sofralarda 
paylaşacak çok şey 
var

Mutfaktaki hünerlerinizi 
konuşturun

Yol ve ev için pratik 
Bluetooth’lu kulaklık

Yemeklerin olduğu kadar garnitürlerin görüntüsü ve lezzeti de 
yemeğe eşsiz tat katıyor. Çocuklardan yaşlılara kadar herkesin 
vazgeçilmez garnitürü ise patates püresi oluyor.  Püre yapımına 
ayrı bir kolaylık katan Zyliss Patates Püre Yapıcı, lezzeti ve 
görüntüsü ile şefleri kıskandıracak püreler hazırlamanıza yardımcı 
olacak. 

Arabada, yolda erişilebilir olmak isteyenler, evde çalışanlar için 
pratik bir çözüm sunan Tchibo şarj istasyonlu, Bluetooth’lu kulak 
içi kulaklık sistemi, bilgisayar ya da direksiyon başındayken 
konforlu bir şekilde telefonla konuşmanızı  sağlıyor. Tek tuşla 
kolayca açılıp kapanabilen sistem, 2 USB bağlantısına sahip şarj 
istasyonuyla da hayatı kolaylaştırıyor.

Karaca’nın 6 kişilik yemek takımlarında 
sunduğu sayısız seçenekteki ürünü 
ile kahvaltı ve yemek takımlarını 
zenginleştiriyor. Farklı renk ve 
tasarımdaki 6 kişilik yemek takımları 
hatıralarda yer edecek sofraların akılda 
kalan kısmı olmayı başarıyor.

Karaca’nın stil sahibi sofralar için 
tasarladığı yemek takımları Karaca 
Mağazaları ile www.karaca.com’da sizleri 
bekliyor.

Tchibo, evde çalışanlar ve arabada direksiyon başındayken 
güvenli bir şekilde telefonla konuşmak isteyenler için USB 
Şarj istasyonlu, Bluetooth’lu kulak içi kulaklık sistemini 
kullanıcılarıyla buluşturuyor. 12 ve 24 Volt bağlantılar için uygun 
2 USB girişi olan şarj istasyonu sayesinde araçta da kolayca 
şarj olabilen Tchibo kulak içi kulaklık sistemi, tek tuşla açılarak 
gelen aramalara yanıt verilebiliyor. Bir arama olduğunda sadece 
kulaklığı şarj istasyonundan çıkararak otomatik bir şekilde aramayı 
cevaplayabilirsiniz.

Bluetooth® özelliği sayesinde diğer cihazlarla da bağlantı kurabilen 
kulaklık sistemi, rahat, pratik ve güvenli bir şekilde telefon 
görüşmelerinizi yapmanıza yardımcı olacak.

Püreler kimi zaman yemeklerinin baş tacı, kişi zaman da tabak ile 
yemek arasında yumuşak bir geçiş sağlayan garnitür olmuştur. 
Görevi ne olursa olsun, görüntüsü ve lezzeti ile eşsiz püreler 
hazırlamanız artık Zyliss Patates Püre Yapıcı ile çok kolay. 

Tek bir hareketle kolayca, pürüzsüz, topaksız patates püresi 
yapmanızı sağlayan Zyliss Patates Püre Yapıcı, iri ve ince püre olmak 
üzere iki farklı boyut sunuyor. Mutfakta kadınların püre yaparken en 
büyük yardımcısı olacak alet, patatesin yanı sıra birçok meyve, sebze 
için de kullanılıyor.

Kullanımı ve temizlemesi de son derece kolay olan püre yapıcı, 
iki parçadan oluşan benzersiz tasarımı ile bulaşık makinesinde 
yıkanabiliyor.
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Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği 
yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde 
gelen markalarından Roca, Inspira serisi 
ile banyolarda tasarım olanaklarını bir 
üst seviyeye taşıyor. Yuvarlak, yumuşak 
açılı ve kare olmak üzere farklı şekil 
ve ebatlarda tasarlanan Inspira serisi, 
her stilde ve ölçekte banyo mekanına 
esneklik ve farklı kombinasyonlar 
yaratma imkanı sunuyor.

Çocukların kendi 
başlarına bardak 
kullanmaya başlama 
süreçleri genelde 
minik kazalarla geçer. 
Bardak devrilir, içindeki 
dökülür, etraf dağılır ve 
bu alışana dek böyle 
devam eder. Bu süreci 
kolaylaştırmak için 
tasarlanan Tommee 
Tippee Devrilmez Süper 
Bardak, minik ellerin 
çarpmasına rağmen 
devrilmeme özelliği 
ile artık sofraları daha 
güvenli ve keyifli hale 
getirecek.

Türkiye’nin ilk plastik bahçe 
mobilyaları üretimi ile sektörün 
lideri Siesta, yeni sezon için 
tasarladığı ürünleriyle bu yaz 
bahçelerin vazgeçilmezi olacak.

Banyolarda kompakt 
tasarımlarla hafiflik 
zamanı

Miniklerin bardağa geçişi 
hem güvenli hem de 
kolay

Bahçelere 
çıkma 
zamanı

Banyo alanları için armatür, lavabo, klozet ve duş sistemleri gibi yenilikçi çözüm 
önerileri sunan Roca, Inspira serisi vitrifiye ve mobilya koleksiyonu ile her stilde 
banyoya uyum sağlayan tasarımlar sunuyor. Banyo alanlarının tüm unsurlarını 
uyumlu bir şekilde birleştirmeyi hedefleyen tasarımcılara ilham verecek seri; 
zarafet, hafiflik, dayanıklılık ve konforu bir araya getiriyor. Seride yer alan ürünlerin 
çeşitliliği farklı nitelikteki banyo tasarımlarına kolaylıkla entegre edilebildiğinden, 
dekorasyonda yaratıcı çözümler arayanların hayatını kolaylaştırıyor.

Sektörün en büyük yerli üreticisi olan Burda Bebek Ürünleri’nin 
distribütörlüğünü yaptığı Tommee Tippee, Devrilmez Süper Bardak 
ile çocukların bardağa alışma süreçlerini hem kolaylaştırıyorhem de 
daha güvenli hale getiriyor. Çocuklar her zaman çocuk olduğundan 
ve isteyerek ya da kazayla bardağı devirebileceği gerçeğinden yola 
çıkarak tasarlanan Devrilmez Süper Bardak, pürüzsüz düz yüzeylere 
sıkıca tutunarak, minik ellerin çarpmasına rağmen devrilmiyor. 
Yerinden alması ve içmesi çok kolay olan Devrilmez Süper Bardak ile 
ebeveynlerin endişeleri de ortadan kalkıyor. 

Açık alanlarda kendiniz için unutulmayacak keyif dolu anlar 
yaratırken, sevdiklerinizle birlikte güzel zamanlar geçirmenize eşlik 
edecek tasarımlar ile bu yaz aylarını daha da keyifli ve konforlu hale 
getirebilirsiniz.

Siesta, antibakteriyel özelliğiyle kir tutmayan, tozdan ve olumsuz 
hava koşullarından etkilenmeyen UV katkılı içerikleriyle üretimlerini 
gerçekleştiriyor. 100’den fazla ülkede 500 satış noktasına ulaşan 
Siesta, kaliteli ve dayanıklı ürün geliştirme misyonuyla tüketicisinin 
beklentilerine odaklanarak faaliyetlerine devam ediyor.





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



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun katılımıyla video 
konferans yöntemiyle gerçekleşti. 
Toplantının açılışında bir konuşma 
yapan ATSO Meclis Başkanı 
Süleyman Özer, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na katılımından 
dolayı teşekkür ederek, gündem 
hakkında bilgiler verdi.

Dışişleri 
Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu 
ATSO 
Meclisi’ne 
Konuk Oldu
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ATSO Başkanı Davut Çetin, daha sonra Oda çalışmaları ve Antalya 
ekonomisindeki son durumu değerlendirdi. Konuşmasına katılımı 
için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek başlayan 
Davut Çetin “Türkiye Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de önemli bir 
mücadele vermektedir. Avrupa Birliği ve Almanya’nın seyahat 
kısıtlamalarını kaldırmak üzere ciddi bir diplomasi yürütülmektedir. 
Sayın Bakanımıza bu yoğun ve önemli gündemi içinde bize zaman 
ayırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya ekonomisi hakkında bilgiler veren Davut Çetin şunları 
kaydetti: “Oda olarak Mayıs ayında önemli bir çalışma başlattık 
ve pandeminin bölgemiz ekonomisine etkisi konusunda bir rapor, 
ayrıca bir de anket çalışması gerçekleştirdik. Yani tespitlerimiz ve 
taleplerimiz bilimsel raporlara dayanmaktadır. Bu raporlarımızı size 
ayrıca takdim edeceğiz. Antalya pandemiden en iyi korunan il olduğu 
halde ekonomik açıdan en fazla etkilenen il olmaktadır.
Turizmde bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında 2,5 veya 5 milyon 
civarında bir yere doğru gidiyoruz.”

Yapılan çalışmaya göre bu yıl Antalya ekonomisini yüzde 15 ile yüzde 
22 arasında bir daralma ve gelir kaybının beklediğini belirten Davut 
Çetin, “Bu gelir kaybının bir kısmı 2,5 aylık işyeri kapanmalarından 
gelmektedir, büyük kısmı ise turizm etkisidir.” dedi.

ATSO’nun pandemi döneminde üyelere yönelik gerçekleştirdiği 
anketle ilgili bilgiler aktaran Davut Çetin şunları kaydetti; “Anketimiz 
pandemi döneminde işletmelerimizin %43’ünün kapandığını 
göstermektedir. Yüzde 23 genelgeyle, %21 kendi kararıyla 
kapanmıştır. Yüzde 39 çalışma süresini düşürerek, kısmen çalışarak 
devam etmiştir. Normal biçimde devam eden %17’dir. Kapanma 
turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde daha fazla olmuştur. 
Kapanmayan işletmelerin de %47’sinde %50’den fazla ciro kaybı 
yaşanmıştır.” 

Bakan Çavuşoğlu’nun Antalya ile ilgili projeleri arasında “EXPO 
alanında Silikon Vadisi veya Bilişim Vadisi” konusunu gündeme 
getirdiğini hatırlatan Davut Çetin, “Bu çağda bilişim vadileri sanayi 
siteleri gibi kentlerin olmazsa olmazı olmuşlardır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küresel çapta eşi benzeri 
görülmemiş bir dönem yaşandığını belirterek, “Pandemi hepimizi 
etkiledi. Antalya’mızın tabi bu süreçten etkilenmemesi mümkün 
değil.  Hedefimiz ülkemizin bu süreçten en az etkilenerek çıkması. Bu 
süreçte Cumhurbaşkanımız ve Hazine Bakanımız başta olmak üzere 
hepimiz büyük gayret gösteriyoruz” dedi. 

Pandemi döneminde Çin’e yönelik bir güven bunalımı yaşandığını, 
bunun Türkiye için fırsatlar barındırdığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hiç 
kimsenin kötülüğünü istemeyiz, ama bu pandemi gösterdi ki artık 
ülkeler tedarik kaynaklarını zenginleştirmek, çeşitlendirmek istiyor. 
En yakın, en hızlı şekilde tedariğini sağlamak için alternatiflere 
yönelecekler. Böyle bir durumda da nereden bakarsanız bakın hangi 
kriteri koyarsanız koyun Türkiye ve Antalya’mız bu alternatiflerin 
içinde olacak.” diye konuştu.



Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, 1918’de Kafkas İslam 
Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz 
hatıralarını yaşatmak için Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki caddeye 
Bakü Türk Şehitleri adının verilmesinden dolayı Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Antalya 
Körfezi’nin hep mavi 
ve temiz kalması 
için karadan ve 
denizden kirlenmeye 
karşı deniz suyu 
izleme ve denetleme 
çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Her hafta 
81 noktadan alınan 
mikrobiyolojik deniz 
suyu numuneleri, ASAT 
laboratuvarında tahlil 
ediliyor. 

Kardeş Azerbaycan’dan 
Tütüncü’ye teşekkür 

Deniz 
denetimleri 
aralıksız 
devam 
ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Körfezi’nde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, deniz kirliliğinin 
önlenmesi, kirlenme etkilerinin giderilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma Dairesi 
Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Akdeniz’in ve yüzme suyu alanlarının korunması, 
hep mavi kalması için titizlikle çalışıyor. Deniz suyu kalitesi izleme programı kapsamında Göynük 
ile Boğazkent arasında 81 noktadan her hafta mikrobiyolojik deniz suyu numuneleri alınıp, bakteri 
parametreleri sürekli olarak takip ediliyor 
Alınan numunelerin deniz suyu, yüzeysel su, atık su analizleri TS EN ISO 17025 standardı kapsamında 
ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı’nda yapılıyor. TÜRKAK tarafından 
akredite edilen ASAT Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yeterlik 
Belgesi’ne sahip Akdeniz bölgesinin en kapsamlı laboratuvarı konumunda bulunuyor. Deniz suyu 
kalitesinin izlenmesi amacıyla laboratuvara getirilen deniz suyu numunelerinde Yüzme Suyu Kalitesinin 
Yönetimine Dair Yönetmelik doğrultusunda kirliliğin ve fekal kontaminasyonun göstergesi olan “E.coli, 
toplam koliform, fekal koliform, fekal streptekok” parametrelerinin analizleri gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesi, Bakü şehitlerinin aziz hatırasını Bakü Türk 
Şehitleri Caddesi’nde yaşatıyor.  Kepez Belediye Meclisi, 2018 Ağustos 
Ayı Olağan Toplantısında; 1918’de Azerbaycanlı kardeşlerimizin 
yardımına koşan Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit 
düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarının ilçede yaşatılması 
için tek yürek olmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında Hüsnü Karakaş 
Mahallesi’ndeki caddeye ‘Bakü Türk Şehitleri Caddesi’ isminin 
verilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde 

uzunluğu 570 metre, genişliği 20 metre olan çift yönlü caddeye Bakü 
Türk Şehitleri Caddesi ismi verilmişti. Bakü şehitlerinin hatıralarını 
ilçesinde yaşatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye kardeş 
Azerbaycan’dan teşekkür geldi. 

Kahraman şehitlerin adlarının Kepez’de yaşatılıyor olmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Milletvekili 
Ganire Pashayeva, “Azerbaycan’da kahramanlıkla vatan 
topraklarımız için hayatını feda eden Antalyalı kahraman 
şehitlerimizin adının böyle bir caddeye verilmesi, caddenin başına 
anıtın dikilmesinden dolayı çok teşekkür ederim.” dedi. Kepez 
Belediyesi, daha öncede Dokuma Park’ta Bakü Şehitleri Anıtı’nın 
açılışını gerçekleştirmişti. 

20. Yüzyılın başlarında Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşevikler, 
Azerilere soykırım uygulamış, onların yardımına da Nuri Paşa 
komutasındaki Kafkas Türk İslam Orduları koşmuştu. Bu mücadelede 
Antalya’dan on askerimizde şehit düşmüştü. 



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Manavgat’ın 
sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da 
katıldığı toplantıda konuşan Başkan Böcek Manavgat’ın Antalya 
ve Türk turizmi açısından son derece önemli bir ilçe olduğunu 
söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 2019 yılı 
faaliyet raporunun meclisçe oybirliğiyle kabulünün ardından 
“Aynı hızla, aynı ilkelerle ülkemize, şehrimize, insanımıza 
hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Başkan Böcek Manavgat’ın 
sorunlarının görüşüldüğü 
toplantıya katıldı

Başkan Uysal, ‘Aynı hız 
ve ilkelerle devam’
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Manavgat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen toplantıda Manavgat’ın sorunları ele alındı. 
Değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, turizmin Antalya için önemine değindi. Başkan 
Böcek, turizm faaliyetleri ile ön plana çıkan Manavgat’ı son derece 
önemsediklerini ifade ederek toplantının önemine değindi. 

Manavgat’ın son derece önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan 
Böcek, “Manavgat turizmle de adını dünyaya duyurmuş güzel 
ilçelerimizden birisidir. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle de 
öne çıkan bu ilçemizin turizmde hak ettiği değeri görmesi şehrimiz 
için de ülkemiz için de önemlidir. Tüm bu özelliklerini göz önünde 
bulundurarak Manavagat’ın her türlü sorununa hassasiyetle 
yaklaşmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Bu açıdan Manavgat’ın 
sorunlarının ele alınacağı bu toplantının son derece önemli olduğunu 
düşünüyor, toplantının güzel ve verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, 
belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını 
dolasıyla alınan önlemler kapsamında, meclis üyeleri salonun 
seyirci koltuklarına aralıklı olarak oturdu. Salona girişte meclis 
üyeleri, izleyiciler ve belediye çalışanlarının antiseptikle ellerini 
dezenfekte etmeleri sağlanırken maskesi olmayanlara da maske 
verildi. 
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan 
meclis, siyasi parti gruplarının gündem dışı konuşmalarıyla 
devam etti. Önergelerle birlikte 37 maddenin görüşüldüğü 
mecliste, Muratpaşa Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu da 
oylandı. 
Görüşmeler sırasında Başkan Uysal, meclis başkanlığını vekil 
Hüseyin Sarı’ya bıraktı. Başkan Uysal, faaliyet raporunun oy 
birliğiyle kabul edilmesinin ardından, “Emeği geçen meclis 
üyelerimize, çalışanlarımıza ben de çok teşekkür ediyorum. 
Aynı hızla, aynı ilkelerle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet 
etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Muratpaşa Belediyesi encümeni ve meclis komisyonlarına üye 
seçimlerinin de yapıldığı toplantıda encümen üyeliklerine, CHP 
grubunun önerisiyle Murat Şimşek, Canan Keleş ve Derya Karakoç 
seçildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuyla birlikte Planlama ve 
İmar Komisyonuna üye seçimlerini de yapıldığı mecliste ayrıca, 17 
ihtisas komisyonu kurulması da karara bağlandı ve üye seçimleri 
gerçekleştirildi. 

Muratpaşa Belediye Meclisi’nde, Büyük Taarruz sırasında 
Afyonkarahisar Çiğiltepe’yi yarım saat içinde alma sözünü tutamadığı 
için intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Yüksekalan 
Mahallesi’nde parka verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.



Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türk Standartları 
Enstitüsü ile yaptığı görüşmeler ve ilettiği talepler neticesinde 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standardının hazırlanma 
sürecine katkı sağlayıp ilk denetlenen ve belge almaya hak 
kazanan kuruluş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Varyant Genç 
Gönüllüler’programını hayata geçirdi. Proje, gençlik alanında 
yürütülecek çalışmalara gençleri dahil ederek, fikirlerinden 
yararlanmayı hedefliyor.

ANTALYA OSB, TSE 
COVİD-19 güvenli 
hizmet belgesi için 
ilk denetlenen ve 
belgelenen kuruluş oldu

“VaryANT Genç 
Gönüllüler” Programı 
başladı

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yine bir ilke imza attı. 
Üretim yapan firma ve kurumlara Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından verilen Güvenli Üretim Belgesi’nin hizmet kurumları 
için de ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ adı altında verilmesi için Mayıs 
ayında TSE’ye başvuru yapan Antalya OSB Müdürlüğü, yapılan 
değerlendirme sonucu hem TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesinin 
standartlarının yayınlanmasına katkı sağladı hem de belge 
kapsamında ilk denetlenen ve belge alan kurum oldu. Antalya’nın 
da ilk Güvenli Hizmet Belgesi olan belge, TSE Akdeniz Bölge 
Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar’a takdim edildi. Takdim törenine Antalya OSB Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen ve Bölge Müdürü İlhan 
Metin de katıldı. Mayıs ayı itibariyle verilmeye başlanan Güvenli 
Üretim Belgesi'ni alan hizmet kurumları da Antalya OSB’nin 
örnek uygulaması sonrası belgelerini Güvenli Hizmet Belgesi ile 
değiştirmeye başladı. 

Daha önce aldıkları Güvenli Üretim Belgesi'ni, Güvenli Hizmet 
Belgesi ile değiştiren 2 hizmet kurumu ile birlikte Türkiye’de bu 
belgeyi almaya hak kazanan ilk 3 kurumdan biri olduklarını belirten 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölge Müdürlüğümüzün girişimi ile 
TSE Covid 19 Belgesi’nin üretim ve turizm alanları dışında hizmet 
sektörü içinde tasarlanması hususunda talebimizi Türk Standardları 
Enstitüsüne Mayıs ayı içerisinde iletmiştik.  Ülkemizin istihdamı 
ve ekonomisinin yarısından fazlasının hizmet sektöründe olduğu 
gerçeğiyle bu talebimizin gerekliliği kaçınılmazdı. Girişimlerimiz 
neticesinde, TSE Güvenli Hizmet Kriterleri kapsamında ilk incelenen 
ve belge almaya hak kazanan organize sanayi bölgesi, Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi olmuş, Bölge Müdürlüğümüz belgeyi almaya 
hak kazanmıştır. TSE temsilcilerine süreçteki destekleri için teşekkür 
eder, belgemizin bölgemiz için örnek teşkil etmesini temenni ederiz” 
dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 
‘Antalya’da yaşayan gençleri bir araya getirmek, fikirlerini almak ve 
ortak çalışmalarda bulunmak amacıyla ‘‘VaryANT Genç Gönüllüler” 
programı hayata geçirildi. ‘Gençler için Gençlerle’ sloganlı 
programın ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uyularak, sınırlı katılım ile düzenlenen toplantıda 
teorik ve uygulamalı olarak gönüllük eğitimi alan gençler, proje ve 
fikirlerini dile getirdi.

 “VaryANT Genç Gönüllüler” programı gençlik alanında yürütülecek, 
yaratıcı, yenilikçi ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren projeler ve 
çalışmalarda, gençlerin fikirlerini alarak onları sürece dahil etmeyi 
hedefliyor. 14-30 yaş arasındaki kişileri kapsayan “VaryANT Genç 
Gönüllüler” programına başvuru yapmak isteyen gençler, www.
abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru formuna ulaşılabiliyor. 
Programa başvuru yapan gençlere çeşitli alanlarda eğitim 
programları düzenlenecek.



Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki esnafla bir araya 
gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan otogar esnafından 
Nisan ve Mayıs ayı kiralarının alınmayacağını müjdeledi. Başkan 
Böcek, konuyla ilgili teklifi Cuma günü gerçekleştirilecek 
Büyükşehir Meclisi’ne sunacaklarını kaydetti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 
Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen’in meclis kararı ile pandemi sürecinde faaliyetlerini 
durduran belediye mülklerindeki kiracı konumundaki 
işletmelerden 3 ay kira alınmaması yönündeki karar için 
esnaf adına teşekkür etti. 

Başkan Böcek’ten otogar 
esnafına kira müjdesi

Adlıhan Dere’den Esen’e: 
"Adayken verdiğiniz 
sözleri yerine getirdiniz"
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESBO Başkanı Adlıhan 
Dere ve yönetimini ziyarette bulundu. Başkan Esen, AESOB 
Başkanı Dere ve yönetimiyle sohbet ederek esnaf temsilcilerini 
dinledi. Belediyenin proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren Esen, 
Konyaaltı Belediyesi’nin pandemi sürecinde esnafa ve yurttaşlara 
yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Semih Esen, AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere’nin geçtiğimiz günlerde yaptıkları ziyarette esnafa 
yönelik taleplerini kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi. 

Başkan Esen, “Ziyaretinizde esnaflardan gelen talebi de dile 
getirdiniz. Meclis gündemimize bu konuyu aldık. Belediye 
mülklerimizde kiracı olarak faaliyetlerini sürdüren, ancak 
pandemi sürecinde tamamen kapalı olan esnafımızın 3 aylık kira 
borçları silindi. Kısmen açık olan işletmelerin ise kira borçları 
faizsiz 3 ay ertelendi. Bu konuda tüm partiler ve meclis üyelerimiz 
memnuniyetlerini dile getirdi. Umarım kararımız esnafın dertlerine 
bir nebze olsun merhem olur. Esnafımıza hayırlı olsun. Birlikte 
esnafın kazançları arttıracak çalışmalarda bir arada olacağız” dedi.

Pandemi sürecinde esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise “Temmuz ayı meclis toplantınızda 
esnafımıza yönelik çok güzel bir karar aldınız. Bu süreçte 
işletmeleri kapalı olan esnafımızdan 3 aylık kiraların alınmaması 
ve faaliyetlerini kısmen yürüten işletmeler için de 3 aylık faizsiz 
erteleme kararınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Adaylığınız 
sürecinde yaptığınız ziyarette, esnaflarımıza yönelik söylediğiniz 
bütün sözleri yerine getirdiniz. Size yakışan budur, sizi seviyoruz ve 
tüm esnafımız adına teşekkür ederiz” diye konuştu. AESOB Başkanı 
Dere, Başkan Semih Esen’e ziyaret anısına plaket hediye etti. Başkan 
Esen de ziyaret anısına Konyaaltı’nı anlatan özel bir şilt hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya 
Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek, otogar esnafıyla 
buluştu. Esnafla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Böcek, sorun, talep 
ve önerileri dinledi. Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Filiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ramazan Demir’in de hazır bulunduğu toplantıda, esnafın sorunları 
masaya yatırıldı. Başkan Böcek toplantıda otogar esnafına kira 
müjdesi verdi. 

Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çeken Başkan 
Muhittin Böcek, “Zorlukları birlik beraberlik içinde birlikte aşacağız. 
Salgın kamu, özel sektör, işadamı, esnaf tanımadı. Herkes mağduriyet 
yaşadı. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü. Uzun süre ulaşımda görev 
yapmış bir arkadaşınız olarak esnafın derdinden biz anlarız. 
Tedbirler çerçevesinde 28 Mart-1 Haziran arasında faaliyetleri 
durdurulan otogar esnafımızın bu dönemdeki kiralarının alınmaması 
yönünde talepleri vardı. Biz de Antalya merkezi ve ilçelerde otogar 
esnafımızdan Nisan ve Mayıs kiraları almama kararı aldık. Bu 
yöndeki teklifimizi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak Büyükşehir 
Meclisi’mize sunacağız” diye konuştu.



Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Kemer 
Cumhuriyet 
Meydanı Yenileme 
Projesi’nde sona 
geldi. Ekiplerin 
yaptığı peyzaj 
çalışmalarıyla 
meydan güzel 
bir görünüme 
kavuşuyor.

Pandemi sürecinde belediyeye ait ticari tesisleri işleten 
esnaftan 3 ay kira bedeli almayarak, Türkiye’ye örnek bir 
çalışma sergileyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, 
birlik başkanlarının da aralarında yer aldığı esnaf heyeti, 
teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Kemer Cumhuriyet Meydanı göz kamaştıracak

Esnaf birlik başkanlarından 
Tütüncü’ye kira teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla yapımına 
başlanan Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi’nde 
sona gelindi.Genişletilip, modern bir görünüme kavuşturulan 
Kemer Cumhuriyet Meydanı’nda son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı meydanda geniş 
çaplı bir çevre düzenlemesi ve peyzaj revizyonu gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda meydana Büyükşehir Belediyesi rulo çim üretim tesisinde 
üretilen 1250 metrekare rulo çim serim işlemi yapıldı. Aynı zamanda 
sera ve fidanlıklarda üretimi yapılan çalı grubu bitki dikimi ve 
mevsimlik çiçek dikimleri gerçekleşti. 

Park ve Bahçeler ekipleri tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı’na 
400 adet kartopu (Vibirnumlucidum), 1350 adet şimşir (Buxus 
sp.), 1500 adet bodur alternanthera (Alternantherareineckii) ve 

Kepez Belediyesi’ne ait ticari tesisleri işleten esnaftan pandemi 
süreci nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira alınmadı. 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün esnafa kira desteği ise 
Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek bir çalışma oldu. Her zaman 
olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafın yanı başında olan Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü, çok sayıda birlik başkanlarının 
da aralarında bulunduğu esnaf heyeti, ziyaret etti. Teşekkür 
ziyaretine; Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf 
Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf 
Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Kütahya Esnaf Odaları Birlik 
Başkanı İbrahim Yiğit, Denizli Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet 

Ali Erbeği ve Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat 
Ağaoğlu, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, oda 
ve kooperatif başkanlarından oluşan esnaf heyeti katıldı. 

Heyet adına konuşan Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. 
Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet 
Tural, belediyeye ait işyerlerinden 3 ay kira alınmamasından 
dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür 
etti. Birlik Başkanı Tural, “Bu zor günlerde tüm imkanlarınızla 
esnafımızın yanında olduğunuzu gördük.  Öncelikle kiracınız 
olan tüm esnaflardan herhangi bir ayrım gözetmeden üç ay 
kira almama kararınız Türkiye’de bir ilk oldu. Bu konuda öncü 
oldunuz. Şimdi diğer belediyelerin de bu kampanyaya katkı 
yapmasına vesile oldunuz. Ayrıca bu süreçte zorda, darda kalan 
esnafa yardımlarınız oldu. 2 bin 200’den fazla esnafa düzenli 
olarak dezenfekte hizmetiniz çok anlamlı. Esnafı yanına alan, 
hizmetleriyle onların gönüllerine giren başkanlar asla unutulmaz. 
Siz bu güzel yolu tercih ettiniz. Yolunuz açık olsun.”diye konuştu. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Her zaman 
esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burası 
sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz.” cevabını verdi. 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere 
de “Esnafımızın yanında olduğunu duruşuyla, tavrıyla, aldığı 
örnek kararlarla bugüne kadar sayısız kez gösteren başkanımıza 
her zaman müteşekkiriz.” dedi.

30 bin tagates çiçeği (Tagateserecta) dikimi yapıldı. Aynı zamanda 
ekipler meydanın sulama alt yapısını da yeniledi. Sona yaklaşan 
proje tamamlandığında kent mobilyaları, yeşil alanları, güvenli 
aydınlatması, geniş kullanım alanı ile Kemer Cumhuriyet Meydanı 
modern bir görünüme kavuştu.

Proje ile daha önce süs havuzlarının kapladığı alanların projeye dahil 
edilmesiyle yaklaşık 4 bin metrekareyi bulan geniş bir meydan ortaya 
çıkarıldı. Projede, mevcutta bulunan süs havuzları, demirli demirsiz 
beton inşaat yapıları kaldırılarak zemine yaklaşık 1500 metreküp 
dolgu malzemesi serildi. Kış aylarında yağmur suyu baskınlarını 
önlemek adına drenaj hattı döşendi. Meydanın zemini traverten ve 
bazalt malzeme ile kaplandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı 
Sahili’nde Kıyı Kanunu’na ve Konyaaltı Sahili 
Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği’ne 
aykırı olarak kendi alanı dışına taşan 
işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı 
uygulamalara 3 günlük ihtar süresinin 
dolmasının ardından müdahale etti.

Sahildeki işgallere 
dur denildi
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Halkın Antalya sahillerinden en sağlıklı şekilde istifade etmesi için 
denetimlerini kararlılıkla sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
3 Temmuz Cuma günü, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve 
talepler doğrultusunda Konyaaltı Sahili’nde Kıyı Kanunu, Konyaaltı 
Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ve Mavi Bayrak 
kriterlerine aykırı olarak halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalar 
yapan işletmeleri denetlemiş ve aykırılıkları kaldırmaları için 3 
günlük ihtar vermişti. 

Sürenin dolmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
sahilde bir denetim daha gerçekleştirdi. İhtara rağmen 
aykırılıkları kaldırmayan işletmelerin ihlallerine müdahale 
edildi. Vatandaşların Konyaaltı Sahili’nden en iyi şekilde 
faydalanabilmesi, sahili geniş ve rahat şekilde kullanabilmesi 
için işletmelerin sahildeki locaları, sınır elemanları ve kamu 
yollarındaki ihlaller kaldırılmaya başlandı. Locaların ve ihlallerin 
işletme sınırları içine çekilmesi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Dr. Nilgün 
Şeber Kahraman, Kıyı Kanunu, 2018 yılında hazırlanan Konyaaltı 
Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliğive Mavi Bayrak 
kriterleri gereği sahili vatandaşların en iyi şekilde kullanmasını 
sağlamak üzere işgal ve ihlal durumlarına müdahale ettiklerini 
söyledi. Halktan ihlaller nedeniyle rahatça denize giremediklerine, 
yürüyemediklerine dair yoğun şikayet geldiğinin altını çizen 
Kahraman, vatandaşın hakkını korumakla yükümlü olduklarını 
ifade etti. Nilgün Şeber Kahraman, denetimlerin kararlılıkla 
süreceğini vurguladı.



Özellikle pandeminin yoğun olduğu günlerde taksi esnafıyla 
sık sık bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih 
Esen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik’i 
makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları 
ucuz, sağlıklı ve kaliteli etin adresi olmaya devam ediyor. 
Kepez, Manavgat ve Alanya’da hizmet veren Halk Et 
mağazalarında bugüne kadar toplam 202 bin 700 kg et 
ve et ürünü satıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, “Halk Et Projemiz halkımızın gösterdiği ilgiyle her 
geçen gün büyüyor” dedi. 

Taksicilerden Başkan 
Esen’e ‘destek’ teşekkürü

Güvenilir etin adresi 
Halk Et

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi nedeniyle 
ticari anlamda olumsuz etkilenen esnafı zor günlerinde yalnız 
bırakmadı. Özellikle taksi esnafıyla sık sık bir araya gelen Esen, 
taksi duraklarının ve taksilerin dezenfekte edilmesi; maske ve 
dezenfektan desteğiyle esnafın mali yükünün hafifletilmesi 
amaçlı pek çok çalışmayı hayata geçirdi. Bu dönemde Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ara ara ile bir araya 
gelen Esen, Özçelik’i makamında da ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Semih Esen, “Ülkemizde 11 Mart’ta ortaya 
çıkan ve hızla pek çok ilimizde etkisini gösteren pandemi ile 
mücadelemiz ilk günden bu zamana devam ediyor. Daha etkin 
mücadele için vakit kaybetmeden farklı iş kollarından ekipler 
oluşturduk. Bir kısım ekibimiz sahada dezenfekte çalışması 
yaparken, bir kısmı da maske dağıttı. Park bahçeler, kapalı pazar, 
cami, bankamatik, taksi ve taksi duraklarını düzenli olarak 
dezenfekte ettik. Pandeminin yoğun yaşandığı geçtiğimiz üç 

ay içinde 1 milyonu aşkın maske dağıttık. Çalışmalarımız aralıksız 
sürdürüyoruz. Sağlığımız için endişe ettiğimiz bu günlerde esnafımız 
ayrıca ticari kaygı içindelerdi. Konyaaltı Belediyesi olarak zor günlerde 
esnafımızın yükünü hafifletecek çalışmalar yapmaya gayret ettik. 
İlerleyen günlerde de desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.  

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise 
konuşmasında Başkan Semih Esen’e desteklerinden dolayı teşekkür 
etti. Konuşmaların ardından Başkan Semih Esen ve Niyazi Özçelik 
karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden ve kırsaldan 
kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına 
gösterilen ilgi her geçen gün büyüyor. Belediye şirketi ANET 
tarafından işletilen Halk Et’in Kepez, Manavgat ve Alanya’da bulunan 
3 şubesini 2019 Aralık-2020 Haziran tarihleri arasında 81 bin 500 kişi 
ziyaret ederken, 202 bin 700 kg et ve et ürünü satışı gerçekleşti. Halk 

Et’te kıymanın 39.90, dana kuşbaşı 49.90 liradan satışa sunuluyor.
Halk Et’e olan ilgi ve talebin kendilerini son derece mutlu ettiğini 
söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Satış rakamları bu projenin 
doğruluğunu ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyemize ve ANET’e 
olan güven ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 3 
şubemizde et ürünleri satışı 203 tonu geçti. Halkımızı ucuz,  sağlıklı ve 
kaliteli et ve et ürünleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Antalyalı 
üreticilerden aldığımız hayvanları, uzman veterinerler kontrolünde 
kesip, işleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde Halk Et 
şubelerimizin olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 
Antalyalı vatandaşlarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık” 
dedi.
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Kepez Belediyesi Siirt’in Baykan 
İlçesi Atabağı Belde Belediyesi, 
Kurtalan İlçesi Kayabağlar Belde 
Belediyesi ve Eruh İlçe Belediyesi 
ile kardeş belediye oluyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol 
kapsamında Konyaaltı Sahili’nde 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri hizmet 
vermeye başladı. Sahil boyunca devriye gezen motosikletli sağlık ekipleri 
rahatsızlanan vatandaşlara anında müdahale ediyor.

Kepez, 
Siirt’teki 3 
belediye ile 
kardeş oluyor 

Motosikletli 
ambulanslar plajda 

Kepez Belediyesi, Siirt ilçe ve belde belediyeleri ile kardeşlik 
protokolü imzalanması için ilk adımı attı.  Temmuz Ayı Olağan 
Meclis toplantısında Kepez Belediyesi’nin Siirt’in 1 ilçe ve 2 belde 
belediyesi ile kardeş belediye olması gündeme geldi.  Belediye meclisi, 
‘Kardeş Belediye Protokolü’nün imzalanması için Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü’ye yetki verilmesini oy birliğiyle onadı. 
Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısında oy 
birliğiyle alınan karar neticesinde Siirt’in Baykan İlçesi Atabağı belde 
belediyesi, Kurtalan İlçesi Kayabağlar belde belediyesi ve Eruh İlçe 
Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalanması için ilk adım atılmış 
oldu.

Kepez Belediyesi, önümüzdeki günlerde Siirt ilçe ve belde belediyeleri 
ile eğitim, kültür, turizm ve spor alanında ilişki kurulmasını 
amaçlayan kardeş şehir protokolünü imzalayacak. Kepez Belediyesi 
daha öncede yurt geneli belediyelerden Çanakkale Belediyesi, 
Konya’nın Akşehir ilçe Belediyesi, Van’ın merkez ilçelerinden Tuşba 
Belediyesi ile kardeş olmuştu. Kepez Belediyesi yurt dışından da 
Azerbaycan Gence Şehri, Belçika Faymonville, Amerika-Muskegon 
Michigan, Saraybosna’nın merkez ilçelerinden Stari Grad, 
Makedonya-Kalkandelen, KKTC -Beyarmudu Gazi Mağusa, Filistin 
-Salfit, Bosna Hersek –Bihac ile kardeş belediye olmuştu.

Antalya 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri normalleşme sürecinin 
başladığı 1 Haziran tarihi itibariyle Konyaaltı Sahili’nde işbaşı yaptı. 
Konyaaltı Beach Park içerisinde bulunan 112 İlk Yardım İstasyonu da 
hizmet vermeye başladı. 

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 
yaz sezonuyla birlikte halk sağlığı için ek tedbirler alındı. Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan 
protokol kapsamında Konyaaltı Sahili’nde hizmet vermeye başlayan 
112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri, Varyant’tan Boğaçayı’na 
kadar olan sahil boyunca vakalara hızlı müdahale edebiliyor. Sahil 

boyunca devriye gezen Motosikletli 112 Acil Sağlık Ekipleri, sıcak 
çarpması, boğulma başta olmak üzere herhangi bir rahatsızlık geçiren 
vatandaşlara gerekli müdahaleyi yapıyor.

Motosikletli sağlık ekibinde iki paramedik ve iki acil tıp teknikeri 
görev yapıyor. Ekipler Varyant’tan Boğaçayı’na kadar olan bölümde 
her hangi bir vakaya 3 ila 4 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Sabah saat 
09.00 ile gece 01.00 arasında hizmet veren ekipler, 1 Haziran’dan 
bugüne kadar itibariyle yaklaşık 150 vakaya müdahale etti. Sağlık 
ekipleri daha çok sıcak havadan etkilenen vakalara müdahale 
ettiklerini ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle 
çalışmalarını yürüttüğü Doğu Garajı 
Nekropol Alanı Projesi bitme aşamasına 
geldi. Müze konseptiyle kültür turizmine 
hizmet verecek nekropol alanı etkileyici 
atmosferiyle misafirlerini 2 bin 500 yıllık 
tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Doğu Garajı Nekropol Alanı’nda son rötuşlar

Yarım kalan Doğu Garajı Nekropol Alanı 
Projesi’ndeki çalışmalar Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 
talimatıyla hız kesmeden devam ediyor. 
Projedeki müze konseptli yapıda çalışmaların 
büyük bölümü tamamlanırken, alanda yeni 
kaya mezarları da ortaya çıktı. 

9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen 
projede nekropol alanın çatısı çelik 
konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik 
buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından 
korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon 
işlemi yapılıyor. Proje kapsamında yer alan 
sergi ve konferans salonlarında da çalışmalar 
sona gelindi. Salonlarda boya, sıva ve zemin 
kaplama işleri yürütülüyor. Tarihi mezar 
alanlarını yakından görebilme imkanı 
sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı. 

2 bin 500 yıllık nekropol alanı (mezarlık) ile arkeolojik 
eserler müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek.
Bu kapsamda nekropol alandaki çalışmalar ve arkeolojik 
kazılar büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürülüyor. 
Antalya Müzesi Müdürlüğü kontrolünde Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi 
Başkanlığı arkeologları, alanda arkeolojik kazılara devam 
ediyor. Şu ana kadar 849 kaya mezarının ortaya çıktığını 
belirten yetkililer, kazılmayan noktalarda yeni kaya 
mezarların çıkmaya devam ettiğini ifade etti.
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Saç & Makyaj

Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğum; tanıdığım en donanımlı, en çalışkan, en güler yüzlü, en 
mütevazı sanatçılardan biri olan, insanlığına ve dostluğuna da tanık olmaktan son derece mutlu olduğum, 
türkülerin kıymetlisi, Değerli Arkadaşım; hepinizin çok iyi tanıdığını bildiğim, Sümer Ezgü oldu… Kendisine sıcacık 
sohbeti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek sohbetimizi aktarmaya başlamak istiyorum. 

SÜMER EZGÜ
Güldal'la 5 Çayı



Eserleriyle milyonarın hafızasında yer 
edinmiş, hepimizin tanıdığı, bildiği 
Sümer Ezgü’nün bilinmeyen yanları 
da var tabi… Mesela kendisi yarı 
Selanikli – Çerkez, yarı Burdurlu… 
Yani anneannesi Selanikli Çerkez, 
dedesi ise aslen Burdurlu… Oysa 
babası Trabzon doğumlu… Kendisi de 
Burdur’da dünyaya gelmiş...

Bunların da dışında, son derece 
yardımsever, kibar, samimi ama 
mesafeli, içten ama temkinli, kısacası 
tam bir Anadolu ruhu taşıyan, çok 
yönlü ve hiper aktif biri…

Benim uzun yıllardır ailecek 
görüşmekten büyük keyif aldığım 
bu çok özel sanatçıyı bu sayfalarda 
ağırlamak da InCity dergisi için bir 
mutluluk elbette…

Sümer Ezgü ile türkülerden, sanattan, 
akademisinden ve daha birçok 
konudan bahsettik. Özellikle sanata 
yetenekli çocuk sahibi ailelere faydalı 
olacağına inandığım bu sohbetle baş 
başa bırakıyorum sizleri…

Sümer Ezgü’yü Türkiye’de 
tanımayan, bilmeyen yok 
elbette. Türkülerle yaşayan 
biri olarak bize türküyü nasıl 
tanımlarsın? Daha da ötesi, 
türkü senin için nedir?
Türkü hormonsuz gıda gibidir her 
çeşidinden… Halkımızın doğal 
çığlıklarıdır; coşkuyla, acıyla, 
sevdayla, mutlulukla, hasretle 
seslendirdiği…  Yurdun; toprağıyla, 
töresiyle, kadınıyla, erkeğiyle ortak 
dilidir… Kısaca Bedri Rahmi’nin dediği 
gibi; “Mis gibi insan kokar, mis gibi 
toprak”... 
Benim için türkü; arı, duru, öz Türkçe 
anlatımdır yüzyıllar boyu gelen, 
yaşayan… Topraktaki kök, halkımızın 
yaşayan klasikleri, ağzı dili ve 
düzmece değil gerçeğidir.

Senin gibi bir sanatçının müziğin tek bir dalıyla 
yetinmeyeceğini düşünüyorum. Hoşlandığın müzik türleri 
hangileridir? Neden?
Uzmanlık alanım Halk Müziği’dir ama müzik türü seçmiyorum. 
Sözleri saçma sapan olmasın müziği anlamlı olsun yeter ki… İcranın 
güzelliğine ve bende yarattığı etkiye bakıyorum. Bu coşkulu da 
olabilir, duygulu da.

Sadece müzik de değil, halk danslarına olan ilgi, beceri 
ve bilginden de haberdarız. Seni en çok etkileyen hangi 
yörenin danslarıdır?
Ben Anadolu’nun Gaziantep, Silifke, Trabzon, Erzurum, Adıyaman, 
Ege, Teke, Artvin, Diyarbakır, Van, Adana gibi pek çok yöresini 
oynadım. Tabi ki mayalandığım zeybekler ve teke oyunlarını bir 
başka hissederim.

Ve en önemli konuya gelirsek; Antalya’da bir okulun var… 
Sümer Ezgü Sanat Akademisi’ni kurarken amacın, hedefin 
neydi? Bugün o hedeflerin neresinde hissediyorsun 
kendini?
Türkiye’de sanatın yaygınlaşmasına katkı için SÜMER EZGÜ SANAT 
AKADEMİSİ’ni kurdum. Geleneksel müzik enstrümanlarımızdan 
batı enstrümanlarına, halk danslarından eşli salon danslarına, 
tiyatro, diksiyon, drama, şan dersleri, müzik okulu hazırlıkları gibi 
geniş bir skalayla eğitim veriyoruz. Türkiye’de nadide bir okuluz. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıyız ve  London Collage temsilcisiyiz. 
Gerçekleştirilmiş bundan güzel bir amaç olabilir mi?

Akademiyi ne zaman kurdunuz? Bugünkü fiziki ve kadro 
donanımınız hakkında neler söylersin?
Akademiyi 2018 yılında kurduk. Kısa sürede prestijli bir kurum 
olduk. İTÜ Türk Müziği Konservatuarı’nı 1.’likle kazanan şan 
öğrencimiz de var, Yeditepe Üniversitesi’ni burslu kazanan tiyatro 
öğrencimiz de… Eğitim kadromuz; donanımlı, alanında diploma 
sahibi öğretmenlerden oluşuyor. Zaten müzik öğretmenlerimizin bir 
bölümü benim orkestra arkadaşlarım. Hepsi de müzik okulu mezunu 
yetmişmiş ve tecrübeli eğiticiler.
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Hangi yaş guruplarına eğitim veriyorsunuz?
6 yaşından 65 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Kimisi sertifika 
eğitimi alırken, kimi hobi amaçlı geliyor.
Halk Müziği, Klasik Türk Müziği, Türk Eğitim Vakfı Kadınlar ve 
Sümer Ezgü Sanat Akademisi Çocuk korolarımız var. Türk Eğitim 
Vakfı, kadınlar koromuzun verdiği konser gelirlerini, yani konser 
gecelerinde toplanan bağışları, kız çocuklarının okuması için burslara 
aktarıyor. Biz de bu gönül işinden büyük mutluluk duyuyoruz, seve 
seve çalışıyor, hazırlanıyoruz her konsere… TEV Koromuzda bulunan 
tüm gönüllü kadınlar Antalya’nın tanınmış ailelerine mensup, bu 
şehre büyük katkı sağlayan işlerde başarıyla yoluna devam etmiş 
ve hâlihazırda eden kadınlar. Bu da ayrı bir gurur kaynağı tabi… 
Hem gönüllülerimizi, hem de TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan 
Kartal’ı bu vesileyle kutladığımı da söylemek isterim.

Sanatın her hangi bir dalına ilgisi ve yeteneği olan 
gençlere ve ailelerine neler önerirsin?
Sanat insanların duygularını yumuşatır, iletişimini artırır. Beyinsel 
gelişime katkı sağlarken, sosyal birer varlık olma yolunu açar. 
Sanatın yüksek olduğu toplumlar daha uygardır. Kendini sanatla 
ifade eden insanların yaşamdaki çözümleri daha kolaydır. Dolayısıyla 
sanatın herhangi bir dalına yetenekli ve ilgili olan çocuklar, bu 
konuda yılmadan çalışmalı, aileleri de imkanları dahilinde onların bu 
çabasına destek olmalı diye düşünüyorum.

Bu ay malum 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. 
Bu konuda okuyucularımıza bir mesajın olur mu?
Zafer Bayramı özgür bir ülkenin kilidini açtı. Mustafa Kemal Atatürk 
liderliğinde ulusal bir mücadeleye zafer noktasının konduğu gündür. 
Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum.

Bu sıcak sohbet için çok teşekkür ediyorum sana…
Asıl ben teşekkür ederim…





De
sig

ne
d 

by
 jc

om
p 

/ F
re

ep
ik

\\ 30

\\ CITYÖZEL

Pandemi döneminde de tenha plajlarda 
yüzmek ilk tercihim olsa da, yoga pratiği ile 
tamamlanmadan hayatımdaki her şey gibi plaj 
keyfim de eksik kalıyor.

Başak Akın

Malum, hala dünyada bir Korona Virüs gerçeği 
var… Her ne kadar normalleşme sürecine geçilse 
de, elbette tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. 
Hayatımızın bir parçası olan “Maske – Mesafe – 
Hijyen” üçlüsü, yaşantımızdaki birçok alışkanlığa da 
yeni boyutlar kazandırdı. İçinde bulunduğumuz yaz 
mevsiminin de sunduğu açık hava potansiyeli, artık 
hemen hemen tüm aktivitelerin mekanı oldu. Hal 
böyle olunca, biz de Antalya’da, bu salgın sürecinde 
hangi açık hava aktivitelerinin tercih edildiği 
konusunda özel bir çalışma yapmak istedik. Bakın 
Antalya’da yaşayanlar, vakitlerini sağlıkla ve keyifle 
geçirebilmek için ne tür aktivitelerle ilgileniyorlar?

AÇIK HAVA 
CANDIR!

De
sig

ne
d 

by
 jc

om
p 

/ F
re

ep
ik

De
sig

ne
d 

by
 p

ro
st

oo
le

h 
/ F

re
ep

ik

De
sig

ne
d 

by
 jc

om
p 

/ F
re

ep
ik

De
sig

ne
d 

by
 p

re
ss

fo
to

 / 
Fr

ee
pi

k

De
sig

ne
d 

by
 p

ro
st

oo
le

h 
/ F

re
ep

ik



Pandemi sürecinde 
mümkün olduğunca 
moralimizi yüksek 
tutup çekirdek ailemle 
bir arada ve açık hava 
aktiviteleriyle vakit 
geçirmeye çalışıyoruz.  
Bu süreç hem sağlık hem 
ekonomik açıdan tüm 
dünyada negatif olarak 
değerlendirilse de biz bu 
negatif süreci pozitife 
çevirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz. 
Yaşadığımız bölgenin 
doğayla iç içe ve evimizin 
bahçeli olması bizim için 
büyük bir artı oldu tabi…

Barbaros Akkaya 
(Akkaya Ailesi)

Pandemiden dolayı sakin bir yer olan Marmaris 
Söğüt köyüne gelmeyi tercih ettik. Bu dönemi 
bol bol denize girip sabah yürüyüşleri yaparak 
geçiriyoruz.

Fulya Çelik

Pandemi döneminde -ki hala devam eden bir süreç- hepimiz 
iş, sosyal hayat, aile, tatil gibi birçok konuda birçok yönden 
etkilendik. Ama bir yandan da kendimize, hayatımıza, 
planlarımıza, ilişkilerimize başka bir yönden bakma şansı 
bulduk. Aile, dostlar önemli, onlarla ve kendimizle daha çok 
zaman geçirmemiz gerektiğini fark ettik. Benim bu dönemde 
yaptığım en değerli etkinlik bu oldu; daha çok yürüyüş, daha 
çok kitap okumak, oneline daha çok aktivite,  biraz bahçe keyfi 
toprakla uğraşmak, çimlere ağaçlara dokunmak... Oğlumla da 
bu dönem yaptığımız en önemli etkinlik; yüreğimize dokunan 
uzun sohbetler oldu. Bu arada üniversiteye hazırlanan oğlum 
İzzet Efe’ye ve tüm gençlere üniversitede bu yeni zorlu 
dönemde kolaylıklar diliyorum. 

Tolga ve İzzet Efe Temel
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Pandemi sürecinde 
en çok ailemizi, 
dostlarımızı ve 
onlarla bir arada 
olabilmeyi özledik. 
Bir de sanırım açık 
havayı. Bahçeli evler 
ve vazgeçilmezimiz 
mangal keyfi bizi bu 
dönemde biraz olsun 
sevdiklerimizle 
birleştirdi diye 
düşünüyorum.

Cevabım ‘Doğa Yürüyüşleri’ olacak… 
Pandemi sürecinde ailemle çocuklarımla 
vakit geçirmeyi, bol bol doğa yürüyüşleri 
yapmayı tercih ediyorum.

Mert Erkılavuz

Günel Ahmetova

Salgın süreci biz sağlıkçılar için oldukça zorlu 
bir dönem ve devam ediyor. Dikkatli yaşamamız 
gereken bir zaman dilimindeyiz. Ben ailemle birlikte 
olabildiğince açık alanlarda zaman geçiriyorum. Doğa 
ile iç içe olmak bizi hem sakinleştiriyor, hem de mutlu 
ediyor. En önemlisi;  sevdiklerimizle ve sağlıkla bir 
arada olabilmek… Olamadığımız zamanlara inat.

Dr. İsmail Eroğulları



Pandemi sürecinde çoğunlukla evlerimizde kaldık. Hem kendi 
hayatımız hem de sorumluluğunu aldığımız çekirdek ailemiz, geniş 
ailemiz, komşularımız, arkadaşlarımız; kısacası tüm sevdiklerimiz 
için azami derecede kurallara uyarak içinde bulunduğumuz sürece 
bizler de katıldık. Fakat bir yandan da “Geçip giden zamanı en iyi 
şekilde nasıl değerlendiririz, özellikle de kendi adımıza yararlı neler 
yapabiliriz?” diyerek bugüne kadar ertelediğimiz bir çok aktiviteyi 
yapabilme imkanı bulduk. Uzun yürüyüşler, bahçe keyifleri, sosyal 
mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz açık 
hava aktiviteleri, deniz keyfi ve sonrası... Ve daha birçok şey... 
Yeni normale alışırken eski normalin de değerini hepimiz anladık 
sanırım. Korona virüsünün ne olduğunu hatırlamak istemeyeceğimiz 
günlerini geride bırakıp eski güzel günlerimizin bir an önce gelmesini 
beklerken, sağlıklı yaşamanın önemini de asla unutmadan güzel bir 
yaşam diliyorum hepimiz adına...

Mert Erkılavuz

Nilüfer Sarıtoprak

Bu pandemi 
sürecinde biz 
aile olarak doğa 
gezintilerini, bağ 
ve bahçe işlerini 
tercih ediyoruz. 
Finike tarafına 
ve Keçiborlu 
tarafına 
gidiyoruz, 
doğayla 
bütünleşiyoruz…

Özel Oytun 
Türkoğlu

Pandemi sürecinde en çok çocuklarla birlikte olmanın 
kıymetini, okumaya vakit ayıramadığımız kitapların 
keyfini ve sakin içilen kahvelerin tadını anladık. Hayatı 
evlere balkonlara taşıyıp kendimiz için güzel şeylere 
vakit ayırdık.

Betül Eroğlu
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Prof. Dr. ÖMER REFİK ÖZERDEM
Liposuction
VASER

HAKKINDA MERAK 
EDİLEN ve BİLMEMİZ 
GEREKENLER

VASER Liposuction (Vibration 
Amplification of Sound Energy at 
Resonance), yani ses dalgaları 
kullanılarak ve çevre dokuya fazla 
zarar vermeden yağ hücreleri 
arasındaki bağları kırmakta, ayrıca 
yağ ve kas dokusu arasındaki 
bağları da çözmekte son derece 
etkili bir bölgesel incelme ve 
sıkılaşma yöntemi… Son günlerde 
gündemi oldukça fazla meşgul 
etmekte ve doğal olarak da bilinen 
liposuction ile arasındaki farklar 
merak konusu. Sizler için bu farklı 
sistem hakkında merak edilenleri 
Prof. Dr. Ömer Refik Özerdem’e 
sorduk. İşte VASER Liposuction 
hakkında bilmeniz gerekenler…

Öncelikle VASER ne anlama geliyor?
VASER “Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance” 
sözlerinin kısaltılmış şeklidir. Ses, yani ultrasound dalgalarını kullanarak 
ve çevre dokuya fazla zarar vermeden yağ hücreleri arasındaki bağları 
kırarak etkili olur. Ayrıca yağ ve kas dokusu arasındaki bağları da çözer. 
VASER, bölgeye uygulanan yoğunlaştırılmış ses dalgalarının ısı enerjisine 
dönüşmesi sonucu etki gösterir. Ortaya çıkan ısının bağ dokusunda 
bulunan ve yaşın ilerlemesi ile yapısı bozulan kollajeni de sıkılaştırdığı, 
bunun sonucu olarak da derinin daha gergin hale gelmesine neden 
olduğu düşünülmektedir. En yeni ve yüz binlerce hasta üzerinde 
denenmiş etkili yöntemlerden birisidir.
 
Kimler adaydır?
Öncelikle bireyin herhangi bir sağlık probleminin ve kanama-pıhtılaşma 
(hastalık, ilaçlar vb ile) bozukluğunun olmaması çok önemlidir. Vaser 
liposuction yöntemi deri altında birikmiş yağların alımında ve vücuda 
şekil kazandırmada etkili olan yöntemlerden birisidir. Ayrıca daha önce 
belirttiğim gibi derinin bir miktar daha sıkılaşmasına da yardımcı olur. 
Asla bir kilo verme yöntemi değildir. Karın içi organların çevresindeki 
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yağlardan kurtulmanın tek yolu kilo vermektir. VASER’ın idealden 
10 kg fazla ya da eksik olan kişiler için çok daha uygun bir yöntem 
olduğu söylenmektedir. Tüm sırt, karın, kol-bacaklar, çene altı için 
uygulanabilir bir yöntemdir. VASER liposuction her ne kadar ısı 
yayarak çevre dokuların ve bu arada cildin gerginleşmesine yardımcı 
olsa da orta ve ileri derecede deri sarkmaları da mevcutsa mutlaka 
germe (karın germe, uyluk germe vb) prosedürü de operasyona 
eklenmelidir.
 
Liposuction işleminin uzun dönem sonuçları nelerdir?
Bazı araştırmalar liposuction operasyonu sonrasında vücudun yağ 
kullanımını olumlu yönde artırdığını ve insülin 
direncinin azalabildiğini göstermiştir. Bu etkiler de 
sağlık açısından son derece olumludur. Bu konudaki 
araştırmalar devam etmektedir. Liposuction 
yapılan alandaki yağ hücrelerinin önemli bölümü 
uzaklaştırıldığı için ve ayrıca bölgede nedbe 
oluşumu izlendiği için aynı bölgede tekrar yağ 
birikimi kısıtlanmış olur. Ama yine de diyetinize 
ve sporunuza önem vermeye devam etmeniz uzun 
süreli etkili sonuç için şarttır. Yani operasyon sonrası 
hastanın da ev ödevini yapması çok önemlidir.
 
VASER liposuction işlemi nasıl yapılır?
Hastane ortamında testleriniz yapıldıktan sonra 
genel veya sedasyon anestezisi altında yapılan 
bir işlemdir. Operasyon öncesi plastik cerrahınız 
şikayetçi olduğunuz bölgelerin çizimini yapar. 
İşlem uygulanacak alanlara ağrı kesici ve kanamayı 
azaltan ilaçların bulunduğu bir sıvı verilir. Ardından 
VASER probu bölgeye uygulanarak yağ hücrelerinin 
birbiri ve çevre dokular ile olan bağları parçalanır. 
Parçalanan yağlar vakum yöntemi ile çekilir. 
Prob ve kanüllerin giriş yerlerine dikiş veya dren 
konulur ve en son hastaya korse giydirilerek işlem 
sonlandırılır. Operasyon genelde 1-3 saat arasında 
sürebilmektedir, hastanede yatış genelde bir gecedir. 
 
Peki, operasyon sonrası erken dönemde hasta neler 
beklemelidir?
Operasyon sırasında verdiğimiz sıvıdan bir miktar vücutta kalır. 
Bu sıvı içinde ağrı kesiciler de olduğu için hastanın genelde pek 
ağrı problemi olmaz. Bu sıvıların bir kısmı emilirken kalanı birkaç 
gün boyunca dren veya dikiş yerlerinden sızacaktır. Bu nedenle, 
özellikle de ilk gece çarşafta bol pembemsi bir sıvıyla karşılaşmanız 
normaldir. İşe dönme 4-7 günü bulabilir. İlk haftalarda hastalar 
genelde derilerinin daha gergin olduğunu hissetmeye başlarlar, 
ancak kesin etkinin ortaya çıkması için iyileşme sürecinin 
tamamlanmasını beklemek gerekmektedir, bu da aylar içinde olur.
 
VASER en avantajlı liposuction yöntemi midir?
Hekimin birinci görevi hastasının faydasını gözetmektir. Hekimin 
elindeki aleti en iyisi olarak göstermesi etik değildir. Vaser, ses 
dalgalarını kullanarak yağın alımını kolaylaştırır, ama herhangi 
bir liposuction yönteminin diğerine üstün olduğunu söylemek 
kanaatimce ticari bir söylem olacaktır. Tek istisna ise yüz binlerce 
hasta üzerinde yapılmış tarafsız araştırmaların sonuçlarıdır. Bugün 
için bu yönde birbirini destekleyen ideal istatistiki hesaplamaların 
yapıldığı araştırmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Sonuç olarak, 
tümesan yöntem, laser, vaser, basınçlı su ve vibrasyon teknikleri 
uygulanmakta olup şu an için bunlardan herhangi birinin daha 
avantajlı olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak burada önemli olan 
herhangi bir yöntem üzerinde cerrahın eğitimi ve tecrübesidir. 

 
LASER ve VASER birbirine çok karıştırılıyor?
Evet. Daha önce de açıkladığım şekilde liposuction uygulaması 
yapılacak alanlara sıvı verildikten sonra herhangi bir enerji kaynağı 
ile yağ dokusu parçalanır. Uygulanan bu enerjinin tipine göre 
liposuction yöntemleri değişebilmektedir. LASER liposuction ışık 
dalgalarının, VASER ise ultrasound dalgalarının ısıya dönüşmesi 
ile etkili olur. Ayrıca basınçlı su veya vibrasyon ile yağı mekanik 
olarak parçalayan sistemler de vardır. Ben vaser uygulamasını 
daha rahat ve güvenli buldum, bu kişisel bir tercih. Şu ana kadar da 
uygulamalarımdan gayet memnunum.

 
Liposuction planlayan bir kişi nelere dikkat etmelidir, 
nereden başlamalıdır?
İletişim ve teknoloji çağının getirdiği yan etkilerden birisi de bilgi 
kirliliği olmaktadır ne yazık ki. Geçenlerde beni arayan bir hasta 
devamlı reklamını gördüğü ve benim uygulamadığım bir yöntemi 
benden ısrarla istedi. Burada kanaatimce iki sakıncalı durum var; 
birincisi sadece reklama bakarak o aletin üstün olduğuna karar 
vermek, ikincisi ise konuştuğu hekimin o alet üstünde tecrübesinin 
olup olmadığını sorgulamamak. Bu tür durumlar ne yazık ki 
post-truth çağının getirdiği olumsuzluklar. Hastalar reklamlarda 
gördüklerini istiyorlar artık, daha fazla araştırma yapmaya gerek 
duymuyorlar. Yapılması gereken ise iyi eğitimli, tecrübeli ve etik 
davranan bir uzmana muayene olup daha sonra oturup onunla 
konuşmaktır. İnternet ortamında ise Türk veya Amerikan Estetik 
Plastik Cerrahi Derneği web sayfası gibi güvenilir ve tarafsız 
kaynaklara başvurulabilir.
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ALPEK MİMARLIK VE SANAT, Mimar Mert 
Erkılavuz’un 2005 yılında İstanbul’da başlayan 
kariyerini 2014 yılında Antalya’da 1987’den 
beri faaliyette olan aile firmasında devam 
ettirme kararı almasıyla başarılarına yenilerini 
ekleyen ve bugün hayata geçirdiği birbirinden 
değerli projeyle adından söz ettiren bir firma… 
Bu ay sayfalarımıza konuk olan Mimar Mert 
Erkılavuz’dan hayata geçirdiği birçok proje 
ile günümüzün mimari çözüm ve yaklaşımları 
hakkında görüş ve bilgiler aldık…

Mert Bey sizden öncelikle Alpek Mimarlık ve 
Sanat hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Firmanızın fiziki yapısı ve ekibiniz için neler 
söylersiniz, mimari projelere yaklaşımınız ve 
çalışma prensipleriniz nelerdir?
Ben Antalya’ya geldikten sonra uzun yıllardır zaten 
faaliyette olan Alpek İnşaat ile birlikte çalışmaya 
başladık. Alpek İnşaat; Peçen, Erkılavuz ve Kurt 
ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. 
Yüksek Mimar Fatma Erkılavuz (annem) ve Yüksek 
Mimar Levent Erkılavuz (rahmetli babam) bu şirkette 
müteahhit bakış açısına, mimari bakış açılarını 
da eklemişler ve Alpek İnşaat bu vizyonla bugüne 
kadarki çalışmalarını sürdürmüştür. Ben de bir mimar 
olarak Alpek İnşaat bünyesine katıldıktan sonra, 
şirketimizdeki mimarlık hizmetlerini Alpek Mimarlık 
ve Sanat adı altında yeni bir firma üzerinden yürütme 
kararı aldım. Bugün kendi projemiz olan ALPEK İNŞAAT 

“Bir mimar, bir projenin 
orkestra şefi gibi 
hareket etmelidir”

MİMAR 
MERT ERKILAVUZ:

– ALİ PEÇEN PLAZA’daki ofisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Ali Peçen Plaza projesinin oluşum aşamasından bu yana annem Fatma 
Erkılavuz bu binada bir sanat galerisi olmasını arzuluyordu... Biz de bu 
fikirden yola çıkarak kendi mimarlık ofisimiz ile sanat galerisini bir araya 
getirip, Alpek Mimarlık ve Sanat’ı oluşturduk. Ofisimizde mimar ve iç mimar 
arkadaşlarımızın yanında, sergi organizasyonlarını gerçekleştirdiğimiz takım 
arkadaşlarımızla hem mimari işler yapıyor hem de (yılda 5 ila 6 tane) çeşitli 
sanat dallarında sergiler düzenliyoruz.

Alpek Mimarlık ve Sanat olarak, Antalya’da hayata geçirdiğiniz 
projeler hakkında neler söylersiniz?
Alpek Mimarlık ve Sanat, 2018 yılının sonunda kuruldu. Resmi açılışını 2019 
yılı Şubat ayında yaptık. Aslında kabaca bir yılı doldurduk. Bu bir yıllık sürede 
ağırlıklı olarak ticari projeler yaptık diyebilirim. Ofisler, klinikler, cafeler ve 
spor salonları gibi ticari yöndeki projelerimiz ağırlıklı oldu. Bununla birlikte 
elbette konut projeleri de hayata geçirdik. Şu sıralar Kaş'ta devam eden yine bir 
villa projemiz var. 

Bildiğimiz kadarıyla Alpek Mimarlık ve Sanat’ın da içinde yer 
aldığı Ali Peçen Plaza’nın inşa sürecinin başından sonuna kadar 
yönetiminde bulundunuz. Burası son derece modern ve Antalya’da 
çok da benzeri olmayan bir bina… Projeyi oluştururken neleri göz 
önünde bulundurdunuz?
Ben İstanbul’dan geldikten sonra Antalya’da şunu fark ettim. Bir kere hepimiz 
daire için tasarlanmış mekanlarda çalışıyoruz. Ofis olarak planlanmış ve 
projelendirilmiş binalar çok az, yeteri kadar ofis binaları kimliğini yansıtmıyor 
ve birçoğumuz ofislerimizi aslında daire için tasarlanmış mekanlarda 
devam ettiriyoruz. Ali Peçen Plaza projesine başlamadan önce, çevredeki iş 
merkezlerini gezdim. Ofis pazarlanan merkezlerde “2+1 mi, 3+1 mi istersiniz?” 
gibi yaklaşımlarla karşılaştım. Buradan yola çıkarak Ali Peçen Plaza ile biz, 
“ofis binası gibi ofis binası” yapmak istedik. Daha önceden ofis binalarıyla 
ilgili edindiğimiz tecrübeleri buraya yansıtıp, tamamen bir ofis binası olarak 
tasarlanmış bir bina yapmaya çalıştık. 
Bunu nasıl yaptık? Her şeyden önce, ofisleri ve projeleri modüler çözmeye 
çalıştık. Çünkü ofislerde çok farklı ve kullanıcısını bilmediğimiz şirketler 
ve firma profilleri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bir firmada 5 kişi 
çalışabiliyor, bir diğer firmada ise 80 kişi çalışabiliyor. Yaptığınız projenin 
farklı firmalara, farklı şirketlere cevap verebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
birleştirilebilen ve esnek tasarımlı ofisler ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir 

Ali Peçen Plaza

One Tower

Kaş Villa
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takım bölmelerle, gün ışığı almasıyla, binanın cephesiyle ve 
daha birçok mimari etmenle bunun ofis binası olmasını sağladık. 
Çalışanlarında buradaki performansını ve verimini arttırabilecek 
çeşitli fonksiyonlarla desteklemeye çalıştık. Ortak alan olarak 
planlandığımız bir çatı bahçesi ile insanların öğle aralarında ve 
boş vakitlerinde ister kendileri, ister misafirleri ile birlikte vakit 
geçirebildikleri, gerekirse toplantı bile yapabildikleri bir yer haline 
geldi bahçemiz…
Binaya girişte, prestijli ve güzel bir iş merkezine, bir karşılama 
holüne ve güzel bir mekana girilmesine özen gösterdik. Her iki blokta 
da sizi danışmanlar karşılıyor. Hem çalışanların hem de ziyaretçilerin 
geçtiği turnikeler var. Karşılama bölümleri devamlı olarak bütün 
ofislerle iletişim halindeler.
Bir iş merkezinde, girişteki danışma, güvenlik, turnikeli giriş – çıkış 
ve otoparkların yeterli olması çok önemli. Ali Peçen Plaza’nın ofis 
başına 4 araçlık yeri mevcut. 

Kariyerinize kısaca bir göz attığımızda mezuniyetinizden 
itibaren İstanbul’da çok önemli ve bilinen firmalarda, çok 
önemli projelerde varlık gösterdiğinizi görüyoruz. Bize 
kısaca İstanbul’daki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Ben mezuniyetimden önce ve sonra yaklaşık 10 yıl kadar İstanbul’da 
kariyer tecrübem oldu. Çok önemli bir firmada yaklaşık 3 yıl, 
diğerinde ise yaklaşık 6 yıl çalıştım. İlki Has & Koen Mimarlık, ikincisi 
ise Tabanlıoğlu Mimarlık’tır. İlk çalıştığım firma ağırlıkla olarak iç 
mimari işler yapıyordu ve çoğunlukla ofis iç mimarisi yoğunluktaydı. 
Yani bir ofise girdiğimiz zaman anahtar teslim bomboş bir alanı 
planlayıp, mobilyalarından bütün o malzemelerine kadar teslim 
ediyorduk. Birçok farklı ofis binasının içinde farklı ofisler tasarladık. 
Daha sonra 6 yıl çalıştığım son firma olan Tabanlıoğlu Mimarlık 
da tabi ki Türkiye’nin en iyi mimarlık ofislerinden biridir. Burada 
da daha büyük ölçekte, örneğin; 70 bin, 100 bin, 180 bin ve 200 
bin metrekare projeler ve “multi-use” dediğimiz fonksiyonları 
içerisinde barındıran binaların tasarımından, proje kontrolüne kadar 
bulunduğumuz süreçlerde bulundum. “Bir ofis binası nasıl yapılır, 
bir otel binası nasıl yapılır ve bir konut kulesi nasıl yapılabilir?” 
sorularının yanıtlarını bizzat çalışarak edindim. Güzel kurgulanmış 
takımların içerisinde çalıştım. İsim vermek gerekirse; Tarabya 
Oteli gibi, Ankara’da tasarlanan One Tower binası gibi, Libya’da 
çalıştığımız multi-use projeler  gibi önemli projelerinde yer aldım. 
Tüm bu tecrübeler bana, tasarım aşamasının başından, proje 
aşamasında ve proje bitişindeki bütün detaylara hakim olma şansını 
verdi.

Ağırlıklı olarak ofis ve konut mimari projeleri üzerinde 
çalıştığınız dikkat çekiyor. Bunun bir sebebi var mıdır?
Birçok işte olduğu gibi mimarların da belirli konularda uzmanlaşması 
gerektiğine inanıyorum. Bu bir mimari proje yapmak olabilir, 
bir iç mimari olabilir, şantiye şefliği olabilir ya da inşaat kısmı 
olabilir… Hakikaten birbirinden farklı konular ve disiplinler. Benim 
İstanbul’daki kariyerimde ofis ve konut ağırlıklı gitti. Özellikle ofis 
ağırlıklı gitti. Hem ofis binaları olarak, hem ofis iç mimarileri olarak… 
Buraya geldikten sonra da ofis binaları az olmasına rağmen daha 
çok ofis projeleri yaptık. İç mimari projelerimiz de ticari ağırlıklı, 
iş yeri diyebileceğimiz fonksiyonlarda projeler oldu. Ne kadar çok 
benzer ve aynı alanda projeler yaparsanız, o alanda biraz daha 

uzmanlaşıyorsunuz haliyle. Hepsinde farklı bileşenler oluyor ama en 
azından bir önceki projelerden tecrübeleriniz olabiliyor. 

Bugünün mimari yaklaşımlarını da göz önünde 
bulundurarak, sizin için bir projenin oluşturulması ve 
hayata geçirilmesinde nelerden yola çıkılır, nelerin altı 
çizilir ve sonuca ulaşmada aşamalar nelerdir?
Biz de bir tasarım, hayal ve bir proje var ortada fakat bunu yapmanız 
için bir bütçe gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında müşterinizim 
kim olduğu da çok etken. İşin önemli bir kısmı müşteriyi iyi 
analiz edebilmek, beklentilerini doğru tespit edebilmekte… Çünkü 
sadece mimari proje çizip bir projeyi ayakta tutamıyoruz. Birçok 
farklı disiplinle aslında ortak bir iş üretiyoruz. Diğer mühendislik 
branşları ile beslenmesi gerekiyor. Hatta tasarımınızın ve binanızın 
büyüklüğüne göre birçok farklı uzmanlıktan da danışmanlık almanız 
gerekiyor. Dolayısıyla burada mimarın bir orkestra şefi gibi bir 
organizasyon içerisinde bulunup, bütün bilgileri bir araya getirip, 
bir sentez yapması ve bunu projesine aktarması gerekiyor. Ve doğal 
olarak da, herkesle iletişim halinde olması gerekiyor. Bence dikkat 
edilmesi gereken en önemli kısımlar bunlar aslında. 

MİMAR MERT ERKILAVUZ 
KİMDİR?
2005 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun olan 
Mert Erkılavuz, İstanbul’da 
2006 – 2008 yılları arasında 
Has &KoenMimarlık’ta, 2008 
– 2014 yılları arasında ise; 
TabanlıoğluMimarlık’ta mimar ve 
proje kaptanı olarak çalışmıştır. 
2014 yazında Antalya’ya gelerek 
kendi aile şirketleri olan Alpek 
İnşaat bünyesinde mimar ve 
proje müdürü olarak Yeni Alpek 
Evleri ve Alpek Plaza projelerini 
bitirmiştir. 2018 yılından itibaren 
kurucusu olduğu Alpek Mimarlık 
/ Sanat’ta mimarlik kariyerine 
devam etmektedir.

www.instagram.com/
alpekmimarlik/

info@alpek.com.tr
mimarlik@alpek.com.tr
sanat@alpek.com.tr
www.alpek.com.tr

0 242 502 99 77

Noyan Hukuk Yönetici Odası Moore Ofis Giriş Salon
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Covid-19 salgını, hayatımızın 
pek çok alanında olduğu gibi 
ilişkilerimizin de dinamiklerini 
değiştirdi. Evlere kapanmak zorunda 
kalmak, bizi ailelerimizle yakın ve 
sürekli bir temasa zorlarken, bir 
yandan da sosyal yaşamdan izole 
etti. Bu durum sürekli yan yana 
olmak zorunda olan evli çiftler 
ve aynı evi paylaşmadıkları için 
bir araya gelemeyen sevgililerin 
ilişkilerini çok yakından etkiledi. 
Bu süreçte ayrılma ve boşanma 
oranlarındaki artış ilişkilere ne oldu 
sorusunu gündeme getirdi?

PANDEMİ 
İLİŞKİLERİ 
NASIL 
ETKİLEDİ?

Koronavirüs salgınının yaşamımıza zorunlu değişiklikler 
getirmesi, fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetme 
gibi temel insani ihtiyaçlarımızı riske atması yüzünden 
pek çoğumuz kendimizi birdenbire savunmasız hissettik. 
Hastalanma korkusu, can sıkıntısı, gelecek kaygısı gibi pek 
çok olumsuzluk karantina sürecini başlı başına bir stres 
faktörü haline getirdi. Tüm bu nedenlerle yaşanan stresin 
normalden daha yüksek seviyelere çıkması çoğu çiftin 
ilişkisine olumsuz bir şekilde yansıdı. Bu süreci, umutlarını 
ve hayallerini geliştirmek ve ilişkilerini derinleştirmek 
için iyi bir fırsat olarak değerlendirme şansını kaçırmayan 
ve bu krizden güçlenerek çıkmayı başarabilen çiftler olsa 
da ilişkilerini bu çıkmazdan kurtarmayı başaramayan 
çiftlerin daha çok olduğu görülüyor.

İlişkileri düzeltmek yıkmaktan daha kolay ve değerli
Bu süreçte belki de hiç farkında olmadan ilişkilerini sonlandırma noktasına gelmiş ve 
ne yapacağını bilmeyen çiftler olabilir. Bu çiftler, aşağıdaki yol gösterici kılavuz ilkeleri 
kullanarak çıkmaza giren ilişkilerini kurtarabilirler.

Birbirinizle iletişimi açık ve sürekli tutun. 
Partnerinizle, korkularınızı, endişelerinizi, şikayetlerinizi paylaşın ve onunla 
iletişim kurmak için daha fazla zaman ayırın. Partnerinize ayırdığınız özel zamanda 
telefonunuzun, işiniz veya diğer ilgi alanlarınızın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. 
Tüm dikkatinizi ve odağınızı ona yoğunlaştırın. Onun anlattıklarını can kulağıyla 
dinleyin, jest ve mimiklerinizle onu dinlediğinizi ve anladığınızı onaylayın. Dürüstçe nasıl 
hissettiğinizi anlatın. Siz ve partneriniz bu tür açık bir iletişim şekline alışkın değilseniz, 
birbirinize “Bugün nasıl hissediyorsun?”, “Günün nasıl geçti?”, “Canını sıkan bir şey mi 
var?”, “Konuşmak iste misin?”, “Senin için yapabileceğim bir şey var mı?” gibi açık bir 
şekilde sorular sorarak karşılıklı destek için zemin hazırlayabilirsiniz.
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Birbirinizin strese nasıl tepki verdiğini anlayın.
Herkes strese aynı şekilde tepki vermez ama genellikle herkesin 
bizim gibi davrandığını varsayma eğilimindeyizdir. Oysa pandeminin 
yarattığı yoğun strese siz ve partneriniz farklı başa çıkma 
mekanizmalarını kullanarak tepki veriyor olabilirsiniz. Bu farklı 
tepkiler büyük ölçüde farklı duygu ve davranışları içerir. Ancak 
duygu ve düşüncelerinizi birbirinizle açıkça konuşmadığınız sürece 
davranışlarınızın ve tepkilerinizin nedenlerini bilemezsiniz ve hatta 
büyük çoğunlukla kendi üzerinize alınırsınız. Stresle baş etmek 
için neye ihtiyaç duyduğunuzun farkında olmanız, geçerliliklerini 
sorgulamadan, birbirinize bu konuda saygı duymanız aranızdaki 
gerginlikleri arttırmak yerine karşılıklı olarak anlayışınızı da 
arttıracaktır. Birbirinizi anlamanız, güvende hissetmenizi ve 
aranızdaki bağı güçlendirmenizi sağlar.

İlişkinize bakım yapın.
İlişkiniz içinde daha fazla deneyimlemek istediğiniz ve ihmal edilmiş 
olduklarını düşündüğünüz olumlu nitelikleri belirleyin. Örneğin, 
açıklık, sıcaklık, erotizm, saygı vb. Bu nitelikleri, sadece eşinizden 
ne kadar almak istediğinize değil, ikiniz arasındaki ilişkiyi nasıl 
güçlendireceğine odaklanın. Bu, dikkatinizi kişisel çıkarlarınızdan 
uzaklaştırmaya yardımcı olur. Güçlü ilişkilerin bakım ve iletişim ile 
sürekli olarak besleneceğini unutmayın.

Duygularınızı açıkça gösterin.
Partnerinizle iletişim kurduğunuzda, duygularınızı ne kadar 
göstereceğiniz konusunda bir seçim yaparsınız. Gerçekte 
hissettiğinizden daha farklı hissediyormuş gibi davranabilir, 
duygularınızı açık bir şekilde ifade etmeyebilir veya kasıtlı olarak 
bastırabilirsiniz. Bu stratejileri yakınlık yaratma veya sürdürme, güç 
kazanma, çatışmayı önleme veya ihtiyaçlarınızı karşılama gibi bir 
ilişki hedefinin hizmetinde kullanıyor olabilirsiniz. Ancak bu durum 
ilişkinizde olumsuz bir döngü yaratarak duygusal çatışmalara yol 
açabilir ve birbirinizle güvenli duygusal bağ kurmanızı engelleyebilir.

Cinsel iletişiminizi arttırın. 
Cinsel içgüdü insanın mutlu olması için sarf ettiği enerjinin temel 
nedenidir ve cinsel istek duymak insan doğasının normal bir 
parçasıdır. Cinsel hayat aslında mutlu bir evliliğin ve ikili ilişkilerin 
önemli bir anahtarıdır. Diğer bir ifadeyle, evlilikte ve ikili ilişkilerde 
seks, çiftin uyumunu destekleyici bir eylemdir. İlişki memnuniyeti 
ve cinsel tatmin birbirini karşılıklı olarak etkiler. Sağlıklı ve mutlu 
bir cinsel hayat, aşkı alevlendirir ve bağlılığı arttırır. Bunun için 
cinsel iletişim de büyük önem taşır. Karşılıklı olarak isteklerin ve 
beklentilerin konuşulması daha iyi ve doyurucu bir seksin kapılarını 
açacağı gibi ilişkide çıkabilecek sorunların da üstesinden gelinmesine 
yardımcı olur.

Online ilişkiler
Günümüzde sosyal medya dünyanın dört bir yanındaki insanlarla 
bağlantı kurma fırsatlarını arttırdı. Pandemi döneminde birçok 
kişi zamanının büyük bölümünü sosyal medyada geçirdi. Bunun 
sonucunda da bazıları arkadaşlık veya sohbet sitelerinde partner 
bulma çabası içine girerken, bazıları da Facebook, Instagram gibi 
sosyal platformlardaki etkileşimleri yoluyla online ilişkiler kurdu. 
Bu yolla tanışıp ilişkilerinde mutlu olan hatta evlenen çiftler olduğu 
gibi, kandırılan ve hayal kırıklığına uğrayan ya da zarar gören 
kişiler olduğu da unutulmamalıdır.

Online ilişkilerde dikkatli olmak gerekir
İnternet, insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir 
yer olabilir, ancak diğer tüm ortamlarda olduğundan çok daha 
fazla temkinli ve sağduyulu olmak gerekir. Online kurduğumuz 
ilişkiler tatmin edici, zenginleştirici ve anlamlı olabileceği gibi 
acı verici, aldatıcı ve hatta tehlikeli olabilirler. Sosyal medyada 
sahte hesaplarının çokluğu düşünüldüğünde karşınızdaki kişinin 
gerçekten söylediği kişi olup olmadığını bilmek zor olabilir. İnternet 
ortamında yazdığınız, söylediğiniz ve gönderdiğiniz şeyler kolayca 
başlarıyla paylaşılabileceği için kontrolünüz dışındadır. Karşı 
tarafla paylaştığınız bir bilgi ya da fotoğrafın nereye gideceğini, 
kimlere ulaşacağını kontrol edemezsiniz. Karşınızdaki kişi sizi 
aldatıyorsa veya sizinle ilgili duyguları değişirse size zarar vermek 
için özel bilgilerinizi istediği yerde ve şekilde paylaşabilir. Bu 
nedenle yeni tanıştığınız kişilerle paylaştığınız şeyler konusunda 
çok dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle online ilişkilerde dikkat 
edilmesi gereken üç temel konu, iletişim, güven ve sınırlardır. 
Karşınızdaki kişinin dürüst ve açık iletişim kurduğunu anlamanız 
gerekir. Gerçek konular hakkında konuşup gerçek sorunları 
paylaşmadığınız sürece birisiyle anlamlı bir ilişki kuramazsınız. En 
son başarısı, harika tatili veya en iyi yemeği hakkında paylaşımlar 
yaparak her şeyin mükemmel olduğunu göstermeye çalışmak 
ilişkileri yüzeysel tutar. Ayrıca emojilerle iletişim kurmak yüz yüze 
iletişim kurmaktan çok farklıdır, yüz mimikleri gibi sözel olmayan 
ipuçlarının olmaması birinin ne düşündüğünü ve hissettiğini 
anlamayı zorlaştırır. Anlamlı bağlantılar olmadan bir ilişkiyi 
sürmek zordur.
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Doğa Severler Kulübü, Facebook’a damga vurdu 
Mart ayından bu yana 212.827 kullanıcıyla Facebook’taki 
hayran sayısını en çok arttıran ve toplam 454.932 hayrana 
ulaşan sayfa Doğa Severler Kulübü oldu. İlk 5 sayfanın ikisi 
yemek tarifi ve bilgilerini içerirken Marifetli Abla ve Yemek 
Ansiklopedisi ön sıralarda yer aldı. 

Instagram’da Survivor rüzgarı esti
Survivor Türkiye’nin gözde yarışmacılarından Cemal 
Can Canseven salgın döneminde en çok takipçi kazanan 
Instagram kullanıcısı oldu. Cemal Can Canseven’in toplam 
hayran artışı 2 milyon 272 bin 118’e ulaşırken listede onu 
yakın arkadaşı bu dönemde 1 milyon 268 bin 961’lik artışla 
toplamda 5 milyon 424 bin 500 takipçiye ulaşan Danla Bilic 
oldu. 

Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic 
İlk iki sırada Twitter adıyla danla the yargi machine’i 
takip eden isim ise yıllardır online komedi skeçleriyle 
dijital gündemdeki yerini yitirmeyen Aykut Elmas. Twitter 
aleminin bilirkişisi akademisyen ve ekonomist Özgür 
Demirtaş, takipçi sayısını en çok arttıranlar listesinde 
üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayından beri 271 bin 153 
takipçi kazanan Demirtaş takipçilerinin twitlerine bu 
dönemde daha çok yanıt vermesiyle dikkat çekti.

En çok denemekten vazgeçmeyenler izlendi
YouTube yıldızları, bu dönemin gerçekliğinde de 
takipçilerini heyecanlandırırken onlarla daha insani bir 
kanaldan iletişim kurmayı başardı. “Orkun’a Meydan 
Okuyorum” ve “Sonradan Görme” serileriyle takipçileriyle 
birebir iletişim kuran ve Social Media Awards Turkey 
2019’da da “En İyi YouTube Fenomeni” seçilen Orkun 
Işıtmak, Şubat ayından beri 46 milyon 824 bin 99 izlenerek 
izlenme sayısını en çok arttıranlar listesinde birinci 
sırada yer alıyor. Orkun Işıtmak’ı onun gibi deneyimleri 
eve sığdıran 3 kanal izliyor; Deli Mi Ne?, Şahangiller ve 
Meryem Can.

Marketing Türkiye karantina döneminde yıldızlaşan fenomenlerin 
listesini yayınladı. Boomsocial sosyal medya raporuna 
dayandırılarak hazırlanan listede karantina döneminde yıldızlaşan 
fenomenler dağ-bayır paylaşımı yapanlardan değil de ev içi 
aktivitelerde yetkinliklerini gösterenler oldu. Rapora göre, 

Instagram’da en çok takipçi artıran Survivor’ın yıldızı Cemal Can 
Cansever, Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic, YouTube’un 
başarılı fenomeni Orkun Işıtmak ve Facebook’ta ise Doğa Severler 
Kulübü ortalığı kasıp kavurdu.

Marketing Türkiye dergisi için Web 
ve Sosyal medya Takip, Raporlama, 
Analiz ve Akıllı İş Platformu 
BoomSonar Suite teknolojisiyle 
geliştirilen sosyal medya analiz 
ve ölçümleme platformu olan 
Boomsocial, Şubat ayından bu yana 
fenomenler kategorisinde yer alan 
11 bin 433 hesaptan paylaşılan 210 
bin 424 ileti ve 1 milyar 593 milyon 
kullanıcı etkileşimini izleyerek, 
Facebook, Instagram, YouTube ve 
Twitter’ın yıldızlaşan fenomenlerini 
ortaya koydu. 

Zor Dönemin Yıldızlaşan Fenomenleri Kimler?



ÖZEL OYTUN TÜRKOĞLU

“Yeni Normal” 
Sosyal Medya
Sosyal medyayı inceleyecek olursak, 
milattan öncesi ve sonrası gibi bir 
zamanlama çok gerçekçi olacaktır. 
Pandemi öncesi, pandemi süreci ve 
sonrası diye üç bölüme ayırırsak; 
“Pandemi döneminde neler 
oldu? Sonrasında neler olacak?” 
sorularının yanıtları bize ipucu 
verebilir…

https://www.ozelturkoglu.com 
Twitter: @ozelturkoglu 
Instagram: @ozelturkoglu

Pandemi sırasında, hiç beklemediğimiz ve alışmadığımız 
bir şekilde hepimiz zorla evlerimize kapandık. Sinirlerimiz 
bozuldu, hepimiz kendimizi pizza, lahmacun, ekmek yapmaya 
verdik, bahçeye, balkona sebze ektik. Ellerimizi sürekli 
yıkadık, binlerce yıldır bildiğimi düşündüğümüz el yıkamanın 
doğrusunun ne olduğunu öğrendik. Bu konuda Twitter’da 
gördüğüm bir paylaşımı çok beğenmiştim. “2019’da Mars’a 
gidiyorduk nasıl oldu da el yıkmaya geri döndük?” diyordu. 
Evlere kapanınca sosyalleşmeye alışmış olan bizler, adı 
üstünde sosyal medya kullanarak diğer insanlarla iletişim 
kurduk.
Teknolojiye ihtiyaç duymadığı için kullanmayan, 70 yaş 
üzeri insanların Whatsapp veya Facetime gibi uygulamalar 
üzerinden çocuklarını ve torunlarını aradığını, sosyal 
mecraları kullanmayanların bile belki sıkıntıdan belki de 
ihtiyaçtan kullanmaya başladığı bir dönem oldu. Haftada bir 
akşam dışarıda dostlarıyla buluşanların 'Zoom'da karşılıklı 
kadeh tokuşturdukları, toplanmayan STK’ların toplantılarını 
yaptıklarını yaşadık. İstanbul’da insanların uğrak yeri 
olan mekanların özel davetle DJ’li partiler düzenlediklerini 
gördüm, katıldım, yüzlerce insan oradaydı. Yani fiziksel 
olarak yapılan aktivitelerden sanal ortama taşınabilenlerin 
bir şekilde devam ettiğini 
ve bizlerin buna adapte 
olduğumuzu gördük. 
İş açısından Microsoft 
Teams, Zoom, Cisco Webex, 
Skype vb. programlar 
kullanarak hayatımıza 
devam etmeye başladık. Bu 
inanılmaz bir değişikliği de 
peşinden getirdi. Önceleri 
Antalya’nın ilçelerinden 
birindeki bir müşteri 
adayına gitmek, görüşmek 
ve dönmek için neredeyse 
bir günümü harcarken 
şimdi ise bunu yarım saatte 
yapabiliyoruz. Avantaj şu oldu, ben eskiden de online yapalım 
derken herkes itiraz ediyordu, alışık değillerdi, sevmiyorlardı 
vs. ama şimdi herkes alıştığı için ben demeden onlar diyorlar. 
Toplantılar çok daha kolay hale geldi. 
Burada en öne çıkan uygulama elbette Zoom oldu. Zoom’la 
başladık, bir anda popülaritesi tavan oldu, sonra bilgi gizliliği 
ile ilgili haberler çıktı, sonra yalanlandı. Sonrasında Zoom 256 
bit’lik bir koruma ekleyerek güvenliği ekstra sağlamlaştırdı. 
Pandemi sürecine girmeden önce kullanımı sınırlı sayıda olan 
Zoom’un kullanıcı sayısı sadece Nisan ayında 30 kat arttı. 
İnanılmaz bir büyüme, günlük ağırladıkları kullanıcı sayısı 
300 milyonun üzerinde. (Türkiye nüfusunun 3.5 katından 
fazla) Ücretli kullanan kullanıcı sayısı ise üç kat arttı. 
Zoom’un bu yıl için satış beklentisi tam 1.8 milyar $ civarında. 
Şirketin Mart ayındaki yıllık satış geliri tahmini ikiye katlandı. 
Geçen yıl hisselerini satışa çıkardığında piyasa değeri yaklaşık 
15.9 milyar $ iken şimdilerde 60 milyar $’a yaklaştı. 
Pandemi bize uzaktan çalışmayı ve öğrenmeyi öğretirken, 
Zoom’un yükselişine karşılık olarak tüm markalardan da 
atakları oldu.
Facebook’ta görüntülü konuşmaya ağırlık verdi, Messenger 
Rooms’u kullanıma sundu. Bu özellik ile Messenger veya 
Facebook üzerinden oluşturulan 50 kişiye kadarlık gruplarla 
zaman sınırı olmadan görüntülü sohbete izin veriyor. 
(Zaman sınırlaması Zoom’da var, basic versiyon için 40 
dk-Pro sınırsız) Ayrıca Facebook bu hizmeti sunarken 
katılacak olanın Facebook veya Messenger hesabı olmasını da 
istemiyor. Ayrıca yakın zamanda kaldırdığı Facebook Live’da 

konukla sohbet özelliğini de pandemide geri 
getirdi.
Instagram da pandemi sürecinin gözdelerinden 
oldu. Her akşam saat 20.00 ile 22.00 arası 
yukarıda hikayeler bölümünde belki onlarca 
canlı yayını görür olduk. TV’de zap yapıyormuş 
gibi canlı yayınlar arasında gezdik. Pandemi 
sürecinde ben de 50’den fazla canlı yayın 
yaptım, iyi de bir izleyici kitlesine ulaştım. 
Yayın yapmadığım günlerde de kulağımda 
kulaklık, çok sayıda yayını dinleyip çok şey 
öğrendim.
Bu arada hem Facebook hem de Instagram 
hikayelere müzik ekleme özelliğini getirdi. 
Artık insanların sevdikleri parçaları onların 

seçtiği görsellerle birlikte dinleyebiliyoruz. 
Hepimizin eli ayağı olan Whatsapp da bu noktada boş durmadı, yepyeni 
özellikler getirdi. Eskiden aynı anda 4 kişi görüntülü görüşebilirken 
pandemi sürecinde bu sayı 8’e yükseltildi. Covid-19 sürecinde asılsız 
haberlerin çok çabuk yayıldığını ve kendilerinin de bunun için araç olarak 
kullanıldığını fark eden Whatsapp, bir mesajı sadece bir kişiye iletebilme 
özelliğini ekledi. Yani birinden gelen bir mesajı yalnızca bir kişiye 
iletebiliyoruz. Bu sayede asparagas haberlerin yayılmasının da bir nebze 
önüne geçilebilmiş oldu. 
En son olarak da Twitter’dan bahsedelim. Benim en sevdiğim platform 
olan Twitter’ı bazılarımız haber okumak, güncel konulardan haberdar 
olmak bazılarımız ise bir şeyler paylaşmak için kullanıyoruz. Dünya 
yararına bir aktivite olarak, Covid-19 ile ilgili tweet’lere daha kolay 
ulaşılmasını sağlamak isteyen Twitter, “Koronavirüs Kontol Paneli” 
özelliğini duyurdu. Bu sayede araştırmacılar 10 milyon civarındaki tweete 
kolaylıkla ulaşabileceklerdi. 
Twitter ayrıca korona virüs döneminde doğru bilgiyi paylaşacak kaynağa 
kolayca ulaşılmasını sağlamak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının 
doğrulanmasına da öncelik verildiği açıkladı. Doğrulamaya öncelik vermek 
amacıyla yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş 
e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için “mavi tik” uygulanacağı 
belirtildi. (Mavi tik kaynağın güvenilirliği açısından çok önemli, kaynağın 
onaylanmış ve konusunda uzman olduğunu belirtmek için kullanılıyor.)
Korona sürecinde çok şey değişti ancak bu değişikliklerden hangilerinin 
kalıcı hangilerinin tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak olduğunu 
henüz bilmiyoruz. Bu süreçte izleyip göreceğiz. Ancak eğer bunları 
önceden tahmin edebilirsek çok büyük avantaj yakalayabiliriz. Herkese iyi 
bayramlar, sosyal mesafeli ve sağlıklı günler diliyorum.
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Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI

Kılcal Varisler- Lazer ve
Köpük Tedavisi

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

Kılcal varis nedenleri
Nedenlerinden birincisi derin toplardamarlardaki 
kaçaklar olup, otururken veya ayakta dururken kanın 
geri kaçışına bağlı gelişmektedir. Bu yüksek basıncın 
etkisi ile deri içerisindeki toplardamarlar genişlerler 
ve kozmotik bozukluk açığa çıkar. Bu kılcal varis 
saptanan hastalarda neden araştırmasında öncelikle 
Doppler ultrason ile kaçak varlığı araştırılmalıdır. 
Kaçak dışında kılcal varislere yol açabilecek pek çok 
neden bulunmaktadır. Bunlar; doğumsal nedenler, 
kimyasal ajanlar, radyasyon, travma, romatizmal 
hastalıklar, hormonal faktörler neden olmaktadır.

Kılcal varis tedavisi
Kılcal varislerin tedavisinde en önemli yaklaşım 
öncelikle nedenin ortaya konulması ve buna yönelik 
tedavi girişiminde bulunulması başarıyı getirecektir.

Yüzeyel lazer tedavisi
Esas problem kozmetik olduğu taktirde, cilt üzerindeki 
yüzeyel kılcal varislere lazer uygulamaları faydalı 
olabilmektedir. Bu lazer uygulamalarında başarı, ten 
rengine (melanin pigmentine), uygulanan damarın 
kalınlığına, uygulanan lazer ışığının dalga boyuna, 
uygulanan enerji miktarına, uygulanan lazer ışığının 
çapına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin yüzeyde 
0.7 mm derinde yer alan kılcal varislerde 500-600 nm 
gibi kısa dalga boyunda lazer uygulanırken, 3mm 
kadar derinde olanlarda ise 1064nm gibi daha uzun 
dalga boyu uygulamak gerekmektedir. Uygulanan 
lazer ışığının çapı ise uygulanan damar çapının yarısı 
kadar olmalıdır. Bu işlem esnasında ciltte yanıkların 
önüne geçmek için işlem esnasında cildin soğutulması 
da faydalı olmaktadır. Bu tedavi ile %75-100 başarı 
sağlanabilmektedir. Bu tedaviye bağlı olarak, deride 
koyulaşma problemi olabilmektedir.

Skleroterapi / Köpük tedavisi
Skleroterapi, damar içi hücrelerin harabiyete yol 
açan ajanların sıvı veya köpük olarak damar içine 
enjeksiyonu ile damarın ortadan kaldırılmasıdır. 
Skleroterapi sıklıkla kılcal varisler gibi küçük çaplı 
varislere veya önemli kaçağın olmadığı 1-3mm çaplı 
yüzeyel varislere uygulanmaktadır. Skleroterapi 
öncesi mutlaka venöz Doppler ultrason yapılarak 
bu kılcal varislerin bir kaçağa bağlı olup olmadığı 
saptanmalıdır. Bunlar bir kaçak sonucu gelişmişlerse 
öncelikle bu kaçağa yönelik tedaviler yapıldıktan 
sonra kılcal varislere skleroterapi uygulanmalıdır.De
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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

Bu yöntemde kılcal varis içerisine çok ince iğneler ile girilerek yüksek 
konsantrasyonlu tuzlu su veya diğer deterjan derivasyonu gibi 
sklerozan ajanlar uygulanmaktadır.

Skleroterapide damarın çapına göre uygulanacak olan sklerozan 
ajanın yüzdesi seçilir. Bunların konsantrasyonu %0.5-%3 arasında 
değişmektedir.

Bu sklerozan ajanların damar içerisine uygulanmasını takiben damar 
içerisinde yer alan hücrelerde ödem ve daha sonra hayatiyetini 
kaybeder. İlerleyen aylarda damar tamamen ortadan kaybolur.
En sık tercih edilen uygulama şekli köpük skleroterapidir. Bu teknikte 
skleroterapik ajan daha fazla damar alanına nüfuz eder. Bundan 
dolayı etkinliği direk uygulamaya göre daha fazladır. Bu teknikte 
sklerotik ajan 1/4 oranında hava ile karşılıklı iki enjektör ve bunları 
karıştıran üçlü musluk ile karıştırılarak köpük elde edilir. Takibi 
direk uygulama ile aynıdır.

Köpük skleroterapide her seansta ortalama 12 ml köpük 
uygulanmaktadır.

Bu tedaviye bağlı uygulanan ajana bağlı allerjik reaksiyonlar veya 
damar dışına kaçmasına bağlı cilt nekrozları gelişebilmektedir.
İşlem uygulanmasını takiben uygulanan bacağa 2 gün elastik bandaj 
sarılır veya varis çorabı giydirilir. Daha sonra 1 hafta varis çorabı 
veya kompresyona devam edilir. Uygulamadan yaklaşık 15-30 gün 
sonra skleroterapi uygulanmış olan damar içerisinde biriken pıhtılar 
iğne ile delinerek boşaltılır. Bu boşaltma yapılmadığı taktirde damar 
içerisindeki pıhtının yıkılmasına bağlı sarı mor renkler oluşur. 
Boşaltılan hastalarda bu durum az görülür. İşlem sonrası 2 gün yine 
kompresyon uygulanır.

Bu tedavi yapıldığı esnada saniyeler içerisinde damarın kaybolduğu 
görülmektedir. Ancak bir kaç dakika içerisinde kaybolan kılcal 
varisler yeniden görünür hale gelirler. Bu işlem sonrası uygulanan 
bölgeye kompresyon uygulanır ve gerçekten damarın kaybolması 
haftalar veya aylar sonra olmaktadır.

Çeşitli skleroterapi görsellerinde uygulamayı takiben hemen 
kaybolduğu gösterilmesi doğru değildir. Uygulamadan bir kaç dakika 
sonrasına ait görüntüler konulduğu taktirde görüntünün daha 
farklı olduğu anlaşılacaktır. Yani mevcut damarın kaybolmadığı 
görülecektir. Gerçek damarın kaybolması 3-6 aylık bir süreyi 
almaktadır.

Skleroterapinin uygulanmadığı durumlar
• Gebeler,
• 75 yaş üzerindeki kimseler,
• Derin toplardamar tıkanıklığı riski yüksek 
olan çok hareketsiz kimseler,
• Diyabet, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer veya 
kanama problem olan kimseler
• Ciddi bacak atar damar hastalığı olanlar
• Ciddi allerjik astımı olanlar
• Yakın zamanda geçirilmiş damar iltihapları

SKLEROTERAPİ KOMPLİKASYONLARI
Skleroterapi kılcal varis tedavisinde en sık kullanılan ve en 
etkili yöntemlerden birisidir. Ancak skleroterpi uygulamaları 
esnasında ve sonrasında da nadiren çeşitli komplikasyonlar 
ile karşılaşılmaktadır.

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

Sonuç olarak, skleroterapi oldukça sık olarak uygulanan 
etkili bir yöntem olmasına rağmen, dikkat edilmediği taktirde 
nadir de olsa çok sayıda komplikasyonları da beraberinde 
getirebilecek uygulamadır. Önemli olan bu komplikasyonlara 
yönelik önlemlerin alınması, komplikasyon gelişen 
hastalarda ise ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğinin 
bilinmesidir.
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YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

Üzümlerin 
Peşinde…

TRAKYA 
BAĞ 
ROTASI

Trakya bağ rotası pandemiden dolayı 
çok kalabalık rotalara gidemediğimiz 
şu sıcak yaz günlerinde, özellikle hafta 
sonu şehirden uzaklaşıp, farklı deneyim 
yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif. 
Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız Trakya 
bağ rotasında bulunan Tekirdağ’a bir 
buçuk saatlik araba yolculuğu sonrasında 
ulaşabilirsiniz. Eğer farklı şehirden 
geliyorsanız, siz de bizim yaptığımız 
gibi bu rotaya en yakın havaalanı olan 
Çorlu Havaalanı’ndan araba kiralayarak 
günübirlik veya konaklamalı seyahatinizi 
planlayabilirsiniz.

Trakya tarih boyu bağcılık açısından önemli bir bölge olmuştur. Trakya’nın iç kesimlerinden 
birleşerek gelen tarihi bağ rotaları, Kırklareli ve Üsküp’le kesişir. Zamanla adını “Tarihi 
Diyonissos Yolu” olarak alan bu yol, Istranca Dağları üzerinden İğneada ve Midye (Kıyıköy) 
limanlarına ulaştığı biliniyor. İşte biz de bu  topraklara doğru yolculuğa çıkıyor ve  Asmayı 
bekleyen Tanrı Dionysos’un izlerini sürüyoruz...

Trakya Bağ Rotası, Tekirdağ-
Şarköy-Kırklareli-Gelibolu 
hattında ilerliyor ve rota 
üzerinde çok sayıda bağ 
bulunuyor. Tüm bağların ve 
işletmelerin arkasında üzüme ve 
bağcılığa gönül veren, yıllarca 
sabırla iyi mahsul çıkmasını 
bekleyen, mükemmeliyetçi 
bir anlayışla servis veren 
ve ürünlerini uluslararası 
boyutlara taşımak isteyen 
ekipler var.

Trakya Bağ Rotası 12 
butik işletmenin desteği 
ile oluşturulmuş bir rota. 
Kırklareli’nden başlayıp 
Çanakkale’ye kadar uzanıyor. 
Bu butik işletmeciler; Vino 
Dessera, Arcadia, İrem Çamlıca, 
Barel, Chateau Nuzun, Umurbey, 
Barbare, Melen, Chateau 
Kalpak, Gülor, Gali ve Suvla’dan 
oluşuyor. 

Bağların çoğunda konaklama ve menü tadımları yapma imkanları bulabileceğiniz gibi 
günübirlik vakit geçirerek de ayrılabilirsiniz. Biz bu rotalardan seçtiğimiz bazı bağları seyahat 
programımıza  sığdırabildik. Bu arada bu bölgede dolaşırken damak zevkinize hitap eden 
güzel tatlara da açık olun. Şimdiden iyi keşifler!



Suvla:
Gelibolu’da bulunan 
Suvla Bağları, 
Bozokbağ’da yetişen 
üzümler Eceabat’taki 
üretim tesislerinde son 
lezzetlerine kavuşuyorlar. 
Killi toprak yapısı ile 
güçlü teruar özellikleri 
taşıyan 640 dönümlük 
organik bağlarda yetişen 
varyeteler Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 
Shiraz, Cabernet Franc, 
GrenacheNoir, Petit 
Verdot, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, 
Rousanne, Marsanne, 
yerliler de ise tarihi 
yarımadaya özgü Kınalı 
Yapıncak ve Karasakız’dan 
oluşuyor. Suvla Bağları 
arazisinde ayrıca 
zeytincilik de yapılıyor. 
Suvla, restoranında 
doğal tarım ürünleri 
markası Kilye ile birlikte 
düzenlediği yöresel 
lezzetlerle bezeli eşleşmeli 
öğle ve akşam mönüsüyle 
ziyaretçilerini çok keyifli 
bir ortamda ağırlıyor.
Adres: İsmetpaşa 
Mahallesi, Çınarlıdere 
No:11, Eceabat 
Çanakkale 

Barbare Bağları ve Barbaros Bağ Evi:
Tekirdağ’ın Barbaros kasabasının tepelerinde yer alan, Tekirdağ’ın Barbaros Köyü’nde 230 dönümlük bir arazide 
konumlanan Barbare Bağları; üzümleri şato tarzı işlemesiyle biliniyor. Kurucusu Can Topsakal, Fransa’nın ünlü 
Chateau-neuf-du-pape bölgesinde uzun vakitler geçirmiş. Kendi bağını kurmaya karar verdikten sonra toprak 
ve mikro klima olarak uygun gördüğü bu köyde, Fransa’nın seçkin şatolarına danışmanlık veren Xavier Vignon 
ile çalışmaya başlamış. Bağlarında Merlot, Cabernet Sauvignon, Syra, Mourvedre gibi üzümleri bulunan Barbare 
arazisindeki bağ evinde tadım deneyimini bir üst noktaya taşıyor. 

Tadım rotanızda sıra konaklama kısmına geldiğinde Barbaros Bağ Evi bunun için biçilmiş kaftan. Butik otel anlayışıyla 
hizmet veren bağ evinde doğal ürünlerle hazırlanmış nefis kahvaltılar edebilir, tadım keyfinizi gurme bir menü ve 
günbatımı ile beraber deneyimleyebilirsiniz.

Chateau Kalpak:
Uzun yıllar Amerika ve 
Paris’te yaşadıktan sonra 
Bülent Kalpaklıoğlu “tek 
bağ, tek şato” yaklaşımıyla 
Şarköy’de bulunan arazide 
1993 yılında Chateu Kalpak 
bağlarını kurar. Uzun ve 
titiz bir yapılanma sürecinin 
ardından ilk ürünler 2013 
yılında tüketiciyle buluşur. 
Chateau Kalpak Bağları 
yeni nesil ve geleneksel 
üretim tekniklerini bir 
arada kullanan bağlardan 
biri. Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc ve 
Petit Verdot türlerinden 
mükemmeliyetçi bir 
yaklaşımla üretilen 
ürünlerin büyük kısmı 
ödüller alarak bu titiz üretim 
sürecinin hakkını vermiş. 
Ayrıca Semadirek Adası ve 
Marmara Denizi manzaralı 
Cafe Kalpak’ta aperatifler 
eşliğinde şarap tadımı 
yapabileceğiniz bağlarda 
konaklama imkanı da 
bulunuyor.
Adres: Gelibolu Yolu 
7.km, 59800

Bağın, yeşilin manzarası her zaman ön planda... 18 
odalı otelleri ise evin hemen arkasında bir başka binada 
konumlanmış. Bağda geçen uzun bir günün ardından bu 
konforlu odalarda konaklayabiliyorsunuz.
 
Eğer önceden rezervasyon yaptırdıysanız bağın 
yapraklarından sarılan incecik dolmalarla, Trakya’nın 
lezzetli etlerinden kuzu incikle, türlü yöresel peynirlerle 
bezenen bağ sofrasının tadını çıkarabilirsiniz.
Adres: Merkez, Karaağaçlık Mevkii, 59000 
Süleymanpaşa/Tekirdağ
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Porta Caeli Bağları ve Hotel Caeli:
Gelibolu Yarımadası’nda deniz iklimi, orman 
havası ve bölgenin rüzgarları da eklenince 
ortaya üzüm ürünleri üretimi için dünyanın 
en önemli ve tarihi bölgelerinden biri olan 
Eceabat çıkar. Eceabat bağlarından da 
Porta Caeli bölgenin en yenilerinden olsa da 
büyük ve değerli bir yatırım örneği olarak 
Trakya Bağ Rotası’nda kısa sürede önemli 
duraklardan biri olmuştur. Geniş arazisinde 
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Viognier türlerini barındırır. Tasarımı ve 
fonksiyonu açısından  harika bir işletme 
binasına sahip olan Porta Caeli Eceabat’taki 
bağlara ek olarak son derece rafine lezzetler 
tadabileceğiniz, spa keyfi yaşayabileceğiniz 
Hotel Caeli ile konaklama seçeneği de 
sunuyor. İsimlerini dünyanın seçkin 
üzümlerinden alan birbirinden farklı 21 oda 
ve suite sahip otelde her yere serpiştirilmiş 
güzel sanat eserleri de mekana bir sanat 
galerisi havası kazandırmış. Bu rotadaki en 
şık konaklama seçeneği olan Hotel Caeli’yi 
ziyaret etmek güzel anılar oluşturuyor.
Adres: Bahşi Mevkii No: 423, 17902 
Kumköy Köyü/Eceabat/Çanakkale

Chateau Nuzun:
Çeşmeli Köyü’nde konumlanan http://
satonuzun.com/Şatonuzun Bağları, 
Türkiye’nin en tutkulu üreticilerinden Necdet 
ve Nazan Uzun çiftinin gözbebeği. Uzun Ailesi 
Kaliforniya’da yaşadıkları dönemde Trakya 
Bölgesi’nin bağcılık için Napa Vadisi kadar 
uygun olduğunu düşünüp 2005 yılında 146 
dönümlük arazilerinin yarısında bağlarını 
kurmaya başlamışlar. Üç yıl sonra da butik 
üretime yönelik tasarladıkları tesislerinde 
ilk üretimlerine başlamışlar. Bağın her 
zaman güler yüzlü ve mütevazı sahipleri 
aynı zamanda emekçileri Uzun ailesi, kendi 
üzümlerinden şato tipi üretim yapıyor. Şato 
Nuzun herhangi bir önologla çalışmıyor. 
Bağlarının mücevherlerini kendileri titizlikle 
ve tutkuyla işleyerek etkin damakların 
zevkine sunuyorlar. Pinot Noir üzümünü 
Türkiye’de ilk deneyen onlar bunun yanında 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Zinfandel 
ve Öküzgözü üzümleri de bağlarında yer 
alıyor. İyi ürünün ancak iyi üzümden 
yapılabileceğine inanan Şato Nuzun gereksiz 
müdahalelerden kaçınan minimalist bir 
anlayışla, üzümün kendi potansiyelini ortaya 
çıkartan bir yaklaşımı benimsemiş gerçek 
bir butik üretici. Bağ ortasına kurdukları 
daire biçimindeki şatolarının ise özgün bir 
tasarımı var. Aralarında kot farkı bulunan 
katların en üstü ise dört odalı bir butik 
otel. Gelen konuklar burada konaklayarak 
bağda uyanmanın, konforlu odaların tadını 
çıkarabiliyor.
Adres: Çeşmeli Köyü ,marmara Ereğlisi 59740 
Tekirdağ Türkiye

Trakya’ya doğru bağ rotasına çıktığınızda 
yolculuk esnasında sizi çok leziz yerel 
lezzetler bekliyor...
İster bağlara giderken isterseniz de şehre dönüş 
yolunda güzel lezzetli molalar oluşturan bu 
adreslerin bazıları yolunuzun hemen üzerinde; 
bazılar içinse yolu biraz uzatmaya değer.

● Tekirdağ dendi mi akla tabii ki de ilk olarak 
Tekirdağ köftesi geliyor. Özcanlar Köfte’nin 
adını sık sık duymuşsunuzdur. Biz buna ek olarak 
Köfteci Abdi Özcan'da denenecekler arasında...
● Trakya’nın en güzel tatlılarından biri olan peynir 
helvası için Gelibolu’da bir mola verebilirsiniz. 
Pek çok balık restoranında yemek üzerine 
tadabileceğiniz gibi Zafer Çiftlik Süt Ürünleri’nde de 
tadabilir ve dönerken satın alabilirsiniz.
● Kırklareli iline tescillenen hardaliye isimli 
içeceği denenecekler listesine mutlaka atın. Ezilen 
üzümlerin siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı 
eklenerek hazırlanan ve alkolsüz bir içecek olan 
hardaliyeyi bölgede üretip sunan pek çok yer 
bulunuyor. Karlıbağ Hardaliye’yi deneyebilirsiniz. 
Atatürk’ün de bu içeceği sevdiğini not düşelim.
● Şarköy’ün tarihi dondurmacısı Veis Dondurma 
90 yılı aşkın bir süredir beri varlığını sürdürüyor. 
Sırf bu sebeple bile ziyaret edilebilecek bu 
dondurmacının tahinli, Antep fıstıklı ve cevizli 
dondurmaları özellikle çok seviliyor.
● Tekirdağ yolu üzerinde yer alan ve eski bir 
Boeing uçaktan restauranta dönüştürülen 
Köfte Airlines Yurdanurlar Çifliği ise enteresan 
bir deneyim sunuyor. Eski yolcu uçağı içine 
yerleştirilen masalarda Tekirdağ Köftesinin şahane 
tatlarıyla tanışılıyor .





Burun dış görüntüsünü 
iyileştirme veya yeniden 
yapılandırma için yapılan cerrahi 
müdahalelerin bütününe verilen 
isim rinoplastidir. Yaptığımız 
operasyonlarda asıl amaç sağlıklı 
fonksiyonu olan ve kişinin yüz 
yapısına en uygun görselliğe 
sahip burun oluşturabilmektir.
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KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı
Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi

Op. Dr. VOLKAN ÇAĞLAYAN

FONKSİYONEL VE ESTETİK 
RİNOPLASTİ
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Kadın hastalarımızda kavisli ve burun ucu bir miktar kalkık burun oluşturma amacındayken, erkek 
hastalarımızda daha düzgün, sert ve dinamik burun yapabilmeyi hedeflemekteyiz. 

Kişinin kemik ve yüz gelişimine bağlı olarak genellikle 18 yaş sonrası rinoplasti operasyonu 
yapılabilmektedir.

Burun iç ve dış anatomisi bütün olarak değerlendirilerek hem sağlık hem kozmetik planlamalar 
aynı seansta yapılmalıdır. Burun tıkanıklığı veya kozmetik problemi mevcut olan hastalarımız 
uzman hekim tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan muayeneleri ve fotoğrafları üzerinden 
çalışılarak cerrahi süreç planlanmaktadır. 
Cerrahi tekniklerden kısaca bahsedecek olursak; açık rinoplasti ve kapalı teknik rinoplasti 
operasyonları yapılabilmektedir. Açık rinoplasti operasyonunda burun ucundan ufak bir 
kesi yapılarak girilir ve burun sırtı ile burun ucu açılır. Açık rinoplasti tekniği burun ucu (tip) 
problemlerinde ve özellikle revizyon cerrahilerde tercih edilmektedir. 

Son dönemde kapalı teknik rinoplastiye ilgi artmıştır. Sizin burnunuza hangi teknik ile cerrahi 
yapılabileceği istekleriniz ve hekimimizin görüşleri ile belirlenmektedir.

Operasyonunuz genel anestezi altında yapılmakta ve burnun yapısına göre ortalama 2 veya 3 
saatte tamamlanmaktadır. Revizyon (daha önce cerrahi geçirmiş) veya vücut dokularınızdan 
(kaburga veya kulak sayvanı) kıkırdak alınması gereken hastalarımızda operasyon 3 ile 5 saat arası 
sürebilmektedir.

Son yıllarda hasta konforunu arttırmak amacı ile ultrasonik rinoplasti (piezo) tekniği yaygın 
kullanılmaya başlanmıştır. Hastanemizde bu tarz gelişmiş teknoloji ve ekipmanlar rinoplasti 
cerrahisinde kullanılmaktadır.

Operasyon sonrası burun sırtınızda şekil verici kalıp bulunacaktır. 1. hafta kontrolünde kalıbınız 
alınacak ve tekniğe göre sütürleriniz alınacaktır. Operasyonunuzda tampon veya burun pasajınızı 
kapatacak materyaller kullanılmamaktadır. Ameliyat sonrası burun fonksiyonları düzelmiş ve 
konforlu bir nefes alma süreci başlamış olacaktır.

Önce burun sırtı ve en son olarak burun ucunuzdaki ödemler gerileyecek ortalama 6-9 ay içinde 
burun şekliniz tam olarak ortaya çıkacaktır. 

Dört mevsim yapılabilen Rinoplasti operasyonu sonrası güneş gözlüğü kullanımı ve ağır spor 
egzersizlerinden kısa bir süre uzak durmak faydalı olacaktır.





Dr. Öğr. Üyesi 
EBRU NALAN SÜLÜN
Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni 
(AICA-TR)
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Merhaba…
Bu aydan itibaren Antalya’nın 
sanata dair sorunlarını hep birlikte 
tartışmaya başlıyoruz. Bu ayki 
konumuz: Antalya kamusal alanına 
ve heykel sanatına dair problemler. 
Bakış açımız bu problemleri ifade 
etmekten öte; bu sorunsalların 
nedenleri ve çözüm önerilerini de 
içeren bir vizyon geliştirmek…

Bu tartışmadaki paydaşlarım; Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğr. Gör. 
Işık Aslıhan ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun olmuş pek 
çok öğrencimizi temsilen Tevfik Louis Akbaşlı, 
Figen Tek Altun, Nazım Durak, Ege Dömez. Her biri 
farklı profil ve deneyimlere sahipler. Bu farklı bakış 
açılarını da düşünerek yönelttiğim sorular ve her 
bir ismin verdiği cevapların sizlere ilham vermesini 
umuyorum…

Aslında; kamusal alan ve heykel sanatına dair 
sorunlar, sadece Antalya özelinden ziyade Türkiye 
genelini kapsıyor. Türkiye genelinde özellikle 
yerel yönetimlerin teşviki ile gerçekleştirilen ve 
şehirlerin ana noktalarına yerleştirilen estetikten 

BİR ŞEHRİN 
SANAT 
ANATOMİSİ
“Antalya’da 
Kamusal Alan; 
Heykel Sanatına 
Dair…”

yoksun eserlerin listesi oldukça uzun olacaktır. Örneğin; Kumluca’daki domates-
biber-patlıcan heykeli, Denizli’deki horoz heykeli, Isparta’daki gül heykeli, İnegöl’deki 
çatala batırılmış köfte heykeli, Kızılcahamam’daki bazlama heykeli… Bu örnekler 
artırılabilir. Antalya’da da elbette var. Örneğin; eski Stadyum önündeki banka 
oturmuş kurbağa heykelleri, bölgenin tarihi geçmişine referans olduğu düşünülerek 
özenle yaptırılmış mikrofon tutan -sözde anakronik- Romalı kadın-erkek figürleri, 
portakal heykelleri, Atatürk Parkı önüne yerleştirilmiş Türkan Saylan heykeli… Tüm 
bunlar değiştirilemez mi? Şehrimizin coğrafi, tarihi ve turistik değerine sanatsal 
anlamda da destek verecek kamusal alan heykelleri üretilemez mi? Şehrimizi 

"HAŞİM İŞCAN ELİ"
Kuzgun Acar-1975
Karaalioğlu Parkı



ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere 
büyüleyici doğanın yanı sıra Antalya’nın 
sanat yapıtları ile de ‘Merhaba’ demek 
mümkün değil mi? Elbette mümkün. 
Sanırım bu noktada yerel yönetim 
yetkililerinin gerçekleştirecekleri 
projelerde sanatçı seçimi ve yaklaşımına 
çok önem vermeleri gerekmekte. Önemli 
olan bu şehirde yaşayan uzman isimlere 
gereken değerin verilmesi, özellikle genç 
sanatçıların yetenek ve yaratıcılıklarına 
fırsat verilmesi. Keza bu kentte 
yaşayan, Akdeniz Üniversitesi ve farklı 
üniversitelerden mezun olmuş, çok iyi 
sanat eğitimleri almış fazla sayıda sanatçı 
gencimiz ve sanat profesyonellerimiz 
mevcut. 
Tüm bunlar gerçekleşirken Antalya 
Karaalioğlu Parkı’nın Türk Heykel Sanatı 
ve Antalya kültür-sanat tarihi için çok 
değerli heykellerine de değinmeden 
edemeyeceğim. Karaalioğlu Parkı’nda 
farklı dönemlere ait heykeller mevcut. 
Ama; öncelikle parkta 1975 Antalya Heykel 
Sempozyumu’nda üretilen Kuzgun Acar 
ve Mehmet Aksoy’a ait heykellerden 
söz ederek bu festivale dair kısaca bilgi 
vermek istiyorum. 1973–1977 / 1977-
1980 yılları arasında Antalya Belediye 
Başkanlığı yapan Selahattin Tonguç, 
Antalya’nın turizm ve tarım şehri 
olma potansiyeline ek olarak kültür-
sanat şehri de olabileceği düşüncesini 
benimsiyor. Sahip olduğu bu vizyon 
ile o yıllarda İstanbul’da sanatçılarla 
iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriyor, 
Kuzgun Acar’ın da üstün destekleri 
ile Antalya’da 1975 yılında bir heykel 
sempozyumu düzenlenmesine karar 
veriliyor. Sempozyum sadece heykel ile 
sınırlı kalmıyor. Parklarda açık hava 
sergileri, Türkiye’nin değerli yazarları 
tarafından organize edilen şiir ve hikâye 
yarışmaları da festival kapsamına dahil 
ediliyor.  Antalya’nın merkezden uzak 
mahallelerinden merkezine uzanan bir 
rotada traktör römorklarından bozma 
sahnelerde sokak tiyatroları gerçekleşiyor. 
Antalya merkezde yaklaşık yirmi heykel 
çalışmasının gerçekleştirildiği festival 
niteliğinde bir heykel sempozyumu 
yapılıyor.  O yıllarda heykel sanatçıları 
eserlerini meydanlarda üretiyorlar. 
Mermer bloklar Antalya merkezine halkın 
da desteği ile taşınıyor ve sanatçılar halk 
arasında mermerlerini şekillendiriyorlar.  
Belki de Antalya’da kamu ve halkın sanatçı 

Son Söz:
1975 yılında ilk kez gerçekleşen bu coşkulu kültür-sanat festivalinde üretilen 
onlarca heykel nerede? Bu festivalden bize ulaşabilen en eski tarihli heykeller 
neden bu denli bakımsızlar? Ve elbette park içerisinde var olan diğer heykeller. 
Standart bir ışıklandırma ve restorasyon süreçlerinin ardından izleyenlere 
bu öykülerle bu eserler tanıtılamaz mı? Keza; stadyum çevresi restore edilip 
düzenlendi fakat mirador çevresindeki heykeller nedense yine göz ardı edildi. 
Yazımın başında da değindiğim üzere; bir sanat kenti olma hedefi ile kamusal 
alanın gücü önemsenerek şehrin önemli merkezleri ve hatta merkez dışı 
bölgelerine sanatsal ve estetik değeri yüksek heykel yapıtları ulaştırılamaz mı? 
1975 festivali benzeri bir aidiyet ile halk ile paydaş kültür-sanat festivalleri 
gerçekleştirilmez mi? Önerdiğim festival modeli, tüm şehrin kendini ait 
hissettiği, tüm sanat disiplinlerinin yer aldığı ve estetik değeri güçlü çalışmaları 
içeren bir festival. Sokakta üreten sanatçı, sokakta izleyen ve gören izleyici…

ile kurduğu yakın temasın ilk örneklerindendir bu festival. Eğer bu hikâyeyi Selahattin 
Tonguç’tan dinlemek isterseniz 
https://saltonline.org/tr/521/konusma-orhan-taylan-ve-selahattin-tonguc 
adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu kadar önemli ve değerli bir festivalde üretilen ve bize 
ulaşan heykeller: Antalya Karaalioğlu Parkı’nda yer alan Kuzgun Acar’a ait “Haşim 
İşcan Eli” ve Mehmet Aksoy’a ait “İşçi ve Oğlu Heykeli” nam-ı diğer “Kara Ali’nin Oğlu” 
heykelidir. Umudum, bu yirmi heykelden bize ulaşan daha fazla heykelin kalmış olması. 
Mehmet Aksoy bu heykeli 1975 yılında üretirken halk kendisine model olmuştur. 
Elbette bu heykellerin üretim sürecine dair de çok öykü mevcut. Belki sadece 1975 ve 
1976 festivalleri o dönemin tanık sanatçılarının da yorumlarını alarak farklı bir yazıda 
değerlendirilmeli.

"İŞÇİ ve OĞLU" (KARAALİ'NİN OĞLU
Mehmet Aksoy-1975
Karaalioğlu Parkı
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Tüm bu tarihçe ve analize ek olarak 
Antalya kamusal alanı/heykel 
üretimi ve sanatçı sorunlarına dair; 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Hanife Neris Yüksel, Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 
Öğr. Gör. Işık Aslıhan ve Akdeniz 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümü’nden mezun olmuş pek 
çok öğrencimizi temsilen Tevfik Louis 
Akbaşlı, Figen Tek Altun, Nazım Durak, 
Ege Dömez’e de görüşlerini sordum:

Mezun Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine göre; 
1- Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyetinizin ardından kamusal 
alanda sergilenmek üzere Antalya yerel yönetimleri yada farklı 
paydaşlar ile ortak bir heykel projesi gerçekleştirdiniz mi? 
Eğer gerçekleştirdiyseniz tasarımınızın estetik normlarına bir 
müdahale oldu mu? Yaşadığınız sürece dair yorumunuz ne 
olurdu?

Doç. Dr. 
HANİFE NERİS YÜKSEL Öğr. Gör. 

IŞIK ASLIHAN

1. Evet, geçmişte 
gerek bireysel gerekse 
sempozyumlarda, 
çeşitli gruplarla heykel 
çalışmalarına katıldım. 
Eserlerim Antalya’nın farklı yerlerine yerleştirildi. Sempozyuma 
davet alırsınız ve belirlenen bir konu üzerinden tasarım 
geliştirirsiniz. Yapmış olduğum çalışmalara herhangi bir itirazda 
bulunulmadı. Olsaydı büyük ihtimalle o projeden çekilmeyi tercih 
ederdim. 
2. Nadiren. Genellikle fakülte hocalarımızın proje sunmaları 
neticesinde gerçekleşiyor.
Proje süreçlerindeki sorun bütçe yetersizliği. Genellikle yerel 
yönetimlerin sanatsal projelere ayrılmış bütçeleri çok az oluyor, 
sponsorlarla çözüm arıyorlar bunun da sürekliliği olmuyor. 
3. Sanat maddi kazanımı çok fazla olmayan bir alan, heykel traş 
olmak ise çok daha zor. Atölye kuran öğrencilerim kimi zaman yerel 
yönetimlere proje sunduklarında, bütçe yetersizlikleriyle ya da uzun 
vadeli ödemelerle karşılaşıyorlar. Bu durum ister istemez onları yerel 
yönetimlerden uzak durmaya itiyor.
4. Kimlik, bir şehrin kimliği olmalı. Dünyada ünlü şehirlere 
baktığınızda hepsinin kendine ait kimlikleri olduğunu görürsünüz. 
Mimarisi ile peyzajıyla, heykelleri ile özgündür. Şehri her yerde 
rastladığımız taklit, konfeksiyon heykellerle doldurursanız, 
doğasını korumazsanız, estetikten uzak kimliksiz sıradan bir 
şehir oluşturursunuz. Tüm bunlar Antalya’nın bütünü için geçerli 
problemler.

1- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Konyaaltı Belediyesi, Manavgat 
Belediyesi ve Alanya Belediyeleri 
ile heykel projeleri gerçekleştirdim. Sempozyum ve çalıştay olarak 
gerçekleştirilen bu etkinliklerde, tasarımlarıma herhangi bir 
müdahale olmadı. Antalya'da kamusal alana yerleştirilmiş beş adet 
heykel çalışmam mevcut.
2- Manavgat Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi ile ortaklaşa Taş 
Heykel sempozyumları ve Kar Heykel çalıştayları düzenledik. Ulusal 
ve uluslararası olarak gerçekleştirilen bu etkinlikler için beyan 
edilebilecek en önemli sorun geleneksel olma yolunda ilerlerken 
devamlılığının sağlanamamasıdır.
3- Kamusal alan otoriteleri heykel ya da anıt yapımında gençlere 
fırsat vermemektedir. Daha çok bireysel ilişkilerin devreye girdiği 
bu iletişim ağı düşünüldüğünde, mezunlarımızın pek çoğu bu 
platformda kendilerine yer bulamamaktadır.
4- Bana göre Antalya Kamusal alan düzenlemelerinde sanat 
ikinci plana atılmakta ve yanlış uygulamalarla sanat adına 
olumsuzlukların yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda; Antalya’ 
da bu türden bir kimliğin oluşabilmesi ve biçim değiştirerek 
sürekli parçalanıp büyüyen Antalya’nın savunmasız kalan kamusal 
alanların canlandırılabilmesi için, tüm kentlilerce paylaşılan yaşam 
alanlarının kapsamlı ve çok yönlü biçimde yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Sanat eserleriyle zenginleşmiş yeni düzenlemelerin 
ve kamusal alan odaklı sağlıklı kentsel planlamaların yapılması 
zorunluluktur. Bugün kamusal alanları yeniden sorgulayan ve 
sanatın/heykelin kamusal alanla kurduğu çok boyutlu ilişkiyi tartışan 
eğitimci olarak bizlerin ve yetiştirdiğimiz öğrencilerin, bu alanlarda 
yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri olanaklara sahip olmak en büyük 
beklentilerden birini oluşturmaktadır.

Akademisyenlere göre;
1- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün 
akademisyenleri olarak yıllardır gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla ulusal-uluslararası 
platformlarda da tanınıyorsunuz. Bu kariyer çizginiz düşünüldüğünde kamusal 
alanda sergilenmek üzere Antalya yerel yönetimleri veya ortak paydaşlarla ortak bir 
heykel projesi gerçekleştirdiniz mi? Eğer gerçekleştirdiyseniz tasarımınızın estetik 
normlarına bir müdahale oldu mu? Yaşadığınız sürece dair yorumunuz ne olurdu?
2- Antalya’da var olan yerel yönetimler vb özellikle kamusal alanda gerçekleşecek 
projeler için  heykel bölümü ile işbirliği talebinde bulunuyorlar mı? Eğer 
bulunuyorlarsa bu işbirliği sürecinde yaşanılan en önemli sorunlar nelerdir? 
3- Heykel mezunu öğrencilerimizin Antalya’da kamusal alanda yeterince var 
olamamalarının sebepleri size göre nedir?
4- Size göre Antalya şehrinin kamusal alanındaki en önemli estetik problem nedir?

2- Mezuniyetin ardından Antalya’da kamusal alanda bir proje 
gerçekleştirmeniz mümkün olmadıysa çok boyutlu bir bakış açısı 
içerisinde paydaş olmamanızı neye bağlarsınız? Farklı ifadeyle 
heykel sanatçıları Antalya’da kamusal alanda neden yeterince var 
olamıyorlar?
3- Size göre Antalya şehrinin kamusal alanındaki en önemli estetik 
problem nedir? 



TEVFİK LOUİS AKBAŞLI
FİGEN TEK ALTUN

EGE DÖMEZ

NAZIM DURAK

1- 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi mezunlarından Nazım 
Durak, İsa Yılmaz ortaklığında Mono Heykel stüdyosunu kurduk. 
Stüdyomuzda özel firmalar ortaklığında birçok kamusal alanlara 
projeler gerçekleştirdik. DNA Mimarlık - 25. yıl heykeli (Antalya-Lara), 
Topçu inşaat binası - Strüktür yapı heykeli (Antalya-Muratpaşa), Mall 
of Antalya - Beta balık heykelleri (Antalya-Kepez).  Ortada bir alıcı 
olmasından dolayı, alıcının beğenisi ya da heykelin mekâna hizmeti 
konusunda istekler, tasarımı şekillendirebilmektedir. Bir ürünü elde 
edebilmek için para unsuru dahil oluyor ise her zaman arz talep 
gündemi oluşabiliyor.
 2- Kamusal heykelin özgünlüğünden ziyade endüstriyel alana 
yönlenmesi, heykeltıraşların kamusal alanlarda görünürlüğünü 
azaltmıştır. Tasarımın göz ardı edildiği, ekonomik sebeplerin ön 
plana çıkarıldığı niteliksiz heykeller kamusal sanatın en büyük 
problemidir. 
3- Şehir planlamasında doğa ve sanatı hiçe sayarak betonu bol deniz 
manzarası az bir Antalya’mız inşa edilmiştir. Yerel yönetimlerin 
gerçekleştirdikleri şehir bölge planlama süreçlerinde sanatçılarla, 
mimarları ve mühendisleri birleştiren bakış açılara sahip olmaları 
ve yeni bir vizyon bakış açısı oluşturmaları bu estetik kaostan 
kurtulmamızı sağlayacaktır.

1- Sempozyum dahilinde kamusal alan taş heykel çalışmalarım 
oluyor. Katıldığım sempozyumlarda kendimi şanslı hissediyorum. 
Çünkü ne seçilen tasarımlarımda ne de yontu sürecinde hiçbir 
müdahale ile karşılaşmadan hissettiğim gibi çalışma olanağını 
buluyorum. Antalya kamusal alanında bir heykel çalışmam mevcut 
değil.
2- Şehirleşme ve diğer alanlarda olduğu gibi kısa vadeli çözümler 
ve sanata verilen değerin hala yeterli seviyede olmaması en büyük 
sebep bence. Bu sebepler, tüm sanat dallarında olduğu gibi zorlu 
eğitim süreçlerinden geçen biz heykeltıraşların da kamusal alanlarda 
daha çok varlık göstermemizi sınırlıyor. Umuyorum içinde yetkin 
bir üniversitesi ve birçok heykeltıraşı barındıran bu şehir,bizlerin 
katkısını daha çok önemser.
3- En büyük eksiklik planlama. Şehirlerin de insanlar gibi 
karakterleri vardır. Bu karakterleri bozmadan, daha uzun vadeli 
düşünerek geleceğe yönelik şekilde bu planların yapılması gerekiyor.
Gitgide sanattan ve estetik kaygılardan uzaklaşan bizler için 
gelecek yüzyıllara kendimizi anlatacak daha fazla nitelikli eserler 
bırakmalıyız.

1. Konvansiyonel bir şekilde kurduğumuz “Mono Heykel” 
stüdyomuzda özel firmalar ortaklığında kamusal alanlar için pek çok 
proje gerçekleştirdik. Bu heykelleri tasarlarken mekânın dinamikleri 
ve ticari alanların sahiplerinin istekleri, heykellerin tasarım sürecine 
dahil olmalarına sebep olmakta, Bu dahil olma durumu tasarım 
aşamasındaki işlerinizin bir parça da olsa sizden uzaklaşmasına 
neden olur.
2. Ayrım yapmaksızın, hangi yönetim olursa olsun kamusal alan da 
“heykel” denildiğinde akla tamamen maddi kaygılar üzerine yapılmış 
figüratif polyester heykeller gelir. Bu durum, heykel sanatında form 
arayışı ve bir estetik prensipleri olan kişilerin görünür olmasını 
azaltıyor. Ne de olsa benim tasarlayacağım heykel, ne bir dinozor 
ne de elinde gazete tutarak oturan antik dönem kıyafetleri giyinmiş 
insan figürleri olacak.!!
3. Şehrin kimliğini ziyaretçilere hatta burada yaşayanlara bile 
hissettiremeyen en önemli unsurlar; parklar ve sivil mimari 
yapılardır. (Bir binanın çatısına çıkıp, fotoğraf çekip altına sosyal 
medyada Mersin’den ya da sıcak bir şehrin ismiyle selamlar desem 
sanırım çoğu insan inanır.) Ne de olsa şehri yansıtan bir mimari veya 
kamusal alanımız yok, Antalya’ya özgü bir alanımız, kamusal alan 
kimliğimiz yok.

1- Mezuniyetimin ardından heykel sempozyumlarına katıldım. 
Antalya kamusal alanında sergilenen kamusal bir heykelim mevcut 
değildir.
2- Heykel sanatçılarının kamusal alanda görünürlüğünün az 
olmasının başlıca sebeplerinden biri, sunulan olanakların yetersiz 
olmasıdır. Aynı zamanda yapılacak projeler öncesi coğrafyayı tanıma 
ve anlama, büyük önem arz etmektedir. Sanatsal projelerin kentsel 
tasarım süreci ile bir bütünlük halinde olması gerekir. 
3- Antalya şehrinin kamusal alandaki en büyük estetik problemi 
kenti oluşturan ögeler ile yapılan heykellerin birbirleri ile uyumsuz 
olmasıdır. Yapılan başarılı heykel örneklerin dışında kentsel 
imgeleme sahip olmayan diğer örnekler, mekanların da estetik 
kalitesini azaltmaktadır.
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“Hiçbir virüs, alınan önlemlerden daha güçlü 
değildir” diyen uzmanlara göre, güvenli tatil 
için birinci şart tatil yapacak kişilerin yeni 
normallere titizlikle uyması... 
Uzmanların ortak görüşü, “Uçuş, transfer, otel, 
restoran, kafe, plaj, havuz gibi ortamlarda 
kalabalıklaşmama, sosyal mesafeyi koruma, 
gerekli yerlerde maske kullanma gibi 
koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa 
tatil sorun olmayacaktır” şeklinde. 

Uzmanlar, güvenli tatil için şu detaylara 
dikkat edilmesini öneriyor: 
● Tatil yapacağınız otelin, tatil köyünün ya da 
butik işletmenin koronavirüs sertifikasının 
olup olmadığını araştırın. İşletmenin, 
kuralları titizlikle uygulayıp uygulamadığını 
gözlemleyin. 
● Mümkünse küçük gruplar halinde mavi 
tur, karavan turları yapın. Oda sayısı yüksek 
tesisler yerine en fazla 10-15 odalı, hijyen 
açısından güvenilir, bahçesi olan tesisleri 
tercih edin.  
● Tatile otobüs, uçak yerine kendi aracınız ya 
da kiralayacağınız araçlarla gidin. Bu sayede 
merkez dışında, daha sakin, daha uygun fiyatlı 
tesislerde de konaklama imkânınız olacaktır. 
● Kalabalık ortamlarda mayoyla da olsa maske 
takın.  
● Deniz-havuz suyundan çok sosyal mesafenin 
bozulmasından korkun. 
● Her fırsatta duş almaya özen gösterin. 

Okullar kapandı, sınavlar bitti. 
Artık tatil zamanı... Aylardır evlere 
kapanmaktan bıkan herkesin aklındaki 
soru; “Covid-19 pandemisinde nasıl 
güvenli tatil yaparız?”… 
Lüks oteller, tatil köyleri, butik 
işletmeler, her türlü tedbirlerin alındığı 
villa seçenekleri sunuyorlar ama 
fiyatları dudak uçuklatan bu seçenekler 
kaç kişiye hitap ediyor? 
Aralarında tatil-seyahat sitelerinin de 
bulunduğu 500’ü aşkın dijital mağazayı 
tek çatı altında toplayan Avantajix.
com, güvenli, aynı zamanda da 
uygun fiyatlı tatil için neler yapılması 
gerektiğini uzmanlara sordu. 

PANDEMİDE 
GÜVENLİ VE UYGUN 
FİYATLI TATİL 
NASIL YAPILIR?

Pandemide uygun fiyatlı 
tatil için 4 öneri 
Avantajix.com’un kurucu 
ortağı Güçlü Kayral, pandemi 
dolayısıyla fiyatların çok 
değişken olduğuna dikkati 
çekerek uygun fiyatlı tatil için 
şu önerilerde bulundu: 

Tatilinizi internetten satın alın: En uygun fiyatlı tatile internetten ulaşmak mümkün. 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, online tatilin cirosu 30 
milyar TL’yi aştı. Birçok tatil sitesi çok ciddi kampanyalar düzenliyor. İnternette her şeyi 
rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden 
ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama 
imkanına sahip olmak sizin elinizde.   

Son dakika fırsatlarını, fırsat sitelerini takip edin: Pandemi dolayısıyla tüm 
tatil programları alt üst olduğundan kimse erken rezervasyon yapamadı. Fırsat siteleri 
aracılığıyla odalarını satan oteller ya da online satış yapan acentelerin son dakika 
indirimleri, çoğu zaman erken rezervasyonu aratmaz. Avantajix.com gibi para iadeli 
alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Son dakika, fırsat 
sitelerinden tatil satın alsanız bile, bu sitelere para iadeli siteler üzerinden gitmeniz, ekstra 
nakit para kazanma imkânı sağlayacaktır.  Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya 
da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirisiniz. 

Ulaşım dahil seçeneğini tercih edin: Tatile zorunluluktan dolayı hava yoluyla gitmek 
zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneği sunuluyorsa mutlaka değerlendirin. Aynı otele bir 
başka acente daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, 
tercihinizi otel+ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın.  

Mutlaka karşılaştırma yapın: Oteller acentelerle ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, 
otel fiyatları acenteler arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak 
acenteler arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Ayrıca, oteller de online 
rezervasyon yaptığından acente fiyatı ile otelin kendi fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.
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AYLİN AYAZ YILMAZ
ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhaba,  
Elimde Jochen Mai’nin “Süt Almaya 
Çıktım Ama Eve Bir Bisikletle 
Döndüm” kitabı var. Daha 
başındayım ama şöyle bir başlangıç 
var kitapta: “Hayat, kararlardan 
ibarettir!” Zamanında Pipi ‘Uzun 
Çorap’ şarkısında da söylemişti: 
“Dünyayı kendi istediğim gibi 
şekillendireceğim”…

BU DÜNYA 
DÜZENİNİ 
KİM 
SEÇİYOR?

Bu durum her zaman mümkün olmuyor tabii. İnsan kendi 
gerçekliklerini yaratmakta oldukça usta ama dünyanın 
düzeni çok acımasız. Manipülasyonun boyutunun ne 
düzeyde olduğunu, İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden iki 
psikolog Lars Hall ile Petter Johansson yaptıkları deneyle 
gözler önüne seriyor. Farz edelim ki olasılıkları yüksek 
olan iki kişi arasından seçim yaptınız. Bunun sonucunda 
da seçmediğiniz kişi ile eşleştirildiniz. Bunu fark eder 
miydiniz? Hall ve Johansson bu durumu Seçim Körlüğü 
olarak tanımlıyor. Peki, bu kadar girişten sonra tanıtmak 
istediğim iki filme gelelim. 
 
Bu ay 2 tane, bambaşka kıtaların, neredeyse aynı olayların 
anlatıldığı, konuları gerçek hikayelere dayanan filmlerini 
tanıtacağım. İlki, “Beasts of No Nation”. Afrika’nın biraz 
kuzeyini, biraz da güneyini gezme fırsatım oldu, her 
seferinde, aynı duyguları yaşattı bana, şahane doğa, iyi 
kalpli, naif insanlar ama gizli bir el tarafından ağır bir 
sömürünün izleri! Hele de Tanzanya’ya gidişimizde, bu 
duygu daha da ağır ele geçirmişti beni/bizi! Film Gana’da 
çekilmiş, halkın çıkarlarını korumak amacıyla başlamamış 
ama öyle bir hisle yapıldığı söylenen, kazananı siyah 
insanların kesinkes olmadığı bir savaş ve savaşın ağır 
faturasını ödeyen çocuklar! Idris Elba çok iyi! Başroldeki, 
çocuk Agu’ya can veren oyuncu Abraham Attah’ı farklı 
yapımlarda da izlemeliyiz, hem sevimli, hem de başarılı… 
 
Yine ağır faturayı sivillerin, çocukların ödediği bir başka, 
saçma nedenlerle başlamış, gizli/kirli ellerin kazandığı 
bir savaşı, gerçek kişilerin gözlerinden anlatan bir savaş 
filmi, “First They Killed My Father”! Yer, Kamboçya/
Vietnam! Filmleri formüllerin üzerine oturtsak, farklı 
coğrafyalar, birebir aynı hikayeler! Angelina Jolie’nin 
hayatımı değiştiren topraklar ve onu dönüştüren ilk 
Kamboçyalı oğlunun ülkesine hediyemdir dediği bir 
film! Ekşi Sözlük'teki bu yorumu çok beğendim, direkt 
paylaşıyorum; “Açıkçası bu filmde bir Amerikalının 
soğuk savaş dönemine ait anti-komünist üslubuyla 
karşılaşacağımı tahmin ediyordum… Angelina Jolie’nin 
gerçekçi yaklaşımı beni şaşırttı. Gerek filmin başında 
gerekse de sonunda Nixon politikaları eleştirilip Amerikan 
hava saldırılarında 250.000 Kamboçyalının katledildiği 
gerçeği atlanmamış… Kızıl Kmer kamplarında dekor 
olarak görünen Lenin, Stalin posterleri dışında da 
herhangi bir ideolojik amaç güden Hollywoodvari anti-
propogandaya rastlamadım. Acemi rehberler tarafından 
anlatılan, hamile kadınların ve bebeklerin Kızıl Kmer 
tarafından öldürüldüğü gibi abartılmış hikayelere 
yer verilmemesi de sevindiriciydi. Ayrıca Kızıl Kmer 
zulmünden kaçan Kamboçyalıları canı pahasına koruyan 
Vietnam ordusu da filmde atlanmamıştı.
 
Angelina Jolie, Kamboçya’nın kendisi için bir uyanış 
olduğunu açıklıyor. Kim bilir belki de ülkesi Amerika’nın 
Kızıl Kmer’i soğuk savaş döneminde Sovyetler ve 
Vietnam’a karşı nasıl piyon olarak kullandığı, Pentagon’un 
pol pot’a senelik 15 milyon dolar ödenek ayırdığı, İngiliz 
özel timlerinin Kızıl Kmerleri kara mayınları konusunda 
eğittiği ve barış elçisi olduğu Birleşmiş Milletler’in 1991 
senesine kadar Kızıl Kmer’in meclisteki koltuğunu 
koruduğunu öğrenmenin bu uyanışta katkısı olmuştur.”

 
İşte “Bu dünya düzenini biz seçmiyoruz” diyoruz, tüm sivil 
toplum örgütleri olarak “Kadın hakları, çocuk hakları, yerele 
övgü” diyoruz ya; belki de biz seçiyoruz, belki de çoğu zaman 
yanıldığımızın farkında değiliz, doğru olduğuna ikna oluyoruz. 
Hani yazımın başında bahsettiklerim... “Bize çok uzaksa, sorun 
değil” demiş olabilir miyiz? Özendiğimiz her şey için dünyayı 
yaşanmaz bir hale getirdiğimizin farkında mıyız? Restaurants On 
the Edge diye bir program izliyorum, program dünyanın farklı 
ülkelerinde işleri yolunda gitmeyen restoranlara gidip menü, 
dekorasyon, PR önerileri veriyorlar ve hep lokale özendiriyorlar. 
Siz yerel müşteriyi çekerseniz herkes gelir diyorlar. Bayılıyorum 
bu mantığa. Evet, savaşlar ancak azla yetinmeyi bilip, çevremizle 
yetindiğimiz zaman, kocaman bir aile olmanın önemini anlayan 
gerçek dostluklarla biter. Ben bu ay yönetmenlere övgü ile 
bitiriyorum yazımı. Bayramınızı kutlarım. Daha kardeşçe, daha 
olgun günler, bayramlar kutlamamız dileğimle. Sevgiler…
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Uzm. Dr. ÇAĞNUR ÖZCANLI
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Saç
Dökülmesi

Saç dökülmesi çoğu zaman kozmetik bir 
problem gibi değerlendirilmesine rağmen 
altta yatan birçok sağlık probleminin belirtisi 
olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloji 
doktoru tarafından değerlendirilmeli; yapılan 
ayrıntılı muayene ve testlerle altta yatan 
sebep araştırılmalıdır.

Saç dökülmesi kadın ve erkeklerde 
sık görülen bir şikayettir. Normal 
şartlarda, kişide saçların % 85’i 
büyüme evresinde % 15’i ise 
dinlenme evresindedir. Dinlenme 
evresindeki saçlar doğal yolla 
dökülür ve yerini yeni büyüyen saçlar 
alır. Günlük 100 tel üzerinde saç 
dökülmesi varsa bu normal değildir.
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Kuşkavağı Mah. 563. Sk. 
Arden Plaza No: 2/7 Kat: 4 
Konyaaltı/ANTALYA

0 242 229 71 70

cagnur@cagnurozcanli.com

www.cagnurozcanli.com

Saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. 
Bunlar;
• Kansızlık (Demir eksikliği)
• Protein eksikliğine yol açan katı diyetler
• Yüksek ateş
• Ciddi ameliyatlar
• Akut veya kronik sistemik hastalıklara (frengi, 
bağ dokusu hastalıkları, inflamatuvar bağırsak 
hastalıkları, lenfoproliferatif hastalıklara, 
diyabet)
• Vitamin ve mineral eksiklikleri
• İlaçlar (kan sulandırıcılar, kemoterapi ilaçları, 
antidepresanlar, bazı tansiyon ilaçları, A 
vitamini, interferon, immunglobinler, altın, 
sulfasalazin…)
• Hormonal sebepler (Tiroid bezinin az ya da 
çok çalışması, gebelik, yaşlılık, androgenetik 
[erkek tipi] saç dökülmesi)
• Genetik faktörler
• Psikojenik stres

Saç dökülmesi şiddetini belirlemek için doktor 
tarafından çekme testi yapılabilir. Gerekirse 
trigogram adı verilen test ile mikroskopta 
saç kökleri incelenir. Androgenetik (erkek 
tipi) saç dökülmesi, düşünüldüğünde ise 
saçların yoğunluğu, çapı ve yeni çıkan saçların 
değerlendirilmesini sağlayan dermatoskopik 
muayene yöntemi yapılır. Muayene sonrasında 
dökülme nedenlerini saptamaya yönelik kan 
testleri istenebilir.

Saç dökülmesini tetikleyen sebep saptanırsa 
bunun tedavi edilmesi saç dökülmesinin 
giderilmesinde ana hedeftir. Ayrıca saçlı deride 
kan dolaşımını arttıran, hormonal mekanizmayı 
kıran losyon ve spreyler, saç yapısına destek 
olan gıda takviyeleri kapsül ve tabletler 
kullanılabilir.  Saçlı deri mezoterapisi ve PRP’si 
de saç dökülmesinde etkili çözümler sunan 
tedavi seçenekleridir. Bu işlemler sonucunda 
saç dökülmesinde azalma, saç kalınlığında, 
uzama hızı ve kalitesinde artış sağlanır. 

Saç dökülmesi sadece kozmetik bir problem 
değildir. Dermatoloji doktoru tarafından her 
yönü ile ele alınıp araştırılmalı ve sonuca 
yönelik tedavi planlanmalıdır.
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www.tolgatemel.com
Dr. TOLGA TEMEL

Aromaterapi

Günlük hayatta sürekli temas içinde 
olduğumuz ve kullandığımız kokuların ve 
yağların iyileştirici gücünü çok bilmeyiz. 
Kullandığımız parfümler, mağazalardaki 
kokular, baharatlarımızın kokuları gibi 
bir çok koku ve yağ ile aslında fark etmeden 
günlük hayatımızda aromaterapi ile iç içeyiz. 

Bütüncül tedavi yaklaşımının önemli tedavi araçlarından 
biri olan aromaterapi, aslında fitoterapinin bir parçası olarak 
çok çeşitli şekillerde ve çeşitli yollarla iyileşme, iyi hissetme ve 
güzellik alanlarında insanlık tarihi boyunca kullanılagelmiş. 
Günümüzde de holistik tedavi, planımızın içinde gittikçe artan güçlü 
yanlarını keşfettikçe doğaya hayranlımızı artırarak neredeyse tüm 
hastalarımızda tedavilerimizin bir parçası haline geldi. 

Aromaterapi ya da ‘Tıbbi Aromaterapi’; bitkilerin yaprağı, kökü ve 
çiçeğinden damıtma, yani distilasyon tekniği ile çok yoğun olarak 
elde edilen uçucu yağ özlerini kullanarak ya da doğrudan yine 
bitkilerden elde edilen taşıyıcı yağlarla birilikte kullanılabiliyor.  
Burada belirtmek isterim ki; ülkemiz bitkisel çeşitlilik açısından 
oldukça zengin. Bu zenginlik üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölge 
olmasından, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında 
köprü olmasından, pek çok cins ve seksiyonun orjin ve farklılaşım 
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zengin florada çok 
sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi de bünyesinde barındırmakla 
kalmayıp aynı zamanda pek çoğunda gen merkezi konumundadır.  

Tıp biliminin kurucuları tarafından 
keşfedilmiş ve literatüre geçmiş oldukça 

eski bir tıbbi yöntem olan aromaterapi, 
kullanılan yağın esansına veya yağ 

karışımına göre çeşitli fiziksel ve ruhsal 
faydalar sağlar. Bazı yağlar ve doz aşımları yan 

etkilere yol açabileceğinden ve sağlığımızı olumsuz 
etkileyebileceğinden bu tekniğin aromaterapi konusunda 

eğitim almış doktorlar tarafından uygun görüldüğü takdirde 
bilinçli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ciltten çok hızlı emilen, koklama yoluyla merkezi sinir sistemine 
çok hızlı ulaşan bu doğal yağların güçlü ve hızlı etkileri ile kronik 
hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, ruhsal hastalıklardan 
kozmetik alana kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır. 
Aromaterapide kullanılan yağlar anti-aging, doku onarıcı, analjezik, 
anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar, anksiyolitik, doku ve damarları 
sıklaştırıcı, yatıştırıcı, spazm çözücü ve idrar söktürücü ve daha 
sayılacak birçok tıbbi etkileri yağların tek başlarına veya özel 
karışım ve oranlarla bilimsel çalışmalarla belirlenen dozlarla 
kullanılmaktadır. Uluslararası tıbbi literatürde oldukça çok 
yayının olduğu bu alanda, ülkemizde de artık çalışmalar yapılarak 
aromaterapinin önemi gittikçe artmaktadır. 

Ayrıca bu yağlar sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, 
menstrüel ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 
duygu-durum bozuklukları, dolaşım problemleri, solunum yolu 
enfeksiyonları ve yaralar dahil olmak üzere çok çeşitli belirtileri ve 
durumları tedavi etmek için kullanılabilir.
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Aroma terapi çocuklarda da birçok durumda güvenle 
kullanılabilmektedir. Güneş koruyucu, gaz, kabızlık, 
pişik, cilt sorunları egzama, dermatit, sivilce, uçuk 
siğil, alerjiler, dikkat eksikliği, uyku sorunları, soğuk 
algınlığı, öksürük, haşerelerin uzaklaştırılması gibi 
erişkinlerde de kullanılan birçok alanda çocuklarda 
da kullanılmaktadır. Burada iki nokta çok önemli: 
Kullanılan yağın kimyasal olarak temiz, organik bir 
yağ olması ve mutlaka bu konuda eğitimli bir doktor 
tarafından tedavinin planlanıp yürütülmesi…

Biz kliniğimizde burada saydığım tüm alanlarda 
ve daha birçok alanda bazen tek başına, bazen 
diğer bütüncül tedavilere ek olarak tıbbi organik 
aromaterapiyi kullanıyoruz. Özellikle cilt sorunları 
ve anti-aging’de yaptığımız işlemlere destek olarak 
sonuçlarımızın etkinliğini artırdığını her seferinde 
görüyoruz. Yine bütüncül tedavilerde metabolik 
hastalıklardan, sindirim sistemi sorunları, ülser ve 
barsak problemlerine, allerjik sorunlara, anksiyete, 
depresyon, uyku bozukluğu gibi psikiyatrik kökenli 
sorunlara kadar birçok alanda tedavilerimize 
aromaterapiyi ekleyerek hem daha hızlı sonuç alıyoruz 
hem de iyileşme süreci daha konforlu oluyor.

Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince 
yararlanmıyoruz. Bir yerlerden başlamanız için sizlere 
günlük olarak kullanabileceğimiz birkaç yağ ve karışım 
önereceğim.

Sevgiyle ve doğayla kalın…

Güneşlenme sonrası cilt bakımı için, hücre 
yenileyici ve doku onarıcı, yatıştırıcı: 
20 ml Aynısefa yağı
10 ml Aleovera jel
10 damla tıbbi lavanta 
Güneş sonrası temizlenmiş cildinize yavaşça yedirin.
 
Bronzlaşmak için;
Avokado yağına 2 ya da 4 damla (istediğiniz bronzluk 
için) havuç yağı güneşin zararlı etkilerinden korurken 
tamamen doğal bir bronzlaştırıcı olur.

İnce Kırışıklık ve Göz Çevresi Bakımı: 
20 damla Ölmezçiçek yağı, 50 ml Kayısı Çekirdeği yağı 
içine karıştırılır. Hazırlanan karışım, göz çevresindeki 
kazayağı bölgesine akşam veya sabah/akşam uygulanır.

Uçuk (Herpes Labialis):
Uçuk yeni çıktığında; tek başına çay ağacı yağı günde 
5-6 kez bir iki saat arayla uygulanırsa genelde tek 
başına aynı gün uçuğu iyileştirir. Daha dirençli 
vakalarda 
15 damla Ravintsara, 15 damla Tea Tree, 15 damla 
Kayeput karışımı, yine günde 4 kez uygulanabilir.

Günlük kullanım için özel karışımlar

NOT: Erkekler için hazırlanacak formülasyonda, Biberiye 
Verbenon tip (Verbenone Rosemary) uçucu yağı yerine, Kekik 
Linalol tip (Linalol Thyme) tercih edilmelidir. 

Hazırlanışı: Kadınlar için; uçucu yağ karışımı (Toplam 11 damla) 20 ml 
Çuha Çiçeği-Evening Primrose-(Latince: Oenothera biennis) sabit yağı içine 
damlatılarak hazırlanır. 

Erkekler için hazırlanacak formülasyonda Biberiye uçucu yağı yerine Kekik 
-Linalol tip (Linalol Thyme) tercihi uygundur. Sabit yağ olarak ise aynı 
miktarda Argan kullanılır.

Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 76/A 31102 Muratpaşa/ANTALYA

0 242 324 21 21 / 0 532 234 84 27 drtolgatemel

Ayak Mantarı:
1 ml Tea tree, 25 ml Tatlı Badem Yağı ile hazırlanan karışım ayağa masaj 
yaparak uygulanır. Her gün 1 ya da 2 kez yeterlidir. 

Saç Dökülmesi (Kadınlarda): 
3 damla Atlas Sediri, 
3 damla Tıbbi Lavanta (Fine Lavender) 
3 damla Biberiye (Verbenon tip) 
2 damla Ylang Ylang 
Toplam: 11 damla 
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Koronavirüs döneminde evlerin 
hijyenini sağlamak herkes için öncelikli 
konuların başında geliyor. Bu dönemde 
evdeki eşyaları temizlerken özellikle 
elektronik cihazlar konusunda dikkat 
edilmesi gereken noktalar bulunuyor. 
Televizyonları temizlerken görüntü kalitesi 
ve hijyenini sağlamak için bazı adımların 
takip edilmesi önem taşıyor.

Türkiye’de evlerin temizliği her zaman ön 
planda gelen konulardan biri olmuştur. Bütün 
dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile 
birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir 
konu haline geldi. Evlerdeki eşyalar dikkatle 
temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de 
püf noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında 
ise televizyonlar geliyor. Televizyon temizliği 
yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları 
Samsung tarafından kullanıcılar için derlendi. 

Televizyonunuzu temizlerken 
gözden kaçırılmaması gereken noktalar

Televizyon temizlenirken gözden kaçırılmaması gereken 
noktalar 
Televizyonları temizlerken hem çerçevenin hem de ekranın genel temizliği 
için yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor. Görüntü 
kalitesi ve TV’lerin hijyenini artırmak için aşağıdaki adımları takip 
edebilirsiniz:

● Televizyonunuzu temizlerken kesinlikle, balmumu ya da kimyasal 
maddeler kullanmamalısınız.
● Televizyonun gövdesini ya da ekranın yüzeyini temizlerken hafif 
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
● Temizleyiciyi direkt olarak ürünün yüzeyine sıkmayın. Aksi halde 
televizyonun yapısında solma ve bozulma, ekranın yüzeyinde de soyulma 
meydana gelebilir.
● Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak ve sadece bir monitör temizleyicisi 
ile temizleyin. Eğer TV temizleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız 
gerekirse su ile 1/10 oranında seyreltin.
● Ürünü temizlerken mutlaka fişini çekin. Aksi halde elektrik şoku veya 
yangın meydana gelebilir.
● Ürünü temizlerken, elektrik kablosunu çekin ve kuru bir bezle yavaşça 
temizleyin.
● Ürünün gövdesi kolayca çizilebildiğinden, sadece belirtilen türde bezler 
kullanın.
● TV temizliği için talimatlarda belirtilmediği sürece su kullanmamaya özen 
gösterin.
● Eğer talimatlarda belirtiliyorsa ürünü temizlerken suyu doğrudan ürünün 
ana gövdesinin üzerine spreyle sıkmayın.
● Ürünün içine su girmediğinden ve ürünün ıslak kalmadığından emin 
olun.



SELİN GÜNSEV
Profesyonel Koç ve Eğitmen

ALIŞKANLIKLARIMIZ 
VE BİZ
Alışkanlıklarımız çoğunlukla hayatımızı 
kolaylaştıran, sürekli karar vermek zorunda 
kaldığımız günler içinde, düşünmeden 
kendiliğinden ilerlememizi sağlayan 
yardımcılarımız…

Bir ya da birkaç kez deneyip sonucundan memnun kaldığımız davranışlarımızı 
yapmaya devam ederiz, böylece yeni bir alışkanlık ediniriz.

Alışkanlık edindiklerimiz bir dönem, bir süreliğine ya da hayat boyu bize iyi 
gelebilir. Zaten hayat boyu iyi geliyorsa her şey yolunda demek…
Peki, iyi gelmiyorsa ne yaparız?

Bir dönem bize iyi gelen ancak değişen hayatımız, değişen bakış açımız, ortamımız, 
belki yaşımız, konumumuz, şartlarımız ile artık bize hitap etmeyen pek çok 
alışkanlığımız olabilir.
Bazen eski alışkanlıklar eski dostlar gibi görünse de, bize en büyük zararı veriyor 
olabilirler.

Alışkanlıklarımızı sorgulamaya ne dersiniz?
Bize iyi gelip gelmediğini, olmak istediğimiz insan ile aramızda engel olup 
olmadığına baktığımızda vedalaşmak istediğimiz alışkanlıklarımız çıkabilir.
Bir alışkanlık ile vedalaşmanın en iyi yolu yerine yenisini planlamaktır.

Eski alışkanlıklarımızın otoyol olduğunu düşünürsek yeni alışkanlıklarımız 
patikalarımızdır.
Denedikçe, tekrar ettikçe güçlenir ve kolaylaşır.

Yeni alışkanlıklar için ilk adım farkındalık, neye ihtiyacımız olduğunu ve bunu ne 
kadar istediğimizi tespit ederek başlayabiliriz.
Sonrasında ise Niyet…
Yola çıkarken bunu neden istediğimizi kendimize hatırlatacak, unuttuğumuz 
anlarda haritaya yeniden bakmak gibi, yolumuzu netleştirmek için niyet ederiz.

Diğer adımlar için işinize yarayabilecek minik ipuçları ise:

Kolay ile başlayın…
Başlangıçta her gün sadece 5 dakikanızı ayırarak başlayın. Önemli olan ne 
uzunlukta yaptığınız değil, her gün kararlılıkla tekrar etmeniz.

Hatalara izin verin…
Alışık olmadığınız yeni bir düzen içinde olduğunuzda hata yapabileceğinizi, 
unutabileceğinizi anlayışla ve şefkatle kendinize hatırlatın.
Önemli olan hata yapmanız değil, kaldığınız yerden devam edebilmeniz.

Kendinize karşı sabırlı olun…
Yürümeyi ilk denemenizde öğrenmediniz, bisiklete binmeyi de, yüzmeyi de...
Denedikçe kolaylaşacak. Öğrenmeye ve sürece değer verin.
Dünyanız bir günde değişmiyor, kendinize ve sürece güvenin.

\\ CITYKÖŞE
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Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. HALİL İBRAHİM KAYA

Göz
saglıgımızı) )

NASIL KORURUZ?

PANDEMİ SÜRECİNDE
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Online evden çalışma, online eğitim, online toplantılar, dijital ekran karşısında geçirdiğimiz teknoloji bağımlı uzun 
saatler, gözlerde batma, yanma, yorgunluk, bulanık görme ve en çok da göz yorgunluğuna yol açmaktadır.

Kapalı ve klimalı ortamlarda bilgisayar, tablet, telefon gibi dijital ekran karşısında geçirilen zaman en çok göz 
kuruluğu sendromuna neden olur. Buradaki tehlike bu cihazlardan yayılan mavi ışıktır. Bu ışık düşük dalga 
boyuna sahip yüksek enerjili ışıktır. Diğer dalga boylarına nazaran daha fazla titreşim yayar bu da görüş 
netliğinizi etkiler. Göz yorgunluğu, kızarıklık ve göz kuruluğu gibi rahatsızlıklara yol açar.

Covid-19 pandemisinde tüm 
dünya çok önemli bir sınavdan 
geçmektedir. İnsanoğlu kendi 
sağlığının her şeyden önce 
geldiğini anlamış bulunmaktadır. 
Pandemi sürecinde degişen 
çalışma, eğitim ve günlük 
yaşam rutinimiz hem genel hem 
de göz sağlığımızı etkilenmekte, 
bazı göz hastalıklarını da 
tetiklemektedir.
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saglıgımızı

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. 
No: 70/1 MURATPAŞA/ANTALYA

Peki günlük yaşantımızda bizler neler 
yapacağız?
Dijital ekran karşısında mutlaka koruyucu cam özelliği 
olan gözlükleri kullanacağız. Bilgisayar ekranını 
kendimize göre ayarlayacağız. Gözünüzden yüksek 
seviyede bir ekran kullanımı göz acınız ve aralığınızı 
daha fazla rahatsız edecektir. Sık sık mola verip, temiz 
havadan yararlanmak yine yapılması gerekenler 
arasındadır.

Kontak lens kullanıyorsanız bu süreçte gözlük tercih 
edebilirsiniz. Kontak lens kullanımı hassasiyet gerektirir. 
Ellerinizin temizliği,  gözlerinize temasınız bu süreçte bir 
risk faktörüdür, unutmayınız.

Gözlüğünüz ister numaralı ister güneş gözlüğü olsun, 
kişisel eşyanızdır kimseyle ortaklaşa kullanmayınız. Aynı 
şekilde kullandığınız göz damlalarınızda paylaşılamaz.

Antalya’da yaşıyoruz. Tatil sürecinde ilimizin nüfusu 
artıyor. Havuz kullanımı her zaman göz sağlığı için 
risklidir. Havuz yerine deniz tercih edilmelidir. Hem 
kendi hem sevdiklerimizin sağlığı ve bir bütün olarak 
tüm ulusun sağlığı için lütfen üzerimize düşen tüm 
görevlerin bilincinde olalım.

Sağlıkla kalın.

Gözleriniz;
- Kızarıksa,
- Kaşınıyorsa,
- Bulanık görüyorsanız,
- Batma-yanma şikayetleriniz var ise,
- Işığa karşı hassasiyetimiz arttıysa 
lütfen zaman kaybetmeden göz 
doktoruna gidiniz!
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gulyasa20@gmail.com
GÜL YASA ASLIHAN

Öncelikle sağlığın ne kadar önemli olduğunu, özgürlüğünse bir o kadar değerini yeniden keşfettik… 
Dileğimiz bu süreçte almamız gereken dersleri yeterince almış olmamız ve hayatlarımıza kaldığımız 
yerden bir şekilde devam etmemizdir…

Ben, sizlerle buluştuğum bu sayfalarda, ağırlıklı olarak sanat tarihinden ve hayattan edindiğim 
bilgileri, kendi duygu ve düşüncelerim aracılığıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum…
Hayattan beslenerek, yani tanık olarak, yaşayarak, gözlem yaparak biriktirdiklerimi biraz da 
yorumlayarak aktarıyorum…

Bu ay, sanat tarihinden bir yaprak düşecek önümüze, Egon Schiele…

Geçmiş çağlara baktığımızda, dünyanın birçok yerinde ve zamanında salgın hastalıklarla mücadele 
edildiğini, tarih öncesinden bugüne de birçok uygarlığın salgın hastalıklar nedeniyle yok olduğunu 
görüyoruz.

Gerek eski uygarlıklarda bulunan ve okunabilen tabletlerde, gerekse o dönemlerde yaşamış 
sanatçıların ürettiklerinde, çektikleri tüm acıları net bir şekilde görebiliyoruz…

Hititler’de, Antik Mısır’da, Ortaçağ’da görülen veba ve cüzzam gibi büyük salgınların 
yanısıra yakın tarihlerde görülen AİDS, ebola, İspanyol gribi gibi salgınların izlerini taşıyan 
resimler, edebi eserler ve şiirlerden yansıyan acılar aracılığı ile daha derin bir şekilde 
hissedebiliyoruz bu yaşananları…

YENİDEN,

Kısa bir aradan sonra yeniden, 
merhaba… Hep birlikte zorlu bir 
süreçten geçmemiz, eminim ki 
olumlu ya da olumsuz ama illa 
ki yeni duygu ve düşüncelere 
yoğunlaştırdı bizleri…

SEVGİYLE…

Ben de bu sayımızda sizleri, 
yakın bir salgın döneminde 
yaşamış, bu acılarını 
yapıtlarına taşımış ve ne yazık 
ki; 28 yaşında İspanyol gribi 
salgını sebebiyle hayatını 
kaybetmiş bir sanatçının işleri 
ile buluşturmak istedim… 
Egon Schiele… 

Schiele, 1890-1918 
yılları arasında yaşamış 
dışavurumcu, Art Nouveau ve 
Sembolizm sanat akımlarında 
birçok eser üretmiş 
Avusturyalı bir ressamdır. 
Yapıtları oldukça özgündür, 
yaşının çok ötesinde bir 
sanatçı olarak yaşayan, 
eserlerindeki gergin ve 
derin ifadeyi güçlü çizgilerle 
betimleyen bir sanatçıdır. 
28 yaşında ölmesine rağmen 
kısacık hayatında pek çok eser 
üreten Egon Schiele Avusturya 
sanatının en önemli 
isimlerindendir.



Schiele, varlıklı bir ailenin üyesi olmasına 
karşın, mutsuz bir çocukluk yaşamış. 
Yaşadıkları küçük kasabada ilkokul 
bulunmadığı için, ilkokulu dayısının 
ve teyzelerinin yanında okumuş. Egon 
14 yaşındayken babası akli dengesini 
kaybetmiş ve ertesi yıl ölmüş. Ekonomik 
bir kriz yaşayan annesi, oğlunu Viyana’da 
yaşayan ağabeyinin yanına, bankerlik 
öğrenmesi için göndermiş.

Yıllardır annesinin desteği ile resim 
yapmaya alışmış ve bunu seven Egon, 
dayısının tüm itirazlarına rağmen Gustav 
Klimt’in devam etmiş olduğu Vienna 
Güzel Sanatlar ve Zanaat Okulu’na 
başvurmuş. Ancak buradan reddedilerek, 
daha geleneksel bir sanat eğitimi veren 
Güzel Sanatlar Akademisine kabul 
edilmiş. G. Klimt Henüz 16 yaşında olan 
genç sanatçıdaki yeteneği görerek onu 
desteklemeye başlamış. Desenlerini satın 
almış, sponsorlarla tanıştırmış, evindeki 
toplantılara davet etmiş. Schiele, kıyafet ve 
ayakkabı tasarımından kartpostala kadar 
birçok alanda ürün çıkardıktan sonra 1908 
yılında; ilk grup sergisine katılmış…

1909 yılında 3. sınıfı bitirdikten sonra akademiyi bırakmış ve kendi stüdyosunu açmış. 1915 
yılında stüdyosunun karşısındaki evde oturan Edith adında bir kız ile evlenmiş. Evlendikten 4 
gün sonra da askere gitmiş… 

Savaş alanından ve savaşın yarattığı yokluklardan uzak geçen bir askerlik dönemi yaşayan 
sanatçı, savaşa rağmen, Avusturya’nın önemli ressamlarından biri olarak ün yapmaya devam 
etmiş…

Bir posterinde kendisini son akşam yemeğini yiyen İsa olarak resmettiği sergi, savaşa rağmen 
büyük başarı kazanmış.

Askerlik sonrası Edith ile birlikte daha lüks bir atölyeye taşınmışlar 
ancak, mutlulukları kısa sürmüş. 1918 sonbaharında İspanyol grip 
salgını Viyana’ya ulaştığında altı aylık hamile olan karısı Edith, 
hastalığa yenik düşmüş. Egon Schiele de karısından sadece üç gün 
sonra ölmüş. Ölümleri arasındaki üç gün boyunca Egon karısı 
Edith’in bir kaç çizimini yapmış. Birçok eleştirmene göre Schiele, 
kendi özgün stilini tam olarak geliştiremeden ölmüştür. Yapmış 
olduğu resimler konuları bağlamında eleştirilse de sanat tarihine 
adını yazdırabilmiş bir sanatçı olarak takdiri hak ediyor diye 
düşünüyorum…

Sağlıkla ve sevgiyle kalın...



\\ 

\\ 

CITYÖNERİ

66

Yaz mevsimi ve güneşin, doğaya 
olduğu kadar insanlara ve 
mekanlara olan pozitif etkisi 
biliniyor. Dünyanın en büyük kuvars 
yüzey üreticisi Cosentino’nun 
tasarımcıları yazın tüm enerjisini 
evlerinize yansıtmak için birtakım 
önerilerde bulunuyor. İşte yazın 
bitmesini hiç istetmeyecek öneriler. 

YAZ MEVSİMİNİN 
ENERJİSİNİ EVİNİZE ALIN 

Mevsimlerin insanlar üzerine olan etkisi biliniyor. Yaz mevsimi ise herkesin 
en çok beklediği ve insanların ve doğanın enerjisinin en çok yükseldiği 
mevsimlerden biri. Cosentino’nun tasarımcılarının önerileriyle, yılın en 
çok beklenilen dönemlerinden olan yazın tüm enerjisini evinize yansıtarak 
hayatınıza renk ve pozitiflik katın. 

Doğal ışıktan yararlanın 
Yazın tüm enerjisini evinize almak için doğal ışıktan yararlanın. Yazın 
gelmesiyle güneş evlerimizi daha fazla aydınlatıyor. Bize düşen ise bu ışığı 
evimize alarak evleri sıcacık bir hale dönüştürmek kalıyor. Bunu başarabilmek 
için ise, pencereleri ve perdeleri sonuna kadar açın. 

İçeri temiz hava girsin
Perde ve pencereleri sonuna kadar açın ve güneşin, temiz havanın evinizin 
derinliklerine kadar akmasına izin verin. Doğal güneş ışığının ruhunuzu 
dinlendirdiğini ve evinizi daha enerjik bir hale getirdiğini kısa sürede siz de 
hissedeceksiniz. 

Güneşin önünü kapatmayın  
Güneşin ve temiz yaz havasının evin en uç köşelerine ulaşmasını sağlamak 
için camların ve kapıların önüne, güneşi engelleyecek masa, sandalye ve dolap 
gibi eşyalar koymaktan kaçının. Bu sayede güneşin yenileyici ektisi evinizin 
her noktasına yayılsın. 

Eşya seçiminde ışığı yansıtacak detaylara odaklanın 
Evinizi dekore ederken, eşyalarınızın tasarımı kadar renklerinin de önemli 
olduğunu unutmayın. Eşya seçerken renklerin ışık yayma ve yansıtma 

özeliklerine de dikkat edin. Koyu renkler güneş 
ışığını daha fazla emerek, evinizi daha karanlık 
gösterebilir. Bundan kaçınmak için koltuk, dolap 
gibi eşyalarınızda daha açık renkleri tercih edin ve 
güneşi evinize daha çok yansıtın. 

Duvarlar da önemli
Eşyalarınızda olduğu gibi duvar ve zeminleriniz de 
açık renkleri seçerek güneşin parlaklığını tüm gün 
doyasıya içinize çekebilirsiniz. Aydınlık alanların 
insan psikolojisi üzerine olumlu etkileri olduğunu 
hiçbir zaman unutmayın. Güneş ışığı ve daha 
aydınlık bir ev ile yaz mevsimini enerjiniz yüksek 
bir şekilde geçirin.



Dr. ŞİMA CEREN PAK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kendi zihnimizi diğerlerinin 
zihninden ayırt edebilme kabiliyeti 
‘zihin teorisi’ ya da ‘zihin kuramı’ 
altında incelenir. Bu gayet açık 
bir konu, tabi ki insanların zihni 
olduğunu anlıyoruz diyebilirsiniz. 
Ancak biraz durup kafa 
yorulduğunda diğerlerinin zihinlerine 
doğrudan ulaşmanın bir yolu 
olmadığı görülür. Dolaylı olarak ise 
ancak gözlem yeteneğini kullanarak 
farklı zihinlerin varlığını açıklamaya 
çalışırız. Sosyal etkileşimler, ortak 
dikkat, konuşma dilinin kullanımı 
ve diğer insanların duygu, düşünce 
ve davranışlarının sezilebilmesi 
zihin teorisinin iş başında olduğunu 
gösterir.

ÖTEKİNİN 
BEYNİNE 
GİDEN YOL: 
ZİHİN TEORİSİ

Zihin teorisine sahip olmak; diğerlerinin 
düşünce, arzu ve isteklerine atıfta 
bulunabilmeyi, davranışlarını öngörebilmeyi 
ya da açıklayabilmeyi ve diğerlerinin 
amaçlarını tahmin edebilmeyi sağlar. 
Karşımızdakilerin zihin durumlarını 
anlayarak davranışlarını önceden 
kestirdiğimizde de yine zihin teorimizi 
çalıştırırız.

Zihin kuramı insanlarda doğuştan olarak 
bulunsa da tamamen gelişebilmesi için uzun 
yıllar sosyal etkileşimlere maruz kalmak 
gerekir. Dolayısıyla farklı insanlar değişik 
seviyelerde gelişmiş zihin teorisine sahip 
olabilir. Bir bebeğin diğerlerinin dikkat 
gösterdikleri objelerin farkına varması 
zihin teorisinin en erken halidir. Dikkati 
anlayabilmek aslında bakmak ve görmenin 
arasındaki farkı anlayabilmektir. Bakılan 
obje ‘alakalı’ ise görülen obje olur. Bunun 
devamında ise İki kişinin aynı durum ya da 
nesneye dikkatini vermesiyle oluşan ortak 
dikkat gündeme gelir. Ebeveynler genelde 
ortak dikkati sağlayabilmek için bebeğe 
parmakla bir işarette bulunur. Bu hareketi 
anlayabilmek bebeğin, diğer insanın zihin 
durumunu hesaba katmasını ve işaret edilen 
objeyi diğer kişinin fark ettiğini ya da ilginç 
bulduğunu anlamasını gerektirir. Aslında çok 
daha geniş anlamda bütün insan iletişiminin 
altında yatan evrensel motivasyonun diğer 
bireyin dikkatini takdir etmek olduğunu 
Gelişimleri boyunca çocuklar zihin teorisi 

kabiliyetlerini sıra ile kazanır. Çocuk ilk 
olarak diğerlerinin farklı istek, düşünce 
ve inanışlara sahip olabileceğini keşfeder. 
Takip eden basamakta diğerlerinin farklı 
bilgi tabanlarına erişimleri olduğunu 
kavrar. Son olarak çocuk diğerlerinin sahte 
inanışlara sahip olabileceğini ve duygularını 
saklayabileceğini öğrenir. Bu yetenekler 
daha sonradan hızlı kararlar verebilme, 
bir oyunda karşıdakini kandırabilme, 
hızlı akan bir sohbette kimin ne bildiğine 
ayak uydurabilme, insanların suçlu ya 
da masum olduğunu yargılayabilme gibi 
sosyal yaşamımızın farklı gereksinimlerini 
karşılayarak işe yarar hale gelir.

Zihin teorisi ile ilgili yapılan araştırmalarda 
erişkinlerin diğer insanları değerlendirirken 
‘egosantrik önyargı’ya eğilimli olduğu yani 
kendi inanç, bilgi ya da tercihlerinden 
etkilendikleri ya da diğerlerinin tercihlerini 
tamamen görmezden geldikleri gösterilmiştir. 
Ayrıca daha iyi hafızası olan, kendi 
dürtülerini durdurma kapasitesi yüksek 
olan ve motivasyonu daha güçlü kişilerin 
zihin teorisi yeteneklerini kullanmakta 
daha başarılı olduğunu gösteren kanıtlar 
mevcuttur.

Zihin teorisi denince akla gelen bir diğer 
konu ise ‘empati’dir. Bunu diğerlerinin 
zihin durumlarını -özellikle de duygularını- 
anlayabilmek olarak tanımlayabiliriz. 
‘Kendini onun yerine koy’ deyimi bunu 

oldukça güzel açıklar. Empatide ön planda 
duygular, zihin teorisinde ise düşünceler 
ve inanışlar bulunur. Yine hayvanları, 
nesneleri ve hatta doğa olaylarını bile sık 
sık ‘insanlaştırmamız’, sanki birer amaçları 
varmış gibi hayal etmemiz gelecek olayları 
tahmin etmede bize kolaylık sağlar ve buna 
izin veren de zihin kuramıdır.
Zihin teorisinin psikiyatri alanındaki yerini 
incelemek açısından şizofreni açıklayıcı 
bir örnek olabilir. Bu hastalıkta en sık 
görülen belirtilerden bazıları düşüncelerin 
diğer insanlar tarafından okunabildiği 
ya da kontrol edilebildiği, hatta kendi 
zihnine düşüncelerin sokulduğu ve 
bunların yayınlandığı şeklindeki sanrısal 
düşüncelerdir. Yakından incelendiğinde 
aslında bu sanrıların kendi zihin durumlarını 
diğerlerinden ayıramadıklarını kanıtlar. 
Yine otizmde görülen sosyal işbirliği ve 
etkileşim bozulmaları zihin teorisindeki işlev 
yetersizliğini ortaya serer.

Bir başka dikkat çekici nokta ise kişilik 
bozukluklarıdır. Diğer insanların ne 
düşündüğünü devamlı tahmin etmeye 
çalışan ve sıklıkla yanılan paranoidler 
ya da duygusal farkındalığı olmayan ve 
diğerlerinin düşüncelerini anlamakta 
zorlanan şizoid kişilik bozukluğuna 
sahip kişiler de yetersiz işleyen bir zihin 
kuramından muzdariptir.
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Oyak Renault tarafından üretilen ve Otomotiv 
Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de 
Yılın Otomobili” seçilen Yeni Clio’nun aldığı 
büyük ödül, Oyak Renault Fabrikaları’nda onur 
köşesinde yerini aldı. Türkiye’de Yılın Otomobili 
ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk 
Çağdaş’tan alan Oyak Renault Genel Müdürü 
Antoine Aoun, “Türk mühendis ve işçilerinin 
imzasıyla Bursa’da üretilen Yeni Clio’nun bu 
başarısıyla gurur duyuyoruz” dedi.  

Hyundai, Amerikan J.D. Power Kalite Raporu (Initial Quality 
Study) araştırmasında yine köklü rakiplerini geride bırakarak 
ürünlerindeki sağlamlığını ve dayanıklılığını bir kez daha 
kanıtlamış oldu. Tucson ve Veloster, J.D Power kalite raporuna 
göre segmentlerinde birinci modeller seçildi. Accent ve Elantra 
ikinci, D-SUV segmentindeki Santa Fe ise aynı raporda üçüncü 
seçildi. Kalite raporu, araçların satın alındıktan sonraki ilk 90 
günü araştırılarak hazırlanıyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye’de en çok satılan modeller arasında yer almayı başaran 
Yeni Clio, 2019 yılında Bursa Oyak Renault Fabrikaları bantlarından çıkarak 
yaklaşık 30 ülkeye ihraç edildi.

Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio’nun başarısını paylaşmak ve büyük 
ödülü takdim etmek üzere Oyak Renault Fabrikaları’na ziyarette bulunan Renault 
MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş yaptığı konuşmada, “Onur Köşesi’nde saklayacağı 
çok kıymetli bir ödülü daha OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’yla paylaşmaktan 
dolayı gurur duyuyoruz. Bu gururu, emeği geçenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.” dedi.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada 
ikinci kez aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım 
seviyesi, fiyat-değer oranı gibi özellikleri dikkate alınarak Türkiye’de Yılın Otomobili 
seçilen yeni Renault ClioBursa’da üretilebilmesi için 306 milyon avro yatırım yapıldı. 
Oyak Renault Fabrikaları’nda 2019 yılında üretilen 122 bin adet yeni Clio modeli 
yurtdışında 30 ülkeye ihraç edildi.

Yeni Clio OGD Yılın 
Otomobili ödülü
Oyak Renault 
Fabrikaları’nda 

J.D. Power’dan Hyundai Tucson 
ve Veloster’a Kalite Ödülü 

Bu yıl Şubat ve Mayıs ayları arasında satılan alınan toplam 
87.282 adet araç, ilk 90 günlük kullanımlarına göre araştırıldı. 
Araç sahipleriyle yapılan görüşmelere ve araçlardaki detaylı 
incelemelere göre, Hyundai modelleri segmentlerinde ilk üç sırayı 
domine etti. Amerika’da olduğu kadar Avrupa pazarında da son 
derece popüler olan Tucson ve Veloster, kendi sınıflarında birinci 
seçildiler. Accent ve Elantra ise sedan segmentlerinde ikinciliği 
elde ettiler. Geçtiğimiz günlerde yenilenen Santa Fe ise D-SUV 
segmentindeki en sorunsuz üçüncü araç oldu.

Tespit edilen sorunların giderilmesini kolaylaştırmak ve ayrıca 
gelecekteki modellerin daha kaliteli üretilmesine olanak sağlayan 
rapor, 223 farklı sorudan oluşuyor. Raporda sadece 2020 yılında 
üretilen modellere yer verilirken, toplam dokuz araç kategorisi 
ele alındı. Kullanıcılara sorulan sorularda ve incelemelerde bilgi-
eğlence sistemleri, konfor donanımları, koltuklar, ana kontroller-
butonlar, multimedya ekranları, havalandırma sistemleri, aktif 
sürüşasistanları, genel sürüşözellikleri ve motorlar en ince 
ayrıntısına kadar araştırılıyor.



Olmazsa Olmaz

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

Sevginin özel bir anlamı vardır 
anne -baba -çocuk üçgeninde. Bu 
özel anlam herkes için farklıdır 
ve görüş birliği de yoktur. Kimine 
göre ilgilenmek kimine göre öpmek 
olarak yorumlanabilir. Sevmek, 
çocukla bütünleşmek, onunla bazı 
etkinliklerde birlikte olmak ve bir 
birey olarak onun gerçeklerini 
anlamaya çalışmaktır. devrimogretmenim

\\ CITYKÖŞE

Çocuk sevildiğini bilmeden yaşayamaz. Onun dünyasının tek 

dayanağı anne babasının sevgisidir. Beceri ve yeteneklerinin 

değil direkt kendisinin sevilmesine ve önemsenmesine ihtiyacı 

vardır. Sözgelimi iyi huylu olması ya da iyi notlar alması için 

değil de koşulsuz gerçekten sevildiğinin kanıtlanmasına ihtiyacı 

vardır. 

Sevildiğinden emin olan çocuk, sevgisini beklediği kişileri azaba 

sokarak inatçı biçimde hoşa gitmeyecek davranışlar içerisine 

girmez. Sevgi temelde çocukla geçirilen zaman anlamına da gelir. 

Siz ister çocuğunuza çok zaman ayırmak arzusunda olun, ister 

olmayın, çocuk her şeyin farkındadır. Ne onu oyuncağa boğmak 

ne bol öpücükle karşılamak ne eğitim konusunda ona üstün 

olanaklar hazırlamak ne de sosyal açıdan her türlü avantajı 

sağlamak onunla sevgi temelinde bütünleşerek geçirilen zamanın 

yerini doldurabilir. 

Çocuk onunla birlikte geçireceğiniz zamana koşut olarak onu 

sevip sevmediğinizi bilecektir. Böylece çocuklarımız anne 

babaları ile sürekli iletişim halinde olup gelecekteki yaşamının 

temellerini oluşturabilecektir. Toplumsal değerlere ve güvene 

ancak böyle bir ortamda kavuşacaktır. Ortak faaliyetler ailenin 

birbirini tanımalarına da temel oluşturacaktır.
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Hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih edin
Mevsim gereği pek çok meyve ve sebzenin en lezzetli 
olduğu dönemdeyiz. Birbirinden sağlıklı yiyeceklerle 
öğünler hazırlanabilir, temiz bir şekilde beslenilebilir. 
Küçük porsiyonlarda sık yemek ağırlık çökmesini 
engellerken metabolizmayı da hareketli tutabilir. 
Hava da sıcak olduğu için meyve ve sebzenin bol su 
içerenlerinden yana tercih yapılabilirsiniz. 

Yaz aylarında sağlıklı olmak için

Yaz aylarında daha aktif oluyor, dışarıda daha çok zaman 
geçiriyoruz. Havaların da ısınmasıyla birlikte tükettiğimiz 
gıdalara, sıvı alımına, güneşe dikkat etmemiz ve dolayısıyla 
sağlığımızı korumamız gerekiyor. Türkiye’de sağlık sigortasının 

öncü şirketlerinden Demir Sağlık, bu sıcak günlerde kendimizi 
daha iyi hissetmek ve vücudumuza dikkat etmek için yapılması 
gerekenlerden bazılarını sıraladı…

DİKKAT
edilmesi gerekenler

Güneşin etkisini hissettirdiği sıcak yaz ayları 
geldi. Daha aktif olup dışarıda daha çok zaman 

geçirdiğimiz bu dönemde sağlığımıza dikkat 
etmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemde susuz 

kalmamak için bol su içmeli, güneş ışınlarının dik 
geldiği saatlerde kapalı ortamlarda bulunmalıyız. 

Bunlar dışında dışarı çıkarken güneş kremi 
sürmek ve açık renk kıyafetler giymek de önemli.

Bol su için
Havaların ısınmasıyla vücut kış aylarına göre daha çok 
suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle bol bol su içilmeli ve 
vücudun susuz kalması engellemelisiniz. Terleme ile 
kaybettiğiniz tuz ve mineralleri yerine koymak için her 
gün bir şişe maden suyu içmeniz de faydalı olacaktır.

Sıcak saatlerde evde kalın
Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mümkün 
olduğunca gölge ve serin yerlerde kalmak gerekiyor. 
Eğer dışarıda olacaksanız da şapka veya siperlik 
takarak güneşten mümkün olduğunca korunmalısınız.

Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin
Sıcak havalar bazı hastalıkları tetikleyebilir. Kronik 
bir hastalığınız da varsa rutin doktor kontrollerinizi 
ihmal etmeyin, ihtiyaç durumunda check-up yaptırın. 
Ancak bu kontroller sırasında yüksek tedavi giderlerine 
de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de sağlık 
sigortasını erkenden yaptırmak önemli. Demir 
Sağlık’ın aralarında özel sağlık, acil sağlık, tehlikeli 
hastalıklar, tamamlayıcı sağlık gibi her bütçeye hitap 
eden poliçeleri sayesinde birçok hastane ve sağlık 
kuruluşunda tedavi olabilirsiniz.

Cildinizi ihmal etmeyin
Gün içinde dışarı çıkarken mutlaka güneş kremi 
sürmek gerekiyor. Kaliteli ve güvenilir bir güneş 
kremiyle güneşin yakıcı etkisiniazaltabilir, cildinizi 
koruyabilirsiniz. 

Açık renk kıyafetler giyin
Güneş koyu renk kıyafetleri sever. Güneş ışınlarının 
etkisini azaltmak ve bunalmamak için açık renk 
kıyafetler tercih edilmeli. Bunun yanı sıra pamuk ve 
keten gibi cilde dost kıyafet seçimi yaz ayları için en 
doğru seçim olacaktır.



ZEYNEP ERTURUL BUDAK
Diyetisyen

BAYRAM 
COŞKUSUNA 
DENGELEYİCİ 
DETOKS DESTEĞİ
Yeni bir aydan da sıcacık bir 
merhaba! :) 
Umarım herkes iyidir. Antalya’nın 
malum nemli sıcaklarının 
başlamasıyla; Yaz mevsimini 
fazlasıyla hisseder olduk. Hissettikçe 
de su içer olduk. Çok güzel hatta; 
süpeeerr! Ama ufak bir detayı 
hatırlatmadan geçemeyeceğim…

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Günlük almamız gereken su miktarı: 30ml/kg hesabıyla 
bulunur. Ancak bu miktar; içilen çay-kahve miktarı, terleme 
ve ishal gibi yoğun su kaybı yaşanılan durumlarda değişkenlik 
gösterir. En kolay takip edeceğimiz yer, idrarımızın rengidir. 
Sabah saatlerinde koyu sarı olan rengi; öğleden sonraya şeffaf 
renge dönüştürmüş olmamız gerekiyor. Çünkü; su en doğal ve 
en güzel detokstur. 
Evet, su konusunu hallettiğimize göre, Ağustos ayının en 
lezzetli zamanına gelebilirim. 
Tabi ki Kurban Bayramı! 
Bayramlarda; aile bireylerini bir araya getiren bu mutluluk ve 
coşku; kurulan geniş sofralara da yansıyor. Yakılan mangallar, 
yapılan yemekler, özlenen tatlılar ve edilen muhabbetler bu 
zamanın keyfini daha çok arttırıyor. Kurban etinin kesilmesi, 
saklanması ve tüketilmesi ile ilgili dikkat edilecek noktaları 
sanırım hepimiz artık ezberledik. :) 
O yüzden hiç bu konuya girmeden; size birkaç ‘hap’ bilgi 
verdikten sonra birde yanı başınızda bulunsun diye bayram 
sonrası detoksu bırakacağım. 

● Et ne şekilde pişerse pişsin tabağınızın yarısından az yer 
kaplamalı. 
● Tabağın daha büyük kısmında; salata ve sağlıklı 
karbonhidrat kaynağı (bulgur, tam tahıl ekmek vs.) 
bulunmalı. 
● Yemekler sohbet eşliğinde daha yavaş çiğneme, daha çok 
tadını hissetme odaklı tüketilmeli. 
● Her zaman, her yerde ilk tercihimiz şerbetli tatlı yerine 
sütlü tatlı olmalı. (Eğer paylaşacak birini de bulabilirsek 
kaloriyi yarıya indirmiş bile oluyoruz.) 
● Eğer, tatlıya ‘hayır’ diyebiliyorsak, tercihimiz kuru ya da 
taze meyvelerden yana olmalı. 
● Her zaman çok hareket olmalı. (Ev içi hareket, ev dışı 
yüzme ya da yürüyüş ekleyebilmek hem bedeninizi hem 
sindiriminizi destekler.) 
● En önemlisi de; bayramda olabilecek düzensizlikler için; 
kendimizi suçlamayı ve vicdan azabımızı bir kenara bırakıp 
keyfimize odaklanalım. 

Nasılsa, ertesi gün dengeleyebildikten sonra sorun 
kalmayacak. 
‘Nasıl dengelerim?’ derseniz o da hemen aşağıda… :) 
Hep söylüyorum; her zaman, her yerde dengede kalmaya 
çalıştığınız sürece hep kazanırsınız. 
Kilo hariç, çünkü onu kaybediyoruz. ;)

10 adet kuru kayısı 
1 çay bardağından 1 parmak az çiğ fındık 
1 tatlı kaşığı kakao 
Tarçın ve zencefil (opsiyonel) 
 
Sıcak suda ıslattığımız kayısıları ve tüm malzemeleri 
blenderdan geçiriyoruz. Karışımı güzelce yuvarlayıp 
1-2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. 

Afiyet olsun…

KAYISI TOPLARI (11-12 adet)

DENGELEYİCİ DETOX 
Sabah: 
1 yumurta, 4 yk lor, biber, 1 yk zeytinyağı, 2 yk yulaf, 
karabiber ve pul biber ile omlet 
Bol limonlu ve yeşillikli söğüş salata 
 
Öğleden sonra: 
1 bardak sade kefir (200ml) 
3 adet kayısı topu 
 
Akşam: 
7-8 yk haşlanmış maş fasülyesi, 2 adet közlenmiş kırmızı 
biber, 1 adet domates, 1 adet salatalık, 1 kase yıkanmış 
semizotu, 2 tam ceviz, 1 tk zeytinyağı, sirke ve limon 

Bol su, yeşil çay, şekersiz kahve tüketebilirsiniz! 

\\ CITYKÖŞE/BESLENME
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\\ CITYTUNCAY GÜLCÜ İLE TARİF

Çocukların en sevmediği sebzeleri listelemeye 
kalksak muhtemelen başı çekenler bamya ve 
kereviz olur. Benim çocukluğumda ise sadece 
bu iki sebzeyi severdim ve yerdim. Diğer 
sebzelerle aram pek iyi olmadı çocukluğumda 
ve neredeyse zorla yedirirlerdi bana. Ancak 
yaş ilerledikçe diğer sebzeleri de sevmeye ve 
yemeye başladım. Bir de mutfak işine girince 
sebzelerin gizli ve keyifli dünyası daha bir 
ilgimi çeker oldu... 

BAMYA
IZGARA

Afiyet olsun...

Uzunlarından seçtiğimiz bamyaları öncelikle yıkayarak başlıyoruz, ama hiç 
bir yerini kesmiyoruz. Bir kenarda 1 diş sarımsak doğrayıp zeytinyağının içine 
ekliyoruz ve bu zeytinyağı karışımını mümkünse bir fırça ile bamyaların üzerine 
sürüyoruz.

Artık közümüz kıvamına geldiyse bamyalarımızı da ızgaraya diziyoruz ve ara 
ara fırçayla zeytinyağı sürerek sürekli çevirerek pişiriyoruz. Güzelce ve yavaş 
yavaş bir yandan kömürün tadını da alan bamyalarımız neredeyse yemeye 
hazır. 

Izgaradan aldıktan sonra biraz tuz serpiyoruz üzerlerine, isterseniz 
limon ve zeytinyağı ekleyerek yiyebilir veya yanına sarımsaklı bir yoğurt 
hazırlayabilirsiniz bu tamamen sizin keyfinize kalmış... 
Bu basit ve çok lezzetli tarifi ilk mangal yaptığınızda mutlaka denemelisiniz...

tuncaygulcuİletişim için:

Şef
TUNCAY GÜLCÜ

Bu ay size şu an mevsiminde olduğumuz ve çocukken en sevdiğim 
sebze olan bamyanın neredeyse hiç bilinmeyen  ızgara versiyonunu 
anlatacağım.

Bamya dediğimiz sebze kurusundan tazesine; çiçek bamyadan büyük 
bamyaya; yemek olarak turşusuyla, zeytinyağlısıyla, ekşilemesiyle, 
kızartmasıyla, etlisiyle birçok seçeneği olan pek güzel bir sebze ama 
biz ızgara versiyonunu yapacağız. :)

Yaz gelince bahçelerde, piknikte, kampta, tatilde birçok yerde açık 
ateş yakma veya mangal yapma fırsatımız oluyor. İşte çok güzel bir 
bamya pişirme şekli hem çok lezzetli, hem çok kolay.





B. NİLÜFER BİNBİR
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Ağustos ayı için her yaştan okura üç 
değerli yazardan üç farklı hayatın 
hikayesini anlatan kitap seçtim. 
Umarım bu üç roman sizlerin de 
hayatlarınıza dokunmayı başarır.

Okuyucuya Not: 
Son günlerde kadın hakları, hayvan hakları ve 
din ile siyasetin birbirine karışması tartışılırken 
hepimiz üzgünüz; çünkü bunlar hala tartışılırken 
birilerinin hayatları ellerinden alınmaya 
devam ediliyor. Bütün bunların tartışılmasının 
tek sebebi cehalet ve cehalet ancak okuyarak, 
okutarak son bulacaktır. Okuyun, öğrenin, 
öğretin... Okudukça savunduklarınızın altını 
daha anlaşılır şekilde doldurabileceksiniz ve 
haklılığınızı daha kararlı cümleler ile gözler 
önüne serebileceksiniz. Daha çok okuyun ki 
dünya daha güzel bir yer olsun...

Kadınların, hayvanların ölmediği, 
farklılıklarımıza rağmen birbirimize saygı 
duymayı becerebildiğimiz bir ay dilerim herkese.

Sevgilerimle…

Yeşilin Kızı AnnE - L. M. Montgomery
İki kardeş çiftliklerinde kendilerine yardımcı 
olması için yetimhaneden bir erkek çocuk 
evlat edinmek isterler ancak bir yanlış 
anlaşılma sonucu kızıl saçları, çelimsiz 
bedeni ve olağanüstü hayal gücü ile tren 
garında onları bekleyen bir kız çocuğu ile 
karşılaşırlar. Anne, bitmek bilmeyen merakı 
ve hiç durmadan konuşabilmesi ile kasabadaki 
diğer insanlardan oldukça farklıdır. Onu 
evlat edinen Matthew ve Martha ise daha 
önce benzeriyle hiç karşılaşmadıkları bu 
küçük insan ile ne yapacaklarını bilemezler. 
1900’lerin başında geçen romanda, Anne’in 
ilk başta yadırganan varlığı; zamanla, 
hayal ve sevginin gücü ile bütün kasaba 
için vazgeçilmez bir hal alacaktır. Netflix’te 
yayınlanan ‘Anne With An E’ isimli dizi de 
bu kitaptan uyarlanmıştır. Kitabı okuduktan 
sonra Anne’in hayal gücünün yansıttıklarını 
ekranda da görmek isteyeceksiniz. Her yaştan 
okurun severek okuyacağı bu kitabın dizisini 
de ailecek izleyebilirsiniz.

Kelebek - Henri Charrière
Henri Charrière işlemediği bir suç sebebi ile 
kürek cezasına çarptırılır. Sürgünde aldığı ismi 
ile Kelebek on üç yıl boyunca özgürlüğüne 
kavuşmak için kaçış yolları arar. Kaçar, 
yakalanır, tekrar kaçar... İnsan üstü bir çaba 
ile planlar yapan Henri Charriere nam-ı 
diğer Kelebek; tutsaklığı sırasında tanıştığı 
insanların hikayeleri ile kaçış öyküsünü 
renklendirmiş ve elinizden düşüremeyeceğiniz 
bir otobiyografik roman ortaya koymuştur. 
Hayatın adaleti, varlığımızın sebebi, 
özgürlüğümüz için göze alabileceklerimiz 
ve çok daha fazlasını sorgulatacak kitap 
okuyanların hayatlarında önemli bir yer 
edinecektir.

On Dakika Otuz Sekiz Saniye - 
Elif Şafak
Elif Şafak’ın son kitabı, bir çöp kutusunda 
cesedi bulunan Leyla’nın öldükten sonra 
on dakika otuz sekiz saniye boyunca 
gözlerinin önünden geçen hayatını 
konu almaktadır. Van’dan İstanbul’da 
bir geneleve uzanan Tekila Leyla’nın 
kurgusunu okurken aslında her gün 
haberlerde izlediğimiz hayatlara ne 
kadar benzediğini fark edeceksiniz. Leyla 
ve Leyla’nın kendisi gibi toplumdan 
dışlanmış dostlarının hikayelerini 
içiniz burkularak okuyacaksınız. Leyla 
kendinden geçmiş zaman kipinde 
bahsedilmesinden hiç hoşlanmazdı ama 
o artık hep geçmiş zaman diliminde kaldı. 
Türkiye’de kadın olmak hatta toplumun 
çoğunluğundan farklı olmak ne kadar zor 
bir kere daha gözler önüne sermiş yazar.

Gece

Foáa

Hera

Merhaba Sevgili 
Okurlar,
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BERKERHAN ÇALIK’ / YARINLAR

AKBANK SANAT KISA FİLM 
KANALI YAYINA BAŞLIYOR!

DAMLA TOPÇU / TEK DERDİM

24 yaşındaki genç r&b sanatçısı Berkehan Çalık, ilk teklisi 
“Yarınlar”ı Universal Müzik Türkiye etiketiyle müzikseverlerin 
beğenisine sundu. “Yarınlar”ı dijital platformlar üzerinden 
dinlemek veya satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/
BerkehanCalikYarinlar

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa 
filmlerin online izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe 
imza atıyor. Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden 
oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir 
seçkiyle birbirinden güze lödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere 
ulaşabilecekler. 

Damla Topçu Epic 
Istanbul etiketiyle 
yayımlanacak 
ilk teklisi “Tek 
Derdim” ile 
müzikseverlerle 
buluşuyor!

“Yarınlar”ın video klibi Covid-19 sebebiyle karantinada geçirilen 
dönemde evde oluşturuldu. Söz ve bestesi Berkehan Çalık’a ait olan 
“Yarınlar”ın prodüksiyonunu Atakan Sarpün üstlendi. 
Berkehan Çalık. 9 Haziran 1996’da Adana’da doğdu. İlköğretim, 
ortaöğretim ve lise eğitimimi Mersin’de tamamlayan Berkehan, 
daha sonra üniversite eğitimi için Antalya’ya taşındı ve Akdeniz 
Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Akabinde 
İzmir’e taşınıp Ege Üniversitesi’nde “Mütercim Tercümanlık 
(Almanca)” eğitimine başladı. Müziğe ise 4 yaşındayken piyano 
çalarak başlayıp daha sonra ise 7 yaşında gitar ile tanıştı. İlerleyen 
yaşlarına kadar ilgisi vokal yapmak üzerine değil daha çok müziğin 
alt yapısını öğrenmeye yönelik olan Berkehan, 14 yaşında, kendi 
sözlerini yazıp, kendi şarkılarını yapmayı istediğine karar verdi. 
Uzun yıllardır yaptığı müzik farklı tarzlara evrildi ve şu an yapmakta 
olduğu tarz, R&B, Trap, Hip&Hop gibi tarzlara daha yakın. Müzik 
dışında ise tercümanlık yapmayı sürdüren sanatçının hobileri 
arasında ise yürüyüş, yüzme, çeşitli konularda araştırmalar yapmak 
var.

Pop ve R&B türlerinin bir araya geldiği “Tek Derdim”, deneyimli 
müzisyen ve şarkıcı Damla Topçu’nun solo müzik kariyerinde attığı 
ilk adım niteliğinde. “Tek Derdim” teklisinde Justin Timberlake 
ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü isimlerin ses ve mastering 
mühendisleriyle çalışan Damla Topçu, müzik dünyasında isminden 
sıkça bahsettirecek.

Çağımızın iletişim problemleri, sentetikleşen duygular ve buna 
bağlı iç hesaplaşmanın dışavurumu olan “Tek Derdim” teklisinin 
söz ve bestesi Damla Topçu imzası taşıyor. Aranjmanı Eren Erdol, 
prodüksiyonu Ali Çetinkaya ile Eren Erdol üstlenirken, ses mühendisi 
olarak ise iki Grammy ödüllü, Pharrell Williams ve Justin Timberlake 
gibi isimlerle ortak projelere imza atmış Andrew Coleman yer alıyor. 
Şarkının mastering’i ise Amy Winehouse ve Ed Sheeran gibi dünyaca 
ünlü sanatçılarla çalışmış Stuart Hawkes tarafından yapıldı.

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü 
rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 yıldır 
düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin 
başvurduğu Festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum 
Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. 
Festival ödülü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir 
yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.
Aralarına Gökalp Gönen’in Avarya, Daria Kashcheeva’nın Daughter, 
Zeynep Köprülü’nün Orada, Sinan Kesova’nın Hinterlant, Alican 
Yücesoy’un Taş, Mohammad Hormozi’nin Inner Self, Ragıp Türk’ün 
Tor ve Murat Çetinkaya’nın Sonsuz filmi gibi önemli kısa filmlerin 
bulunduğu 8 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat 
Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.

Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için:
www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com 
adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 
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Piyasaya çıktığı 

1983 yılından bu 

yana efsaneleşerek 

maceraperestlerin 

rüyalarını süsleyen 

Ténéré 700, 
Yamaha’nın unutulmaz 

Dakar yarışçılarına 

ithafen daha üstün 

özelliklerle yenilenerek 

Ténéré 700 Rally Edition 

olarak araziye iniş 

yaptı. Üstelik yeni rengi 

onu olduğundan daha 

çekici ve asi gösterdi.

Ténéré 700 Rally Edition 

Temmuz ayından itibaren 

Türkiye’de Yamaha 

bayilerinde...

Adını Nijer’in kuzeydoğusundan Çad’ın batısına kadar uzanan, Sahra Çölü’nün 

güneyindeki devasa kumlu ovadan alan Ténéré, sert ve şık görünümü, eşsiz tek 

silindirli motosiklet karakteriyle enduro tarzı çok amaçlı macera motosikleti.

Türkiye’de meraklıları ile 2019 yılında buluşan Ténéré 700 ön sipariş ile satışa 

sunulmuş ve kısa sürede 150 adet satışa ulaşarak bir rekor kırmıştı. Ténéré 700 

Rally Edition’ın Türkiye’de Temmuz ayından itibaren Yamaha bayilerinde direkt 

satışa çıkacak ve kendi satış rekorunu egale edecek. 

XT600Z'nin 1983'teki ikonik tasarımını hatırlatıyor.

Ténéré 700, tecrübeli ralli sürücülerinin dünyanın dört bir yanındaki 

çeşitli arazilerde test edip değerlendirdiği, Yamaha’nın en yoğun geliştirme 

programlarından birinin sonucu. Kompakt ve çevik şasisinin yanı sıra karakterli 

ve yüksek torklu 689 cc CP2 motoruyla bu çok satan orta siklet macera motosikleti, 

heyecan verici arazi performansı ile otoyolda olağanüstü uzun mesafe konforunu bir 

arada sunabilecek kapasiteye sahip. Özel bir ekip tarafından Fransa’da geliştirilen 

yeni Ténéré 700 Rally Edition, özel mavi ve sarı renkli tasarımıyla, 1983 ve 1984’te 

düzenlenen Dakar rallisi etkinliklerinde JCO ve Serge Bacou’nun sürdüğü Yamaha 

yarış motosikletlerine saygı niteliğinde. Yamaha tutkunları bu asi çocukta XT600Z’nin 

1983’teki ikonik tasarımını hatırlayacak. 

Ténéré 700
Rally Edition Türkiye’de



Ténéré 700 RallyEdition'ın Öne Çıkan 

Özellikleri

• Tarihi Dakar fabrikasından çıkan yarış motorlarını   

yansıtan ikonik klasik renkler 

• Ralli Sele, depo üzerindeki kavrama pedleri ve 

araziye uygun elciklerle gelişmiş Ralli hissi 

• Hafif Akrapovič slip-on susturucu sayesinde zengin, 

derin ve tatmin edici ses 

• Dayanıklılığı artırılmış karter koruma, radyatör 

muhafazası ve zincir muhafazası ile ekstra koruma 

• Ön ve arkada, dayanıklı ve modern LED sinyaller 

• Yüksek seviyede doğrusal tork sağlayan karakterli 

689 cc 4 zamanlı CP2 motor 

• Hafif ve dayanıklı çift salıncaklı çelik boru şasi 

• İnce, kompakt ve ergonomik gövde 

• 4 LED far ile agresif ralli tarzı görünüm 

• Ayarlanabilir uzun hareket mesafeli ön ve arka 

süspansiyon 

• Macera motosikletlerine uygun lastiklerle donatılmış, 

sağlam ve hafif 21 inç/18 inç tel jantlı tekerlekler 

• Yolda ayar yapabilmek için açılıp kapatılabilen ABS

Arazi koşullarında güvenli sürüş...

Yüksek teknik özelliklere sahip Ténéré 700 Rally Edition, arazi 

koşullarında şasi koruma düzeyini artıran çeşitli bileşenlerle donatıldı. 

4 mm kalınlığında alüminyumdan üretilen dayanıklılığı artırılmış 

karter koruma, motor ve alt şasi borularına yüksek seviyede koruma 

sağlıyor ve ayrıca alet kutusu için montaj noktası görevi görüyor. Ek 

olarak bu modelde, küçük dal veya taşların girmesini önlemek için 

tasarlanmış siyah alüminyum radyatör koruyucusu bulunuyor. Lazer 

kesim alüminyum zincir muhafazası, bu özel üretim modelin birinci 

sınıf stiline katkıda bulunuyor.

Detaylar ile güçlenen tasarım.

Özel tek parça Ralli Sele, normalden 20 mm daha yüksek, 895 mm'lik bir sürüş pozisyonu sağlıyor ve bu da 

alt gövde pozisyonunun daha düz olmasını sağlayarak arazi sürüşü sırasında ayaklıklara basarak oturma 

pozisyonundan ayağa kalkmayı kolaylaştırıyor. Bu model, çift malzemeli yapısıyla yüksek kaliteli bir hisse 

ve görünüşe sahip. Beyaz Yamaha logosu ise ikonik klasik renkleri tamamlıyor. 689 cc CP2 motor, hızlanma 

sırasında yüksek tork hissini artıran ve zengin, derin ve tatmin edici bir ses çıkaran Akrapovič slip-on susturucu 

ile donatıldı. Bu yüksek kaliteli hafif susturucuya, genel kalite hissini artıran karbon ısı kalkanları takıldı. Ön ve 

arka kısımdaki hafif ve kompakt LED sinyaller, modern ve şık görünümüyle bu macera motosikletinin keskin 

hatlı ve dayanıklı görünümüne katkıda bulunuyor. Özel kauçuk kavrama pedleri, Rally Edition’da standart olarak 

sunuluyor. Bunlar, hızlanma sırasında diz ve iç uyluk kavramasını artırarak sürücüye optimum kontrol sağlamak 

için tasarlandı. Tozlu veya çamurlu koşullarda güvenli sürüş için yüksek kavrama sağlayan araziye uygun 

elciklerle donatılan gidon, üstün arazi kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Macera ruhunu aksesuarlarla canlandırın.

Ténéré 700 Rally Edition ile aynı yüksek kalite standartlarıyla üretilmiş konfor, işlev ve performans aksesuarları da 

Yamaha bayilerinde satışta olacak. Bunun yanı sıra CE onaylı macera sürüş ceketleri ve kot pantolonları ile tişörtler, 

şapkalar, sweatshirtler ve daha fazla tekstil ürünü de Tenere ruhunu bütünüyle yansıtmak isteyen kullanıcılara 

sunulacak. 

MyGarage ve MyRide uygulamasıyla kusursuz sürüşünüzü kontrol altına alın. 

Yamaha’nın ücretsiz uygulaması MyGarage uygulaması ile sürücüler Ténéré 700'ün hayal ettikleri versiyonunu 

sanal ortamda anında oluşturabilir ve yüksek çözünürlükte her açıdan görebilirler. Bu uygulamayla doğru parçaları 

seçerek orijinal aksesuarları temin edip takması için Yamaha bayisine e-posta ile göndermek mümkün.Ayrıca MyRide 

uygulaması ile her sürüşizlenebilir, yatma açısı, hızlanma, maksimum hız, yükseklik değişiklikleri ve gidilen mesafe 

gibi çeşitli veriler kaydedilebilir. Yolculuk verilerine resim eklenebilir ve sosyal medyada paylaşılabilir; bilgilerTénéré 

700 Rally Edition sürücüsünün kendi hesabında kaydedilebilir ve saklanabilir.
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Işılay – Kubilay Ali Gürkan çiftinden
KEYİFLİ BİR DAVET, NEŞELİ BİR 
GECE ve MUTLULUĞA ATILAN EN 
ÖNEMLİ İMZA…

Işılay Caner ve Kubilay Ali Gürkan, 
DRN Ajans & PR tarafından 
gerçekleştirilen harika bir 
organizasyonla dünyevine girdiler.

Işılay Caner ve Kubilay Ali 
Gürkan çifti mutluluğa ilk 
adımlarını 150 kişilik, en 
yakınlarının katıldığı, son 
derece şık bir düğün davetiyle 
attı. DRN Ajans & PR tarafından 
organize edilen ve Hotel 
Su’da gerçekleştirilen davette, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Cansel Çevikol 
Tuncer’in kıydığı nikâhın 
arından misafirler ve çiçeği 
burnunda çift, gönüllerince 
eğlendiler. Davetlilerin ve çiftin 
oldukça neşeli olduğu gece, geç 
saatlere kadar sürdü.
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UKRAYNA KÜLTÜR PARKI AÇILDI

Muratpaşa Belediyesi’nce, Güzeloba Mahallesi Örnekköy 
mevkiinde revize edilerek, Ukraynalı şair ve ressam Taras 
Şevçenko’nun rölyefi yerleştirilen Ukrayna Kültür Parkı törenle 
açıldı. Törene katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı DmitroKuleba, 
“Bu parkın çok büyük bir anlamı var. Çünkü böylece birbirimize 
ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyoruz” diyerek Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa’da yaşayan 
Ukraynalılara teşekkür etti. Başkan Uysal da; Ukraynalıları 
Antalya’ya tatil yapmaya davet etti.

Muratpaşa Belediyesi’nde revize edilen, Güzeloba Mahallesi’nin 
Örnekköy bölgesindeki 4 bin 400 metrekarelik park ve Ukraynalı 
şair ve ressam Taras Şevçenko’nun rölyefi törenle açıldı. Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğini yaptığı açılış 
törenine; Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın 
Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna Viacheslav Khomenko, 
Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Antalya’da 
yaşayan Ukraynalılar, Muratpaşa Belediye Meclis Üyeleri, belediye 
bürokratları ve vatandaşlar katıldı. 

Tören, yöresel kıyafetler giymiş Ukraynalıların, Başkan Uysal, 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna Büyükelçisi Sybiha’ya 
Ukrayna’ya özgü ekmek ve tuz ikram etmesiyle başladı. Ukrayna ve 
Türk Milli Marşlarının okunduğu törende ayrıca Antalya’da yaşayan 
Ukraynalılar’dan oluşan koro Çanakkale Türküsü ve Ukrayna 
Halk ezgilerini seslendirdi. Tören, çocukların, şiirlerini okuduğu 
TarasŞevçenko’nun rölyefinin açılması ise son buldu. 



Törende konuşan Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Kuleba; “Bu parkın 
varlığı Ukrayna dernekleri ve 
yerel yönetimin ortak çabaları 
sayesinde ortaya çıktı. Bu parkın 
çok büyük bir anlamı var. Çünkü 
böylece bir birimize ne kadar 
önemli olduğumuzu gösteriyoruz. 
Devletlerarası yaptığımız bütün 
görüşmelerin temelinde tabii ki 
insani ilişkiler bulunmakta o yüzden 
bugün sizlerle burada bulunuyoruz. 
Bu temele dayanarak ilişkilerimizi 
daha da pekiştirebiliyoruz. Bu temeli 
bu kadar sağlam kıldığınız için sizlere 
mütreşekkirim. Buradaki belediye 
ve Ukraynalılar derneğine teşekkür 
etmek istiyorum” dedi. 

Ukrayna ve Türkiye’nin; pasaport 
olmadan nüfus cüzdanı ile seyahat 
edebilecek kadar iki yakın ülke 
olduğuna işaret eden Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Taraş 
Şevşenko’nun Ukrayna’ya ruh veren, 
kişilik veren, her ülkede olduğu 
gibi anlam katan sanatçılardan 
en önemlilerinden biri olduğunu 
söyledi. “Türkiye’mizde Mehmet 
Akif Ersoy ne ise, Ukrayna’da da 
Taras Şevşenko da o demek. Onun 
burada bir rölyefini açmaktan çok 
mutluyuz” diyen Başkan Uysal 
şöyle konuştu: “Ukrayna kültürü 
son derece barışçı, son derece 
mütevazi, saygılı, çok değerli 
insanları içeriyor.Aynı zamanda 
da son derece çalışkan insanlar.
Ukrayanlıların komşuluklarından ve 
dostluklarından memnunuz,pandemi 
sürecinde de dayanışma içerisinde 
olduk. Ukrayna, Türkiye karşılıklı 
uçuşu serbest eden ilk ülkelerden 
oldular. Çok sayıda Ukraynalı 
dostumuzu Antalya’da tatil yapmaya 
bekliyoruz. Bu parkı ve anıtı açarak 
komşuluğumuzu dostluğumuzu bir 
anlamda ölümsüzleştirmek istedik. 
Derneğimize ve konsolosluğumuza da 
işbirlikleri için teşekkür ederiz.”
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PATARA ANTİK 
KENTİ’NDE TARİH 
SANATLA BULUŞTU

Patara Antik Kenti’nde tarih sanatla 
buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
‘2020 Patara Yılı’nın tanıtımına destek 
vermek amacıyla antik kentte bulunan 
dünyanın ilk meclis binasında düzenlediği 
online konser, renkli görüntülere sahne 
oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, Patara’nın tarihi ve kültürel 
değerlerini ön plana çıkarmak ve bu 
değerleri dünya gündemine taşımak için 
gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2000 yıllık 
mirasıyla tarihe ışık tutan Patara Antik 
Kenti’nde 2020 Patara Yılı’nın tanıtımına 
destek olmak amacıyla konser düzenledi. 
Dünyanın en eski ve ilk demokratik meclis 
binasına gerçekleşen konseri, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre 
Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike 
Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile Elmalı 
Belediye Başkanı Halil Öztürk, meclis üyeleri 
ile birlikte izledi. 

Antik Kentin etkileyici atmosferinde 
gerçekleşen konserin açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, turizmi desteklemek amacıyla Troya 
ve Göbekli Tepe’den sonra 2020 yılının da 
Patara Yılı olarak ilan edildiğini belirterek, 
“Bu yılın Patara yılı ilan edilmesi nedeniyle 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm 
Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, eski 
Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Patara’nın antik 
dönemden günümüze kalan tek deniz 
fenerine sahip olduğunu vurgulayan Başkan 
Böcek, Patara’da Türkiye’nin ilk telsiz telgraf 
istasyonunun da bulunduğunu kaydetti. 
Patara’nın aynı zamanda dünyada nesli 
tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının 
en önemli yuvalama alanlarından biri 
olduğunu belirten Başkan Böcek, Patara’nın 
Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholas’ın 
doğum yeri olduğunu da belirtti. 



Patara’da ilk kazı çalışmalarının 1988 yılında Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibi 
tarafından başlatıldığını hatırlatan Başkan Böcek, çalışmaların 
1999 yılından bu yana Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında 
sürdürüldüğünü belirterek Işık’a ve ekibine teşekkür etti. 

Başkan Muhittin Böcek’ten teşekkür plaketini alan Patara Antik 
Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 32 yıllık bir 
kazı macerası yaşadığı Patara’da en büyük emek ve desteğin 
Likyalı Yörüklere ait olduğunu belirterek, “Likyalı Yörükler 
bu ören yerinin tek bir taşını dahi yerinden kaldırmadılar. 
Bu yıl aslında tek başına Patara Yılı değil. Bu yıl Antalya yılı. 
Bu yılın Antalya’nın yılı olduğunun bilinciyle burada oturan 
belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” 
diye konuştu.
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KEPEZ’İN SOSYETE 
PAZARI AÇILDI 

Kepez Belediyesi’nin kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve 
hayvansal üretime destek veren kadınlar için Park Funtastic’te 
kurduğu, ‘Antalya Köy Pazarı’nın hemen yanı başına ‘Sosyete 
Pazarı’ açıldı. 

Kepez’in ‘Sosyete Pazarı’ düzenlenen törenle açıldı. Sosyete 
Pazarı’nın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar,  Antalya 
Seyyar ve Sabit Sebze, Meyveciler Esnaf  Odası Başkanı Bülent 
Kaplan ve vatandaşlar katıldı. Sosyete Pazarı’nın açılışında 
konuşan Antalya Seyyar ve Sabit Sebze, Meyveciler Esnaf Odası 
Başkanı Bülent Kaplan “Covid 19 sürecinde hep esnafımızın 
yanında olan, belediye kiracılarından 3 aylık kira almayan, 
tezgah açamayan esnaflarımızın bu alan içerisinde tezgah 
açmasını sağlayan esnaf dostu Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü’ye sonsuz teşekkür ediyorum. Bu alan içerisinde 40’a 
yakın esnafımız tezgah açacak. Sosyete Pazarı, Köy Pazarımızın 
devamının da çeşitliliğini sağlayacaktır. Başkanımıza tekrar 
tekrar teşekkür ediyorum. “ dedi. 



Sosyete Pazarı’nın açılışında konuşan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 
de, Park Funtastic’te 2019 yılı Kasım 
ayında açılan Köy Pazarı’nın ve açılışını 
yapacakları Sosyete Pazarı’nın Kepez’e 
farklı bir cazibe, farklı bir değer 
kazandırdığını söyledi. Başkan Tütüncü, 
“Antalya’nın hemen yanı başındaki 
bu muhteşem orman alanlarının 
içerisinde geçtiğimiz yıl bambaşka 
bir hareketlilik meydana getirelim 
istedik. Bu düşünceden hareketle Kasım 
2019’da Kadın üreticilerimizin kendi el 
emekleri, göz nurları olan ürünlerini 
burada Antalyalılarla bu güzel 
ortamda paylaşabilecekleri doğrudan 
kendilerinin pazara sürebilecek 
olduğu güzel bir pazar yerini açtık. 
O heyecanı Mart ayının başına kadar 
birlikte beraberce yaşadık. Covid-19 
salgınından dolayı Köy Pazarı’nı da bir 
müddet kapatmak durumunda kaldık. 
Haziran ayı ile beraber bu pazarın 
tekrar açılabilmesinin önündeki 
engeller kalkınca, hemen kolları 
sıvadık.” diye konuştu. 

Burayı hafta sonu özel bir dinlence 
mekanı haline getirmek istediklerini 
belirten Başkan Tütüncü, “Burası 
Pazar günleri yetenekli gençlerin 
desteklenmesi konusunda çok önemli 
bir fonksiyon ifade edecek. Her hafta 
burada canlı müzikler dinleyeceksiniz. 
Yerel sanatçılarımızdan, Antalya’nın 
değerlerinden… Bugün burada açılışını 
yaptığımız bu etkinlik sadece bir 
pazar açılışı değil. Onun çok ötesinde 
anlamlar ifade eden hayatı farklı bir 
şekilde algılamamızı, hafta sonlarını 
kendimize ve sevdiklerimize farklı bir 
biçimde tanımlamamızı sonuçlayacak, 
bir iş yapıyoruz.”  diye konuştu.
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BURAK 
YETER'DEN 
VİRTUAL 
PERFORMANS

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve 
dünyaca ünlü DJ Burak Yeter’in 
iş birliğinde hazırlanan “Müzikle 
kal, Antalya’yı hayal et” projesinin 
üçüncü insansız konseri, Fraport 
TAV sponsorluğunda Antalya 
Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve dünyaca ünlü DJ Burak 
Yeter’in, pandemi sürecinde Antalya destinasyonunun tanıtımı 
için hayata geçirdiği proje kapsamında DJ Burak Yeter, Fraport 
TAV sponsorluğunda apronda yer alan yolcu uçağınönünde 
virtual performans sergiledi. DJ Burak Yeter’in ekibiyle 
birlikte sergilediği performans, yakın zamanda sosyal medya 
platformlarında ve dünya genelinde yayın yapan müzik 
kanallarında yayınlanacak.Yolcu uçağının önünün sahne 
olarak kullanıldığı performansta, Antalya havalimanının çeşitli 
kısımlarından görüntüler çekilerek bölge destinasyonunun 
güvenilirliğine dikkat çekildi.  

Antalya hayali için evrensel dil müzik kullanılıyor 
Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, vakfın ve 
Fraport TAV işletmesinin daha önce de ortaklaşa projeler 
gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: 
“Normalleşmeye başladığımız şu günlerde Vakıf olarak, Burak 
Yeter ve Fraport TAV işletmesiyle iş birliği sağlayarak; insanların 
tatil planları için Antalya’yı hayal etmesi, kentimizi kafalarında 
kurgulamaları için ‘Müzikle kal, Antalya’yı hayal et’ projemizin 
üçüncü konserini havalimanında gerçekleştirdik.”

Antalya Havalimanı, yerli ve yabancı turistler için hazır
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol 
ise Antalya Havalimanı olarak, Antalya’nın tanıtımına katkıda 
bulunacak farklı projelere destek vermenin Fraport TAV 
işletmesinin misyonu olduğunu dile getirdi.



DÜNYA’NIN TAMAMEN TERS İLK 
EVİ KEPEZ’DE 

YÖRÜK MÜZESİ YENİDEN 
ZİYARETE AÇILDI

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı çam ağaçları 
arasındaki doğal cazibe merkezi Park Funtastic’e, kendi ekseni 
etrafında 360 derece dönen ve tamamen ters olma özelliği 
bakımından Dünya’nın ilk ‘Ters Evi’ inşa edildi.

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Özel Yörük Müzesi normalleşme süreci 
çerçevesinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 

Antalya’nın en geniş ormanlık alanlarına sahip Kepez Belediyesi,  
orman alanlarını halkın kullanımına kazandırırken, bir yandan 
da özel objelerle de cazibe merkezi haline getirmeye devam 
ediyor. UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale 
travertenlerinin tıpatıp aynısının kazandırıldığı ParkFuntastic’e, 
tamamen ters olma özelliği bakımından Dünya’nın ilk ‘Ters Evi’ de 
inşa edildi. Çatı katından itibaren tamamen ters inşa edilen ‘Ters Ev’ 
kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilme özelliği de taşıyor.  

Antalya’nın cazibe merkezi 
Park Funtastic’te devam eden çalışmaları inceleyen Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’i turizm kenti Antalya’nın önemli bir 
cazibe noktası haline getirebilmenin en büyük hedefleri olduğunu 
söyledi. Tütüncü; “Fantastik Park’ta Ters Ev, Pamukkale travertenleri, 
dağ kızağı, zipline, çok çeşitli çocuk oyun alanları, gençlere yönelik 
yetişkinlere yönelik yapılan eğlence parkurları,  Antalya’yı ziyaret 
eden yerli ve yabancı turistlerin bölgemize gelmesi için var. Burada 
çok harika işletmeler var. Burada birbirinden keyifli ünitelerde çok 
ciddi manada güzel keyifli vakit geçirebileceğimiz bir ortam var.” 
dedi.  

Pandemi sürecinde kapalı olan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi 
ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evrenseki Özel Yörük 
Müzesi, normalleşme sürecinin ardından gerekli düzenlemelerin 
yapılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yörük kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği, yaklaşık 4 bin 
metrekare üzerine kurulu Evrenseki Özel Yörük Müzesi’nde 2 
kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 Yörük çadırı, 1 eser 
deposu, 1 konferans salonu, 1 atölye ve engelli kullanımına uygun 
tuvalet bulunuyor. 

Manavgat’ın ve Yörük kültürünün tanıtılmasına önemli katkı 
sağlayan, içerisinde bine yakın Yörük kültürünü yansıtan eserin 
sergilendiği müze hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini 
topluyor. Müze maske takılarak haftanın 7 günü 08.30-17.30 
saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Önce çatı, sonra katlarının çıkması açısından, Dünya’nın tamamen 
ters olan ilk evi, 98 m2 alan üzerine inşa edildi. Kendi ekseni 
etrafında 360 derece dönme özelliğine sahip ters ev, 15 ton 
ağırlığında, 2 oda, 1 salon ve banyodan oluşuyor.
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“AYAN BEYAN DOĞAÇLAMA” 
KAHKAHAYA BOĞDU

MURATPAŞA BELEDİYESİ SPOR 
KULÜBÜ, OLAĞAN GENEL 
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, yaz 
etkinlikleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu’nda 
sahnelenen “Ayan Beyan Doğaçlama” oyunu izleyenleri 
kahkahaya boğdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçenin ve belediyenin 
adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün genel 
kurulunda “Biz sadece Türkiye’de sporu desteklemek istiyoruz. 
Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz” 
dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, pandemi sürecinde ara verilen kültür 
sanat faaliyetlerinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yaz 
etkinlikleri düzenliyor. Baküs Sahne &Atölye ve Kırmızı Kalem Sanat 
işbirliği ile Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen 
etkinlikler “Ayan Beyan Doğaçlama” tiyatro oyunu ile başladı. Kırmızı 
Kalem Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan “Ayan Beyan 
Doğaçlama” sadece seyircilerin yönelimleriyle belirlenen konu ve 
anahtar kelimeler eşliğinde, yine seyircilerin seçtiği oyuncularla 
oynandı. Doğaçlama komedi oyunu izleyenlere kahkaha dolu bir 
akşam yaşattı.

Temmuz ve Ağustos ayı boyunca müzik dinletileri, belgesel 
gösterimleri ve gezi-sunum gibi alanlarda uzman kişilerin 
katılımı ile Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 
21.00’de gerçekleştirilecek etkinliklere Antalyalılar ücretsiz olarak 
katılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan 
başkanlığının Hüseyin Sarı ve divan katip üyelikleri Ali Kuş ve Ramazan Özen’in 
yaptığı genel kurula Başkan Uysal da katıldı. Divanın oluşmasının ardından Saygı 
Duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla açılan genel kurulda yaptığı 
konuşmada Başkan Uysal, Türkiye’de spor yönetimi alanında yaşanan eksikliğe dikkat 
çekti.  

Belediyelerinin amatör sporlarla ilgilenen kulüpleri 
desteklemekle, sporcu ve spor eğitimiyle, geniş 
kitlelere spor yapma alışkanlığı kazandırmakla 
mükellef olduğunun altını çizen Başkan Uysal, 
bu olanakları sağlamak için tesisleşmenin önemli 
olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Muratpaşa 
Belediyesi olarak mahallerde çok sayıda spor 
salonu, spor alanı ve çadır tipi salon yatırımlarını 
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, bunların 
yanı sıra Türkiye’de sporun çeşitlenmesi, belli 
branşların ölmemesi ve belli liglerin yaşamasına 
katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. 

Kulübün yeni döneminde görev alan isimlere 
başarılar dileyen Başkan Uysal, konuşmasının 
sonunda şunları ifade etti: Biz sadece Türkiye’de 
sporu desteklemek istiyoruz. Daha az ilgi gören 
amatör spor branşlarını korumak istiyoruz. Onların 
liginin yapılmaya devam edilmesini, daha kaliteli 
hale gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz.” 

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün olağan 
genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda 
yönetim kurulu, Murat Şimşek Özcan Yılmaz, Derya 
Karakoç, Bülent Ataş, Ahmet Öztürk, Özgür Güngör, 
Yusuf Emre Ertugan, Yener Altıntaş ve Erhan 
Üstündağ’dan oluştu.



KONYAALTI’NDA KAPILAR 
SANATA YENİDEN AÇILDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya 
Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksek 
Okulu Tasarım Bölümü öğrenci ve öğretim görevlerinin 
çalışmalarının yer aldığı ‘Türkiye Selçuklu Mimari 
Eserleri’ sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, sergi salonlarının 1 Temmuz itibaren 
belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin 
verilmesiyle kapılarını yeniden sanata açtı. Bu kapsamda 
Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen 
‘Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri’ sergisinin açılışına 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 
öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı. Açılışta konuşan 
Başkan Semih Esen, böyle sergilerin sanata ve tarihe 
ufacık da olsa bir katkı sunması adına önemli olduğunu 
belirterek, hayırlı olmasını diledi. 
Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise, 
Antalya ve Alanya’nın Türk tarihi ve kültürü adına 
güzide kentlerden biri olduğunu belirterek, “Türk İslam 
mimarisinin en seçkin eserleri Selçuklu döneminde ortaya 
konmuştur. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizin 
böyle bir sergiyi ortaya koymasından dolayı teşekkür 
ederim” dedi. 

Başkan Semih Esen ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, 
eser sahipleri ile birlikte serginin açılış kurdelesini 
kesti. Sergiyi gezen Esen, eser sahibi öğrenci ve öğretim 
görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan 
Esen, eser sahiplerini çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
Semih Esen ve RektörProf. Dr. Kalan, eser sahiplerine 
katılım belgelerini verdi.

Covid-19 döneminde üniversitenin uzaktan eğitim 
uygulamalarında sanat tarihi ile temel sanat eğitim 
dersleri kapsamında öğrenciler karantina döneminde, 
Antalya, Alanya, Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri gibi 26 ilde 
bulunan 13’üncü yüzyıllara ait 106 Selçuklu mimari eseri 
değerlendirildi. 70 adet eser, 70 öğrenci ile eşleştirilerek 
sulu boya, kuru boya ve pastel boya türlerinde çalışıldı. 
Üretilen eserler instagram online sergi platormu olan 
@sanalaiye sayfasında sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri Sergisi, öğrenci 
ve öğretim görevlilerinin çalışmalarından oluşan 30 
eserden oluşan sergi, Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda 
17 Temmuz’a kadar açık kaldı.



Dünyanın dört bir 
yanından pencere 
manzaraları sunan site: 
“WindowSwap”

Yerli otomobil fabrikası 
görücüye çıktı

Lenovo 
Legion 
Gaming 
Phone 
Pro oyun 
telefonu
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DENİZ GÖZÜKIZIL
Hazırlayan

teknoamigo@gmail.com / 
dgoz33@hotmail.com

Yandan pop-up kamerayla karşımıza çıkmaya hazırlanan ve 
donanımı kadar yazılımı da yatay kullanıma özelleştirilen Lenovo 
Legion oyun telefonu ya da firmanın yeni verdiği ismiyle Legion 
Gaming Phone Pro, özellikle arka kısmıyla dikkat çekiyor. Firma, 
cihazın ön yüzünde ise yan kullanmayı kolaylaştıran çok kalın 
sayılmayan çerçevelere yer vermiş durumda. Teknik olarak 
baktığımız zamansa cihaz gücünü Snapdragon 865 Plus işlemciden 
alıyor ve tam 144 Hz ekran üstüne kuruluyor. İşlemcisini çiftli sıvı 
soğutma sistemiyle serin tutacak ve düzgün sıcaklık ölçümü için 14 
farklı ısı sensörüne sahip olacak denilen Legion Gaming Phone Pro, 
bildiğimiz kadarıyla en üstte tam 16 GB RAM + 512 GB depolama ile 
elde edilebiliyor. Cihaz aynı zamanda 90W hızlı şarj desteğine de 
sahip. 5.000 mAh kapasitesindeki pilini sadece 35 dakika içerisinde 
tamamen doldurabilecek oyun telefonu, maalesef “resmi yollardan” 
ülkemizde satışa sunulmayacak. 

WindowSwap, yeni kurulmuş bir internet sitesi ve dünyanın birçok 
farklı yerinden gelen video formatındaki pencere manzaralarını 
karşınıza getiriyor. Kullanması şimdilik tamamen ücretsiz olan 
servis, farklı evlerin / mekanların dünyaya açılan pencereleriyle 
gerçekten ilginç bir deneyim sunuyor. Arkasında Sonali Ranjit ve 
Vaishnav Balasubramaniam’ın yer aldığı aktarılan servis, ne kadar 
harika manzaralara sahip yaşam / iş alanlarının olduğunu gözler 
önüne seriyor ve bu açıdan oldukça kıskandırıyor. Peki bu görüntüler 
canlı mı? Görüntü kalitesinden anlayabileceğiniz üzere bu pencere 
görüntüleri canlı değil. Yani görüntüler bir webcam’den gelmiyor. 
Bunun yerine servis daha önceden çekilmiş HD videoları kullanıyor. 
Burada sürecin kullanıcı desteğiyle yürüyeceği aktarılıyor. 
WindowSwap kişilerden pencere manzaralarını gösteren 10 dakikalık 
HD videolar istiyor. Servis içerisinde şimdiden İstanbul‘dan gelen 
görüntüler de yer alıyor.

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak 
olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının 
ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan 
inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından 
itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye 
ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

Zaman zaman gerçekten ilginç internet siteleri ortaya çıkıyor. 
Bunlardan bir tanesi de dünyanın farklı yerlerinden “pencere 
manzaraları” sunan WindowSwap oldu.

Son dönemde sık sık gündeme gelen Lenovo Legion oyun 
telefonu, karşımıza Lenovo Legion Gaming Phone Pro olarak 
çıkıyor.

Tanıtımı gerçekleştirildiği andan itibaren tüm Türkiye’de büyük 
ilgi ve heyecanla karşılanan, dünyada ses getiren yerli otomobil 
cephesinin, Bursa Gemlik’teki üretim tesisinin ‘İnşaat Başlangıç 
Töreni’ gerçekleştirildi.



Türkiye’de her yıl ortalama 
yüzde 30-35 gibi inanılmaz 
bir hızla büyüyen e-ticarette 
kullanılan banka ve kredi 
kartı sayısı pandemi 
döneminde 8 milyon arttı.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, her 10 evden 
dokuzunda internet erişiminin bulunduğunu, 2000’li yılların başında 
2 milyon olan internet kullanıcı sayısının 62 milyona yaklaştığını 
söyledi. 

Kayral, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online 
alışverişin de inanılmaz bir hızla büyüdüğünü, 2011 yılında 18 milyar 
lira olan internetten kartlı harcamaların 2019 sonunda 190 milyar 
liraya yükseldiğini belirtti. 

Dijital alışverişlerde ödemelerin yüzde 85’inin kredi kartıyla 
yapıldığını anımsatan Kayral, şunları söyledi: 
“Pandemi döneminde e-ticarete ilgi katlanarak arttı. Pandeminin 
ilk 3 ayı olan Mart, Nisan ve Mayıs’ta 8 milyon banka ve kredi kartı 
daha ilk kez internette kullanılmaya başlandı. Böylelikle e-ticaret 
sektörünün ulaştığı kart sayısı 35 milyonu aştı. Bu rakamlar iyi 
ama rehavete yol açmaması gerekir. Hala online alışverişte hiç 
kullanılmamış 40 milyona yakın kredi kartı, 150 milyonun üzerinde 
banka kartı olduğunu unutmamak gerekir. E-ticaretin avantajları 
yeni yeni kavranıyor. Bu konuda bilinirlik arttıkça e-ticaretin 
perakende içindeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacaktır” diye 
konuştu. 

İLK KEZ 
E-TİCARETTE 
KULLANILDI

MİLYON
PANDEMİDE

KART

Kayral’a göre e-ticaretin avantajları şöyle: 
-Zaman ve yer sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük 
artılarından biri günün her saati ve yılın her günü alışveriş 
yapılabilmesi. Ayrıca tüketici, yaşadığı şehirde hatta ülkede 
bulamadığı ürünlere internet üzerinden ulaşabiliyor. 

-Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin bir avantajı da 
insanların ihtiyaç duydukları her ürün ve her hizmete anında 
ulaşabilmesi. 

-En uygun fiyat: İnternette fiyat araştırması yapmak son 
derece kolay olduğundan, aranılan bir ürünü en uygun fiyatla 
satın alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret sitelerinden aldığı 
komisyonu müşteriye aktaran, yani “alışveriş yapana para veren” 
Avantajix.com gibi siteler, online alışverişlerin benzersiz şekilde 
ucuza gelmesini sağlıyor. 

-Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret, alışveriş merkezinin, 
çarşı pazarın karmaşasından, gürültüsünden ve kalabalığından 
kaçanlara da çare oluyor. Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği 
araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile alışverişe ayıracak 
zamanı olmayan kişileri de bu dertten kurtarıyor. 

-İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük markaların 
ürünlerini size ulaştırmakla kalmayan e-ticaret, ikinci el ürünlere 
ulaşmanızı veya isterseniz kendi eşyalarınızı satışa çıkarmanıza 
da yardımcı oluyor.
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NetWork’ün 
İlkbahar/Yaz 2020 
koleksiyonunda 
yer alan rengarenk 
tasarımlar, tatil 
rotanızda size 
eşlik ederek yaz 
hikayenizin bir 
parçası oluyor.

NETWORK 
İLE BİR 
YAZ 
HİKAYESİ

NetWork İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonuyla bu 
yaz, feminen tasarımlar ve capcanlı renklerde 
elbiseler, yalın ve güçlü formlar ile bir araya 
gelerek tatil bavulunuzun olmazsa olmazlarını 
belirliyor. NetWork, koleksiyonda yer alan 
farklı renk ve desenlerdeki konforlu elbiseleri, 
püskül detaylı etek ve kimonoları, dikkat 
çekici büstiyerleriyle günün her anında şıklık 
sunan bir sezon vaat ediyor. Mevsimin yüksek 
enerjisini yansıtan sarı, turuncu ve pembe 
elbiselere puantiyeli modeller eşlik ederken 
uçuş uçuş etekler kombinlerinize romantik bir 
hava katıyor.

NetWork beachwear koleksiyonu, plaj 
modasının kilit parçaları niteliğindeki 
birbirinden farklı bikini ve mayo alternatifleri 
ile modern stilinizi kumsallara taşıyor. El 

örgüsü veya kutu biçiminde çantalar özgün 
detaylarla birleşerek bulunduğunuz ortamda 
Akdeniz rüzgarları estiriyor. Deniz kabuğu 
kolye ve püskül detaylı küpeler, sahil şıklığının 
vazgeçilmez aksesuarlarını oluşturuyor. Hasır, 
keten gibi natürel dokuları barındıran çanta 
ve ayakkabılar ise doğal bir şıklık yakalamak 
isteyenler için son derece ideal.

Ayrıca İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda, Anais 
Margaux markasının orijinal dokunuşlara 
sahip mayo ve bikini tasarımlarına da 
NetWork’ten ulaşabilirsiniz.

Koleksiyona ait tüm parçalar NetWork 
mağazalarında ve www.network.com.tr’de sizi 
bekliyor.



Casual erkek giyim markası Hemington’nın İlkbahar 
Yaz 2020 “Summer Chronicles” koleksiyonuyla yazın 
enerjisini ve rahatlığını yaşayın!

HEMINGTON İLE CASUAL 
BİR YAZ TARZI
‘SUMMER CHRONICLES’ 

Keten ve merserize pamuk dokulara sahip tasarımlar, 
soğuk tuşeleri ile giyildiği andan itibaren teni 
rahatlatıyor.Giza pamuğundan üretilen, en sıcak 
yaz günlerinde dahi nefes alan triko pololar ve 
triko t-shirtler yaz stilinizi tamamlıyor.Kalitesi ile 
dünyanın en değerli pamuklarından kabul edilen Pima 
pamuğundan tasarlanan Hemington t-shirtleri ise 
beachwear kombinlerinizle bütünleşiyor. Hemington, 
İlkbahar Yaz 2020 “Summer Chronicles” beachwear 
koleksiyonu, tarzınaönem veren erkeklere aradıkları 
özgün parçaları bulacakları iddialı bir koleksiyon 
sunuyor.

Hemington tasarımları; mağazaları dışında hemington.
com.tr online alışveriş sitesinde stil sahiplerini bekliyor.

Dünyanın en özel coğrafyalarından özenle seçilen 
birinci sınıf doğal ipliklerle hayat bulan Hemington, bu 
yaz erkeklere özgürce kombinleyebilecekleri sayısız 
renk ve model seçenekleri sunuyor. Özel dokusuyla 
yazın vazgeçilmezi olan casual şıklık sunan keten triko 
t-shirt ve gömlekler, %100 İtalyan ipliklerinden üretilen 
triko polo t-shirtler ve çabuk kuruyan inovatif “Quick 
dry” kumaş özelliğiyle tasarlanan özgün renk ve desen 
alternatifi sunan mayolar ile rahat ve gözalıcı bir yaz 
stili sizi bekliyor.
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SICAK… ÇOK SICAK 
ALIŞVERİŞ GÜNLERİ…
Yaz tam gaz devam ediyor ve dereceler 

üst seviyelerde… Antalya’da sıcaklar sizi 
bunaltıyor olabilir ama ihtiyaçlar bitmiyor 

ki! O zaman buyurun bu ayki alışveriş 
önerilerimize…

 CELESTRON 
 Teleskop 
  11.590 TL 

 L'OCCITANE 
 El temizleme jeli 65ml 

  55 TL 

 HUAWEI BAND 4 
 Saat 

  1.229 TL 

 VICTORINOX 
 Saat 

  5.949 TL 

 VICTORINOX
CLASSIC ALOX 2020 

 Çakı 
  419 TL 

 SKAGEN 
 Saat 

  1.600 TL 

 PASHA DE CARTIER 
 Parfüm 50ml 

  530 TL 



 MIU MIU 
 Güneş gözlüğü 

 1.900 TL 

 MIU MIU 
 Güneş gözlüğü 

 2.000 TL 

 NETWORK 
 Hasır şapka 

 215 TL 

 NETWORK 
 Hasır şapka 

 179 TL 

 NETWORK 
 Çanta 
 335 TL 

 NETWORK 
 Çanta 
 229 TL 

 NETWORK 
 Çanta 
 239 TL 

 ZYLISS 
 Patates püre yapıcı 

 499,90 TL 

 THCIBO 
 Kumlanmayan

  plaj örtüsü 
 119,95 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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