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Ve Yaz bitti… Sizi bilmiyorum ama ben bu 
Yaz’dan hiçbir şey anlamadım… Benim hatam 
belki ama ne doğru düzgün denize girdim (ki 
ne kadar sevdiğimi yakınlarım bilir), ne de 
keyif yapabildim. İşlerimiz yoğun çok şükür 
ama bu değil sebep; keyfim yok… Dünya 
delirmiş gibiyken, savaşlar, şiddet, salgın, 
doğal afet, terör, ekonomi derken, kimsenin 
tadı tuzu kalmadı biliyorum. Evet öyle ama 
hayat devam ediyor, etmeli de… 
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Bu aralar psikologların, psikiyatrların yoğunluğu ne durumdadır acaba? Neyse ben kendi 
tedavime başlıyorum; yürüyüşlerime… Sonbaharın ortasındayız, hava her gün daha 
bir esintili, ferah oluyor. Bol bol oksijen teneffüs edip karamsarlıklardan, bu keyifsiz 
ruh hallerinden kurtulmasam da en azından sıyrılmak arzusundayım. Belki sizlerin 
de kendinize has yöntemleriniz vardır “ruh detoksu” yapmak için. (Bunu tabi ben 
uydurdum, yok böyle bir tabir. Varsa da ben bilmiyorum.☺) Ne bileyim kimimiz kendini 
temizliğe verir, kimi kitap okur, kimi el işleriyle uğraşır, kimi toprakla… Herkesin kendi 
cebinde bir çözümü vardır diye düşünüyorum.
Kimi de dergileri karıştırır, satır satır okur… Ben bunu kesinlikle tavsiye ederim mesela. 
Hatta tavsiyeyle kalmam, sizler için ekip arkadaşlarımızla otururuz, tam zevkinize 
göre dergi hazırlarız. ☺ İçinde mutlaka ilgi alanlarınıza hitap eden sayfalarımız olur. 
Velhasıl biz bunu hep yapıyoruz zaten ve yine yaptık. Ekim 2020 sayımızı yine sizler için 
büyük bir keyifle hazırladık. Dileriz sizler de keyifle okur, günlük rutin sıkıntılardan, 
problemlerden bu süre zarfında da olsa uzaklaşırsınız…

Gelelim sayfalarımıza…
Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğumuz, Prof Dr. Ömer Refik Özerdem... 
Özellikle plastik cerrahi konusunda aldığı hem yurtiçi hem yurtdışı eğitim ve yeterlilik 
sertifikalarıyla uzun ve zahmetli bir kariyer yolcuğunun sonunda kendisi, İstanbul’da, 
Katar’da ve Antalya’da başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güldal Siğinç’in 
estetik uygulama, cerrahi müdahaleler ve yurtdışı çalışmaları ile ilgili sorularını da 
içtenlikle cevapladı.
Sayfalarımızın bir diğer konuğu; bugünlerde oldukça ses getirecek büyük bir proje olan 
City Gate projesinin hazırlıklarını tamamlayan İbrahim Öcalan… Birlikte Antalya’da 
inşaat sektörü, yeni projesi ve daha birçok konuda özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Nexus- Ionia Alkali İyonize Su Sistemleri Türkiye Distribütörü Bahri İkiz de ‘Canlı Su’ 
olarak tabir edilen ‘Alkali İyonize Su’yun faydaları ve bu sağlık iksirini evimize kadar 
getiren sistemler hakkında çok ilginizi çekeceğine inandığımız bilgiler verdi.
Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, kendisine ait 
“Bir Şehrin Sanat Anatomisi” bölümünde bu ay; “Antalya’da Galeriler- Kurumlar- 
Kolektifler” başlığı altında Antalya sanat tarihinde önemli bir marka haline gelmiş, 
faaliyet içerisinde olduğu yıllarda Antalya sanat camiasında ilklere imza atmış olan 
“Kaleiçi Sanat Evi”ni gündeme getirdi. Bu gündem; iki ay boyunca sürecek…
Yazarlarımızdan Ressam Gül Yasa, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Suna Kıraç ile ilgili 
önemli detayların yer aldığı bir yazı kaleme aldı. 
Bunların dışında her zaman olduğu gibi; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
İlhan Gölbaşı, kalp ve kalp sağlığı ile ilgili tavsiyeleri, Dermatolog Dr. Hüray Hügül 
estetik konusundaki yeniliklerle ilgili bilgi paylaşımları, Dr. Tolga Temel bilmediğimiz 
hastalık sebepleri ve çözüm önerileri, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. Bşk. Aylin Ayaz 
Yılmaz film, dizi ve kitaba dair değerlendirmeleri, Yeşim Özkoç gezi yazısı, A&D Kids 
Konyaaltı Anaokulu Müdürü Gül Devrim Batı eğitime dair tecrübeleri, Profesyonel 
Koç ve Eğitmen Selin Günsev hayata ve işe dair önerileri, Diyetisyen Zeynep Erturul 
Budak özel ve sağlıklı beslenme önerileri, B. Nilüfer Binbir birbirinden önemli kitap 
tavsiyeleri, Deniz Gözükızıl teknoloji haberleri ile yine sayfalarımızdaki yerlerini 
aldılar… 
Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri gündem, iş hayatı, dekorasyon, moda, müzik, 
sinema, estetik, alışveriş, röportaj, genç yetenekler, spor, sosyal, aktüel gibi daha birçok 
konu başlığımızla baş başa bırakıyorum…
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Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 
Antalya Turizm Fuarı, 26-27 
Ekim 2020 tarihinde en önemli 
kaynak pazarların paydaşları 
ile turizm endüstrisini bir araya 
getirmek üzere çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. ATF, 
Antalya Turizm Fuarı, iletişim 
teknolojisini geliştirmeye 
devam ediyor. ATF, Türkiye’de 
ilk ve tek olacak 360 derece 
turizm fuar konseptiyle fuarcılık 
alanındaki iddiasını ortaya 
koyacak.

Dünya’da ilk özelliği taşıyan uygulama Türkiye’den. 
Turistlerin gereksinimi olan internet ve iletişim 
ihtiyaçlarına ucuz, sorunsuz ve tek tuşla çözüm sunacak 
tatil uygulaması Tourist Cell Turkey; tur hizmeti, 
araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde 
ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri Türkiye’ye gelen 
turistlerle buluşturacak, işletmelere ve ekonomiye katkı 
sağlayacak.
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ATF’den 
Acente İletişim 
Aplikasyonu 
ve 360 Derece 
Fuarı Konsepti

Tourist Cell Turkey, 
Türkiye’ye gelen 
turistlerin hayatını 
kolaylaştıracak

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu
Selçuk MERAL

Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral konuyla ilgili detayları şu cümlelerle aktarıyor: “ATF, 
Antalya Turizm Fuarı, iletişim teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Daha önce de bildirdiğimiz 
gibi ATF tarihinden 1 ay önce kullanıma açacağı uygulama ile ziyaretçi profesyonel seyahat 
acenteleri katılımcılar 7/24 iletişime geçebilecek, randevular oluşturabilecek ve temas kurabilme 
imkanı bulacak. Bunu da anında 4 dilde tercüme ile birebir ve toplu iletişim ile yapılabilecek. 
Aplikasyonumuz ile çığır açacağımızın garantisini veriyoruz. Yine sadece ATF- Antalya Turizm 
Fuarı’na ait bir hizmet olacak olan bu uygulama ile organizasyonumuz ile gelen acentelerden 
iletişime geçemediğiniz kalmayacak.” dedi.

360 Derece Gerçeklikte ATF Sanal Fuar 
Meral; “Antalya Turizm Fuarı olarak ayrıca 360 derece gerçeklikte sanal fuar hizmetini de 
sektöre kazandıracağız. Bu hizmetimiz sayesinde katılımcılar ile farklı başlıklarda anında iletişim 
kurabileceksiniz. Böylelikle ATF ile son tüketiciye de bir iletişim kanalı sunmuş olacağız. Üstelik, 
bu 360 derece gerçeklikteki sanal fuar hizmetiyle tüm farklı paydaşlarla iletişim kurmanızı 
sağlayacağız. Yine bu hizmetimizle katılımcı acente aplikasyonu ve 360 derece gerçeklik araştırma 
ve geliştirme projemiz bir ilk ve tek olma özelliği taşımaktadır.” diyerek iddiasını bir kez daha 
yineledi.

Yurtdışına yapılan seyahatlerde internete erişim zorluğu ve internet kullanım 
ücretlerinin yüksek olması önemli sorunların başında geliyor. Dünya’da 
ilk özelliği taşıyan ve bu kritik soruna çözüm sunmak amacıyla geliştirilen 
Tourist Cell Turkey tatil uygulaması, Türkiye’ye gelen turistlerin resmi yerel 
hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını 
kolayca satın almalarına olanak sunacak. Bir turistin en temel gereksinimi 
olan iletişim ihtiyacını kendisine sağlanan yerel hat üzerinden çözen 
Tourist Cell Turkey tatil uygulaması, en ucuz internet paketi garantisine ek 
olarak kesintisiz, yerel, güvenli ve en ucuz iletişimi vaat ediyor. Tourist Cell 
Turkey, internet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, 
güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün 
ve hizmetleri de sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye’ye gelen 
turistlerle buluşturuyor.

Tüm ihtiyaçlar için tek uygulama
Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin her yerini dolaşan turlara güvenli, 
kaliteli ve en ucuz fiyatlarla ulaşılmasını sağlayan tatil uygulaması Tourist 
Cell Turkey; araç, ev, yat, e-bisiklet, motorsiklet, VIP araçlar gibi tatilde ihtiyaç 
duyulabilecek tüm taşıt kiralama işlemlerinin de ucuz, sorunsuz ve tek tuşla 
yapılmasına olanak sunuyor. Uygulama, döviz alma ve satma işlemlerinin 
konaklanan otelde döviz bürosu temsilcisiyle gerçekleştirilmesini de sağlıyor. 
Uygulama ayrıca mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en 
yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgileri de 
kullanıcısıyla buluşturuyor.

Otele teslim imkanı
Turistler, uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında 2 GB hediye 
internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 Euro’luk pakette 750 
dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor. Turistler Türkiye’ye 
gelmeden önce Turist Cell Turkey internet sitesinden ve uygulamasından kayıt 
oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden 
teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, 
ülkesindeki ve Türkiye’deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve 
turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar.



Avrupa’dan turistik ve etnik 
destinasyonlara yaptığı uçuşlarla önemli 
bir pazar payı ve marka bilinirliği elde 
eden Corendon Airlines, 2020 yazı 
bitmeden 2021 yaz döneminin uçuş 
programını ve yeni yatırımlarını açıkladı. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle 
turizm ve havacılık sektörlerini önemli 
derecede etkileyen pandemi sürecine 
rağmen yatırımlarına ara vermeyen 
Corendon Airlines, 2021 yazında turistik 
hatlarının yanında Anadolu hatlarını da 
güçlendirecek. 

Corendon Airlines 
2021 Yazı Uçuş 
Programını 
Açıkladı!

Corendon Airlines Ticaret Direktörü
Mine ASLAN

2021 yılında Covid-19 etkilerinin azalacağını ve pandemi önlemleriyle değişen seyahat 
anlayışı sonucu talebin geri döneceğini öngören Corendon Airlines Ticaret Direktörü 
Mine Aslan, “Tatil yapmak herkes için bir ihtiyaç. Önümüzdeki sezon, özellikle Avrupa 
ülkelerinden tatil destinasyonlarına olan talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu 
sebeple, yatırımlarımızı kesmeden yeni atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle, bize 
marka bilinirliği, operasyonel kolaylık ve de daha uygun slot saatleri sağlayarak yüksek 
müşteri memnuniyeti getiren yeni base açma stratejimize 2021’de de devam ediyoruz. 
Mevcut Hannover, Köln, Münster ve Nürnberg base’lerimize ilaveten 1 Mayıs 2021 
itibariyle Almanya’nın en fazla turist çıkışı olan havaalanı Düsseldorf’a 2 uçağımızı base 
ediyoruz. Almanya’da elde ettiğimiz başarıdan sonra, Almanca konuşulan diğer pazarlara 
olan konsantrasyonumuzu arttırıyoruz ve ilk base’imizi Almanya, İsviçre ve Fransa’nın 
kesişim noktası İsviçre’nin Basel havalimanına yaparak bu 3 ülkeye birden ulaşıyoruz. 2021 
yazında Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Mısır ve 
İsrail’in turistik destinasyonlarına toplam 5 milyon koltuk kapasitesi sunacağız. Yine son 
yıllarda yoğunlaştığımız ve büyümeyi hedeflediğimiz Polonya ve İngiltere’den de Türkiye ve 
Yunanistan’a düzenlediğimiz sefer sayılarını arttıracağız. ” şeklinde konuştu. 

“Avrupa’yı Anadolu’ya direkt bağlamaya devam edeceğiz”
Mine Aslan Corendon Airlines’ın Avrupa-Anadolu hatları için planladıkları 2021 uçuş 
programından da bahsetti. Corendon Airlines’ın 27 Haziran’da ilk kez bir yolcu uçağını 
Zonguldak’a indirerek başlatmış olduğu Almanya - Zonguldak seferlerini 2021 yaz sezonu 
ile birlikte güçlendireceklerini belirten Aslan, “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın 
yoğun talep gösterdiği Zonguldak Meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf’tan yoğun bir 
program hazırladık. Yine bu sene başladığımız Brüksel’den Eskişehir’e ve Hollanda’dan 
Kayseri ve Konya’ya düzenlediğimiz direkt seferlere olan yüksek talebe cevap vererek bu 
hatların devamlılığını sağlayacağız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan 
Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz sefer sayısını 2021 sezonunda iki katına 
çıkarıyoruz.” dedi. 

2020 sezonunda uygulanan “Biletiniz Güvende” Kampanyası 2021 Yaz Sezonu 
Satışlarında da Devam Ediyor!
Corendon Airlines sezon başından beri uyguladığı “Biletiniz Güvende” kampanyasının 
süresini uzatarak misafirlerine esnek rezervasyon imkanı sağlamaya devam ediyor. 
Corendon Airlines’dan 31 Ekim 2020’ye kadar bilet alan yolcular, uçuşlarını 31 Ekim 
2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme 
imkanına sahip oluyor. Biletiniz Güvende kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgi https://www.
corendonairlines.com/tr/haberler/flexible-campaign sayfasından edinilebilir.

Corendon Airlines’ın 2021 Yaz sezonu uçuş programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için yetkili seyahat acentelerimizden ve corendonairlines.com 
‘dan bilgi alabilirsiniz.



Dünyagöz Antalya’dan göz 
hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hakan 
Sivrikaya, yaşa bağlı yakını 
görememe ve katarakt sorunları 
için kullanılan Tri-fokal akıllı mercek 
tedavisini femtosaniye lazer yöntemi 
ile kendisi de göz doktoru olan 
babası, Op. Dr. Yılmaz Sivrikaya’ya 
uyguladı.
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DOKTOR OĞULDAN DOKTOR BABAYA 
Tri-fokal Akıllı Mercek Tedavisi 

Babası Op. Dr. Yılmaz Sivrikaya’ya Tri-fokal Akıllı 
Mercek tedavisi uyguladığını belirten Dünyagöz 
Antalya’dan Op. Dr. Hakan Sivrikaya “Gözlük 
ve lenslerden kurtulmak genç, yaşlı herkesin 
hayali. Hastanın gözü eğer uygunsa femtosaniye 
lazer yöntemiyle Tri-fokal akıllı mercekleri 
yerleştirerek bu sorunlardan kurtulmalarını 
sağlıyoruz. Göz içindeki merceğin çıkarılması 
sonrasında, yerine yerleştirilen Tri-fokal akıllı 
göz içi mercekleri, hastalar tarafından ömür 
boyu kullanılabilirken, görme kusurlarının yanı 
sıra, yaşa bağlı yakını görememe ve katarakt 
rahatsızlıklarının çözümü için de kalıcı bir çözüm 
sunuyor. Böylelikle hastalara görme konusunda 
büyük avantajlar sağlıyoruz. Kırma kusuru 
problemlerine kalıcı çözüm olması adına, aynı 
zamanda bir göz doktoru da olan babam sayın 
Op. Dr. Yılmaz Sivrikaya’ya, gerekli tüm tetkikleri 
yaptıktan sonra Tri-fokal akıllı mercek ameliyatını 
yapmaya karar verdik. Ameliyat gayet başarılı 
geçti ve bir hastayı daha net görüşe kavuşturduk” 
dedi. 

Katarakt ameliyatında da kullanılabilir
Tri-fokal akıllı göz içi mercek tedavilerinde, göz içindeki doğal merceğin alınıp 
yerine birden fazla odak kabiliyetine sahip merceklerin konumlandırıldığını 
söyleyen Op. Dr. Hakan Sirikaya, “Bu tedavinin en büyük getirilerinden bir tanesi 
ise, katarakt rahatsızlığından şikâyet eden hastalara gerçekleştirilen ameliyat 
sonrasında, hastanın kataraktını tedavi etmenin ötesine geçerek, uzak ve yakın 
gözlüğü kullanımını da en aza indirmesidir. Kullanılan çok odaklı lensler, eski iki 
odaklı (Bifokal) merceklere göre yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlar. 
Aynı zamanda Tri-fokal akıllı göz içi mercekleri, gece görüşlerindeki parlamaları 
daha aza indirger. Yerleştirilen merceklerin ömür boyu kullanılabiliyor olması, alerji 
yapmaması ve göz dokusuna uyumlu olması ise en büyük avantajları” diye belirtti.
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Doğanın ve doğallığın 
gücünü sofralarınıza 
taşıyın

Bella Maison, doğadan ilham alan yemek takımlarıyla sofraları 
renklendirmeye devam ediyor. Isabella ve Carmella yemek takımları, 
gösterişli çiçekleri ve zarif çizgileri sofralara taşıyor. 

Sağlıklı yeni nesil duvar 
kağıtları çocuk odalarını 
süslüyor

Teknoloji şirketi 
Fujifilm, bebek 
ve çocuklara özel 
duvar kağıtları 
tasarlayan 
Bebewall ile 
önemli bir iş 
birliğine imza 
attı. İş birliği 
kapsamında 
Bebewall 
ürünleri artık 
Fujifilm Acuity 
LED dijital baskı 
makineleriyle 
üretilecek.

Fujifilm, bebek ve çocuklara özel tasarım duvar kağıtları 
tasarlayan Bebewall ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği 
kapsamında Bebewall ürünleri artık Fujifilm Acuity LED dijital 
baskı makineleriyle üretilecek. Bebeklerin sağlıklarını ebeveynleri 
kadar düşünen iki kurum,  bu iş birliği kapsamında çocuk 
odalarını sağlıklı ve doğru baskılarla buluşturacak. 

Bebewall’in premium dokulu ve tekstil tabanlı masif duvar 
kağıtları, antibakteriyel olma özelliğiyle öne çıkıyor. Uluslararası 
Orman Yönetim Konseyi (FSC) onaylı olan kağıtlar, alev almaz 
sertifikası, (B-s1-d0) doğayla barışık ve geri dönüşüm olmasıyla 
sürdürülebilir dünyaya katkı sağlıyor. Ultra Viole ışınlarından 
etkilenmeyen Bebewall duvar kağıtları, ısı ve ses yalıtımı 
özellikleriyle ailelerin tercihi oluyor.

Keyifli sofraların tamamlayıcısı yemek takımları, yemek zevkini ziyafete 
dönüştürmenin en önemli parçası. Renkli ve özgün tasarımlarıyla yaşam 
alanlarına zarafet katan Bella Maison, yeni sezondaki yemek takımları 
ile doğanın güzelliğini sofralara taşıyor, yemek zevkine şık bir dokunuş 
katıyor.

Leziz yemeklerini şık ve zarif bir sofra dizaynıyla sunmak isteyenler 
için tasarlanan Isabella ve Carmella yemek takımlarına Bella Maison’un 
seçkin mağazalarından ve www.bellamaison.com online satış sitesinden 
ulaşılabiliyor.



Halıda çağdaş zarafet

Ede sinema keyfi bir adım 
öteye taşınıyor

FRIDA KAHLO'dan ilham 
alan mutfaklar

LG Cine Beam 
4KUHD Lazer 
Projektörü, 
Ortam Ne 
Kadar Parlak, 
Film Sahnesi 
Ne Kadar 
Karanlık 
Olursa Olsun, 
En Üst Düzey 
Ev Sineması 
Deneyimi 
Sunuyor.

Yaşadığı yüzyıla damga vuran, hayattaki duruşu ile iz bırakan 
ressam Frida Kahlo’nun güçlü karakteri Karaca ürünlerine yansıdı.

Çağdaş dekorasyon anlayışına yepyeni bir soluk 
getiren Enza Home, soyut desenlerin gri-lacivert 
renk kombinasyonuyla buluştuğu Liberta Halı ile 
aradığınız minimal estetiği yaşam alanlarınıza 
taşıyor.

Zamansız tasarımlarıyla yaşam alanlarının 
ruhunu değiştiren Enza Home, birbirinden şık 
modellerin yer aldığı halı koleksiyonunun en yeni 
parçası Liberta Halı ile mekanlara zarafet katıyor. 
Metrekarede 480 bin vuruş tekniğiyle dokunan 
Liberta Halı, kaliteli dokuması, gri ve lacivert renk 
kombinasyonu ve soyut desen harmonisiyle dikkat 
çekiyor. 80 x 2.00, 80 x 3.00, 1.20 x 1.80, 1.60 x 2.30 
ve 2.00 x 2.90 olmak üzere beş farklı boy alternatifi 
bulunan Liberta Halı, bu sayede istediğiniz her 
alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Karaca’nın tasarladığı Frida Kahlo desenli ürünler, eserleri ile bir 
döneme imzasını atmış ressamı bir kez daha hatırlatıyor. Karaca 
ürünleri, Frida Kahlo’nun sanat ve aşk dolu yaşam hikâyesi ile 
buluşuyor.

Frida Kahlo’nun sanat tarihini değiştiren çizgileriyle hayat bulan 
Karaca Frida Serisi, sofralarda nostaljik ama modern bir hava 
estiriyor. Bir sofrada ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri barındıran 
Frida Serisi’nde pasta tabağından kahve fincanına, yemek tabağından 
kâse ve çukur tabaklara, katlı kurabiyelik, baharatlık ve tepsilere 
varana kadar her detay düşünülmüş… Frida Serisi ürünlerini, tek 
tek tercih edilebildiği gibi zevke göre kombinlenerek istenen takım 
oluşturulabiliyor. 

LG Electronics’in (LG) en yeni LG CineBeam 4K UHD Lazer projektörü 
(model HU810P), tüketicilere evlerinin rahatlığında otantik bir 
sinema deneyimi sunmak için tasarlandı. LG’nin popüler yüksek 
çözünürlüklü projektör serisindeki en son yenilik olan CineBeam, 
film severler ve evde eğlenen aileler için mükemmel özellikler ve 
teknolojiler sunuyor. Bu model, sinema kalitesindeki görüntüsüne ek 
olarak, popüler içerik akışı uygulamalarına sağladığı uyumlulukla, 
doğrudan akış hizmetlerinde sunulan filmlere kolay ve rahat erişim 
sağlıyor.

LG CineBeam 4K UHD Lazer projektör, çift lazer sistemi ile DCI-P3 
renk alanının yüzde 97’sini kaplayan göz kamaştırıcı 2.700 ANSI 
lümen parlaklıkla 300 inçe (çapraz olarak) varan görkemli 4K (3.840 
x 2.160) çözünürlük sunuyor. Projektörün lazer ışık kaynağı, yaklaşık 
20.000 saatlik parlaklık ömrüyle son derece güvenilir ve dayanıklı.
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Paşabahçe Mağazaları, evini 
sonbahara hazırlamak ve 
soğuyan havalara uygun 
samimi bir ortam yaratmak 
isteyenler için yeni sezon 
ürünlerini tüketicilerin 
beğenisine sundu.

Patika koşusu ve kayak başta olmak üzere 
outdoor sporların küresel lideri Salomon, 
geri dönüşüme uygun olarak tasarlanan 
performans koşu ayakkabısı Index.01 
ile spor tutkunlarını çok mutlu edecek. 
Salomon’un Fransız Alplerinde yer alan 
Annecy Tasarım Merkezi’nde 3 yıldan 
bu yana süren araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının sonucunda; dairesel yaşam 
döngüsü prensipleri kullanılarak hammadde 
israfını azaltmak amacıyla üretilen yeni 
Index.01, 2021’in Şubat ayından itibaren 
mağazalardaki yerini alacak.

Eviniz 
sonbahara 
hazırlanıyor

Tamamen geri 
dönüştürülebilir 
performansa dayalı 
koşu ayakkabısı

Ev ve yaşama dair binlerce fikir sunan Paşabahçe 
Mağazaları, sonbaharın gelişiyle evinde ufak dokunuşlar 
yapmak isteyenlere birbirinden farklı alternatifler 
sunuyor.

Toprak tonlarının sıcaklığıyla sonbaharı karşılayan 
Paşabahçe Mağazaları’nda sepetlerden saksılara, 
kaselerden kupalara, demliklerden mumluklara kadar 
evleri güzelleştirecek yüzlerce ürün alternatifi bulunuyor.

Serinleyen şu günlerde evinize yeni bir soluk ve yaşam 
alanınıza sonbaharın dinginliğini getirmek istiyorsanız 
Paşabahçe Mağazaları’na uğrayabilir ya da online mağaza 
www.pasabahcemagazalari.com adresinden ürünleri 
inceleyebilir ve alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

Salomon’un ayakkabı ürün ekibi üyeleri, gezegeni önemseyen çok yönlü bir koşu 
ayakkabısı oluşturmak için yola çıktığında, hedefleri de performanstan ödün vermeden 
geri dönüştürülebilir özelliklere sahip bir ayakkabı ortaya çıkarmaktı. Benzersiz 
malzemelerle üretilecek olan Index.01, bu hayali gerçeğe dönüştüren ayakkabı olacak. 

Ayakkabının üst yapısı için geri dönüştürülmüş polyester, alt ünitesi için ise termoplastik 
poliüretan (TPU) kullanan Salomon ekibi, Index.01’in her iki bölümünün de geri 
dönüştürülebilir olmasını sağladı.





Konyaaltı Belediyesi’nin yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır 
fasulyesinin rekoltesini artırmak amacıyla başlattığı proje, 
amacına ulaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıllık 
üretimin 30 tona yaklaştığını açıkladı. Esen, fasulyenin tanıtımına 
yönelik düzenlenen şenliğin salgın nedeniyle iptal edildiğini, 
elde edilen Çandır fasulyesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını 
kaydetti.

Kepez Belediyesi, üniversite gençliğine yönelik birçok ticari 
işletmenin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki ‘Kafeler Caddesi’ 
olarak bilinen 3805 Sokak’ı, yenileme çalışmasıyla daha estetik ve 
işlevsel bir görünüme kavuşturuyor.

Kafeler caddesine estetik 
görünüm
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Çandır fasulyesinde 
üretim 3 yılda 15 kat arttı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet ve imar 
sorunlarının çözülmesiyle Kültür Mahallesi, gecekondudan modern 
bir şehre dönüşmüştü. Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olmasından 
dolayı da Kültür Mahallesi, öğrencilerin barınma da tercih ettiği 
bir yerleşim yeri haline geldi. Genç nüfusundan dolayı da bölgede 
gençlere yönelik birçok ticari işletme açıldı. İşletmelerin yoğun 
olarak hizmet verdiği 3805 Sokak, zamanla ‘Kafeler Caddesi’ olarak 
anılmaya başlandı. İşletmelerden dolayı yaşanan yoğun araç ve yaya 
trafiği nedeniyle caddenin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı 
Kepez Belediyesi de ticari işletme sahiplerinin ve bölgede 
yaşayanların taleplerini de dikkate alarak, kafeler caddesini daha 
estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturacak bir proje hazırladı.  
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hazırlanan projenin yapım ihalesi 
gerçekleşti. İhalenin yasal sürecinin bitmesi ve yer tesliminin 
yapılmasından sonra cadde düzenlemesinin inşasına başlanılacak.  

Caddede neler yapılacak?  
75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre 
genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü 
trafik akışını koruyan bir düzenleme yapılacak. Kaldırım ve yol 
genişliklerinin orantılı olarak yeniden ayarlanacağı düzenleme 
kapsamında caddenin asfaltı yenilenecek ve baskı beton kaldırımlar 
yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırımda, 
görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında 
otopark alanları oluşturulacak ve caddedeki çöp konteynerleri de 
yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış 
alanlara oturma mobilyaları da konulacak.

Antalya’nın tarımdaki önemli değerlerinden biri olan ve Konyaaltı 
ilçesindeki Yarbaşçandır Mahallesi’nde yetiştirilen Çandır 
fasulyesinden günden güne üretim azaldı. Ortalama her yıl 20 ton 
Çandır fasulyesi yetiştirilen bölgede üretim 2017 yılında 2 tona kadar 
düştü. Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin üretimini artırmak amacıyla 
Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin 500 metrekarelik mülkiyeti 
kendisine ait tarlada fasulye yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen 
fasulyeler için Konyaaltı Kent Meydanı’nda ‘Çandır Fasulye Şenliği’ 
düzenleyerek fasulyenin tanıtımına katkı yapan Konyaaltı Belediyesi, 
bir kısım fasulyeyi de tohumluk olarak bölgedeki üreticiye dağıttı. 
Belediyenin girişimleriyle 3 yılda Çandır fasulyesinde çok ciddi 
üretim yaşandı. Bu yıl Yarbaşçandır Mahallesi’nde 30 tona yakın 
fasulyede rekolte bekleniyor.



Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm 
projesi Çevreci Komşu Kart, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
geleneksel olarak düzenlendiği ve bu yıl farklı kategorilerde 
toplam 102 projenin yarıştığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama 
Yarışması’nda jüri özel ödülünü kazandı. 

Çevreci Komşu Kart’a bir 
ödül daha

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi 
düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na 35 
üye belediye, 102 projeyle başvurdu. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı 
Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 
kategoride gerçekleştirilen yarışmada jüri başkanlığı Prof. Dr. 
Ruşen Keleş yaparken jüri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine 
Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural 
Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu.

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il-ilçe 
belediyeleri olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Muratpaşa 
Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesi, 13 projenin yarıştığı 
‘Sağlıklı Çevre’ kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. 

ÖDÜLE DOYMUYOR
“Atma, biriktir kazanalım’ sloganıyla hayata geçirilen proje, 
ilk yılında 20’nci Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’nü 
alırken 2017’de Kamu Teknoloji Platformu ve Harward 
Business Rewiew Türkiye tarafından ‘3’üncü Uluslararası Akıllı 
Şehirler Konferansı’nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi’ seçildi. 
Proje, 2018’de ise Gazi ve Adnan Menderes üniversitelerince 
düzenlenen 2’nci Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi 
kapsamında ‘En İyi Uygulama Yarışması’nda da kongre özel 
ödülü almıştı. 

Herkes kazanıyor
Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da pilot çalışma olarak 
başlattığı ve kısa sürede tüm mahallelerinde uygulamaya aldığı 
Çevreci Komşu Kart projesi, Türkiye’nin ilk ödüllü atık geri 
dönüşüm projesi olarak dikkat çekiyor. Evlerde yanı kaynağında 
ayrıştırdıklarıkağıt, cam, plastik ve metal gibi nitelikli atıkları 
atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri, anlaşmalı marketlerde 
kullanabilecekleri puan kazanırken Muratpaşa Belediyesi 
temizlik işleri bütçesinde tasarruf sağlıyor, atıkların kayıpsız geri 
dönüşümüyle doğal kaynaklar korunuyor. 4 milyon 672 bin lira kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin bol ödüllü projesiyle Nisan 2016’dan bu 
yılın Ağustos ayı sonuna kadar olan dönemde 14 milyon 736 bin 
603 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan bu atıklar 
karşılığında, 4 milyon 672 bin 566 lira karşılığı puan Çevreci Komşu 
Kartlara yüklendi. Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart 
projesiyle her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği atık toplama 
ve diğer temizlik işlerinden yıllık ortalama 7 milyon lira tasarruf 
sağladı. Nitelikli atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla 
doğal kaynakları da koruyan Çevreci Komşu Kart’la 119 bin 114 ağaç 
kesilmekten kurtarıldı. 

e-atıklar ve atık yağlar 
Çevreci Komşu Kart, 2018 yılının başında içerdikleri radyoaktif 
maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik 
maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren 
elektronik atıkları da kapsamına aldı. Mart 2019’da ise Muratpaşa’da 
atık yağlar Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanmaya başlandı.



Antalya’da belediyeye ait boş arazileri, parkları tarlaya çevirerek Covid-19 salgınının 
yaratabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek için 70 dönümde mısır ekimi gerçekleştiren 
Muratpaşa Belediyesi, hasadı tamamladı. Kent merkezinde biçerdöverle yapılan hasatta 12 
bin 700 kilogram ürün alındı.

Kepez Belediyesi’nin, Eski Dokuma Fabrikasına 
enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo 
binasını restore ederek, müze kütüphaneye 
çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nda ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. 

TKB’den Cemil Meriç 
Kitaplığı’na ödül
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Mısır hasadı 
yapıldı

Kepez’in örnek projelerine ödül üstüne ödül yağıyor. Dokuma İplik 
Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, Eski Dokuma 
Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore 
ederek, müzeye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ projesiyle bir ödülün daha 
sahibi oldu. Kepez Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 
2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme 
Yarışması’nda, Cemil Meriç Kitaplığı’ ile ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. 
Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın 
sonuçları internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. Bu 
yıl 39 belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmada, 1 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 
uygulama, 8 süreklilik ve 13 başarı ödülü verildi.

Covid-19 salgınında ortaya çıkabilecek gıda sıkıntısına dikkat çekmek 
ve atıl tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çağrısıyla başlayan ve aralarında 
Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya 
Ziraatçiler Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil 
toplum kuruluşlarının da destek verdiği mısır ekiminde hasat 
tamamlandı. 

Muratpaşa Belediyesi, mısır hasadı için kent merkezine biçerdöver 
getirirken Başkan Uysal, 12 bin 700 kilogram ürün elde ettiklerini 
belirtti. Başkan Uysal, elde edilen bu ürünü un haline getirip belediye 
aşevinde mısır ekmeği yapacaklarını da sözlerine ekledi.





Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Doğu Garajı 
Kültür ve Ticaret Merkezi 
Projesi’nde çalışmaların yüzde 
90’lık bölümü tamamlandı. 
5 katlı kültür ve ticaret 
merkezi tamamlandığında 
Antalyalıların yeni buluşma 
adresi olacak.

Doğu Garajı 
Kültür ve 
Ticaret 
Merkezi’nde 
sona gelindi 
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Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yararına olan 
yarım kalmış projeleri tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 
kent merkezine canlılık getirecek Doğu Garajı Kültür ve Ticaret 
Merkezi’nde yapım çalışmaları ara vermeden sürüyor. 

Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip projede bugüne kadar 
yüzde 90’lık bölüm tamamlandı. Kültür ve ticaret merkezinin dış 
cephe boya imalat çalışmaları sürüyor. Ayrıca, merkezinAli Çetinkaya 
Caddesi cephesindeki çevre düzenlemeleri kapsamında beton ve 
kazı dolgu çalışmaları, bina içinde mimari sonlandırma imalatları ile 
asma tavan ve korkuluk imalat çalışmaları yapılıyor. 5 katlı merkezde 
geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve 
eğlence alanları ile yer altında 3 katlı bir otopark hizmet verecek. 
Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için 
geniş kapasiteli olacak.

Nekropolde çatı izolasyonu 
Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek Doğu Garajı 
Nekropol Alanı’nda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Arkeolojik 
buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatı 
izolasyon çalışmasında sona yaklaşılıyor. Ayrıca çatıda yağmur 
olukları için de çalışma yapılıyor. Tarihi mezar alanlarını yakından 
görebilme imkanı sunacak çelik köprünün montajı ile cam 
korkulukların yapım işleri gerçekleştiriliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin önemli 
simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde 
yürüttüğü arkeolojik kazı çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.

Hıdırlık Kulesi’nde 
arkeolojik kazılar sürüyor 

Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi’ndeki 420 m2 
büyüklüğündeki tek katlı binayı, tadilatla kreşe dönüştürme 
çalışmasını tamamladı. Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz 
Bakımevi ve Kreşi, iç tefrişatının yapılmasından sonra ziyarete 
açılacak. 

Erenköy 
kreşine 
kavuşuyor

Kepez Belediyesi, çalışan annelere destek olmak ve okul öncesi 
eğitime katkı sağlamak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz 
Bakımevi ve Kreşi’ni, yeni şubelerle ilçenin dört bir yanına 
ulaştırıyor.  
 
Kaliteli, güvenli okul öncesi eğitimi, modern binaları, kültürel ve 
sosyal aktiviteleriyle ilgi gören Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve 
Kreşi’nin 4. şubesi Erenköy Mahallesi’ne kazandırıldı. Belediyenin, 
Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki 420 m2 büyüklüğündeki tek katlı 
binasının, tadilatla kreşe dönüştürülmesi çalışması tamamlandı. Kreş 
için mevcut binanın yanına, 60 m2 büyüklüğünde bir yemekhane 
de inşa edildi. Kreşin kapalı alanı 480 m2, öğrenci kapasitesi 120 ve 

sınıf sayısı da 6 olacak. Yemekhanesi, kapalı ve açık oyun alanları, 
çok amaçlı salonu, çınar ağaçlı bahçesiyle Erenköy kreşi, çocuklara 
kaliteli ve eğlenceli bir eğitim yuvası hizmeti sunacak.
 
Kreşin, Erenköy ve çevre mahallelerdeki çalışan annelere hayırlı 
uğurlu olmasını dileyen Başkan Tütüncü, iç tefrişatını da hızlı bir 
şekilde tamamladıktan sonra kreşi, eğitime açacaklarını söyledi. 
 
Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi’nde Hazineden belediyeye 
tahsisi yapılan 4 katlı bina içerisinde de 250 öğrenci kapasiteli bir kreş 
de oluşturuyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Koruma Kurulu kararı 
doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan 
Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline 
getirmek için hazırlanan proje kapsamında başlattığı kazı 
çalışması devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen 
arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü 
denetiminde gerçekleştiriliyor.

Temel kalıntılar inceleniyor 
Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda 
kulenin Kuzey ve Güneyinde iki açmada üst dolgu temizliği ve 
temel araştırma kazısı yapılıyor. Güney açmada iki ayrı yapıya 
ait temel kalıntılarıyla karşılaşıldığı, bu yapıların dönem ve işlevi 
ile ilgili çalışmaların açmalardaki ilerlemelere göre belirleneceği 
ifade edildi. Kuzey açmada ise bir temel kalıntısı belirlendiği 
kaydedildi. Uzmanlar bugüne kadar yürütülen çalışmalarda 
özgün bir taşınır buluntuya rastlanılmadığını ifade etti. 

Kazıdan elde edilen veriler, MS II. yüzyılda yapıldığı sanılan 
tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi 
projesine temel oluşturacak. Kazı çalışmaları 1 buçuk milyon 
liraya mal olacak.



Konyaaltı Belediyesi, Kovid-19 salgını gölgesinde açılan yeni 
eğitim öğretim yılının ilk günü, öğretmen ile öğrenciler için hijyen 
kiti ve maske dağıttı.  Belediye ekipleri, ilçedeki 45 okulu da 3 gün 
boyunca dezenfekte etti.

Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle Antalya’nın 
en büyük meydanı olan Kepez Kent Meydanı’na Cem Karaca Gençlik 
Kütüphanesi kazandırılacak. 

Konyaaltı Belediyesi’nden 
öğrencilere 6 bin maske

Kepez’e Cem 
Karaca Gençlik 
Kütüphanesi geliyor
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Gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren Kepez Belediyesi, 
ilçeye 4 kütüphane kazandıracak. Geçtiğimiz aylarda okuma sevgisini 
her yaşa tattıracak Millet Kıraathanesi’nin kapılarını hemşerilerine 
aralayan Kepez Belediyesi, ikinci kütüphaneyi de yine ilçenin kalbine 
inşa edecek. Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle Kepez Kent 
Meydanı’na kazandırılacak kütüphaneye sanatçı, besteci, tiyatrocu ve 
sinema oyuncusu Cem Karaca’nın ismi verilecek. 

Çocuklar kitap okuma sevgisi ile büyüyecek 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 4 yeni kütüphane 
kazandırmanın üstün bir gayreti içerisinde olduklarını belirterek, 
“Çocuklarımızı seviyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. İlçemizdeki her 
çocuğun, her gencin Kepez’e kazandıracağımız kütüphanelerimizde 
kitap okuma sevgisi ile büyümesini istiyoruz.” dedi. Kepez’e 

kazandırılacak olan 4 kütüphaneden birinin geçtiğimiz aylarda 
Kepez Kent Meydanı’nda hizmete açıldığını belirten Başkan Tütüncü, 
“Kepez Millet Kıraathanesi, okuma sevgisini bambaşka bir seviyeye 
eriştirecek, taşıyacak özel bir eserimiz oldu.” diye konuştu.

Kepez Kent Meydanı’na ikinci Kütüphane  
Kepez Kent Meydanı’nda ikinci bir gençlik kütüphanesi kurmak 
üzere Antalya Genç İş İnsanları Derneği ile işbirliği yaptıklarını 
belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Büyük ve özel 
bir kütüphane olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde Kepez Kent 
Meydanı’na ikinci bir kütüphaneyi, bir gençlik kütüphanesini 
açmış olacağız. O kütüphanenin de ismini Cem Karaca ismi ile 
taçlandırıyoruz.” dedi.

Koronavirüs salgını gölgesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf 
öğrencileri için yeni eğitim-öğretim yılı başladı. 21 Eylül Pazartesi 
günü itibariyle ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri için Konyaaltı 
Belediyesi, hijyen kiti ve maske dağıttı. İlçe genelinde anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 45 okula 6 bin ıslak 
mendil ve maske dağıtıldı. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılının 
salgının gölgesinde buruk şekilde açıldığını dile getirdi. Pandemi 
nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçede yer alan tüm 
okullarda 3 gün boyuncadezenfekte çalışması yaptıklarını belirten 
Başkan Esen, “Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı için tüm okul 
sınıfları ve binalarını büyük bir titizlikle dezenfekte ettik. 21 Eylül 
Pazartesi günü itibariyle ders başı yapan okul öncesi ve 1. sınıf 
öğrencileri ile öğretmenleri için de ekiplerimiz, sabahın erken 
saatlerinde maske ve hijyenkiti dağıttı. Bölgemizde bulunan kreş ve 
anaokullarımızda toplam 3 bin 600 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu 
okullara 4 bin adet çocuk maskesi teslim ettik. İlkokul, ortaokul ve 
liselere de 2 bin adet maske verdik. Amacımız, hepimizin endişeli 
olduğu bu günlerde öğretmen, öğrenci ve velilerimize bir nebze 
de olsa güven duygusu vermek.Bu süreç devam ettiği müddetçe 
Konyaaltı Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Salgının 
gölgesinde açtığımız bu yeni eğitim-öğretimin yılının tüm öğretmen, 
öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 

Başkan Esen, periyotlar halinde okulları dezenfekte etmeye devam 
edeceklerini söyledi.



Başkan Şükrü Sözen, pandemi döneminde halkın yoğun 
bir şekilde kullandığı Devlet Hastanesi yolunda köklü 
düzenleme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında 
hastane duvarı da güzelleştirilecek

Antalya’nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi 
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, yeni sezon, covid-19 önlemleri altında başlıyor. 
Kapasitesi yarı yarıya düşürülen ve gelecek yıl Mayıs ayı sonuna dek sanatçılara 
ücretsiz tahsis edilecek Türkan Şoray, Paşhan Yılmazel’in yönettiği “Aşk bu mu?” ile 
sezonu açacak.

Manavgat 
Belediyesi’nden Devlet 
Hastanesi yolunda 
köklü yenileme

Yeni sezonda 
Muratpaşa’dan 
sanatçıya destek

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Devlet Hastanesi’ne gelen 
vatandaşların daha düzenli bir şekilde hizmet alabilmesi amacıyla, hastanenin 
bulunduğu Çağlayan Mahallesi Sarılar Caddesi’nde köklü düzenleme çalışması 
başlattı. Hastane duvarlarını da kapsayan çalışmada asfalt ve kaldırım 
düzenlemeleri tamamlandı. 2 şeritli 850 metrelik yol boyunca yapılacak 
düzenleme çalışmasında 915 metre bordür, 2 bin 350 m2 kaldırım, bin 250 ton 
asfalt kullanıldı. Çalışma kapsamında vatandaşların yoğun şekilde kullandığı 
hastane caddesinin kaldırımları düzenlenirken, sıcak asfalt çalışması da 
tamamlandı. Düzenleme dahilinde dolmuş durak yerleri tanımlanarak, 
eczaneler önündeki trafik yoğunluğu da dikkate alınarak cepler de yapıldı. 
Farklı kotlarda yer yer göz hizasında bir sur görünümünde olan hastane 
duvarında ise sert zemin etkisini kırmak amacıyla Manavgat’a yakışır cephe 
tasarımı yapıldı. Hastane duvarının mevcut duvar boyasının yenilenerek 
canlı ve cansız bitkilerle estetik, işlevsel bir tasarım bakış açısıyla yenileneceği 
belirtildi. Duvarın üst kısmının ise şeffaf fleksi ile kaplanarak bitki panellerinin 
üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hekimlerle ilgili “Beni Türk 
Hekimlerine emanetediniz” özdeyişi ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen’in hastalara geçmiş olsun dileğini ilettiği “Değerli hemşerilerime, geçmiş 
olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum” sözleri yer alacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, 2018’de hizmete açtığı ve 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ 
ödülünün sahibi, Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın 
adını taşıyan kültür merkezinde yeni sezon başlıyor. Mart ayında 
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının doğrulanmasının ardından 
ilgili genelgeler ve uyarılar çerçevesinde kapatılan Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’nde 2020 – 2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı. 
Covid-19 pandemisi dolayısıyla 677 seyirci kapasitesi yarı yarıya 
azaltılan, oturma düzeni seyirciler arasında bir koltuk boş kalacak 
şekilde yeniden düzenlenen kültür merkezinde yeni sezon 25 Eylül 
Cuma açıldır. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin perdeleri, Onur 
Sermik’in yazdığı Paşhan Yılmazel’in hem yönetmen koltuğunda 
oturduğu hem de Yasemin Öztürk’le birlikte oynadığı “Aşk bu mu?” 
ile açıldı. Biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesinden satışa 
çıkan oyun saat 21.00’de başladı.



Pandemi nedeniyle kısa süreli kayıpların yaşandığı Antalya 
OSB’de üretim günden güne artsa da Antalya OSB Gündüz 
Bakımevi, eski neşesini yakalayamıyor. Pandemi nedeniyle 
kapasitesinde yüzde 75’lere varan kayıp yaşanan gündüz 
bakımevinde, çocuk cıvıltıları eskisi kadar yankılanamıyor. 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, okul öncesi eğitim 
sektörünün yaşadığı büyük kayba dikkat çekerek sektörün 
2 yıl ödemesiz-5 yıl vadeli krediler ile desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. 

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uzaktan 
eğitime erişim imkanları kısıtlı olan ailelerin çocukları için 
Türkiye’ye “Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı yaptı. Başkan 
Uysal’ın çağrısıyla başlatılan projede yardımseverlerin yapacağı 
bağışlar, Muratpaşa’da uzaktan eğitime erişmede sıkıntı yaşayan 
çocuklara tablet olarak geri dönecek.

Muratpaşa’da derslerine 
erişemeyen öğrenci 
kalmayacak
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Başkan Bahar’dan okul 
öncesi eğitim sektörü 
için çağrı

Muratpaşa Belediyesi, hayatın her alanını etkileyen pandemi 
sürecinin eğitimde neden olduğu sorunların çözümü için Türkiye 
çapında önemli bir adım attı. Muratpaşa Belediyesi, 500 bini aşkın 
nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık ilçesinde uzaktan eğitime 
erişimde sıkıntı yaşayan çocukları tek tek belirleyip Türkiye’den 
gelecek bağışlarla onlara tablet hediye edecek. 

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Uysal, çalışmanın Muratpaşa 
Belediyesi’nin uygulaması olan Türkiye’nin ilk dijital demokrasi 
platformu komsumeclisi.com’da yer alan Komşu Dayanışma Sistemi 
ve yine belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi 

üzerinden işleyeceğini söyledi. Komsumeclisi.com üzerinden 
çalışmaların yakın zamanda başlayacağının altını çizen Başkan Uysal, 
Muratpaşa’da yaşayan ve çocukları uzaktan eğitime erişmede sıkıntı 
yaşayan ailelerin Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturabileceğini 
aktardı.

Başkan Uysal, projenin diğer yanında yardımseverlerin 
öğrencilere tablet alımı için bağışta bulunacağını belirtirken bu 
bağışlarla alınacak tabletlerin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
ulaştırılacağını söyledi.

Korona virüs pandemisi, okul öncesi eğitim sektöründe telafisi güç sorunlara 
neden oldu. Yüzde 70’lere varan kayıplar yaşayan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk 
kulübü işletmecileri, salgının sektördeki yıkıcı etkisinin en az 2 yıl daha süreceğini 
ve hiçbir işletmenin bu kadar uzun süre dayanacak gücünün bulunmadığını ifade 
etti. Çoğunlukla Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanların 
çocuklarına hizmet veren Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz 
Bakımevi de pandemiden önemli ölçüde etkilendi. Gündüz bakımevindeki öğrenci 
sayısının yüzde 75 oranında azaldığını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 
“Pandemi ile birlikte çok sayıda kreşin kapanma noktasına geldiğini, devren 
satılık kreş sayısında ciddi artışlar olduğunu üzülerek öğrendim. Okul öncesi 
eğitim kurumlarımızın pandemiye kurban gitmesine seyirci kalmamalıyız. Sektöre 
gereken desteğin sağlanması için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. 

Sektördeki KDV oranının yüzde 1 düşürülmesinin olumlu bir gelişme 
olduğunu ancak yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Bahar, “Okul öncesi 
eğitim kurumlarımızı pandemi sona erinceye kadar ayakta tutacak bir yol 
haritası oluşturulmalı ve her işletmeye kapasitesine göre destek sağlanmalıdır. 
Destek paketleri düşük faizli, en az 2 yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli olacak şekilde 
planlanmalıdır. Bu 2 senelik süre boyunca da vergi ve pirim ödemelerinden muaf 
tutulup 5 seneye varan ödeme seçenekleri ile yapılandırılmalıdır. Aksi takdirde 
sektörün pandemiyi kayıpsız atlatması pek mümkün gözükmemektedir” dedi. 



Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında 
1 ve 3’ncü aşama raylı sistem hat bağlantısı çalışmaları nedeniyle Antalya 
Bulvarı’nın Otogar Kavşağı ile Anadolu Kavşağı arasında kalan kısmının batı 
aksı 18 Eylül Cuma gününden itibaren 7 ay süre ile trafiğe kapatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı’nda üreticilere yönelik organik tarım, 
toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele eğitimi düzenledi.

Otogar Kavşağı 7 ay 
trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir’den 
organik tarım 
eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Hafif Raylı Sistem 
Projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Otogar 
Kavşağı’nda Antalya 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını 
birleştirecek tünel bağlantısı yapılacak. Tünel çalışması 
nedeniyle Antalya Bulvarı’nın Otogar Kavşağı (Terminal otobüs 
girişi) ile Anadolu Kavşağı arasında kalan kısmının batı aksı ve 
Anadolu Kavşağı’nın batı aksı (güneye iniş kolu) 18 Eylül Cuma 
2020tarihinden itibaren 7 ay süre ile trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar süresince Antalya ve Sakarya Bulvarlarından 
Konyaaltı ve Akdeniz Üniversitesi yönüne (güneye) gidecek 
araçların Otogar Kavşağı’ndan(Terminal otobüs girişi) sırasıyla, 
3072 Sokak ve Adnan Selekler Caddesi’ni kullanmaları 
gerekecek. Kapatmaların Anadolu Kavşağı’nın batısından 
başlanacağını belirten yetkililer, çalışmaların etaplar halinde 
ilerleyeceğini bildirdi. Vatandaşların mağdur edilmemesi ve 
trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin 
tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağını belirten yetkililer,  
vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları 
konusunda uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle tarıma destek 
olmaya, üreticileri bilinçlendirmeye devam ediyor.Bu amaçla 
ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube 
Müdürlüğü,Döşemealtı Kovanlık Mahallesi’ndeki üreticilere organik 
tarım, toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele başlıklarında 
eğitimverdi.Büyükşehir’in ziraat mühendisleri, çiftçileri iyi tarım 
uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda çiftçilere 
katılım sertifikaları verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta da çiftçi eğitimlerini 
sürdürüyor. Sütleğen Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan Arıcılık 
Kursu devam ederken, Kaş Teknik Meslek Lisesi’nde de ise tıbbi 
ve aromatik bitkiler kursu açıldı. Kurslar sosyal mesafe kuralları 
gözetilerek gerçekleştiriliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin 
düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Kent Araştırmaları 
Merkezi Projesi’ ile ödül aldı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda 
yürütülen, kamu kurum, kuruluş, meslek odası ve sivil 
toplum örgütü temsilcilerinden oluşan Çevre Kurulu üçüncü 
toplantısında ‘Sarısu Şamandıra Tesisi Dönüşüm Fizibilite 
Raporu’nu değerlendirdi. 

Çevre Kurulu’nda Sarısu 
raporu değerlendirildi 
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Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Kent 
Araştırmaları Merkezi 
Projesi’ ödül aldı

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
Çevre Kurulu toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye 
Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Şafak Otuzaltı, 
Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, Çevre Kurulu 
Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç 
Argun, Sivil Toplum Örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

SARISU MASAYA YATIRILDI 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Sarısu bölgesinde planlanan yeni 
iskele bağlantılı DOLFEN tesisine ilişkin hazırlanan Sarısu Şamandıra Tesisi 
Dönüşüm Fizibilite Raporu, 2. Çevre Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş 
ve Sarısu bölgesinde saha incelemesinde bulunulmuştu. Konuyla ilgili yapılan 
genişletilmiş 3. Çevre Kurulu Toplantısı’nda da projenin Sarısu Plajı’na olası 
etkileri ve çevresel açıdan riskleri ele alındı. Uzmanların görüşleri ve çözüm 
olabilecek alternatif sistemler konusunda Çevre Kurulu tarafından rapor 
hazırlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin hafızasına sahip çıkmak için 
Karaalioğlu Parkı içinde hayata geçirdiği ‘Kent Araştırmaları 
Merkezi Projesi’ Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 2019 yılı Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nda Proje Ödülüne layık görüldü. Yarışma sonuçları, 
21.09.2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilen jüri 
toplantısıyla belirlendi. Yarışmaya 39 belediye; toplam 67 proje ile 
başvurdu. Yarışma Jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 
Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 Başarı Ödülü verildi. 

KENT BELLEĞİ KAYIT ALTINA ALINACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi kent merkezinde stratejik bir 
alanda bulunan, kent için önemli bir yapının korunması ve kent 
merkezini kültür odaklı işlevlerle zenginleştirecek olan 
‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ ile proje ödülüne layık görüldü. 
Proje ile Karaalioğlu Parkı’nda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan “İpekçilik Mektebi”, 
Kent Araştırmaları Merkezi olarak yeniden dizayn ediliyor. 
Kent Araştırmaları Merkezi Projesi ile Antalya’nın geçmişine ait 
her türlü verinin, enformasyonun ve bilginin düzenlenmesi ve 
depolanması sağlanacak.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Antalya 
Dijital Hafıza Haritası “Rota Antalya” mobil uygulaması hayata 
geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı’nın hem temizliğini gerçekleştiriyor 
hem de periyodik olarak belirli noktalardan su kalitesi ve derinliğini takip ediyor. 
Boğaçayı’nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul 
bitkilerin yol açtığı kötü koku ile sinek sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
hummalı bir çalışma yürütüyor. 

“Rota Antalya” Mobil 
Uygulaması Hayata Geçti
Şehrin Dijital Hafıza 
Haritası

Büyükşehir, 
Boğaçayı’nı 
yakından izliyor

Online olarak düzenlenen basın toplantısında projeyle ilgili bilgi 
veren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Projemizin amaçları, kent 
kültürünü geliştirmek,  Antalya’nın doğal, kültürel hazinelerini ve 
hikayelerini kendimize, halkımıza, çocuklarımıza ve ziyaretçilere 
daha iyi tanıtmaktır. Antalyalı olmak, Antalya’da yaşamak, Antalya’yı 
tanımaya yetmemektedir. Bu proje hem bize hem turistlere Antalya’yı 
anlatacaktır. Turizm açısından da Antalya’nın “deniz-kum-güneş” 
den daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğunu göstermeyi 
amaçlıyoruz. Dolayısıyla proje hem kent kültürüne hem kent 
turizmine katkı yapacak bir projedir” dedi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “Rota Antalya” mobil 
uygulamasının kullanıcılara kent merkezinde veya bölgede tema veya 
rota tercihi yaparak gezme ve keşfetme imkanı sunduğunu belirten 
Davut Çetin şu bilgileri verdi: “Proje bütçesi 522 bin 532 TL olarak 
belirlendi ve bunun %75’i BAKA tarafından, %25’i odamız tarafından 
karşılandı. Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilen Rota 
Antalya uygulaması, kullanıcılara kent merkezinde ve bölgede yer 
alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler ve hikayeleri ile dört dilde yazılı 
ve sözlü olarak anlatmaktadır.

Dinamik bir uygulama tasarladık. İlk olarak 250 nokta ile başladık. 

Bu sayı her geçen gün artacak. Ana ekranda ilk kısımda tarihi eserler, 
plajlar, inanç merkezleri, müzeler, antik kentler, mağaralar gibi 
birçok alt başlık yer alıyor. 

Mutlaka gezilmesi gereken yerler ayrı bir başlık altında verilmiş 
durumda.

İsteyenler Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rota tercihleri 
yapabiliyor ve o rotalardaki noktalara uğrayıp bölgeyi bütünüyle 
tanıma imkanına kavuşuyorlar. Uygulama kullanıcıya kendi rotasını 
oluşturma imkânı da sunuyor. 

Arzu edenler bulundukları nokta yakınındaki ya da belirledikleri alan 
içerisindeki tüm tarihi ve turistik mekanları da görebiliyorlar.
Gittikleri yerler için yorum bırakabiliyorlar, uygulama içerisinde 
kendi notlarını alabiliyorlar. Uygulama popüler sosyal medya 
uygulamaları ile de uyumlu çalışıyor.

Üstelik turistler bu uygulamayı ve gezecekleri yere ait haritayı 
internete ulaşabildikleri bir noktada indirdiklerinde, gezerken 
internetleri olmasa bile kullanabiliyorlar. Bu özellik, yurtdışı internet 
paketi almamış turistler için son derece önemli oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü envanterine eklediği sucul 
bitki kesme makinesi ve deniz süpürgesiyle Boğaçayı’nda temizlik 
çalışmalarına devam ediyor. Boğaçayı’nı saran bitkiler, kesme 
makinesi ile suyun 1 metre altına kadar inilerek kesiliyor. Deniz 
süpürgesi ile de kesilen bitkiler ve yüzeydeki çöpler toplanarak 
bertaraf ediliyor. Yaz sezonu boyunca Bogaçayı’ndan yaklaşık 1800 
m3 atık toplandı. Deniz yüzeyi temizleme süpürgesi ile bir seferde 
yaklaşık 4 metreküp atığın toplandığı çalışma, haftanın 6 günü sabah 
8.30’da başlayıp akşam 17.30’a kadar devam ediyor.

ASAT TARAFINDAN SU KALİTESİ TAKİP EDİLİYOR
Ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü, Boğaçayı ve Boğaçayı’nı besleyen 
kollardan 15 günlük periyotlar halinde 10 izleme noktasından 
numuneler alarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan su 
kalitesini takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından numune 
almada yetkilendirilmiş personel tarafından alınan numuneler, 
soğuk zincirde ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol 
Laboratuvarı’nda analizleri yapılıyor.



PROF DR. ÖMER REFİK ÖZERDEM
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Bu ay “Güldal’la 5 Çayı” bölümümüzde konuğum, Prof Dr. Ömer Refik Özerdem 
oldu. Özellikle plastik cerrahi konusunda aldığı hem yurtiçi hem yurtdışı eğitim 
ve yeterlilik sertifikalarıyla uzun ve zahmetli bir kariyer yolcuğunun sonunda Dr. 
Özerdem, İstanbul’da, Katar’da ve Antalya’da başarılarıyla adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Konuğum estetik uygulama, cerrahi müdahaleler ve yurtdışı 
çalışmaları ile ilgili sorularımı içtenlikle cevapladı. Sizlerin de bu konuda merak 
ettiklerinize cevap bulacağınıza inanıyorum…

Saç & Makyaj

Güldal'la 5 Çayı'nda



Ege ve Çukurova üniversitelerinde Tıp 
ve Plastik Cerrahi konularında uzmanlık 
eğitiminizi tamamladıktan sonra 
Amerika’da yüz cerrahisi üzerine üst 
ihtisas yaptığınızı biliyoruz. Bize biraz bu 
süreçten bahseder misiniz?
Zahmetli bir yol elbette, ABD’de diploma 
denkliğini kabul ettirmek çok zorlu bir süreç. 
Diploma denkliğiniz yoksa hastaya soru 
sormanıza, ona dokunmanıza bile izin verilmez. 
Yani falanca kliniğe gidip de birkaç ay geçirip 
gözlemcilik (observership) yapmaya benzemez, o 
bir tür turistliktir. Dil sınavı, her biri 1-2 tüm gün 
süren 3 bilim sınavı ve bir pratik sınavı geçmeniz 
gerekiyor; ülkemizdeki 2 saatlik TUS sınavıyla 
karşılaştırınca çok daha ciddi bir süreçten 
bahsediyorum. Diploma denkliğini aldıktan sonra 
kendinizi bir klinik programa kabul ettirmeniz 
daha da zordur. Özellikle de yurt dışından geliyor 
iseniz. Ben öncelikle Pittsburgh’da 2 yıl araştırma 
programında kaldım. Yeterince kredi ve referans 
aldıktan sonra önce yüz cerrahisi üst eğitimi için 
Miami, ardından da estetik üst eğitimi için de 
Alabama’ya kabul edilme onurunu yaşadım.

Yurt dışında başka çalışmalarınız var mı? 
Hangi ülkelerde, neler yaptınız?
Dubai ve Katar’da toplamda 4 sene kadar 
çalıştım, Katar’daki kliniğe hala gidip geliyorum. 
Burada estetik ve saç ekimi konusunda çok 
sayıda hastam oldu. Bunun dışında observer 
olarak da çok sayıda Avrupa kliniğinde 
bulundum. Hatta yaz tatillerimin çoğunu bu 
şekilde değerlendirdim. 

Uzun zaman Dubai ve Katarlı 
müşterilerinize İstanbul’da hizmet 
verdiniz. Peki, Katarlı kadınlar neden 
Türkiye’yi ve hangi estetik müdahaleleri 
daha çok tercih ediyorlar?
Her şeyden önce Katarlıların genelde Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Umman gibi diğer körfez 
ülkelerinde akrabaları oluyor. Bu nedenle Katar 
dışındaki körfez ülkelerinden de çok gelen 
hasta oluyor. Örneğin geçenlerde Ummanlı 
2 kız kardeşe tüp mide sonrası gövde germe 
operasyonları yaptım. İkisi de beni Katar’daki 
yakınlarından duymuş idi. Yani sadece Katar 
değil, diğer körfez ülkelerinden de talep oluyor. 
Bu ülkelerdeki insanlar Türkiye’yi ziyaret etmeyi 
çok seviyor. Özellikle de İstanbul’a hayranlar. 
Tarihi yerleri gezmeyi, boğazda yemek yemeyi, 
ardından nargile kafelerde dinlenmeyi çok 
seviyorlar. Ülkelerine dönünce İstanbul’da 
ameliyat olduklarını gururla söylüyorlar. Körfez 
insanı estetiğe çok önem veriyor. Erkekler 
saç ekimine çok büyük rağbet gösteriyor, 
dolgu-botoks-gençlik aşısı olmak için plastik 
cerrahlarını düzenli bir şekilde görüyorlar. 
Kadınlarda ise eskiden beri burun estetiği için 
bu ülkelerden çok talep vardı. Şimdi tüp mide 
ameliyatlarının da çoğalması ile yüz germe, 
gövde şekillendirme ve meme estetiği de çok arttı. 
Türk plastik cerrahlarına çok güvendikleri için 
estetik müdahalelerde İstanbul veya Antalya’ya 
yöneliyorlar.
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Medyada ameliyatsız işlemlerin daha güvenli olduğuna 
dair bir algı var son zamanlarda. Ne derece doğru bir 
yaklaşım sizce? 
İnsanların ameliyatlardan çekinmesi, sorunlarına ameliyatsız 
işlemlerle çözüm araması normal elbette. Normal olmayan; 
ameliyatsız işlemler için gerçek üstü vaatler verilip bu işlemlerin 
daha güvenli olduğunun öne sürülmesidir. Örneğin, iğne ile yapılan 
işlemler de çok ciddi yan etkilere yol açabilir. Özellikle önemli damar 
geçiş yerlerine dikkat edilmezse…

Cerrahi olmayan müdahalelerin etki süresi ve becerisi bellidir, 
fazlasını vaat etmeyi doğru bulmuyorum. Burada ihtiyaca göre ve 
kişiye uygun tedavi planlaması şarttır. Yaş, cilt tipi, beklentiler, 
ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan dolgu, botoks, lazer enerjisi, PRP, 
ip askısı ile bakımlarla yüz güldüren sonuçlar elde edilebilir ve bu 
işlemlerin çoğunu ben de uyguluyorum. Ama herkese ameliyatsız yüz 
germe gibi iddialı bir tabir kullanırsanız bir bilim adamı olarak yanlış 
bulurum. Kısacası ameliyatsız estetik müdahaleler ameliyat öncesi ve 
hatta sonrası için çok güzel desteklerdir, ama tek başlarına, herkeste 
ameliyatın verdiği sonuçları veremezler.

Estetikte en iyi sonuç nasıl alınır?
Estetik cerrahi vücudunuzda olumlu yönde bir değişikliği 
gerçekleştirip kendinize güveninizin artmasını amaçlar. İyi sonuç elde 
etmek için ilk şart estetik düşünen kişinin gerçekçi beklentilerinin 
olması ve kendisiyle barışık bir ruh halinde olmasıdır. Aksi durumda 
hayal kırıklığı kaçınılmazdır.

Yine genetik faktörler, anatomik yapı (derinin elastikiyeti, kalınlığı, 
iz yapmaya eğilimi vb), yaş, alışkanlıklar (kafein, alkol, sigara, 
güneşlenme) gibi faktörler de kişiden kişiye farklı sonuçların 

alınmasına neden olacaktır. Örneğin germe işlemleri (yüz, karın, 
meme) daha zayıf ve daha sarkık derisi olan bireylerde daha iyi 
sonuç verirken meme büyütme işlemi daha gergin derisi olanlarda 
başarılı olacaktır. Keza burun estetiğinde yağlı, kalın bir cilt sonucu 
olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu tür durumlarda, falanca kişi 
de aynı ameliyatı oldu, daha iyi-kötü sonuç aldı demenin dolayısı 
ile bir anlamı yoktur. Her ameliyatın sonucu kişiye göre değişiklik 
gösterebilir, bu mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

İkinci önemli nokta; her konuda işin uzmanına gidilmesidir. 
Vücudunuz değerlidir, ona verdiğiniz önemi işin uzmanına 
göstermelisiniz. Tercihlerinizi belirleyen kriterlerin ilk sırasında 
"uzmanlık" gelmesi, mutluluğunuz ve sağlığınız açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Üçüncü ve son önemli nokta ise gittiğiniz uzmanla görüşüp onunla 
kişiye özel bir tedavi programı oluşturmaktır. Karnında sarkma 
olmayan, hiç doğum yapmamış bir hanıma vaserliposuction 
yapılabilir, ama karında belirgin sarkmalar da başlamış ise sadece 
vaser’dan medet ummak hatadır, beraberinde germe işlemi de 
gerekmektedir. Aynı şekilde 30’larındaki bir kişinin yüzünde dolgu, 
botoks, üst göz kapağı estetiği gibi girişimler yeterli bir dinçlik 
kazandırabilir; ancak aynısını 45’li yaşlardan sonra beklemek hayal 
kırıklığı yaratabilecektir. Kişilerin kendilerine verilen vaatlerin 
çekiciliğine değil, gerçekçi yaklaşımlara yönelmesi daha iyi estetik 
sonuç için elzemdir.



Estetik uygulamalar ile 
teknoloji arasında nasıl bir 
ilişki var? Bizler hep en son 
teknolojiyi mi takip etmeliyiz? 
Yoksa bu konuda da dikkat 
edilecek hususlar var mı?
Teknoloji ile daha etkili sonuçlar 
aldığımız alanlar vardır. Örneğin 
vaser teknolojisi liposuction 
işlemlerinde büyük kolaylık sağladı. 
Yine hücre kültürü teknolojisinin 
gelişmesi alerjik reaksiyona neden 
olmayan (veya nadir olan) dolgu, 
botoks gibi malzemelerin elde 
edilmesini sağlamış ve bunlar da 
estetikte adeta bir çığır açmıştır. 
Ancak teknolojiyi izlerken ticari 
faaliyetlerin hastanın faydasının 
önüne geçmemesine dikkat etmek de 
çok önemlidir. Örneğin geçenlerde 
saç ekiminde robot teknolojisi ile 
ilgili bir araştırma makalesi okudum. 
Makalede robot yardımı ile alınan 
her 3-4 saç follikülünden birinin 
kaybedildiğinden bahsediyordu. 
Bunun üzerine robota yönelmekten 
vazgeçtim. Ama insanlar bana “sizde 
robot var mı” diye sorup da olumsuz 
cevap aldıklarında hayal kırıklığı 
yaşıyorlar, seslerinin tonu düşüyor. 
Oysa ki önemli olan her yeni çıkan 
teknolojik makinenin değil uzun 
yıllar denenmiş ve hastanın fayda 
göreceği metotların kullanılmasıdır. 
Ülkemiz ne yazık ki yakın gelecekte 
lazerler, ultrasound cihazları 
vb.’nin çöplüğü haline dönecek 
kanaatindeyim. Estetikte en önemli 
faktör tecrübeli ve bilgili ellerde 
kişiye özgü plan yapılmasıdır.

Biraz da sizden bahsetmek 
isterim. Siz sağlıklı yaşam için 
neler yapıyorsunuz? Mesela 
yoga yaptığınızı biliyorum… 
Bunun yanında neler var?
Yogayla beni tanıştıran sevgili 
eşim oldu, kendisi Amerika’da 
eğitmenlik sertifikası aldı, birçok 
seminer ve programlara katıldı. 

Onun bu yolculuğu bana da ilham verdi. Bizde çok yaygın değil 
ama yoga bazı ülkelerde okul çağındaki çocuklara verilen bir ders 
haline geldi. Yoga pozlarının güç, denge, esneme ve odaklanma 
bütünlüğünü barındırması, kişinin stresle daha iyi baş etme 
becerisi kazanımı sağlıyor. Aynı şekilde ruhsal ve bedensel enerjiyi 
yükseltmesi ile çocukların derslerindeki başarı oranını arttırdığı 
da gözlemleniyor. Kendi beklentisine uygun bir yoga stili seçimi ile 
herkes en azından bir kez deneyimlemeli yogayı. Biz tüm egzersiz 
çeşitlerini harmanlayarak günlere bölüyoruz. Örneğin; ağırlıklarla 
çalıştığımızın ertesi günü, esneme odaklı bir yoga stili ile devam 
ediyoruz, ondan sonraki gün ise kalp ritim hızını yükselten kardio 
egzersizleri yapıyoruz. Bu şekilde çok daha iyi bir verim alıyoruz. 
Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın olmazsa olmazı sporun her türlüsünü 
deneyip, en çok keyif veren çeşidi ile devam etmek lazım. 

Sağlıklı beslenme diyoruz. Siz evde mutfağa girer misiniz? 
Yemek tercihleriniz nelerdir?
Bizim evin master şefi eşim (burada gülüyor). Yemekleri genellikle, 
protein, lif ve sağlıklı karbonhidrat dengesini kurarak yapar. Kendisi 
uzun yıllar ABD’de yaşadığından yöresel yemeklerin dışında dünya 
mutfağını da çok hakim.Viyetnam’ın ‘pho’ çorbasından tutun, 
Meksika’nın ‘ceviche aperatif’ine kadar geniş bir tarif yelpazesi 
var. Bizim mutfak biraz da sürprizlerle doludur; iç harcı quinoa ile 
doldurulmuş nefis bir dolma yerken başka bir gün buckwheat ile 
yapılmış bir tabule tarifi menüde çıkabilir. Benim mutfakta en iyi 
yaptığım şey ise tadım kısmı (burada yine gülüyor). Biz, işlenmiş ve 
katkı maddesi barındıran gıdaları evimize kesinlikle sokmuyoruz. 

Güzel sohbet ve değerli bilgiler için çok teşekkür 
ediyorum…
Ben teşekkür ederim. InCity dergisi bu şehre çok yakışan, son derece 
kaliteli bir dergi. Burada yer almak benim için büyük bir mutluluk.
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8 ülkeyİ kapsayan kamuoyu araştırması sonuçlandı:

ABD’den Hindistan’a 
8 farklı ülkede 
gerçekleştirilen bir 
kamuoyu araştırması, 
dizi ve film sektörünün 
Türkiye’nin turizmine 
sağladığı katkıyı 
somut verilerle 
ortaya koydu. Elde 
edilen verilere göre, 
Netflix üzerinden Türk 
yapımlarını izleyen 
kişilerin Türkiye’ye 
turist olarak gelme 
ihtimali, izlemeyenlerin 
iki katından daha fazla. 
“Netflix’te karşıma 
çıkmasaydı Türk 
yapımlarını izlemezdim” 
diyenlerin oranı ise 
yüzde 47…

TÜRK TURİZMİNE

NETFLIX 
ETKİSİ!

İstanbul Ekonomi 
Araştırma tarafından 
8 farklı ülkede 
gerçekleştirilen bir 
kamuoyu araştırması, 
dizi ve film sektörünün 
Türkiye’nin turizmine 
sağladığı büyük katkıyı 
verilerle ortaya koydu. 
Araştırma kapsamında 
nüfuslarının toplamı 
2 milyarı aşan ABD, 
Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Fransa, 
Hindistan, İsveç, 
Suudi Arabistan’daki 
katılımcılar iki farklı 
gruba ayrıldı. İlk 
grupta, bulundukları 
ülkede Netflix 
üzerinden yayınlanan 
Türk yapımlarını 
izleyen kişilere yer 
verilirken, ikinci 
grupta ise platformdaki 
Türk yapımlarını 
izlemediklerini belirten 
katılımcılar yer aldı.

HAKAN MUHAFIZ



İzleyenler Türkiye’ye gelmek istiyor
Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası 
turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip 
istemedikleri sorusu yöneltildi. Netflix üzerinden 
Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye’ye 
seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54’e 
kadar çıkarken, diğer gruptaki katılımcılar arasında 
bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. 
Başka bir deyişle Netflix üzerinden Türk yapımlarını 
izleyen kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalinin, diğer 
kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi. 
Ülkeler özelinde bakıldığındaysa, Netflix’teki yerli 
yapımları izledikten sonra Türkiye’ye seyahat etmeye 
karar verdiklerini en çok söyleyenler sırasıyla 
Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan’daki 
katılımcılar oldu.

Netflix’te görüp keşfediyorlar
Diğer yandan araştırma, normal koşullarda Türk 
yapımlarına ilgi duymayan kişilerin de Netflix 
sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını 
ortaya koydu. Buna göre ilk gruptaki katılımcıların 
yüzde 47’si “Netflix’te karşıma çıkmasaydı herhangi 
bir Türk yapımını izlemezdim” derken, bu oran 
Fransa, İsveç ve Brezilya gibi ülkelerde yüzde 70’in 
üzerine çıktı. 

‘Made in Turkey’ koleksiyonu ile kolay erişim
Türkiye’de üretilen yapımları 190 ülkedeki 193 
milyon üyesine taşıyan Netflix, geçtiğimiz Şubat 
ayında üyelerinin bu yapımlara daha kolay ve hızlı 
ulaşmasını sağlayacak bir adım atarak ‘Made in 
Turkey’ içerik koleksiyonunu hizmete sunmuştu. 
Netflix üyeleri, bu koleksiyona dünyanın her 
noktasından netflix.com/MadeInTurkey adresine 
girerek ulaşabiliyor.

30’u aşkın dile çevriliyor
Netflix’in içerik kütüphanesinde, yabancı yapımların 
yanı sıra çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bu 
yapımlar arasında Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, 
Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet ve Exatlon 
Türkiye gibi çeşitli formatlardaki Netflix orijinal 
yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, 
Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, 
Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı 
yapım da bulunuyor.  

Netflix Hakkında: 
Netflix, 190’dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde 
ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence 
odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri 
zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. 
Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte 
bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam 
edebilirler.

Araştırma hakkında:
Netflix’in talebi üzerinde İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 
gerçekleştirilen kamuoyu araştırma kapsamında 8 farklı ülkeden (ABD, 
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan) 8 
bini aşkın katılımcıyla görüşülmüştür.

AŞK 101

YARINA TEK BİLET

ATİYE

RISE OF EMPIRES OTTOMAN



CEM KEÇE
CİSED ve PSİKODER Kurucu Başkanı
Psikoterapist ve Yazar
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Son yıllarda çok sık olarak medyaya 
yansıyan çocuk istismarı ve şiddet 
haberleri hepimizin yüreğini 
derinden yaralıyor. Ne yazık ki 
önlenemeyen ve artan vakalar 
toplum olarak bizleri de çaresiz 
ve öfkeli bir ruh haline sürüklüyor. 
Yazarımız Psikoterapist Cem 
Keçe’nin bu konuda ebeveynlere 
önemli önerileri var!

ÇOCUK CİNSEL 
İSTİSMARINA 
KARŞI 
EBEVEYNLERİN
YAPABİLECEĞİ 10 
ŞEY
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1. Cinsel istismar bildiğiniz gibi değil! 
Cinsel istismar sadece cinsel organlara değil, bedenin tümüne 
yönelik dokunuşları, bakışları, ayartıcı konuşmaları, sevme 
ve hitap biçimlerini, cinsel imaları, cinsel organlara komik 
ve farklı adlar vermeyi, cinsel içerikli görseller göstermeyi, 
çocuğun kendi cinsel bölgelerine ya da bedeninde herhangi 
bir yere ya da bir başkasının bedenine dokunmasını talep 
etmeyi kapsayabilir.

2. Erken yaşta bilgilendirin! 
Çocuklar her yaşta cinsel istismar mağduru olabilirler. Bu 
nedenle cinsel istismarla ilgili bilgilendirme mümkün olan 
en erken yaşta, çocuğun ruhsal ve zihinsel gelişim düzeyine 
uygun olarak verilmelidir. Çünkü çocukları istismardan 
korumanın en etkili yolu, onları cinsel istismarla ilgili 
bilgilendirmektir. Herhangi bir yerde kaybolduğunda veya 
yolunu şaşırdığında neler yapması gerektiğini, kimlerden 
yardım alabileceğini, sizin evinizin telefon numaralarını 
ezbere öğretin. Pek çok ebeveyn cinsellikle ilgili konuşurken 
ve bilgi verirken zorlanır. Çocuklarla bedenleri, duyguları 
sınırları ve cinsel gelişimleri üzerine konuşmanızı 
kolaylaştıracak pek çok kaynak var ama gerekirse bir 
uzmandan destek almaktan da çekinmeyin.

3. Bedenine saygı duyun ve aile içi sınırlar 
belirleyin! 
Çocuğunuzun bedenini kendine ait olduğunu öncelikle 
siz kabul edin. Çocuğu zorla öpmek, sıkıştırarak sevmek, 
sizi öpmesini istemek gibi masum görülen taleplerinizi 
sorgulayın; birlikte uyumak, yıkanmak, giyinmek, emzirmek 
ile ilgili aile içi sınırlar belirleyin ve bunlara karşılıklı 
saygı duyun. Unutmayın annelik, “emzirebildiğiniz kadar 
emzirmek” ve “birlikte uyumak” değildir. Çocuğunuzun sizin 
dışınızda biri ile birlikte tuvalete gitmesine, banyo yapmasına 
ve aynı yatakta yatmasına izin vermeyin. Çocuğunuzun 
giysilerini, çamaşırlarını, bezini kamusal alanlarda 
değiştirmeyin, giydirirken her defa iznini alın.

4. “Hayır” demeyi ve yüksek sesle 
bağırmayı öğretin! 
Çocuğunuzun bedenine yönelik izinsiz 
her türlü müdahalenin yanlış olduğu 
bilincini kazanmasını sağlayın. Çocuğunuza 
“Hayır!” demeyi öğretin, zaman zaman 
sebebini açıklayarak sizde “Hayır!” diyerek 
çocuğunuza model olun ve çocuğunuz 
“Hayır!” dediğinde buna saygı duyduğunuzu 
gösterin. Ayrıca cinsel yönden kötüye 
kullanıma ya da kendisine zorla dokunmaya 
kalkışan, bir yere götürmeye çalışan birisi ile 
karşılaştıklarında “yüksek sesle bağırmaları” 
gerektiğini öğretin.

5. İyi ve kötü dokunuşun farkını 
anlatın! 
İyi dokunuş; kendimizi güvende hissettiren, 
en yakınlarımızın bize dokunuş şeklidir. 
Kötü dokunuş ise bize kendimizi kötü 
hissettiren kendimizi üzgün, kafası karışık, 
korkmuş hissettiren dokunuşlardır. 
Çocuğunuza “Biri sana kötü dokunduğunda 
lütfen bana söyle” deyin.



6. Dinleyin! 
Çocuğunuz rahatsız olduğu bir durum, olay ya da 
kişiden söz ettiğinde ya da bunu ima edip belirli 
bir kişi, duygu veya mekândan uzaklaşmak 
istediğinde bu durumu dikkatle araştırın. 
Çocuğunuz rahatsız hissettiği bir durumu 
ifade ettiğinde duygularının hafife almayın. 
Rahatsız olduğu durumları ve kişileri sizinle 
paylaşabilmesi için onu cesaretlendirip iyi bir 
dinleyici olarak yargılamadan anlamaya çalışın 
ve destekleyici olun.

7. Güvenli internet kullanımına dikkat 
edin! 
Çocuğunuzu güvenli internet, sosyal medya, 
telefon ve tablet kullanımı hakkında 
bilgilendirin. Telefon ve tablet kullanımını yaş ve 
gelişim özelliklerine göre sınırlandırın ve takip 
edin. Kullanımı esnasında karşılaştığı olumsuz 
mesaj veya reklam gibi şeyleri sizinle paylaşması 
için onu cesaretlendirin.

8. Kişisel bakım konusunda eğitim verin! 
Çocuklarınıza tuvalete, banyoya giderken, 
tuvalet kâğıdı kullanırken kendi bedenlerinin 
bakım gerektiren bölgelerine kendilerinin 
bakmalarını öğretin. Böylece diğer yetişkin ve 
çocukların yardımına bağımlı olmazlar.

9. Çocuklar susar ama siz susmayın! 
Çocuğunuza her ne yaşarsa yaşasın, size gelip anlatması gerektiğini, özellikle kötü 
olayların sır olarak tutulmaması gerektiğini anlatın. Cinsel, fiziksel veya duygusal 
istismar olabileceğini düşündüğünüz her durumu mutlaka ihbar edin. Çocuk 
istismarında cezasızlığa karşı sesinizi çıkartın, çocuklar susar ama siz susmayın. 
Çevrenizdeki yetişkinlerle çocuklara yönelik taciz, cinsel istismar gibi konular 
üzerinde konuşma denemeleri yapın, “cinsel istismar” veya “taciz” gibi kelimeleri 
sesli olarak telaffuz etmekten korkmayın. Unutmayın cinsel istismar konuştukça 
azalır, üstünü kapattıkça artar.

10. İçgüdülerinize güvenin! 
Eğer çocuğunuzu birine bırakmanın kolay olmadığını düşünüyorsanız, bırakmayın. 
Cinsel istismar konusunda kaygılanıyorsanız, çocuğunuza sorular sorun. 
Çocuğunuzla cinsel istismar konusunda konuşmak için en iyi zaman ‘şimdi’dir 
ve asla unutmayın; en ufacık bir şüphe veya ihmal çocuğunuzun geleceğini 
etkileyecektir!
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Sanax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Bugünlerde oldukça ses 
getirecek büyük bir proje 
olan City Gate projesinin 
hazırlıklarını tamamlayan 
İbrahim Öcalan ile 
Antalya’da inşaat 
sektörü, yeni projesi ve 
daha birçok konuda bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

İBRAHİM HALİL ÖCALAN:
“Evlerimiz bizim en kıymetli yaşam 
alanlarımızdır.”

Bu ay dergimizin konuklarından Halil İbrahim 
Öcalan,1982 yılı Şanlıurfa’da dünyaya gelmiş, ilk ve 
orta öğrenimini Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 
görmüş ve bugün Antalya’da inşaat sektörünün genç 
ama tecrübeli isimlerinden biri…

1994 yılından itibaren Antalya’da ikamet etmeye 
başlayan ve altı çocuklu bir ailenin ferdi olan 
İbrahim Öcalan, genç yaşta iş hayatına atılarak inşaat 
sektöründe daima ilkleri başarmak mottosuyla, 
büyük projelere imza atmak adına girişimlerde 
bulunmuş. İlk girişimlerindeki birkaç projede yaşadığı 
olumsuzluklara rağmen yılmadan yeni girişimlere 
yönelmek için tekrar çalışmalarına başlamış. Bugün, 
hayalini kurduğu başarılara ulaşmanın zorluklarla dolu 
bir süreç gerektirdiğini bilen Öcalan, çözüme ulaştırdığı 
her sıkıntının onu daha da güçlendirdiğine inanarak 
yoluna daha büyük bir inanç ile devam ediyor ve şu an 
300 ailenin geçim kapısı olan bir şirkete sahip olmanın 
haklı gururunu yaşıyor.

İnşaat sektörüne girişiniz hikayenizi sizden 
öğrenebilir miyiz?
Genç yaşlardan itibaren hep inşaat işleri yapmak ve 
kendi yaşamım için düşündüğüm projeleri hayata 
geçirmeyi hayal ederdim. İlk defa 2010 yılında 
doğduğum yer olan Urfa/Ceylanpınar da bu hayalimi 
gerçekleştirme fırsatı buldum. 102 dükkan, idari 
merkez, ticari merkez ve ibadethaneden oluşan modern 
bir sanayi sitesi inşaatının yapım müteahhitliğini 
üstlendim. Büyükçe bir işi ilk işim olarak yüklenmiş 
olmama rağmen, doğduğum yere bir eser kazandırmak 
için tüm imkanlarımla her türlü riski de alarak bu işi 
bitirdim. 

Büyük mutluluk olsa gerek… Peki, inşaat 
sektöründe başarının sırrı nedir diye sorsam 
size? 
İnsanların inşaat işini yaparken, zaman zaman 
zorlandıkları bir gerçek... Çünkü bu işi yapmak ideal 
ve hedef gerektirir. Önce hayal etmelisiniz. Çok 
çalışmalı ve emek sarf etmelisiniz... En ufak engelde 
vazgeçmemeyi ve karşılaşabileceğiniz irili ufaklı tüm 
sorunları çözmeyi göze almalısınız. Başarılı projelerin 
arka planında tümüyle bunlar vardır. Bizim de her 

projede yaptığımız budur ve bunlar bizim ilkelerimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran 
şey de bu ilkelerdir.

Son projeniz City Gate hakkında da biraz konuşmak isteriz. Bize 
projenizden bahseder misiniz? Ne gibi artılar sunuyorsunuz alıcılara?
Muhteşem lokasyonu, çok özel sosyal imkanları, özel peyzaj alanları, teras kafe 
bahçeleri ve eşsiz yatırım değerine sahip daireleri ile “Şehrin kapısını Antalya’da 
yükseltiyoruz”... 

Şehrin kapısı; Antalya’nın tam kapısı dediğimiz ATSO girişinde, köşe başı bir 
konumda, eşsiz bir mimarisi ile göz kamaştırıcı bir proje olarak karşınıza çıkıyor.
3000 m² terasta yeşil alanı, kafeteryası, AVM ve residance projemizde; yaşam, 
alışveriş, lezzet ve kültür bir arada yer alıyor. 

City Gate’te kontrollü, güvenli giriş - çıkış ve akıllı ev sistemlerine sahip 
sistemimizle, gönül rahatlığıyla çocuklarınızla evde vakit geçirebileceksiniz. 
Garden Teras dairelerimiz ile bahçenizde daha keyifli vakit geçirmeniz mümkün 
kılınacak. Bu projede küçük detaylar ile mükemmel konfor ve fonksiyonellik 
sağlanacak. Biz hayatı güzelleştirenin, ayrıntılara verilen önem olduğuna 



inanıyoruz. Mesela akıllı ev sistemimiz, evimizdeki birçok elektrikli 
ve elektronik cihazı dilediğiniz her yerde kontrol edebilme olanağı 
sağlıyor. 

Tecrübesine ve deneyimine güvendiğimiz bir firma ile konsorsiyum 
kurduk bu projede... CNP Yapı A.Ş., yıllardır bu sektöre emek vermiş, 
ilkelerimizin uyuştuğu bir şirket. CNP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Canpolat’ın yıllara sarih tecrübesiyle bizim heyecanımız ve 
vizyonumuzu birleştirerek Antalya’nın parlayan bir yıldızı olarak 
şehrin kapısını yükseltiyoruz.

Kısaca, bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projelerden de 
bahseder misiniz?
102 dükkan, idari merkez, ticari merkez ve ibadethaneden oluşan 
modern bir sanayi sitesi inşaatının sonrasında yine Şanlıurfa’da 
White Corner ve Blue Corner isimli iki proje hayata geçirdik ve 
ödül aldık. Bu projelerde yaşam alanları, güvenlik ve konforda 
en üst teknolojiyi kullanarak alıcılarımızın büyük beğenisini 
kazandık. İzmir Seferihisar’da termal otel ve villa projemizi 
tamamladıktan sonra Antalya’da devam ettik konut projelerine… 
Alanya Mahmutlar’da 154 konutluk New Life City projesinden sonra, 
Antalya Şafak Mahallesi’nde 54 dairelik bir site inşaatının yanı sıra 
çeşitli konut ve ticari alan inşaatlarına imza attık. Bizim için konut 
yapmak, dört duvarı olan alanlar yapmak yerine daha vizyoner, 
daha yaşanabilir alanlar inşa edip ailelerin keyifle evlerinde vakit 
geçirmesini sağlamak. Bu yüzdendir ki, ödüllü projelere imza atmaya 
devam ediyoruz

Antalya’da inşaat işi yapmak ile ilgili neler söylersiniz?
Diğer şehirlere nazaran daha kozmopolit bir Antalya... Bunun sonucu 
olarak, yeni yüzlerle güven ortamı oluşamaması mutlaka sıkıntılar 
yaratıyor.
Kurumsallık, en büyük eksik diyebilirim. Türkiye’nin 5. büyük 
şehrindeyiz. Böylesi büyük bir kentte büyük tedarikçi olmaması 
da, büyük ölçekte iş yapan bizler için ayrı bir sorun… Maalesef 
bağlantılarımızın çoğunu şehir dışındaki fabrikalar ile yapıyoruz. 

Turizm şehri olduğumuz için, bu kulvarda yaşanan olumsuzluklar 
da direkt bize yansıyor. Türkiye’nin en büyük 5. şehrinde turizmde 
yaşanan olumsuzluklar, insanların alım gücüne ve piyasaya 
doğrudan etki ediyor. En çok da inşaat sektörü etkileniyor 
olumsuzluklardan tabi... Lokomotif bir sektör olan inşaatta yaşanan 
olumsuzluklardan da doğrudan 20 - 25 sektör etkileniyor. Bu böyle 
zincirleme devam ediyor. Bana kalırsa bu şehirde daha fazla fabrika 
ve üretim sahalarına ihtiyaç var. 

Sektörünüzün Antalya’da bugünkü durumunu nasıl 
değerlendirirsiniz?
Çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyerek başlayabilirim söze... 
Çevre ve şehircilik bakanlığının müteahhitlik belgesi ile müteahhitlik 

sınıflandırması sebebiyle sektör dışından bu işi yapan birçok 
firma artık eleniyor. Müteahhitlik firmalarının azalmasının kalite 
getireceğine ve iş bilen firmaların daha çok öne çıkmasına olanak 
sağlayacağına inanıyorum. Böylece Antalya’nın vizyon projeleri 
daha sık göreceğini düşünüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
şehirlerde hayata geçirilmiş vizyon projelerin ve konfor alanlarının 
Antalya’da eksikliğini görmekteyiz. Türkiye’nin en gözde turizm şehri 
olduğumuzu da göz önüne alırsak, daha kaliteli yaşam alanları, daha 
çok konfor ve daha çok vizyon projelere ihtiyaç olduğu ortadadır. City 
Gate ile bir adım atarak bu konuda bir tuğla da bizim koyacağımıza 
inanıyorum.

Malum ev almak kolay değil. Dolayısıyla insanlar ince 
eleyip sık dokumak zorundalar. Siz bu konuda bilirkişi 
olarak neler önerirsiniz bizlere?
En öncelikli dikkat edilmesi gereken konu; elbette ki güvenlik… 2. 
derece deprem bölgesi içinde yer alan Antalya merkezi ile 1. ve 2. 
derece deprem bölgesinde yer alan, sismik etkinliğin yoğun olduğu 
batı kesimlerde vatandaşların yapı denetim şirketinden analiz 
raporlarını ve depreme dayanıklılık ile ilgili bilgileri alması çok 
önemli ve gereklidir. Bunun dışında; ipotekli veya hacizli konut 
kesinlikle alınmamalıdır. Çünkü böyle bir problemin ev alındıktan 
sonra ortaya çıkması ve çözüme kavuşmaması durumunda, icra 
yoluyla alan vatandaş evinden olabilir ve üstüne üstlük borçlu da 
kalabilir. Bu nedenle alıcıların tapu incelemesi yaptıktan sonra 
belediyeye giderek imar dosyasını incelemesinde fayda vardır her 
zaman. Evi kredili alınıyorsa banka tarafından yaptırılan ekspertiz 
raporunu mutlaka incelenmesi gerekir. Belediyede bu dosyayı 
incelemenizdeki temel amaç, binanın ve dairenin durumunu 
görmek… Güvenilir ve kurumsal firmalar ile çalışmak bu nedenle 
önemli.

Paylaştığınız değerli bilgiler, öneriler ve sohbetiniz için 
çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. InCity yıllardır zevkle takip ettiğimiz ve 
çalışmaktan mutluluk duyduğumuz bir yayın. Başarılarınızın 
devamını diliyorum.
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Canan Gündüz, kısa bir süre önce hizmete 
açtığı butiğinde farklı zevklere hitap 
eden farlı kıyafet guruplarını beğeniye 
sunuyor. Hep içinde olmak istediği 
sektörde faaliyette bulunarak bir anlamda 
hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen 
Gündüz, farklı ve şık giyinmekten hoşlanan 
okuyucularımız için ürün gurupları 
hakkında kısa bilgiler paylaştı… 

Canan Gündüz, kısa sürede butik – konfeksiyon sektöründe yakaladığı 
başarıyı, “Her işte olduğu gibi, bu işte de; doğru zaman, doğru 
platform ve doğru kişilerle çalışıyor olmak başarının en önemli 
faktörlerinden.” sözleriyle ifade ediyor ve Bo Factor markasının 
yaratıcıları ve ortaklarından olan Rima Abi Chahine gibi bir 
mentorunun olmasının kendisi için büyük şans olduğunu söylüyor…

Rima Abi Chahine’in moda alanındaki bilgi ve tecrübe birikimi ile 
müşterilerine hem kaliteli, hem “trend” hem de farklı kombinlere açık, 
zevkli kıyafet grupları sunmaya başlayan Gündüz’ün bir diğer satış 
alanı da “Vintage Wouw” olarak isimlendirdikleri ürün guruplarını 
kapsıyor. Bu gurupta çok dikkat çekeceğini düşündükleri ürünlerin 
olduğunu bu nedenle de bu iddialı ismi tercih ettiklerini ifade eden 
genç girişimci, tüm ürünlerini Instagram üzerinden fotoğraf ve 
videolarla, açıklayıcı bilgilerle müşterilerinin  beğenisine sunuyor.

Çok önem verdikleri hususlar arasında, alışveriş yapanların herhangi 
bir sorunla karşılaşırlarsa yanlarında yer aldıklarını bilmeleri 
olduğunun altını çizen Canan Hanım, bu konuda son derece hassasiyet 
gösterdiklerini belirtiyor. Hedeflerininse; yenilikleri takip ederek, 
amaçları doğrultusunda büyümek, daha fazla ürünü, mümkün olan 
en hızlı şekilde müşterilerine sunmak ve bu işin hakkını vermek 
olduğunu söylüyor.

“Bence başarının sırrı; doğru 
kişilerle, doğru zamanda, doğru 
platformda olmaktır”

CANAN GÜNDÜZ:

Rima Abi Chahine, Canan Gündüz

Canans_boutique
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ALTIN İĞNE GÜZELLİKTE

Dermatoloji ve Verenoloji Uzmanı
Uzm. Dr. HÜRAY HÜĞÜL

Herkese güzel bir Ekim sabahından 
sevgiler ve selamlar. Bu ayki 
yazımızda, gerçek altından yapılmış 
mikro iğnelerle gelen gençlik, 
güzellik ve tazelenme süreçlerinden 
bahsetmek isterim. Cilt gençleştirme 
teknolojisi sınır tanımıyor. 
Hemen her gün yeni alternatifler 
geliştiriliyor. Bu yöntemlerden biri de 
altın iğnelerle uygulanan fraksiyonel 
radyofrekans... Ucunda en iyi iletken 
olan altından 68 iğne bulunan 
cihazla, yüzeye hiç zarar verilmeden 
cildin 4 mm kadar altına inilebiliyor.

Amacımız biyolojik yaşla, vücut 
görüntüsü arasındaki farkı açmak. En 
azından yıllara olabildiğince yenik 
düşmemek. Altın iğneler de cildi germe, 
gençleştirme, kırışıklıkları azaltma gibi 
etkilerinin yanı sıra leke açma, akne 
izlerini gidermeye hizmet ediyor.

Nasıl bir yöntem?
Tıpta uzun yıllardır kullanılan radyofrekans, altın iğne yönteminin 
klasik uygulaması olmakla birlikte, dermatoloji alanında da uzun 
zamandır kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknolojilerle bu yöntem 
oldukça ilerlemiştir. Böylece klasik radyofrekans metoduna yeni 
özellikler eklenerek oldukça etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu yeni özelliklerden birincisi radyofrekans yönteminin fraksiyonel 
hale getirilmesidir. Bu tekniğin farkı, uygulanacak gücün bir bütün 
halinde değil, yan yana birçok küçük noktadan cilde verilmesidir. 
Bununla birlikte sağlam dokuların arada kalmasıyla hasar en aza 
indirgenmiş olur. Bu sayede ikinci kuşak radyofrekans cihazları olan 
“fraksiyonel radyofrekans” cihazları ortaya çıkmıştır. Bu aşamadan 
sonra eklenen bir diğer yeni özellik ise mikro -iğneler ile cildin içine 
enerji akımını veren üçüncü kuşak radyofrekans cihazlarıdır.
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Altın Çag

Mikro-iğneler ile donatılmış olan radyofrekans cihazının akım çıkışı 
sağlayan ünitesi derinin üst tabakası olan epidermisi atlayıp, dermis 
denen derin tabakaya ulaşmaktadır. Kullanılan iğnelerin uzunlukları 
0.5 ile 3.0 mm arasında değişmektedir. Burada kullanılan iğneler 
altından yapıldığı için bu yöntem “altın iğne” olarak da anılmaktadır 
ve çok daha az hasar ile çok daha güzel sonuçlar alınmaktadır.

Bu uygulama için; Fraksiyonel Radyofrekans, İğneli Fraksiyonel 
Radyofrekans, Altın İğne, Fraksiyonel İğneli Radyofrekans, İğneli 
Radyofrekans, isimleri de kullanılmaktadır. Hepsi aynı uygulamadır.



Fener Cad. Fener İş Merkezi A1 Blok Kat: 1 (
Vatan Bilgisayar Yanı / Jolly Joker Karşısı) Lara / ANTALYA

Tel: 0242 324 00 03 Gsm: 0545 404 72 22
www. hurayhugul.com

drhurayhugul

“Su Gibi 
Duru Günler 
Dileriz.”UYGULAMA ALANLARI

Cilt gençleştirmede,
İnce kırışıklıkların giderilmesinde,
Vücuttaki sarkmaların toparlanmasında,
Gözaltı morluklarının tedavisinde,
Gözenek sıkılaştırmada,
Cilt yenilenmesi ve kalitesinin arttırılması,
Yüz, boyun, dekolte bölgesi sarkmaları,
Yara izi (skar) tedavisi,
Hamilelik çatlaklarında,
Yanık izleri tedavisinde,
Sivilce, akne izleri, çukurluklar ve yara izlerinin giderilmesinde,
Kilo alıp verme gibi çeşitli nedenlere bağlı oluşan çatlakların tedavisi, 

Her mevsim yapılabiliyor
Aynı amacı taşıyan birçok yöntemdeki gibi cilt yüzeyinde hasar 
oluşturmadığı için güneşe çıkma yasağı yoktur. Tam da bu nedenle 
her mevsim yapılabiliyor. Sadece uygulandığı gün 5-6 saat güneşe 
çıkılmaması, spor yapılmaması, denize veya havuza girilmemesi, 
sıcak suyla banyodan kaçınılması gerekir. En güzel tarafı, yüzde 
herhangi bir ifade bozukluğunun oluşmamasıdır.
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Uygulama öncesi
Yeni teknolojik cihazlarda uygulama artık daha konforlu olmaktadır. 
Ancak yine de uygulama öncesi anestezik kremler ile oluşabilecek 
ağrı hissi minimale indirilmektedir. Radyofrekans uygulamasının 
her mevsimde yapılabilmesi, lazer uygulamalarına göre bir avantaj 
göstermektedir. Uygulama yüz bölgesi için 30 dakika civarında 
sürmektedir. Genellikle kırışıklık ve cilt kalitesinin artması için 
3 hafta ara ile 3 seans yapılmaktadır. Ancak yara ve akne izleri 
için daha fazla uygulama gerekebilir. Uygulama sonrası 1-2 gün 
bir miktar kızarıklık olabilmektedir, bazen hafif bir kabuklanma 
gözlenmektedir. Uygulama sonrası, ertesi gün uygun kapatıcılar ile 
sosyal yaşama rahatlıkla devam edilebilmektedir. Etkinin görünmesi 
birkaç hafta almaktadır. Maksimum etki ise son seanstan 3-4 hafta 
sonra izlenmektedir. Uygulama sonrası düzenli olarak nemlendirici 
krem kullanılmalı ve güneşten koruyucu krem de mutlaka ihmal 
edilmemelidir.

Altın iğnenin avantajları:
İlk seanstan itibaren anında görünür sonuçlar elde edilir.
Uzun süreli kalıcı başarı elde edilir.
Tüm cilt tiplerinde ve renklerinde etkin olarak kullanılabilir.
Klinik açıdan sonuçların başarısı kanıtlanmıştır.
Hasta bir gün sonra normal hayatına devam edebilir.



Dr. Öğr. Üyesi 
EBRU NALAN SÜLÜN
Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni 
(AICA-TR)

\\ 

\\ 

CITYKÖŞE/SANAT NABZI

42

Merhaba…
Bu ay “Antalya’da Galeriler- 
Kurumlar- Kolektifler” başlığı altında 
Antalya sanat tarihinde önemli 
bir marka haline gelmiş, faaliyet 
içerisinde olduğu yıllarda Antalya 
sanat camiasında ilklere imza atmış 
olan “Kaleiçi Sanat Evi”ni gündeme 
getirmek istiyorum. Bu gündem; iki 
ay boyunca sürecek.

BİR ŞEHRİN 
SANAT 
ANATOMİSİ
“Antalya’da 
Galeriler- 
Kurumlar- 
Kolektifler 2”
Antalya Sanat Tarihinde Bir 
Galeri Markası:
KALEİÇİ SANAT EVİ - I

“Kaleiçi Sanat Evi”; ne yazık ki Antalya’da çok küçük bir 
kesim tarafından bilinmekte ve adeta geçmişte kalan 
oldukça silik bir süreç olarak tarihin minik bir köşesinde 
araştırılıp tarihe kaydedilmeyi beklemekte. Bu ay ve 
Kasım ayı gündeminde trajik bir yangınla geride hiçbir 
izi kalmayan ama faaliyet döneminde yüzlerce sergiye 
ve sanat etkinliğine imza atan “Kaleiçi Sanat Evi”nin 
kurucuları, tanıkları ve hikâyeleri ile anacağız. 

Türkiye perspektifi incelendiğinde; “Kaleiçi Sanat 
Evi”nin, mekânda sergilenen eserlerin merkeze ait tüm 
belge ve dokümanlarla yanması ile sonlanan yok oluş 
öyküsü, bir ilk olma özelliğinde… Bu noktada; İstanbul-
Ankara dışında yani yerelde, merkez dışında yaşanmış 
yakın dönem sanat tarihini ve gündemini araştırıp 
tarihe kaydetmenin önemi ortaya çıkıyor. “Kaleiçi 
Sanat Evi” bu bağlamda çok boyutlu analiz edilmesi 
gereken bir başlık. Bu yazı dizisi ile başlayacak tartışma, 
analiz, hatırlatmanın ileride farklı oturumlardan 
oluşacak paneller dizisi ile ya da sanat buluşmaları ile 
genişleyeceğini ümit ediyorum…

(Kaleiçi Sanat Evi’ne dair edinilen bilgiler, Hatice Boztepe’nin 
evinde 06.11.2015 tarihinde gerçekleştirdiğim söyleşide edinilmiştir. 
Paragrafta var olan bilgiler bu görüşmeden alıntılanmıştır. Bakınız: 
http://www.antalyakadinmuzesi.org/hatice-boztepe)

Kaleiçi Sanat Evi; Safai Özer ve Hatice Boztepe’nin öncülüğünde hizmete 
açılan bir sanat merkezi. Eski bir Kaleiçi evinin 1987-1988 yıllarında 
gerçekleşen restorasyonunun ardından açılıyor. Açılışı gerçekleşen sanat 
evinin varlığı 27 ay süresince gerçekleşen aktif sanat etkinliklerinin 
ardından bir yangın olayı ile son buluyor. Mekânda bu süre içerisinde 
257 etkinlik gerçekleşiyor. Kaleiçi Sanat Evi’nin açılış saati olan 16.00’da 
akşamüstü sanat sohbetleri, müzik dinletileri, sergiler gerçekleşiyor, 
akşam yemekleri veriliyor. Mekân Pazartesi günleri kapalı. Aynı zamanda 

ETKİNLİK DAVETİYESİ - AHMET TÜZÜN ARŞİVİ

KALEİÇİ SANAT EVİ- HATİCE BOZTEPE ARŞİVİ



İstanbul dışından gelen sanatçılar, konuşmacılar 
için de mekânda konaklama imkânı sunuluyor. 
Bu mekân; şehrin merkezinde bir entelektüel 
dinamik oluşturan ve verilen sanat kursları ile 
de varlığını halka yansıtan bir merkez olarak 
kurgulanmış. 

Peki; merkezde hangi etkinlikler gerçekleşmiş? 
Yaşar Kemal söyleşisi, Fikret Mualla, Filiz Otyam, 
Fikret Otyam, Cemil Eren, Yusuf Katipoğlu, Ahmet 
Müderrisoğlu, İbrahim Çiftçioğlu, Umur Türker, 
Zeynep Eren, Maria Kılıçlıoğlu Baraz sergileri, 
söyleşi ve dinletiler…

1990’lı yılların başında gerçekleşen yangın bir 
sanat evini yok ettiği gibi aynı zamanda Hatice 
Boztepe’nin tüm eşyalarının da yok olmasına 
neden oluyor. Çünkü; Hatice Boztepe aynı 
zamanda bu evde yaşıyor. Mekânın kapalı olduğu 
Pazartesi günü annesini ziyarete gidiyor. Ve 
yangın haberini alıyor. Yangın sonucunda; sanat 
evinde o sırada sergilenen sanat eserleri, tüm 
dokümanlar kadar Hatice Boztepe’nin evi de 
yanıyor. Bu trajik yok oluş öyküsünün ardından 
geçen yılların ardından bu dosya ile tekrar o günlere gideceğiz.

Bu yazıda Kaleiçi Sanatevi’nin kurucuları, yöneticileri Safai Özer ve Hatice 
Boztepe’ye sorular yönelttim. Bizlere en gerçek duygular ile yaşanılanlara 
dair bilgiler verdiler. Yangının ardından Kaleiçi Sanatevi’ndeki tüm belgelerin 
yok olması nedeniyle oradan yolu geçen isimlerden edinilen belge ve fotoğraf 
örneklerinin, Kaleiçi Sanatevi’nin üzerindeki gri perdeyi biraz olsun yok edeceğini 
umut ediyorum. Bu ay; Kaleiçi Sanat Evi’nin kurucuları Safai Özer ve Hatice 
Boztepe sorularımı yanıtladı. Önümüzdeki ay ise; tanıklara yer vereceğim…

MARIA KILIÇOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANATEVİ'NDE- SERGİ İZLENİMİ- 1992-ANTALYA
(MARIA KILIÇOĞLU BARAZ ARŞİVİ)

HATİCE BOZTEPE-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE
(HATİCE BOZTEPE ARŞİVİ)
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SAFAİ ÖZER- FOTOĞRAF NECLA DAL

Kaleiçi Sanat Evi’ni Hatice Boztepe ile Antalya’ya kazandırdınız. 
Öncelikle “Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp bakıldığında sizin 
için ne ifade ediyor?
İki insanın, yaşadıkları kente, ‘aydın’ olma sorumluluğuyla ödedikleri bir 
bedel olarak anageliriz Kaleiçi Sanatevi günlerimizi. 

1987-1988 yılları arasında eski bir Kaleiçi evinin restorasyonu 
sonucunda açılışı gerçekleşiyor. Açılış misyonunuz ve ileriye 
dönük hedefleriniz ne idi? İlk açıldığı süreçte Antalya halkının 
ilgisi nasıldı? Bize biraz açılış anındaki dinamik ve hedeflerden 
söz eder misiniz?
Ekinç-sanat etkinlikleri bağlamında alabildiğine kısır bir kente, çağcıl bir 
uzam katmak; o uzamda gerçekleştirilecek etkinliklerle de yerelliğin ve 
yerelde sıkışıp kalmışların, çağcıl ve ulusal boyuttaki ekinçle ve sanatla bire 
bir tanış olabilmesini sağlamak üzere geliştirdik Kaleiçi Sanat Evi projesini. 
Olması gerektiği gibiydi ilgi. Kulağı olanlar duyuyordu; gözü olanlar 
görüyordu. O günlerin Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Müdürü Sevgili 
Tunç Tanış’ın üzülerek söylediği gibi, ‘Gerek o kent için, gerekse bu ülke 
için lükstük’. Abbas Sayar’a göre ise; ‘Körler Mahallesi’nde ayna satıyorduk’. 
Eğer bir bedel ödemeye gerçekten istekliyse kişi, birilerine yeni faturalar 
çıkartmamalıdır. Dolayısıyla, öyle kocaman beklentileri falan yoktu 
Safai’nin… Dedik ya; ‘Aydın olmanın faturası’ydı orası.  

O yıllarda Antalya sanat ortamı ve Kaleiçi düşünüldüğünde 
şehrin kültür-sanat ortamı içerisinde Kaleiçi Sanat Evi, ne ifade 
ediyordu?
Yerel basında gördüğümüz ilgi sıra dışıydı. Ulusal basınsa, Antalya gibi bir 
‘taşra’ kentindeki etkinlikleri, biraz şaşkınlıkla birçok da beğeniyle izliyor 
ve anıyordu.

27 aylık var oluş sürecinde toplamda 257 etkinlik 
gerçekleştirildi. Bize bu süreçten söz eder misiniz? Kaleiçi Sanat 
Evi’ndeki etkinlik programları, sergiler içerisinde size göre 
halkın en çok ilgi gösterdiği veya Kaleiçi Sanat Evi tarihinde 
unutulmamalı diyeceğiniz etkinlikler hangileri idi?

Aziz Nesin söyleşisi; sevgili Filiz Otyam’la ışıklarda dinlenesi Fikret 
Otyam’ın ortak iki dokuma ve boyama sergisi; Muzaffer İzgü imza günü; 
İzmir’den bir genelev çalışanının ‘Vesikalı Yârim’ isimli söyleşisi…

O dönemde açılan sergilerde eser satışları gerçekleştirebiliyor 
muydunuz? Size göre o yıllarda şehirde bir koleksiyoncu kitlesi 
var mıydı? Ya da istikrarlı bir sanat izleyicisi?
Takvim yapraklarındaki manzara resimlerini kesip; ya da kız meslek 
liselilerin kanaviçelerini çerçeveletip duvarlarına asanlar çoktu. 
Profesyonel bir boyarın tablolarına ilgi gösteren insan sayısı, bir elin 
parmaklarını aşmazmıştır zahir. Eşin, dostun ümüğüne basa basa satış 
yapıyorduk. Kokteyl sunumlarımız güzeldi ama; açılışlara katılımcı bol 
olurdu.

Kaleiçi Sanat Evi’nde gerçekleşen yangın sırasında mekânda 
hangi sanatçının sergisi vardı. Sergisi süren sanatçı ile yangın 
sonrası yaşananlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Eserler 
sigortalı mıydı yangın esnasında?
Bir sanatçının sergisi bitmişti; ama henüz boyamaları gönderilmemişti. 
Türk-İsviçre Dostluk Derneği’nin, dernekleri yararına, Türk ve İsviçreli 
sanatçıların yapıtlarıyla hazırlanmış bir ortak karma sergi vardı salonda. 
Adam sızlanınca, bütün resimleri satılmış gibi bir ödeme yaptık ona. 
Dernekse ödeme talep etmedi. O derneğin o zamanlardaki yöneticilerine 
hâlâ bir gönül borcumuz vardır.

Yangının ardından bildiğim kadarıyla Antalya’yı terk ettiniz ve 
uzun süre inzivada kaldınız. Sizin için bu olayın hayatınızda 
yarattığı kırılma noktaları nelerdi? Şu an neler yapıyorsunuz?
‘Aydın’ olmanın faturasını, sanatevi kundaklanınca, ödedik saydık 
kendimizi. Artık, kanat açma zamanı gelmişti: Bir orman köyünü yurt 
edindik. Yirmi yıl orada yazdık, çizdik, koyun güttük, kendimiz içre 
yolculuklara soyunduk. Son beş yıldırsa, ‘insan’ olmanın faturasını 
ödemekteyiz: EGET Vakfı isimli bir sivil toplum örgütünün Kurucular 
Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesiyiz. Üniversite öğrencilerine eğitim bursu 
veriyoruz.

Kaleiçi Sanatevi Ltd. Şti. Yetkilisi ve Kurucusu
SAFAİ ÖZER



Kaleiçi Sanat Evi’ni Safai Özer ile Antalya’ya kazandırdınız. 
Öncelikle “Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp bakıldığında sizin 
için ne ifade ediyor? 
Kaleiçi Sanat Evi yapmış olduğumuz etkinliklerle döneminde Antalya’da tek 
örnekti. Bu da birçok insanın kendini geliştirmesine olanak sağlamıştır.

1987-1988 yılları arasında eski bir Kaleiçi evinin restorasyonu 
sonucunda açılışı gerçekleşiyor. Açılış misyonunuz ve ileriye 
dönük hedefleriniz ne idi? İlk açıldığı süreçte Antalya halkının 
ilgisi nasıldı? Bize biraz açılış anındaki dinamik ve hedeflerden 
söz eder misiniz?
Sanat Evi açma macerama gelirsek; ben öğretmendim. Yarım gün de aile 
şirketimizde çalışıyordum (Narenciye ithalat firması). Kardeşim Ercan 
Boztepe yurtdışında (Almanya) okuduktan sonra orada ithalat firması 
kurdu. Zaman içerisinde Kaleiçi’nde Papaz evi olarak bilinen binayı 
kardeşime ithalat firmamızda değerlendirmek üzere önerdim. Mimar 
Safai Özer’le eve baktılar. Safai Bey “Burası güzel sanat evi olur” dedi. 
Kültür ve sanata olan ilgimiz böyle bir yer açma fikriyle çakışıyordu. Kabul 
ettim. Restorasyonunu Safai Bey üstlendi. Restorasyon sürerken, neler 
yapabileceğimizi düşündük. Atölye çalışmaları, sanat etkinlikleri… Yerel 
ressamları da tanıyorduk. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde 
yaşamış büyük sanatçıları davet edelim diye düşündük. Bunun Antalya’ya 
ve sanatseverlere de faydalı olacağını düşündük. Sonrasında açılışın 
ardından güzel insanlar geldiler, bizimle var oldular.

27 aylık var oluş sürecinde toplamda 257 etkinlik 
gerçekleştirildi. Bize bu süreçten söz eder misiniz? Kaleiçi Sanat 
Evi’ndeki etkinlik programları, sergiler içerisinde size göre 
halkın en çok ilgi gösterdiği veya Kaleiçi Sanat Evi tarihinde 
unutulmamalı diyeceğiniz etkinlikler hangileri idi?
Fikret Mualla, Aziz Nesin, Filiz- Fikret Otyam gibi sanatçıların Kaleiçi Sanat 
Evi’ne gelmeleri birçok anıya da ev sahipliği yapmış olmamıza neden 
oldu. Mesela; Aziz Nesin sanat evine söyleşi için geldiğinde nüfus sayımı 
yapılacağı için sokağa çıkma yasağının olacağını duyduk. Bütün günü sanat 
evinin bahçesinde geçirmek muhteşemdi.

HATİCE BOZTEPE-PORTRE

Kaleiçi Sanatevi Ltd. Şti. Yetkilisi ve Kurucusu
HATİCE BOZTEPE

(DEVAM EDECEK...) 

KASIM AYI: KALEİÇİ SANAT EVİ TANIKLARI, BELGELERİ VE FOTOĞRAFLARI İLE…

O dönemde açılan sergilerde eser satışları gerçekleştirebiliyor 
muydunuz? Size göre o yıllarda şehirde bir koleksiyoncu kitlesi 
var mıydı? Ya da istikrarlı bir sanat izleyicisi?
Filiz-Fikret Otyam çiftinin açtığı sergiler bir başka kalabalıktı mesela. Buna 
rağmen eser satışlarının olduğunu pek söyleyemem. Ama önemli sanatçılar 
bizde sergi açmaya yine de gönüllüydüler. Resmin bir değer olduğunu 
anlayanlar yatırım yaptılar, duvarlarına astılar. Bazıları çerçevenin koltuk 
rengine uymadığını tartışıyordu. Koleksiyoncu kitlesi yoktu. İstikrarla 
takip edip Antalya’da yaşayan sanatçı ve sanatseverlere aylık programları 
gönderdiğimiz halde telefon ile anımsatma gereği duyardık. Sanat evinden 
para kazanmadık. Ortağım mimar, ben ise öğretmenlik yaparak yaşamımızı 
sürdürüyorduk.

“Kaleiçi Sanat Evi” sizin aynı zamanda evinizdi. Bu süreçten 
söz eder misiniz? Bir sanat merkezinde yaşama fikri gerçekten 
keyifli olmalı. Avantaj ve dezavantajları? Ve elbette yangında 
tüm evinizi de aynı zamanda kaybetmeniz. Bize biraz yaşanan 
o kötü günden söz eder misiniz? Yangının sebebi daha sonra 
anlaşıldı mı?
Okula gider, mutfak alışverişleri varsa yapar evime giderdim. Tabii sanat 
evinin bir bölümünün evim olması bana kolaylık sağlıyordu. Masraf 
olmasın diye çoğu sanatçıyı evimde ağırlıyordum. Hem keyifli hem 
yorucu oluyordu. Sanat evi yanınca evim de yandı. Düşünün yaşamınız 
boyunca incelikle oluşturup hazırladınız ders notları kül oluyor. 
Plak koleksiyonlarınız, kitaplarınız… Fotoğraf sanatçısı olduğum için 
hazırladığım karanlık oda, ekipmanlar ve fotoğraflarım da beraberinde 
yok oldular. 300’den fazla birçok gösteriye hizmet vermiş saydam arşivim 
kül oldu. Ekmeğini yediğim kameram ve objektifler de öyle. Sanat evi 
pazartesi günü kapalıydı. Anneme ziyarete gitmiştim. Annemde otururken 
haber geldi. Koştum gittim. Yaşamımda önem verdiğim şeylerin yanışını 
seyrettim. Peki, ne mi oldu? Şaşkınlık, hiçlik duygusu, sonra boşluk 
duygusu… Yaşam felsefem değişti diyebilirim. Yangın nedeni bulunamadı. 
İçişleri Bakanlığı’nı mahkemeye verdik. Sonuç alamadık. Anlayacağınız faili 
meçhul…

Yangının ardından bildiğim kadarıyla Antalya’yı terk ettiniz ve 
uzun süre inzivada kaldınız. Sizin için bu olayın hayatınızda 
yarattığı kırılma noktaları nelerdi? Şu an neler yapıyorsunuz?
Öğretmenliğe devam ettim çok geçmeden emekli oldum. Yeni bir kamera 
aldım kendime. Evimin bir odasını karanlık oda yaptım. Tekrar çalıştım, 
tekrar çektim. Bırakmadım, kopmadım hiçbir şeyden. İlk kişisel sergimi 
açtım (AKM). Dernekte ders ve kurslara katıldım. Siyah beyaz fotoğraf 
konusunda söyleşiler yaptım. 2000 yılında Kekova- Simena’da yaşamaya 
karar verdim. Eski Beymelek evini mini galeri yaptım ve Beymelek’in 
fotoğraflarını çektim. İlk kez Beymelek-Demre, fotoğraf sergisi görmüş oldu. 
Şu an hâla bu konuda çalışanlar var. Sanat çalışmalarımı sürdürüyorum.

Son söz: Daha çok yaşamım beni ezoterik felsefeye 
yöneltti. Yaş, pandemi derken ufaktan boyut değiştirdim 
sanırım. En çok kim neyi değerlendirecekse, dağıtma 
dönemi… Sevgiler Hatice Boztepe.
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www.tolgatemel.com
Dr. TOLGA TEMEL

Görünenbuzdagının üstü
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Kronik 
Hastalik 
Salgini: 

Covid sürecinde bulaşıcı 
hastalıkları çok konuştuk. 
Eski salgınları ve yeni 
olabilecekleri de... Bu 
hastalıkların artışındaki 
ve hayat riskini artıran 
önemli bir nedeni daha 
az konuşuyoruz: Kronik 
Hastalıklar…

Yaşam şeklimiz ve getirdikleri son yıllarda sağlıkla ilgili yaşadığımız 
birçok sorunun da nedeni aslında.

1950’li yıllarda sanayi devrimi ile başlayan süreç; teknolojideki 
gelişmeler, hızlı şehirleşme, toplu yaşam, endüstriyel tarım ve 
hayvancılık, hızla artan kimyasallar ve ilaçlar, içilen suyun ve sulama 
suyunun kirlenmesi gibi çoğaltılabilecek birçok etken aslında sağlık 
sorunlarımızın da birçoğunun ya temelini hazırladı ya da doğrudan 
nedeni oldu.

Bu etkilerin en önemli ve yaygın olanlarından biri de beslenme 
sorunları. Aslında yiyoruz ama açız. Besinlerimizde hücrelerimizi 
doyuracak, vücudumuzu onaracak vitamin mineral ve besin 
maddeleri, eskisi kadar yok. Endüstriyel tarım ve hayvancılık ana 
besinlerimizin içini boşalttı. 

Ayrıca stres başta olmak üzere ilaçlar gibi nedenlerle azalan 
mide asidimiz nedeniyle yeteri kadar besinleri sindiremiyoruz. 
Sindirilemediği için faydalanamadığımız besinler kalori yükü olarak 
ayrıca vücutta kilo artışı ve kontrol altına alınmadığında obezite ve 
metabolik sendrom olarak karşımıza çıkıyor.

Barsak florasınında bozulmasında etken olan sindirilememiş besinler 
ve buna eklenen başta antibiyotikler, böcek ilaçları, kimyasal 
maddeler ve hazır işlenmiş gıdalardaki bazı katkı maddelerinden 
dolayı bozulan barsak florası ve bozulan barsak geçirgenliği de; oto 
immün, metabolik ve kronik birçok hastalığın temelini oluşturuyor.

Elinde kendisini onaracak hammaddesi olmayan, enerjisi kalmamış, 
toksinlerini temizleyemeyen yıpranmış, yorgun bir vücut hastalıklara 
açık hale geliyor.



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

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

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

Aslında vücudun iyileşme cevabı olan enflamasyon, vücudun 
iyileşme cevabı sonlandırılamadığında KRONİK ENFLAMASYON 
olarak bir hastalık zemini halinde karşımıza çıkıyor. Sürekli 
çalışan ama hiçbir sorununu çözemeyen vücutta bu durum; en çok 
etkilenen veya en zayıf noktasında bulgu/semptom ya da hastalık 
olarak  karşımıza çıkıyor. Klasik yöntemlerle sadece semptomatik 
yaklaşılan, asıl kök nedeni tespit edilip tedavi edilmeyen durumlarda 
kronikleşerek yeni hastalık durumlarını ortaya çıkarıyor.

Benim burada basite indirgeyip özetlemeye çalıştığım bu tablo 
aslında oldukça karmaşık ve vücuttaki bedensel, ruhsal ve hatta 
zihinsel tüm süreçlerle ele alınarak değerlendirilmeli ve 
iyileşme çalışmaları da bu süreçleri içermelidir. 

Unuttuğumuz önemli gerçeklerden biri de bedenin 
bütünlüğü… Bizim çoğu zaman sadece semptomun 
olduğu sistem ya da organı hedefleyerek yaptığımız 
tedavi planı yetersiz kalacak, kalıcı bir iyileşme 
sağlamayacaktır. 

Peki, ne yapmalıyız?
Öncelikle bilmeliyiz ki genellikle bir süreçte oluşan 
hastalıkların kalıcı iyileşmesi de bir süreçtir.
Beden semptomu nereden verirse versin her 
durumda bütün olarak ele alınmalıdır. Yani bir 
sivilceye bakınca sadece cildi değil, barsağı da, 
hormonları da görebilmeliyiz. Ya da bir leke kendini 
temizleyemeyen, onaramayan bir cilt sorunu ile 
beraber; karaciğer, insülin dengesi ve hormonlarla 
da birlikte değerlendirilmelidir. Kronik yorgunluk, 
uykusuzluk, fibromiyalji, kabızlık, allerjiler, kaygı 
anksiyete, engellenemeyen kilo alımı, mutsuzluk, sivilceler, 
cilt lekeleri, saç dökülmesi, kolajen kaybı, unutkanlık, erken 
yaşlanma ve daha birçok sorun birbiri ile ilişkili olabilir.

 Vücudun sistemlerinin optimal çalışmasını sağlayacak besinler ve 
enerji kaynakları doğru ve temiz gıdalardan seçilmelidir. Vücutta en 
çok enerji harcadığımız işlemlerden biri de sindirimdir. Beslenme 
çeşitliği, temiz gıdalar, besin hassasiyetleri, beslenme sıklığı 
hastalıklarımızın oluşmasında ve iyileşmesinde çok önemlidir. Tedavi 
planında beslenme düzenlenmesi (fonksiyonel beslenme) mutlaka 
olmalıdır.

Düzenli olarak yaşa ve sağlık durumuna göre vücuttaki sistemlerin 
çalışmaları, hormonlar,  vitamin mineral seviyeleri, enerji 
metabolizması değerlendirilerek ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Unutmayalım; vücut bir bütündür, onu ayrı parçalarda 
iyileştiremeyiz ve “HASTALIK YOKTUR, HASTA VARDIR”. En iyi tedavi 
de hastalıklardan korunmadır.

Sağlıcakla kalın.
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Bu cümle tanıdık geldiyse, siz 
de ertelemecilik ile boğuşuyor 
olabilirsiniz ya da yalnızca bazı 
işleri geciktirme gibi bir huyunuz 
var. Ertelemeciliğin basit bir 
geciktirmeden farkı olumsuz 
sonuçlar meydana geleceğini 
öngörerek elde olan görevden 
kaçınılması ve bunun tekrarlayıcı bir 
davranış haline gelmesidir. Kişinin 
üretkenliği üzerinde olumsuz etki 
göstermesinden dolayı genellikle 
olumsuz bir alışkanlık olarak kabul 
edilen ertelemeciliğin akıllıca 
sayılabileceği bazı durumlar da 
vardır. Özellikle risk içeren kararlar 
ya da yeni bir bilginin beklenmesi 
gereken durumlar bunlara örnektir.

“NE OLACAK, 
SONRA 
OKURUM…”

Farklı tip ertelemeciliklerin (akademik/akademik olmayan 
veya davranışsal/kararsızlık) kökeninde farklı sebepler 
yatar ve hepsi de kendine has sonuçlara sahiptir. Mevcut 
bilgilerimizle ertelemecilikte belirgin olarak öne çıkan 
sebepler içinde; zamanlar arası seçim, görev farkındalığı ve 
kararsız, dürtüsel ya da dikkati çelinebilir olmak gibi bazı 
kişilik özelliklerini sıralayabiliriz. Bunları biraz açalım. 
Zamanlar arası seçim; kişilerin belirli zaman aralıklarında 
neyi ne kadar yapacaklarına -özellikle de bir zaman 
aralığında yapılan seçimlerin diğer zaman aralıklarındaki 
seçimleri etkileyeceği durumlarda- karar verme sürecidir. 
Ekonomik anlamda bu seçimlerin birçoğu kişilerin farklı 
zamanlarda kazanç elde edebilmek adına giderlerini 
arttırmaları anlamına gelir.

Zararda olmalarına rağmen insanlar neden ertelemeye 
devam eder sorusuna cevap olarak ‘haz ilkesi’ verilebilir. 
Buna göre insanlar haz elde ettiği durum ya da nesnelere 
yönelirken, haz yokluğunda ya da tam tersi hoşnutsuzluğun 
varlığında o durum ya da nesneden uzaklaşır. Benzer 
şekilde stres yaratan görevler ertelenerek olumsuz 
duygulardan kaçınma sağlanabilir. Fakat son teslim tarihi 
yaklaştıkça artan stresi yatıştırabilmek için giderek daha 
fazla ertelemecilik yapılır. Yani ertelemecilik bir kaygı ile 
başa çıkma mekanizması haline gelir, ancak bu stratejinin 
başarısı kuşkuludur. Farklı bir açıdan bakıldığında ise 
kaygısı yüksek insanların aslında görevlerini tamamlamaya 
daha erken başladıkları, bu noktada ise ertelemeciliğin 
dürtüsellik ile ilişkisi olduğu söylenebilir. Bu iki gerçeği 
göz önünde bulundurursak kaygının, eğer kişilerde 
dürtüsellik belirginse ertelemeciliğe yol açabileceği 
sonucuna varmamız zor olmaz. Ertelemecilik davranışının 
mükemmeliyetçi kişilerde de görüldüğünün altını çizmek 
gerekir, ulaşılamayacak hedefler ve kişinin kendi içindeki 
başarısızlık hissi görevleri ertelemelerine sebep olur.

Ertelemecilikte profesyonel olan kişiler birçok farklı 
savunma düzenekleri kullanır. Örneğin; görevin 
gerçekleşeceği yer ya da durumdan kaçınma, ertelendiğinde 
yerine yapılan diğer işin daha önemli olduğuna inanarak 
yadsıma ya da inkar etme, görev farkındalığını azaltmak 
için dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunma, erteleme 
davranışının olumsuz sonuçlarını diğerler kişilerin daha 
olumsuz olan sonuçları ile karşılaştırma (“Erteledim de 
ne oldu en azından barajı geçebildim, öteki bunu bile 
yapamadı”), görevi ertelediğinde diğer işlerden gelen 
kazançlara dikkati çekme, ertelemenin kişinin kontrolü 
dışındaki diğer faktörlerden kaynaklandığına inanma 
(“Ertelemiyorum bu iş gerçekten zor”), diğer insanların 
göreve yönelik çabalarını değersizleştirme ve mizahi 
yorumlamalar.

Temelini anladığımıza göre, ertelemeciliği azaltabilmek için 
hangi yöntemleri kullanabileceğimizi gözden geçirme vakti 
geldi. Ertelemeyle sonuçlanan düşünce ve alışkanlıkların 
farkında olmak; kişisel hedefler, beklentiler, güçlü ve 
zayıf yanlar ve önceliklerin iyi değerlendirilmesi; gerçekçi 
amaçlar ortaya koyarak bu amaçlar ve yapılması gereken 
görevler arasında somut bağlantılar kurabilmek; günlük 

aktiviteleri yapılandırma ve organize etme, tamamlanan görevlerden 
sonra sosyalleşme, hoşlanılan aktiviteler ve hobiler gibi ödüller verme; 
hepsini bir anda yapmaya çalışmak yerine görevlere küçük parçalar 
halinde yaklaşmayı öğrenmek bunlardan bazılarıdır. Katı programlar 
yerine esnek, kişinin ‘iyi saatlerine’ (gece kuşu veya erkenci) ve günlük 
ritmine uyan düzenlemeler yapabilmek her zaman daha faydalıdır. 
Elde edilen küçük başarılara değer vermek ve iş-yaşam dengesini 
sağlayabilmek de üretkenliğin arttırılmasına katkıda bulunur.

Tüm bunlara rağmen sebat eden korku, kaygı, konsantrasyon ve 
zaman yönetiminde zorluklar, kararsızlık ve mükemmeliyetçilik 
gibi sorunlar için ruh sağlığı uzmanlarından yardım almak yerinde 
olacaktır. Ertelemecilik ömür boyu sürmek zorunda değildir ve bu yazıyı 
yazdığıma göre sanırım şimdi dondurmamı yiyeceğim!
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gulyasa20@gmail.com
GÜL YASA ASLIHAN

SUNA KIRAÇ DENİNCE,

Geçtiğimiz ay 79 yaşında hayatını 
kaybeden değerli iş insanı Suna 
Kıraç’ı anmak ve sizlere biraz 
olsun sanat ve kültüre olan 
değerli katkılarından söz etmek 
isterim…

‘EN ZENGİNLER’ LİSTESİNDEKİ YERİ 
DEĞİLDİR İLK AKLA GELEN…
Suna Kıraç deyince sizin aklınıza ne geliyor bilemiyorum ama ben 
AKMED diyeceğim… Bir de Pera Müzesi… Sonra Antalya’daki Suna 
-İnan Kıraç Eğitim Parkı ve de İstanbul Araştırmaları Enstitüsü… 
Saymakla bitmez aslında sanat ve kültüre olan katkıları…  
 
Suna Kıraç’ı anlatan bir yazı kaleme almaya başladığımda, kendisini 
az çok tanımakla birlikte, detaylı ve doğru bir şeyler paylaşmak 
adına sosyal medyaya göz atmakla işe başladım. Ne yazık ki şöyle bir 
sıralama liste çıktı karşıma: 

1- Serveti
2- Ödülleri
3- Sosyal etkinlikleri

Eminim ki Suna Hanım için de hiçbir zaman serveti ve aldığı-alacağı 
ödüller değildi öncelikli olanlar… Ama ne yazık ki; toplum olarak 
değer yargılarımızın ibresi çoğu zaman sanat ve kültürden yana 
hareket etmemiş, çok değerli sanatçıların bile, yapıtlarından çok 
hayatlarının magazin tarafı ilginç gelmiştir… 

İşte tam da bu noktada Suna Kıraç’ı saygıyla anmak ve sizlerle sanata 
kültüre ve gençlere sunduğu güzelliklerden söz etmek isterim…

Suna Kıraç (1941 – 2020) her şeyden önce, Türk iş insanı ve Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak iş dünyasına adını altın 
harflerle yazdıran başarılı bir hanımefendidir…

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni ve ardından da Boğaziçi 
Üniversitesi Bankacılık ve Finansman Bölümü’nü bitiren Kıraç, 
1999’da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding’e ve 

Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business 
School tarafından “Onur Üyeliği”ne layık görülmüştür.

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen 
hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim 
kuran Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç’la birlikte kurdukları Pera Müzesi 
ve 2007’de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 
ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmüştür. İstanbul’a dünya 
çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla 
çalışmalarını yaşamının sonuna dek sürdüren Suna Kıraç’ın 2006 
yılında yayımlanan, tüm geliri TEGV’ye bağışlanan ve editörlüğünü 
Rıdvan Akar’ın yaptığı “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” adlı 
kitabı 100.000’in üstünde satmış ve yılın en çok satan kitaplarından 
biri olmuştur... 2000 yılından sonra (ALS) hastalığı ile mücadele 



ederek yaşamını sürdüren Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de 79 yaşında 
İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kurucu Üyesi ve Mütevelli 
Heyeti Üyesi olan Kıraç, en önemli hizmetlerini ve paylaşımlarını 
kültür ve eğitim alanında yaparak ülkemizdeki büyük bir eksikliği 
giderme yolunda rol model olmuştur…

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç 
tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve 
yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve 
manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve 
bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde 
bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma 
ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına 
gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve 
araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri 
ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, 
kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar 
oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, 
araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, 
dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve 
uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak da yer almaktadır.

Bunlardan en önemlisi de bizim için AKMED’tir hiç kuşkusuz… 
Kaleiçi’nde her dolaştığımda önünden geçerken adını gülümseyerek 
okuduğum Suna –İnan Kıraç’ın AKMED’i… Gülümseyerek diyorum, 
çünkü kültür ve sanat adına yaptığı onlarca şey gelir aklıma ve saygı 
ile gülümserim…

Yaşadığımız şehrin gelişiminde rol oynamış ve bu günümüzü 
şekillendirmiş olan ‘geçmiş kültürler’e sahip çıkmak, bilimsel yollarla 
akademik bilgilerle bunları yeni kuşaklara aktarmak, kültürü ve 
sanatı gençlerle buluşturarak sadece izleyici değil katılımcı olmaya 
teşvik etmek bence bir insanın ülkesi için yapacağı en değerli 
hizmettir hiç kuşkusuz…

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaleiçi’nde 1996 
yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde kurulsa da, 2016 yılı başından 
itibaren Koç Üniversitesi bünyesinde Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi olarak yeniden yapılandırılan, 
gerek Antalya’ ya gerekse bu havzada yer alan medeniyetlere ışık 
olmuş çok önemli bir eğitim araştırma merkezidir…

AKMED, yirmi yıl boyunca Akdeniz dünyasına odaklanmış yüzlerce 
proje üreten, yayınlar yapan, burs ve destek sağlayan bir bilim, kültür 
ve araştırma merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir…

Evet, Antalya için olduğu kadar İstanbul için de aynı düşünceyle 
hareket eden Suna ve İnan Kıraç ailesi, İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü’nün kurulması ve hayata geçirilmesinde de önemli 
rol oynamıştır. 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık 
alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, 2005’te 
açılan Pera Müzesi’yle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat 
projesinin ikinci önemli adımıdır İstanbul Araştırmaları Enstitüsü…

İçten dışa genişleyen uygarlık izlerini takip ederek Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir süreçte kentin tarihini, 
kültürel yapısını ve insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler 
geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler 
düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı 
ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyen bir misyona 
sahiptir…

Sizlere, azıcık da olsa Antalya Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı’ndan 
da söz etmek isterim: Kepez’de 14 dönümlük bir arazi üzerinde 
2500 metrekaresi kapalı alandan oluşmak üzere kurulmuş eğitim 
parkında, gençlere yönelik; Düşler Atölyesi, Genç Mucitler Atölyesi, 
Okuma Adası, standart etkinlik odaları, toplantı salonu, drama 
atölyesi ve kütüphane gibi etkinlik odaları bulunur. Bunlar hep 
çocuklarımız içindir… Her türlü eğitim faaliyeti ile çocukların sosyal 
dünyalarını zenginleştirecek etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu 
bu mekan, ilköğretim çağı çocukları için oldukça önemlidir diye 
düşünüyorum...

Ülkemiz kültür ve sanat ortamına sağladığı tüm güzellikler için 
minnettarız… Hatırasında saygıyla eğiliyorum…
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1963 doğumlu Bahri İkiz, 1981 yılında TED Koleji’nden mezun 
olmuş... 1985’te Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni bitiren 
İkiz, 1987’de ise ticaret hayatına başlamış. “Suyun önemi hepimizin 
çok iyi bildiği bir şey ama iyonize suyla tanışmam bir yakınımın 
sağlık sorunlarına çözüm ararken oldu. Faydalarını görüp özellikleri 
hakkında araştırmalar yapınca; topluma da faydalı olabilmek 
için ticari faaliyetlerimin arasına iyonize suyu da katmaya karar 
verdim. O günden itibaren NEXUS-IONIA Türkiye Distribütörlüğünü 
yapmaktayım.” diyen Bahri Bey, özellikle içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde sağlığın ne derece önemli değer taşıdığını 
anladığımıza dikkat çekiyor. Ve böyle bir dönemde, sağlıklı su 
bilincinin yayılması adına distribütörlüğünü yaptıkları NEXUS-
IONIA’yı daha geniş kitlelere tanıtma kararı aldıklarını ifade ediyor. 

“Her şeyin özü SU’dur” Thales

Bahri Bey, bize sağlıklı suyu anlatır mısınız? Daha doğrusu, 
sağlıklı yaşam ve su ilişkisini sizden dinleyebilir miyiz?
Sağlıklı ve uzun yaşam konusunda araştırma yapan bilim adamları, 
dünyanın 5 değişik bölgesinde yetişkin hastalıklarını tanımadan 
120 yaşına kadar sağlıklı olarak yaşanabildiğini gözlemlemişlerdir. 
Pakistan’ın Karakurum dağlık bölgesindeki Hunza’da, Ekvatorda 
Mokamba’da, Gürcistan ve Kazakistan’da yaşayan bu genç 
ihtiyarların sağlıklı ve uzun yaşam sırlarını buzullardan gelen ve bol 
miktarda oksijen ile iyonize mineraller içeren Hexagonal yapıda canlı 

su olduğu sonucuna varmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
bir deklarasyonunda ‘Eğer her gün düzenli olarak ‘Canlı Su’ içilirse 
kanser dahil tüm hastalıkların % 80 oranında azalacağı tahmin 
edilmektedir.’ açıklaması yapılmıştır.

‘Canlı Su’yun özelliklerinden kısaca bahseder misiniz?
‘Canlı Su’yun oksijen seviyesi yüksektir ve mineral yönünden 
zengindir. Altıgen yapıda küçük küme yapısına sahiptir (4-6 molekül). 
– Orp değerlerinde olduğu için antioksidandır. Ph’ı sağlıklı vücut 
yapısına uygun ve yüksek olur. Aktive hidrojen içerir. Ve ayrıca 
hastalık yapıcı mikroorganizmalar, kimyasallar ve ağır metalleri 
içermezler.

ORP’yi biraz açıklayabilir misiniz?
Suyun ölçülebilir iki önemli ve temel özelliği vardır: pH ve ORP…
(Oxidation Reduction Potential = Oksidasyon İndirgeme Potansiyeli) = 
suyun kalitesi.

pH’ı yüksek her su alkali değildir, ORP değeri de (-) Mv olmalıdır. 
Suyun ORP değeri  en az pH değeri kadar hatta daha da fazla 
önemlidir. ORP ölçümü suyun kalitesini belirler. Ölçüm sonucu (+) 
Mv değerdeyse; bu suyun oksidasyon yani paslandırma ve çürütücü 
etkilerinin olduğunu, (-) değerdeyse; bu suyun paslanmayı engelleyici 
özellikte yani ANTİOKSİDAN güce sahip olduğunu gösterir. NEXUS - 
300 ve – 500 Mv aralığında ORP derecesine sahiptir.

BAHRİ 
İKİZ:

Bu ay dergimizin konukları arasında Nexus- Ionia Alkali İyonize Su Sistemleri Türkiye 
Distribütörü Bahri İkiz de yer alıyor. Kendisiyle ‘Canlı Su’ olarak tabir edilen ‘Alkali İyonize 
Su’yun faydaları ve bu sağlık iksirini evimize kadar getiren sistemler hakkında çok ilginizi 
çekeceğine inandığımız bir söyleşi gerçekleştirdik…

“En iyi yatırımı sağlığımıza yapmalıyız…”



Alkali su iyonizeri nedir ve nasıl çalışıyor? 
Mutfak musluklarına bağlanan iyonizerler ilk aşamada bilinen 
en yüksek standartta biyolojik arıtma yaparlar. Bu aşamada, 
şehir şebekesine karışmış her türlü mikrop, bakteri, mantar gibi 
mikroorganizmalar ve bunları arıtmak için kullanılan klor gibi 
kimyasallar elimine edilir.
Bu arada doğru su arayışındaki okuyucularımıza bir uyarıda 
bulunmak isterim: İnsan sağlığı için gerekli suyun parametreleri 
nettir. Lütfen mikrobiyolojik, kimyasal ve ağır metal analiz 
raporlarını isteyelim; çünkü piyasada doğru bilgilerle yanlış cihazlar 
da satılmaktadır maalesef.

Alkali İyonize sistemi bir su arıtma sistemi midir? Reverse 
Ozmos mantığı ile arasındaki fark nedir?
Hayır, kesinlikle değildir. Arıtma işlemi önemlidir ama sadece 
küçük bir fonksiyonudur! Bilinen en önemli fonksiyonu yüksek 
standartta; biyolojik, alkalizasyon ve iyonizasyon süreçleri için 
altyapı oluşturmasıdır. Cihazın asıl işlevi bu aşamadan sonra başlar. 
Reverse Ozmos mantığının tersine işlemekte olup, suyun mineral 
yapısını eksiltmemektedir. Mikroorganizmalardan arındırılmış su, 
elektroliz ünitesinde ayrıştırma işlevine tabi tutulur. İnsan vücudu 
açısından son derece yararlı olan alkali mineralleri (Kalsiyum, 
Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Silikon, Demir, Manganez) musluğa  
yönlendirilirken; asidik mineraller (Fosfor, Klor, İyot, Nitrojen, 
Sülfür) deşarj ünitesine yönlendirilir. Asidik minerallerin elimine 
edilmesi, alkali minerallerin serbest kalmasına yol açmaktadır. 
Bu durumda ortaya çıkan zengin mineral kaynağı, insan vücudu 
açısından hiç bir yük oluşturmadan emilebilecek formdadır.

Daha açık özetleyecek olursak; arıtma (reverse osmoz, damıtıcılar, 
yumuşatma) sistemleri ile Alkali su iyonizerlerinin arasındaki en 
net fark arıtma sistemleri demineralize su üretmekte, alkali su 
iyonizerleri suyun doğasında olan oksijen zengini, antioksidan, 
bol mineralli suyu elektroliz sistemi ile ayrıştırıp içmemizi 
sağlamaktadır.

Kullanıcılar neden Alkali su iyonizerini tercih etmeliler?
Sadece düğmelere dokunarak 9 ayrı pH’da su elde etmenin tek yolu 
bir iyonizere sahip olmaktır. Kuvvetli iyonize su (10.5 pH) yağları 
çözer, yiyecekleri Pestisitlerden arındırır. Alkali iyonize su (8.5 - 
9.5 pH) sağlıklı içme suyudur. Saf su (7pH) ilaç alırken, ütü suyu 
olarak kullanılır. Asidik su (5.0 - 6.0 pH) cilt, saç, bitki bakımı, sebze 
meyve yıkanması, temizlik için uygundur. Kuvvetli asidik su (4.0pH) 
dezenfektan, yara ve yanıkların kolay iyileşmesini sağlar.

Cihazlarda birçok seviye su biçimi tercihi var. Hangi 
seviyeyi tercih etmeliyiz?
Bu tercih, yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, su kaynağının niteliği 
gibi pek çok parametreye bağlıdır. Hiçbir sağlık problemi olmayan 
kullanıcılarımızın 8.5 - 9.0 pH aralığında içmesini, yorgun enerjimizi 
düşük hissettiğimizde de 10.5 pH’ta birkaç bardak içmesini tavsiye 
ediyoruz. İlaç kullanımı için Nötr su (filtered) tercih edilmelidir.
 
İyonizerler suyun pH değerini yükseltmek için kimyasal 
kullanır mı?
Kesinlikle hayır! Alkali Su İyonizerleri sadece suyun doğasında 
bulunan özellikleri ileri teknoloji sayesinde kullanılabilir forma 
dönüştüren cihazlardır. Suyun doğal florasında bulunan yararlı 
minerallerin kullanım etkinliğini artırırlar
 
Alkali iyonize suyu depolayabilir miyiz?
Güneş ışınlarından korumak kaydıyla cam şişede 48 saat 
bekletilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Alkali İyonize Su aynı 
zamanda oksijen zenginidir ve geçen sürede alkali değerini kısmen 
korusa da, oksijen miktarı hızla azalmaktadır. Bu yüzden taze 
tüketimi önerilmektedir.

Şu anda satışa sunulan Alkali-İyonize cihaz çeşitleri 
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
Toplamda 5 cihaz modelimiz bulunmakta satışta, tezgah üstü ve 
tezgah altı modeller. Cihazların tümünün çalışma prensibi ve su 
kalitesi aynıdır, bunun yanında dijital ve fonksiyonel farklılıklar 
vardır. Cihazlar 5, 7, 9 plaka (platin kaplı titanyum elektrodlar) olarak 
değişmektedir.

Peki, sizin farkınız nedir?
Burada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur” sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum. Gelişen 
dünyada hak ettiğimiz yeri almak için sağlıklı bir nesil olmamız 
gerektiğinin bilincindeyiz… Bu sebeple; toplum sağlığı ve kullanıcı 
memnuniyeti önceliğimizdir. Bu akıllı cihazlardaki 12 yıllık 
tecrübemizle, servis ve bayi ağı en güçlü firma olarak, dijital ortamda 
da firmamız kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Okuyucularımız size nasıl ulaşabilirler?
Antalya’da bize; Venüs Natural Life Güzellik ve Estetik Hiz. San. Tic. 
Ltd. Şti.’den ulaşabilirler.

Web: www.nexussu.com
İnstagram: @nexussuiyonizeri

Facebook :@iyonizesu
Tel : (0324) 326 60 60 / 0532 340 31 99
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EN GÜZEL 
GİYİSİMİZ, 
CİLDİMİZ! 
Yeni bir aydan biraz sıcak 
biraz esintili bir merhaba…Yaz 
mevsiminin güneş ışınlarından; 
kış mevsiminin kuru soğuklarına 
geçerken dikkat etmemiz gereken 
önemli bir konu var; cildimiz! 
Temiz ve parlak bir cilt hepimizin 
isteği… Bunun için cildimize düzenli 
bakım ürünleri ya da geçici makyaj 
malzemeleri kullanmak maalesef 
yetmiyor. Bedenimiz bir bütün 
ve onu hem içten hem de dıştan 
beslemeliyiz.

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Biliyoruz ki; modern dünyanın en sık sorunlardan biri 
‘yanlış ve dengesiz beslenme’! Hızla değişen dünyanın 
değişen beslenme trendleri maalesef bir sağlık rutini 
oluşturmamızı zorlaştırıyor. Ama cildimiz ve bedenimiz 
için sağlıklı beslenmenin ilk kural olduğunu unutmadan 
bazı ufak ipuçlarına dikkat edebiliriz. Çünkü; en güzel 
giysimiz; cildimiz!
 
Bu söze hepimiz aşinayız ama gerçekten bunun için neler 
yapıyoruz? 
 
Öncelikle altın kural; SU! 
Vücudumuzun yaklaşık % 60’ı sudur. Ancak bu miktar yaş 
ilerledikçe azalır ve bu durum ciltte kuruma nedeniyle 
elastikiyetin kaybolmasına neden olur. Ve bununla birlikte; 
sarkma ve kırışmalara… Sabah aç karna ve gece yatmadan 
1 bardak su içmek kaydıyla günde en az 2 litre su içmeliyiz. 
Böylece vücudumuza nem dengesi sağlarken toksinlerimizi 
de uzaklaştırmış oluyoruz. 
 
Vitamin ve mineraller; olmazsa olmaz! 
A, C, E, K ve B grubu vitaminleri cilt sağlığımızın 
gelişmesinde etkilidir. A, C ve E vitamini antioksidan 
kapasitesi yüksektir. Hayatımız boyunca maruz kaldığımız 
serbest radikallerin yaptığı DNA hasarını azaltabilmektedir.
 
Özellikle A vitamininin çizgi ve kırışıklıkları azalttığı, akne 
oluşumuna karşı koruyucu olduğu yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Sivribiber, kuşburnu, turunçgiller, brokoli, 
yeşil yapraklı sebzeler C vitamini yönünden zengindir.
 
Bitkisel yağlar, fındık, ceviz, avokado, ay çekirdeği, badem, 
zeytin ve kakao E vitamininin en iyi kaynaklarıdır.
 
A vitamininin hayvansal kaynakları karaciğer, süt, yoğurt, 
tereyağı; bitkisel kaynakları Hindistan cevizi, turuncu 
renkli sebze ve meyvelerdir. 
B grubu vitaminlerinden akla ilk gelen; biotindir. 
Deri, tırnak ve saç hücrelerinde bulunan önemli bir 
besin öğesidir. Muz, yumurta, yulaf, pirinç en kaliteli 
kaynaklarıdır.
 
Selenyum; özellikle güneşin zararlı etkilerine karşı 
koruyucudur.
 
Deniz ürünleri, tam tahıllar, yumurta ve sarımsak en 
önemli kaynaklarıdır.
 
Çinko ve bakır; C vitamini ile birlikte alınması deri 
elastikiyetini sağlar. Yağsız et, tavuk, hindi ürünleri, bazı 
deniz ürünleri, kuşkonmaz, mantar ve kurubaklagiller en 
iyi kaynaklarıdır. 
 
Alfa lipoik asit 
Çok güçlü ve etkili bir antioksidan molekülüdür. Cildin 
yaşlanmasını önlemede büyük rol alır. 
Vücut tarafından üretildiği gibi kırmızı et, mayalı tahıl 
ürünleri ile destek sağlanabilir. 
 
Koenzim Q10 
Önemi gittikçe artan bu enzim yaşlanmaya sebep olan 
serbest radikallerin zararlı etkilerinin önlenmesinde 
etkilidir. Destek ürün olarak 30-60 mg kullanılabilir.

Son olarak ek bilgi! 
Özellikle; yaz aylarında güneş ışınlarının çok dik geldiği 11.00-15.00 
saatleri arasında gün ışığına maruz kalmamak ve yüksek faktörlü 
güneş kremi kullanmak cilt sağlığımızı korumamıza yardımcıdır.
 
Baharatların gücünü hafife almayın ve mutlaka kullanın.
 
Çay ve yeşil çayın düzenli tüketimi de antioksidan desteği sağlar.
 
Alkol, rafine şeker, işlenmiş tüm ürünler, kızartmalar, şarküteri 
ürünleri, hamur işleri, çok yağlı gıdalar ve soslar cilt sağlığımızı 
bozan etkenlerdir.
 
İyi dinlenmek ve kaliteli uyku cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.
 
Cildinizi korumak için destek kullanmak isterseniz işin uzmanı bir 
dermatolog ile görüşüp yardım alabilirsiniz.
 
Sözlerimi bitirirken yeterli ve dengeli beslenmenin hayatımızda 
olduğu gibi cildimize de ne kadar ciddi katkıları olduğunu bir kez 
daha vurgulamak isterim :)
 
Sağlıklı ve parlak bir cilt asla hayal değil!
 
Keyifle bir ay olsun!
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Regl ağrılarına iyi gelen

Regl sancılarınız 
kabus olmasın

Regl döneminin en çekilmez yanlarından biridir regl ağrıları. 
Değişen hormonlar, rahmin kasılması, stres gibi faktörler 
özellikle karnın alt kısmında sancılara neden olabilir. Bazen 
yanlış beslenme, sigara, uykusuzluk gibi yan unsurlar da 
bu ağrıları tetikleyebilir. Kısa süren ama hem kadınların 
psikolojisini hem de sosyal hayatlarını olumsuz etkileyen 
bu durum çözümsüz değildir. Özellikle bazı bitki çayları, 
kaslarda gevşeme ve rahatlama sağladıkları için regl dönemi 
ağrılarında oldukça etkilidir.

6 bitki çayı

Peki, regl ağrılarına iyi gelen bu bitki çayları 
hangileridir? Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı 
Pepapp; regl döneminde kadınların yaşadığı 
ağrıların kaynağını araştırdı ve ağrılara iyi gelen 6 
bitki çayını ve faydalarını kadınlarla paylaştı.

Böğürtlen çayı: 
Antioksidan açısından zengin olan böğürtlen çayı, C 
vitamini deposudur. Bu sayede vücudunuza enerji 
verir ve regl dönemini de daha kolay geçirirsiniz.

Zencefil çayı:
Bu çay tam bir adet söktürücüdür. Adet 
dönemlerinde en çok tercih edilen çaylardan biri 
olan zencefil çayı ağrı kesici özelliği ile regl ağrınız 
olduğunda tüketilebilir.

Papatya çayı: 
Sakinleştirici bir etkisi vardır. Hormonları düzenler, 
sinirleri yatıştırır, kasları gevşetir.

Safran çayı: 
Kısa sürede çözüme ulaşmanıza yardımcı olabilecek 
bir bitki de safran. Regl kanının vücuttan kolay 
atılmasını sağlar ve aynı zamanda ferahlık verir. 
Adet söktürücü etkisiyle birlikte ağrılarınızın daha 
kısa sürede ortadan yok olmasını sağlar.

Civanperçemi çayı:
Regl başlamadan üç gün önce içmeye başladığınız 
civanperçemi çayı daha kolay bir regl dönemi 
geçirmenize yardımcı olur. Sancıları önler ve regl 
dönemini daha aktif geçirmeni sağlar.

Nane çayı: 
Regl ağrılarını çok iyi hafifleten bitki çaylarından 
biri nane çayıdır. Gerginliği azaltır. Karın 
kaslarını rahatlatarak krampların önüne geçer. 
Regl döneminden dolayı görülen şişkinliğin 
giderilmesinde oldukça etkilidir.

Tabii ki bu bitki çaylarını 2 fincandan fazla 
tüketmemelisiniz. Tıbbi tedavinin yerine 
geçmedikleri gibi, herhangi bir rahatsızlığın ya da 
alerjiniz varsa öncesinde mutlaka doktorunuza da 
danışmalısınız.
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Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI

Da Vinci robotik systemde, robot kolları ameliyat 
sahasından alınan 16 büyütmeli ve üç boyutlu kamera 
görüntüsü eşliğinde, konsoldaki  cerrah tarafından  
kumanda edilmektedir. Günümüzde robot, kalp 
cerrahisinde, genel cerrahide, ürolojide, kadın doğumda 
kullanılmaktadır.  

Yaklaşık 1cm’lik 4 kesiden robot kolları karın veya göğüs 
boşluğuna gönderilerek, daha önceden 15-20 cm’den 
yapılan kalp ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Yani 
minik kesilerden büyük ameliyatlar yapılmaktadır.

Robotlar önceden programlanmış görevleri 
yerine getiren cihazlardır. Bunlar  doğrudan 
bir operatörün kontrolünde veya bir 
bilgisayar programının kontrolü altında 
da çalışabilmektedir. Uzun yıllar otomotiv 
sektöründe montaj için kullanılırken, 
ilerleyen yıllarda evlerde yardımcı elaman 
olarak da kullanılmaya başlandı. Ancak 
tıpta kullanılmaları ise NASA (Amerikan 
Hava ve Uzay Dairesi) tarafından uzaktan 
cerrahi tedavileri gerçekleştirilmesi 
amacıyla tasarlanmıştı. Mühendis ve 
doktorların girişimleri ile ilk robotlar 1980’li 
yılların başında geliştirildi ve kısa sürede 
tıpta kullanıma sokuldu. 
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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

Robotik cerrahinin avantajları nelerdir?
• Hastane kalış süresi çok kısalmakta,
• Operasyon sonrası daha az ağrı proplemi olmakta
• Daha az kana ihtiyaç duyulmakta
• Operasyon sonrası  standart cerrahide hastalara 2 ay yan 
yatmamaları söylenirken, robotik cerrahide bu süre 10 
güne kadar inmektedir.
• Operasyon sonrası çabuk iyileşme ve sosyal hayata hızlı 
dönüş olmaktadır.
• Enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar daha az 
görülmektedir.

Hangi hastalarda robotik cerrahi 
uygulanmaktadır?
Robotik cerrahi küçük kesilerden yapılan kalp ameliyatları 
için kullanılmaktadır ve bunların daha kolay yapılmasına 
imkan sağlamaktadır. Kalp cerrahisi ameliyatlarının en 
fazla olduğu koroner bypass cerrahisi robotlar yardımıyla 
oldukça az  yapılmaktadır. Bu yapılan hastaların tamamına 
yakını tek damar hastalarıdır. Aort kapak ameliyatları 
da anatomik ve teknik nedenlere bağlı robotla yapılması 
tercih edilmemektedir.  

Robotik kalp cerrahisi esas olarak; 
• Koroner bypass cerrahisi  
• Kulakçıklar arası deliklerin kapatılmasında (ASD)
• Mitrak kapak onarımı ve değişim ameliyatlarında,
• Triküspit ameliyatlarında  
• Kalp tümörlerinde 
• Ritim bozukluklarının tedavisinde (Atriyalfibrilasyon) 
kullanılmaktadır.

Robotik cerrahi ile ilgili yaygın algı, robotun ameliyatı 
kendisinin yaptığı algısıdır. Robotik sistem yalnızca 
cerrahın parmak hareketlerini robot kollarına 
taşımaktadır. Robotların kendilerine yüklenen programlar 
dahilinde kendi başlarına ameliyatı yapabilmeleri belki 
50-100 yıl sonra mümkün olabilecektir. 

Robotların ilk çıkış felsefesi uzaktan kumanda edilerek 
ameliyatların gerçekleştirilmesiydi. Yakın gelecekte,  
mesela Amerika’daki bir cerrahın robot konsolunu 
kullanarak Türkiye’deki bir hastayı ameliyat etmesi 
planlanmaktadır. Bizim yaptığımız robotik cerrahide 
ameliyat masası ile cerrahi konsol arasında 3-5 metre 
uzaklık ve kablo bulunmaktadır. Çok yakın gelecekte 
robotlar, bu kablolardan ve çok sayıdaki kollardan 
kurtulacak, çok uzaklardan ve tek girişten bu operasyonlar 
gerçekleştirilecektir.

Robotik kalp cerrahi için 3 cm’lik kesi



SELİN GÜNSEV
Profesyonel Koç ve Eğitmen
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Hatalarımla Barışık
İşim gereği her gün pek çok farklı insanla, 
farklı konular hakkında toplantılar 
yapıyorum.

Konunun özü; gelişim, kendinden yeni 
‘sen’ler doğurmak, potansiyelini fark etmek 
ve dışarı çıkarabilmek. Bunların nasıl 
yapılacağına dair yol haritaları hazırlamak.
Anlatılan konular değişse de bizim gözümüz 
özde; bu yaşadıklarım beni nasıl değiştirir, 
nasıl geliştirir?

Anlatılanlar kimi zaman iş hayatı, kimi zaman aile 
hayatı, kimi zaman markaya kendini yansıtmak, kimi 
zaman ise kendini hayatta kendince var etmek. Masada 
bambaşka konular ve bunları anlatan birbirinden 
farklı kişiler var. Bununla birlikte bazı ortak noktalar 
da var elbette.

En belirgin ortak nokta ise; hata yapmaya karşı 
duyulan korku.

Görüşmelerde bol bol yaptığım hataları anlatırım. 
İş hayatında, evde, ilişkilerde... Konu nereye gitse 
benim ona uygun bir (hatam) örneğim var. Bol 
bol hata yapmışım ve bunları özenle, ballandıra 
ballandıra anlatıyorum şimdi. “Hatanın neresini 
ballandırıyorsun?” diye düşüne bilirsiniz. 
Ballandırırım çünkü sadece hatayı değil, her hatanın 
bana kattıklarını anlatıyorum.

Bana öğrettiklerini, beni nasıl geliştirdiklerini, bazı 
hataların beni nasıl büyüttüğünü!

Hata yapmak, hayallerimiz olduğunu, bu 
hayallere ulaşmak için çaba gösterdiğimizi ve 
denediğimizi gösterir!
Benim için hatalar hakkını vererek 
yaşadığımızın kanıtıdır.

Bundan dolayı hatalardan korktukça hatanın üzerine 
üzerine yürüyorum.

Dönüp baktığımda o an hatanın verdiği üzüntünün 
bana ne büyük hediyeler getirdiğine hayretle 
bakıyorum.

Yola devam, denemeye devam, hatalar bizim için, 
ilerleyip büyümemiz için.

Hatalar yaşadığımızı hissetmemiz için var.
Ders alıp ilerleyebilmek için korka korka da 
olsa hata yapmayı göze alanların anlatacak 
hikayeleri olur.
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KORONAVİRÜSE 
KARŞI 
BAĞIŞIKLIK 
KALKANI 
OLUŞTURUN

Korona virüs pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. 
Maske takmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak, hijyen ve 
sosyal mesafe kurallarına uymak, virüsten korunmak ve yayılımını 
engellemek için önem taşıyor. Bu süreçte güçlü bir bağışıklık 
sistemine sahip olmak da sadece korona virüse karşı değil 
birçok hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor. Memorial Wellness 
Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Temel 
Özcan, vücut direncini artırmanın yolları hakkında bilgi verdi. 

Bağışıklık sistemi, farklı savunma mekanizması ile insanoğlunu hasta 
eden ve enfeksiyona yol açabilen virüs, bakteri, mantar ve parazit 
gibi mikroorganizmaların zararlarına karşı korumaktadır. Sağlıklı 
bir vücut; karşılaştığı kötü bakterilerle bağışıklık sistemi sayesinde 
savaşmaktadır. Bu savaşın kaybedildiği durumlarda da hastalık 
durumu ortaya çıkmaktadır.
 
Bağışıklık sistemi de yardıma gereksinim duyuyor
Bağışıklık sisteminin görevi yabancı organizmaların vücuda 
girmesini engellemek, eğer mikroplar vücuda girmişse bunları 
yok etmek, yayılmalarını engellemek ya da geciktirmektir. İmmün 
sisteminin en önemli özelliklerinden biri de kendisine yabancı 
milyonlarca değişik mikrobu tanıma ve ayırt edebilme yeteneğine 
sahip olmasıdır. Görevli olan tüm hücreler, ilk karşılaştığı yabancıyı 
görür, belleğine kaydeder ve daha sonra gördüğünde de savaşır. 
Bağışıklık sistemi yaşam boyu bu görevi sürdürür ancak bazı 
koşullarda yardıma gereksinim duyabilmektedir.

Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan

    
Davranışlar sağlığı, sağlık hayatı etkiliyor
Bir hastalık tablosu ele alınırken, var olan tüm belirtiler bütüncül 
olarak değerlendirilmeli, kişinin; hormon dengesi, ağız sağlığı, 
bağırsak sağlığı, ağrı durumları, alerjileri, uyku düzeni ve vücudun 
verdiği tepkiler araştırılmalıdır. İnsanın davranışlarının sağlığına, 
sağlığının davranışlarına etkileri, fiziksel hareketliliği, beslenme 
biçimi ve durumu hastalık oluşumunun ilk andan son hastalık 
tablosuna kadarki basamakları belirlenir. Tedavi sürecinde ise 
yaşam tarzı ve beslenmede yapılması gereken değişiklikler hastanın 
hayatına kademeli olarak geçirilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin 
ve mineraller tespit edilerek kişinin sağlığına tekrar kavuşması 
sağlanır. Kişinin sağlığına kavuştuktan sonra tekrar hasta olmamak 
bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutması gerekmektedir.

 
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 yolu 
1- Açık havada doğal bir şekilde beslenen hayvanlardan elde 
edilmiş et ve süt ürünleri tüketilmelidir. Ayrıca kısık ateşte 
uzun süre pişirilerek elde edilen kemik ve et suları hasarlı olan 
bağırsak duvarını iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler. 
2- Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balkabağı gibi prebiyotik 
içeren besinler bol bol yenmelidir.
3- Taze sıkılmış sebze suları vücutta birikmiş ağır metal ve 
toksin atıklarını temizler.
4- Düzenli olarak maydanoz, roka, kişniş, yeşil soğan gibi yeşil 
yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bu sebzeler aynı zamanda 
alkali oldukları için vücudun pH dengesini de koruyarak 
zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller.
5- Probiyotik besin destekleri, ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu 
gibi doğal fermente gıdalar tüketilmelidir.
6- Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve tohum yağları soğuk 
sıkım şeklinde kullanılmalıdır.
7- Günde 1,5- 2 litre su içilmelidir.
8- Açık ve temiz havada düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.
9- Yeterli ve düzenli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir.
10- Nisan ve Ekim ayları arasında güneş ışınlarının yeryüzüne 
dik olarak düştüğü 11.00-15.00 saatleri arasında 20 dakika 
güneşlenmek bağışıklık sistemi için önemli olan D vitamini 
sentezi için gereklidir.
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YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

Kilise, Cami, Müze, ve tekrar Cami

KARİYE;

İstanbul’un eşsiz tarihi 
miraslarından birisi olsa da 
az bilinen değerlerinden 
birisidir Kariye… Edirnekapı 
semtinde, halen ayakta 
duran Theodosius Surları’na 
yaklaşık yüz metre uzaklıkta 
bulunan yapı, Doğu Roma 
İmparatorluğu döneminde 
büyük bir yapı topluluğu olan 
Khoara Manastırı’nın merkezini 
oluşturmaktaydı. Yapının 
geçmişi 500’lü yıllara kadar 
dayanmaktadır.

İlkin manastır olarak inşa edilen Kariye, 
birkaç kez onarım ve yenileme geçirmiş ve 
bugünkü halini 1300’lü yılların sonlarında 
Teodor Metokhites tarafından onarılmasıyla 
almıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u 
fethinden sonra elli sekiz yıl daha kilise 
olarak işlevini sürdürmüştür. Bizans 
resim sanatının son eserlerinden oldukça 
etkileyici örneklere sahip olan kilisenin, 
1511 yılında Atik Ali Paşa tarafından camiye 
dönüştürülmesi kararlaştırılmış, uzun süre 
Atik Ali Paşa Camii olarak anılmıştır.

1945’te ulusal anıt ilan edilen yapı, Bakanlar 
Kurulu kararı ile 1948 yılında Müzeler 
İdaresi’ne bağlı bir müze haline getirilmiştir. 
Kilisenin camiye dönüşmesi esnasında 
kilisede bulunan hiçbir fresk zarar görmemiş, 
sadece üzerleri sıva ile kapatılmıştır. Bu 
nedenle 1948 yılında başlayan restorasyon 
çalışmaları ile bu fresklere neredeyse ilk 
günkü hali ile ulaşmak mümkün olmuştur. 
Müze kapılarını misafirlerine ise 1954 yılında 
açmış ve o günden bugüne dek yerli ve 

yabancı birçok kişinin hatıraları arasında 
eşsiz bir yere sahip olmuştur. Türkiye’nin 
en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi 
olan Kariye, 2019 yılında Danıştay’ın kararı 
iptaliyle yeniden camiye dönüştürülmüş ve 
21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile de Müslüman ibadetine açılmıştır.

Kariye Kilisesi, tipik bir Bizans yapısıdır. 
Dışarıdan tuğla duvarlarıyla oldukça sade 
görünmekle birlikte içi en süslü kiliselerden 
biridir. Güney cephede uzanan dar uzun tek 
nefli bir şapel olan “pareklezyon” bir bodrum 
üzerine yapılmıştır. Üstü kısmen kubbe, diğer 
kısımları tonozla örtülüdür. Tek apsisi vardır.

Kariye mozaik ve freskleri Bizans resim 
sanatının son dönemine ait (14. yy.) en güzel 
örneklerdir. Önceki dönemin yeknesak fonu 
burada görülmez. Derinlik fikri, figürlerin 
hareket ve plastik değerlerinin verilişi, 
figürlerdeki uzama bu üslubun özellikleridir. 
İtalyan Rönesans’ına paralel ilerleyen 

Bizans sanatındaki yeni uyanışın önemli 
örnekleridir.

Dış nartekste İsa’nın hayatı, iç nartekste 
ise Meryem’in hayatı ile ilgili sahneler yer 
alır. Bu sahneler, Meryem’in ve İsa’nın 
hayatındaki olaylara göre kronolojik bir 
sıra takip ederler. Kronolojik sıraya göre iç 
nartekste mevcut ilk mozaik, çocuğu olmayan 
üzgün Joachim’in (Meryem’in babası) 
dağdaki halini betimler, son mozaik ise Yusuf 
ve Meryem’in ayrılışını betimler. Kronolojik 
sıraya göre, dış narteksteki ilk mozaik ise 
Yusuf’un düşünü betimleyen mozaiktir.

Dış narteksten iç nartekse geçilen kapının 
üzerinde bir “Pantokrator İsa” vardır. (Bu 
betim birçok Ortodoks kilisesinde kullanılan 
İsa’nın yüceliğini ifade eden, kalıp pozlardan 
biridir. Sakallı olarak tasvir edilen İsa, sağ 
eli ile takdis işareti yaparken, sol elinde Yeni 
Ahit’i tutmaktadır.)



Sol tarafta İsa’nın doğumu, Vali Quirinus’un 
önünde nüfus sayımı, meleğin Yusuf’a 
görünüp Meryem’i alıp gitmesini 
öğütlemesi, ekmeğin çoğaltılması, suyun 
şaraba dönüştürülmesi; sağ tarafta ise 
haberci kralların İsa’nın doğumunu 
haber vermesi, felçlilerin iyileştirilmesi 
ve çocukların katli gibi sahneler vardır. İç 
mekandaki mozaikler “Bakire Meryem”in 
hayatından kesitler sunar ve İsa’nın 
mucizelerini gösterir.

Gerek duvarlarda, gerekse tavandaki 
mozaik betimlemeler günümüze çok az 
hasarla ulaşmıştır. Mozaiklerin yanı sıra 
renkli ve desenli mermer süslemeler de 
vardır.

İç nartekse geçildiğinde en güzel ve en eski 
mozaik “deisis”tir. Bu mozaikte İsa’nın 
sağ ve sol gözleri birbirinden farklı olarak 
tasvir edilmiştir, Ayasofya’daki deisis 
mozaiğinde olduğu gibi. Bu mozaikte de 
ortada İsa, solunda Meryem, Meryem’in 
altında İsaakios, Komnenos ve İsa’nın 
sağında bir rahibe görülür. Bu kadın VIII. 
Mihail’in kızıdır. Moğol Prensi Abaka Han 
ile evlendirilmiş ve kocasının ölümünün 
ardından İstanbul’a dönerek rahibe 
olmuştur. Bu bölümde kubbede İsa ve 
dilimler içinde İsa’nın ataları gösterilmiştir. 
Ana nefe giriş kapısı üzerinde ortada İsa, 
sol tarafta kiliseyi onaran ve mozaiklerle 
süsleyen Theodoros Metokhites kilisenin 
maketini sunar şekilde gösterilmiştir.

Meryem’in İncil’de yer almayan hayat 
hikâyesi ise apokriflere dayalı konulardan 
alınmıştır. İç nartekste Meryem’in doğumu, 
ilk adımları, Cebrail’in Meryem’e bir çocuğu 
olacağını haber vermesi, tapınağa örtülecek 
örtü için yün alınması gibi sahneler yer 
almaktadır. Kilisenin ana nefinde abside 
bakan duvarda Meryem’in ölümünü 
betimleyen mozaik, yan duvarlarda ise 
çocuk İsa’yı taşıyan Meryem ve bir aziz 
mozaiği yer alır.

Sırtını Haliç’e dayamış, asırlık ıhlamur 
ve çınar ağaçlarının altındaki Kariye, 
İstanbul’un saklı mücevherlerinden biri… 
Şehrin kalabalık ve kaosundan kaçarak eski 
İstanbul’a uzanmak isteyenleri bekliyor. 
İhtişamlı Bizans mozaiklerini görmek, sakin, 
huzurlu bir günü hayatınıza eklemek için 
gelin Kariye’yi bir ziyaret edin…
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi ve evde olduğumuz 
sürecin olumlu yanlarından biri, 
tüm festivallerin çevrimiçi olarak 
eve gelmesi oldu. Eylül ayının 
son haftasında Başka Sinema 
Ayvalık Film Festivali seçkisinde 
6 film izledik. Bu ay bu filmlerden 
bahsetmek istiyorum size. Yangın 
Yeri, Fanny’nin Yepyeni Hayatı, 
İtalyan Yazı, Barbarları Beklerken, 
Felicita ve Wendy.

Başka Sinema 
Ayvalık Film 
Festivali’nde 
sinema ziyafeti

FIRE WILL COME (Yangın Yeri)
2020 Goya (İspanya) En İyi Kadın Oyuncu (B. Sanchez), En İyi 
Görüntü 2019 Cannes Jüri Ödülü – Belirli Bir Bakış, En İyi Ses 
Tasarımı 2019 Mar del Plata En İyi Film 2019 Selanik En İyi 
Film, En İyi Erkek Oyuncu (A. Arias)…
2017’de festivalde izlediğimiz ‘Mimozalar’ filminden sonra 
genç yönetmen Oliver Laxe, ‘Yangın Yeri’nde yine doğanın 
ritmini dinleyen, usul usul insanın içine işleyen bir filme imza 
atıyor. Kundakçılıkla suçlanarak hüküm giyen Amador’un 
hapis cezasını çektikten sonra kasabasına dönüşünü anlatan 
film, mesken tuttuğu Galiçya peyzajlarını pastel tonlardaki 
renk paletiyle buğulu, esrarengiz bir diyara dönüştürüyor. 
Oyunculuklar müthiş, belgesel tadında bir filmdi.

FANNY LYE DELIVER’D (Fanny’nin Yepyeni Hayatı)
2006’da çarpıcı The Great Ecstasy of Robert Carmichael ile 
hepimizi huzursuz eden Thomas Clay uzun bir aradan sonra 
çektiği bu üçüncü uzun metrajlı filmini kendi sözleriyle 
“Püriten Western’i” olarak tanımlıyor. 1657’de İngiltere’de 
Shropshire’de ıssızlığın ortasında bir çiftlikte yaşayan Fanny 
Lye, John ve küçük oğulları Arthur, kiliseden dönerken 
soyulduklarını söyleyen genç bir çiftle karşılaşırlar. John 
onlara pek inanmasa da merhametli Fanny’nin de ısrarıyla 
çifti eve alır. Fakat çift göründüğü gibi değildir; Fanny, 
Joe ve oğulları hayal bile edemeyecekleri olaylara maruz 
kalacaklardır. İngiltere’de cinsel özgürlüğün tohumlarının 
daha o çağlarda atıldığını savunan yönetmen Clay, şaşırtıcı 
bir dönem filmine imza atıyor. Biraz pragmatik olsa da, genel 
olarak tahmin edilebilecek anlatı dönüşleri ile dikkat çekici 
bir film. Hayatta kalandan öğreneceklerimiz için ikna edici bir 
tasvir.

MADE IN ITALY (İtalyan Yazı)
Dunkirk’ten Avengers: Endgame’e birçok filmden tanıdığımız 
deneyimli oyuncu James D’Arcy, ilk yönetmenliğinde bir 
baba-oğul arasındaki kırılgan ilişkiyi ele alıyor. Boşanma 
arifesindeki Jack, babasıyla birlikte İtalya’nın Toskana 
bölgesindeki yıkık dökük evlerini satmak amacıyla restore 
etmeye gider. Baba-oğulun başlarına bin bir aksilik gelir; 
yerli halktan birçok kişiyle tanışır, birbirleriyle takışırlar. Evi 
toparladıkça aralarındaki ilişki de iyileşir. Liam Neeson’ın 
baba Robert’ı, gerçek oğlu Micheál Richardson’ın da oğlu Jack’i 
canlandırdığı bu duygusal aile dramı, Toskana manzaralarıyla 
gözünüzü alacak, samimiyetiyle içinizi ısıtacak. Made in Italy 
olan her şeyi çok seviyorum. Sıcacık bir film. Çocukluk bir 
travmadır, hele tutulmamış, derinlere atılmış bir yas mutlaka 
gün yüzüne çıkacaktır, hem de hiç ummadığınız bir anda. 
Filmin bir sahnesinde Emlakçı Kate “Eşim çocuk istemedi, 
sonra benim yaşım geçti, sonra sekreteri gebe kaldı, ayrıldık” 
dedi. O yüz ifadesi, o ses tonu, filmi sevmem için bu sahne bile 
yeterdi. 



Bir Festivalin ve bir yazının sonuna gelirken ben de yazımı gücümüzü doğadan alalım, o bizi 
korusun diyerek bitireyim. İyi ki bu güzel filmler ve bu güzel kitaplar var. Hoş geldin Cumhuriyet’in 
ayı Ekim!

WAITING FOR THE BARBARIANS (Barbarları 
Beklerken)
Güney Afrikalı yazar J. M. Coetzee’nin 20. yüzyılın en önemli 
kitapları arasında sayılan aynı adlı kendi romanından 
senaryosunu yazdığı Barbarları Beklerken, Johnny Depp, 
Robert Pattinson, Mark Rylance gibi parlak oyuncuları bir 
araya getiriyor. Eylül 2019’da Venedik Film Festivali’nde ilk 
kez izleyici karşısına çıkan film, 20. yüzyıl başlarında, adı 
belirtilmeyen bir imparatorluğun ücra bir sınır bölgesinde 
geçiyor.
Depp’in canlandırdığı Albay Joll, merkezden sınır ötesindeki 
“barbarlar” tehdidine karşı bölgeye gönderilir. İdareden 
sorumlu Sulh Hâkimi, Albay Joll’un acımasız tutumuna 
tanık olunca hem otoritesinin hem de iktidara bağlılığının 
sarsıldığını fark eder. Kolombiyalı yönetmen Ciro Guerra’nın 
Oscar’a da aday olan Embrace of the Serpent  / Yılanın 
Kucağında filmi, 2016’da İstanbul Film Festivali’nin Sinemada 
İnsan Hakları Yarışması’nda Mansiyon’a layık görülmüştü. 
Filmi hayranlıkla satır satır pür dikkat izledim. Çünkü şu 
anda J. M. Coetzee’nin Düşman ve Utanç kitaplarını okumaya 
başladım. Filme bayıldım. Değişmeyen dünya düzeni, ortada 
hiçbir neden yokken düşman yarat ve sonra o düşmanla 
savaşıyorum kandırmacası yap! Asimilasyon, ırkçılık, insanlık 
suçu, nefret söylemleri… Depp severler bayılacak, oyunculuk 
müthiş. Festivalin en sevdiğim filmlerinden oldu. Çünkü 
meselesi olan filmlere bayılıyorum.

FELICITA (2020 Mons İzleyici Ödülü)
Uyumsuz aileler bazen duygusal olarak yaralı çocuklar 
yetiştirse de her birinin anlatılmaya değer, biricik hikâyeler 
barındırdığını biliyoruz. On bir yaşındaki Tommy de böyle 
bir ailede büyümüş. Anne-babası reklamlardakine hiç mi hiç 
benzemiyor. Güvenilmezliğiyle nam salmış, pek şakacı babası 
ona okulun ilk gününde eşlik edeceğine dair söz veriyor. 
Sonradan ortadan kaybolan annesi de onlara katılacak. 
Ama sonuçta okulun ilk günü Tommy için babasının çaldığı 
bir arabada, bir astronot ve bir oyuncak maymun eşliğinde 
geçecek gibi görünüyor. Fransız Senarist / Yönetmen Bruno 
Merle, ikinci uzun metrajlı filminde kahkahayı esirgemeyen 
renkli ve hareketli bir yol filmi çıkarıyor ortaya. "Felicita 
Felicita", bayılırım bu İtalyan parçaya. Film sanki daha önce 
izlediğimiz filmleri hatırlatıyor. Ben yaşlandım da, çok film 
seyrettiğimden mi benzettim, bilemedim. Önce "Boş Ev" 
filminin Fransız versiyonu dedim. Yok, sadece başlangıç öyle 
dedim. Sonra sanki "Sliding Doors" dedim. Film yargısız 
olmayı, çocukların hayal güçlerini ve kocaman yüreklerini, 
baba ve anne olmayı, sınıf farklılığı, akran zorbalığını alt 
metinlerle anlatırken bizim bu aileyi sevmemizi sağlıyor. 
Yaşam bir an "Felicita" değil mi? Çocukluk, bu, şu, bir an 
"Felicita"! Bu film yüreğinizi ısıtan cinsten, izlemenizi tavsiye 
ederim.

WENDY
Dört Oscar adayı Beasts of the Southern Wild / Düşler Diyarı ile özel bir hayran kitlesi edinen Benh 
Zeitlin yine bir masal dünyası yaratmış. Zeitlin’in yedi yıldır üzerinde çalıştığı çağdaş Peter Pan 
uyarlaması Wendy düş gücünün ve görsel maharetinin muhteşem bir yansıması. Çocukluğunu 
özgürlük zamanı olarak gören ve büyümeyi reddeden Peter Pan’ın hikâyesinin özünü koruyup 
bizi bu kez dostu Wendy’nin bakış açısından Peter ve diğer çocuklarla tanıştıran film uzun 
süre rüyalarımızda bize eşlik edecek ince hisler ve düş manzaralarıyla dolu. İlk gösterimini 
Sundance’te yapan film, Karayipler’deki aktif bir yanardağın eteklerini, Meksika’daki mağaraları 
ve Louisiana’daki tren raylarını mesken tutarken amatör çocuk oyuncuların enerjisi de perdeden 
taşıyor. Gücünü doğa anneden al çocuk! O seni korur, başka bir şeye gerek yok. “Bir çocuk gülünce 
dünya güler” diyen bu film en merak ettiğim filmdi festival öncesinde. Gerçekten de çok keyifli bir 
filmdi.
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Takvimler sonbaharı gösterse de, 
Antalya’mızda yazdan kalma günler 
devam ediyor. Ben de bu ay sizlere 
yazın son günlerine çok uygun üç 
macera kitabı tavsiye edeceğim

Okuyucuya Not: 
Şu sıralar okul sıralarını doldurması 
gereken öğrencilerimiz, maalesef salgın 
dolayısıyla evlerinde kaldılar. Benim fikrim; 
en son vazgeçilmesi gerekenin eğitim olması 
yönündeydi ancak devlet büyüklerimiz böyle 
uygun gördü (!). Bizlerin “Olan oldu” demek 
yerine, öğrencilerimizin eğitimine; onları kitap 
okumaya teşvik ederek destek olabileceğimizi 
düşünüyorum. Okuyan çocukların, gençlerin 
beyinleri işlemeye devam eder ve açıklarını 
çok daha kolay kapatabilirler. Unutmayın ki, 
başımızdaki bu illetten bizi ancak eğitimli 
bireyler kurtarabilirler.

Okuyun ve okutun.

Sağlıklı, mutlu bol kedili köpekli bir ay dilerim.

Sevgilerimle…

Buket Uzuner / Uyumsuz Defne 
Kaman’ın Maceraları- Su
Çevre sorunları ile ilgili yazılar kaleme 
alan gazeteci Defne Kaman esrarengiz bir 
şekilde ortadan kaybolur. Umay Nine’nin yol 
göstermesi ile Komiser Ümit, Defne Kaman’ın 
peşine düşer. Sahaf Semahat’ın da yardımları 
ile kendilerini şamanlık ve Kutadgu Bilig’in 
aydınlattığı gizemli bir yolculukta bulurlar. 
Dörtleme olarak yazılan serinin diğer 
kitapları da Toprak, Hava ve Ateş. Bu kitabı 
elinizden düşürmeyeceğiniz gibi onları da çok 
beğeneceğinizi düşünüyorum. Ayrıca bu aralar 
çok konuşulan Atiye dizisine Buket Uzuner 
tarafından kitabın karakterlerini kullandığı 
gerekçesi ile dava açılmıştır. Siz de kitabı 
okuduğunuzda bu benzerliklere şaşıracaksınız. 
Bu da magazinsel bir bilgi olsun. 

Jules Verne / Denizler Altında Yirmi Bin 
Fersah
1800’lü yılların sonlarında denizlerde ne 
olduğu tanımlanamayan bir varlık baş 
göstermiştir. Işıklar saçan bu varlık türlü 
spekülasyonlara sebep olmaktadır. Kimi 
gemilerin kaybolduğu söylenirken kimileri de 
bu varlık tarafından hasara uğratılmıştır. Bu 
gizemi çözmek için Abraham Lincoln isimli 
gemi bütün dünyayı dolaşarak bu varlığı 
aramaya çıkar. Ancak talihsiz bir kaza sonucu 
Profesör Arrannax, yardımcısı Conseil ve 
zıpkıncı Ned Land, Kaptan Nemo’nun eline 
düşerler ve esas macera da burada başlar. 
Benim okuduğum baskı İş Bankası Kültür 
Yayınları’nın  tam metni idi. 14 yaş üzeri 
gençlerimiz ve sizler için gayet sürükleyici 
olacaktır. Daha küçük dostlarımız için 
kısaltılmış baskılarını tercih edebilirsiniz. 
Ailecek keyif ile okuyacağınızı ümit ediyorum.

Dan Brown / Başlangıç
Henüz Dan Brown ile tanışmamış olanlar 
bu kitabı okuduktan sonra Dan Brown’ın 
her kitabını heyecan ile bekleyecekler. 
Profesör Robert Langdon, yazarın her 
kitabında olduğu gibi kendini yeni 
bir gizemin içinde buluyor. Semboloji 
profesörü olan Langdon eski bir öğrencisi 
tarafından İspanya’ya bir sunuma davet 
ediliyor. Henüz sunumun sonu gelmeden 
heyecan dolu bir macera başlıyor ve 
kitabın sonuna kadar hiç hız kesmiyor. 
Tarih, din, siyaset ve bilimin iç içe 
geçtiği kitap yurtdışına çıkamadığımız 
şu günlerde sizi koltuğunuzdan alıp 
İspanya’nın şahane sokaklarına 
götürecek. Umarım benim kadar siz de 
beğenirsiniz.

Cunda'nın sokak kedisi - Tekir

Cunda'nın sokak kedisi - Arap

Cunda'nın sokak kedisi - Havuç

Merhaba Sevgili 
Okurlar,
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Martino’nun İlk Albümü 
“11:23”ün Üçüncü Şarkısı 
“Kurtar” Yayında!

YUSUF / CAT STEVENS’ın 50. 
yılı anısına tekrar kaydedilen 
albümü
“Tea For The Tillerman 2” 
Çıktı!

Özgün tarzıyla fark yaratan ve şimdiden Zeynep Bastık, Oğuzhan 
Koç ve Berkcan Güven gibi isimlerin dikkatini çekmeyi başaran 
Martino, üçüncü şarkısı “Kurtar”ı klibiyle birlikte Universal Müzik 
Türkiye ve Kamp Records etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu.

1970 yılında yayımlanan ve Yusuf / Cat Stevens’ı bir süperstar 
haline getiren albümü “Tea For The Tillerman”in yeniden 
kaydedilen versiyonu “Tea For The Tillerman 2” albümü 18 
Eylül’de Universal Music etiketiyle çıktı!

Türkiye müzik piyasasında daha önce denenmemiş bir sound’a sahip 
olan Martino’nun “11:23” albümünün prodüktörlüğünü Türkiye’nin 
en önemli müzik prodüktörlerinden biri olarak gösterilen VEYasin 
üstlendi.

Martino’nun, 7 şarkıdan oluşan albümü “11:23” 4 Eylül’de yayına 
girdi.

Martino Hakkında 
Laçin Martynov, 1998’de İtalya Milano’da doğdu. Ailesi dört 
nesildir müzisyenlerle dolu olduğu için beş yaşında kemana 
başladı. Profesyonel keman eğitimi sırasında ANTDOB çocuk 
korosunda söyledi ve çocuk oyunlarında rol aldı. Antalya Devlet 
Konservatuarı’nda eğitim aldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla 
konser verdi ve uluslararası yarışmada derece aldı. Ortaokulda 
kemanı bırakıp eğitimine Anadolu lisesinde devam etti. 2016 yılında 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Lisans ikinci yıldayken 
VEYasin’le albüm yapmaya başladı. Kariyerinin yöneldiği yol 
dolayısıyla ODTÜ’yü bırakıp 2019-2020 döneminde Bilgi Üniversitesi 
Müzik bölümünü tam burslu kazanıp 1. sınıftan lisans eğitimine 
baştan başladı. Şu an hem akademik ve profesyonel olarak müzik 
kariyerine şarkıcı ve söz yazarı olarak devam ediyor.

Bu albümde Yusuf, aynı 11 şarkıyı yeniden yorumluyor. Aradan 
geçen yarım yüzyıl ve sonsuz deneyim ile birlikte sanatçının 
70’lerin tanımını yapan şarkılarının eşsiz birleşimini dinleyicilerle 
buluşturuyor. Tillerman’ın etkisi popüler kültürün dokusuyla iç içe 
geçerken albümdeki şarkılar da kendi etki alanlarını oluşturup gün 
geçtikçe artan bir şekilde filmlerde, televizyonda kullanıldı ve başka 
sanatçılar tarafından sayısız kez yorumlandı.

11 şarkının büyük çoğunluğunu Cat Stevens’ın 22 yaşındayken 60’lar 
sonu Soho ortamında yazdığı eserlerden oluşturuyor. Ancak bu 
eserler aradan geçen onca senenin ardından taze bir bakış açısıyla 
tekrar yorumlanıyor.
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Son yıllarda kamp tatiline olan ilgi arttı. Kalabalıklardan uzakta, doğayla baş başa bir çadır tatili ise bu yazın en çok 
tercih edilen tatil türlerinden biri. Dalgaların sesi, kamp ateşinin çıtırtısı ve yıldızların altında uyuma keyfi ise bu 

tatili unutulmaz kılan detaylardan sadece birkaçı. İşte Türkiye’nin Seyahat Sitesi Enuygun.com, huzur dolu bir tatil 
için Türkiye’nin en iyi kamp alanlarını sizin için derledi.

Pandemi dönemi sonrası değişen tatil planlarında çoğu insan evde kalmayı tercih ederken kimileri ise 
farklı deneyimleri tercih ediyor. Bunlarda biri de son dönemde öne çıkan çadır tatili. Kalabalıklardan 
uzakta, doğayla baş başa bir çadır tatili için Türkiye, birçok seçeneğe ev sahipliği yapıyor. Bu deneyimi 
yaşamak isteyenler için Türkiye’nin Seyahat Sitesi Enuygun.com’dan Türkiye’deki en iyi kamp 
alanları.

Artvin – Karagöl
Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, yeşilin her tonuna ev 
sahipliği yapıyor.  Dik ve virajlı yollarıyla kampçılara macera dolu bir 
serüven vadeden Karagöl’ün göl yakınlarında çadır kurabileceğiniz 
bir kamp alanı mevcut. Tuvalet, duş ve gıda ihtiyaçlarınızı 
karşılayabileceğiniz bu kamp işletmesinde çadır kiralama seçeneği 
bulunmadığı için kendi çadırınızı ve malzemelerinizi yanınıza 
almayı unutmayın. Aynı zamanda yemek için tercih edebileceğiniz 
göl kıyısındaki restorana gittiğiniz de küçük teknelerden birini 
kiralayarak çok özel bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

Muğla – Akyaka
Muğla’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka hem deniz hem de 
orman kampı yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir lokasyon. 
Doğal sit alanı olan Akyaka’da huzurlu bir çadır tatili için tercih 
edebileceğiniz koylar ve kamp alanları oldukça fazla. Akyaka Orman 
Kampı ise bölgenin en bilinen konaklama yeri. Taş ev, karavan ve 
çadır alanları bulunan kamp işletmesinde market, restoran, ortak 
banyo ve elektrik ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. “Daha 
izole bir yer” talebinde bulunursanız da Akdeniz boyunca uzanan 
eşsiz koylara çadır kurarak güne deniz manzarasıyla başlamanız da 
mümkün.

Huzurlu bir tatil için Türkiye’nin

EN İYİ 
KAMP 
ALANLARI

Edirne – Gökçetepe
Gökçetepe hem yazlık sitelerden günübirlik uğrayan misafirleri hem 
de doğa ile baş başa vakit geçirmeyi seven gezginleri ağırlıyor. Sit 
alanı olduğu için doğal yapısını günümüze kadar koruyan Gökçetepe 
Tabiat Parkı’nda tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz 
işletmeler var. Yalnızca çadır ile konaklamaya izin verilen alanda 
Eğitim Kampı hizmeti de veriliyor. Okçuluk, kampçılık, telsiz, ip 
parkuru ve balta atışı gibi eğitimleri her yaş grubundan insan 
alabiliyor.

Kocaeli – Ballıkayalar
“İstanbul’a yakın” ile başlayan listelerde muhakkak bulunan 
Ballıkayalar Tabiat Parkı, şehre yakın bir yerde doğa ile iç 
içe olmanın keyfini yaşatıyor. Özel araç ile İstanbul’a 45 km 
uzaklıkta olan Ballıkayalar’a Marmaray ve otobüs kullanarak da 
ulaşabilirsiniz. Ballıkayalar’ın girişindeki işletmede tuvalet ve 
market bulunuyor. Dilerseniz işletme sınırları içerisindeki alanda 
çadır kurabilir dilerseniz de kısa bir keşif turu atarak doğa içerisine 
yerleşebilirsiniz. Orta zorluktaki trekking rotasına da ev sahipliği 
yapan Ballıkayalar’daki vadinin sonunda sizi doğal bir havuz alanı 
karşılıyor. 



Çanakkale/Balıkesir – Kaz Dağları
Mitolojide, ilk güzellik yarışmasının yapıldığı efsanevi İda 
Dağları olarak geçen Kaz Dağları bölgesine hem Çanakkale 
hem de Balıkesir üzerinden ulaşmak mümkün. Doğal 
hayatta yaşamı deneyimlemek için tercih edebileceğiniz Kaz 
Dağları’nın en çok tercih edilen rotası ise Edremit’ten başlayıp 
Çanakkale sınırlarında biten yol. Bu rota üzerinde istediğiniz 
bölgede çadır kurup konaklayabilirsiniz. “Yorulmaya değil 
dinlenmeye geldim” diyenlerdenseniz Kaz Dağları Milli Parkı 
tam size göre. 

Muğla- Kabak Koyu
Babadağ’ın eteklerinde yer alan Kabak Koyu, Likya Yolu 
üzerinde bulunan çok sayıdaki kamp alanından yalnızca 
biri. Bozulmamış doğal alanını ve muhteşem denizinin yanı 
sıra insana huzur veren havasıyla konuklarını kendine aşık 
edebilir. Kamp alanı dışında çadır kurmanın yasak olduğu 
koyda, bungalov ve çadır kiralayabilirsiniz.  Tepelik alanlara 
tercih ederek güne enfes bir manzara ile başlayabilir, yoga ve 
trekking gibi aktivitelerle tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz.

Antalya – Adrasan
Adrasan, deniz, doğa, spor ve kültür 
tatilini bir arada yaşayabileceğiniz nadir 
yerlerden biri. Antalya’dan Adrasan’a 
gitmek için özel araç kiralama veya 
şehir içi terminalden kalkan Adrasan 
otobüslerini kullanabilirsiniz. Sit 
alanı olduğu için yüksek yapıya izin 
verilmeyen beldede çok sayıda otel, 
pansiyon, kamp işletmesi bulunuyor. 
İşletmelerde çadır kurabileceğiniz gibi 
Adrasan merkezi ve çevresinde de kamp 
yapmanız mümkün. 

Denizli – Çameli
Denizli’nin bir ilçesi olan Çameli, kamp alanları ve eko turizmi 
ile öne çıkıyor. Özellikle Kolak Gölü ve çevresini kamp için tercih 
edebilirsiniz. Trekking rotaları, keşfedilmeyi bekleyen doğal 
güzellikleri ve kalabalıklardan uzak ortamı ile Çameli’nde ister doğa 
içerisinde ister kamp işletmelerinin birinde konaklayabilirsiniz. 
Hafta sonu kaçamakları için ideal olan Çameli’nde bulunan göllerde 
balık tutabilir, Yaylacık Dağı’nda yamaç paraşütü yapabilir, dağ 
bisikleti kiralayarak alanı dolaşabilirsiniz.

Tekirdağ – Uçmakdere
Tekirdağ’ın Uçmakdere Köyü’nde bulunan kamp alanları hem 
huzur dolu hem de maceralı bir tatil vadediyor. Bölgede bulunan 
Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü’nde hem eğitim alabilir hem de 
eğitmen eşliğinde tek seferlik atlayışlar yapabilirsiniz. Buradaki 
kamp işletmelerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek imkanlar 
mevcut. Çadırınızı deniz kenarına kurarak uyanır uyanmaz serin 
suya atlama zevkini yaşayabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde eski Rum 
evlerini yaşatan Uçmakdere Köyü’nü ziyaret ederek yöresel lezzetleri 
de deneyimleyebilirsiniz.
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NE PİŞİRSEK, 
NASIL YAPSAK?

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

“Evde ne yapsak?” sorusuna 
cankurtaran niteliğinde yetişen 
bir cevap: “Mutfakta yemek, kek 
yapmak, bulaşık makinesi boşaltmak 
…” Günün her saatinde ve sonsuz 
çeşitlilikte yapılabilecek etkinlikler. 
Üstelik çocuklarımızın kazanımları 
da say say bitmez. Zevkle fen 
ile ilgili kavramları da ‘yaparak 
yaşayarak’ öğrenirler. Mutfaktaki 
hazırlık aşamasında karışımdaki 
her bir maddeyi ölçme, karıştırma, 
yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini 
inceleme, karışımları koklama ve 
tatma gibi pek çok şeyi öğrenirler. 
Yönergeleri takip edip sağlıklı ve iyi 
beslenmenin önemini kavrayabilir ve 
yeni yiyecekleri  tadabilirler.

devrimogretmenim

Bunun için sadece mutfakta uygun etkinlikler planlayıp kazalara 
yol açmayacak biçimde fırsatlar sunulması önemlidir. Ölçen, 
yoğuran, karıştıran evde beslenme malzemesi hazırlayan 
ve sunum yapan çocuklar için kendine güven duygusunun 
desteklenmiş olması da büyük kazanımlardan biridir. Hazırlama 
sürecinde aktif çocuğumuz, malzemelerin hazırlanırken nasıl 
değişimlere uğradığını gözlem yaparken aynı zamanda da 
sabır-sebat içerisinde davranırlar. Kendilerinin hazırladıkları 
yiyecekleri tatmaları da hem duyu gelişimi hem de beslenmeleri 
için büyük katkı sağlayabilecektir. 

Ürünün oluşumu sürecinde çocuklar ile yiyeceklerdeki yapısal, 
renk ve tat ile ilgili değişimler hakkında konuşmak; örneğin, 
kek yaparken kekin pişmesini gözlemleme, değişimleri ara ara 
inceleme, ayrıntılara dikkat çekmek önemlidir. Mutfakta basit 
ölçü kalıpları, kek kalıpları, mikserler, kaşıklar, ölçü kaşıkları, 
robotlar adeta keşfedilecek büyük araçlar haline gelebilecektir. 

Çocuklar bu şekilde, mutfaktaki araçları tanır ve kullanır, çeşitli çalışma 
yöntem ve teknikleri kullanabilir, keşfetme ve macera duyguları 
desteklenir, daha önce bilmediği tatları tatma ve kendi ihtiyaçlarını 
yeri geldiğinde tek başına karşılama konularında yüreklenebilir, 
besinlerdeki değişikliklerin farkına varabilir, farklı tatları öğrenme ve 
pişirilen yiyeceğin yapısının değiştiğini de fark etme gibi sayısını çokça 
arttırabileceğimiz becerileri kazanırlar.

Kek karıştırma, limon sıkıp limonata oluşturma, sandviç hazırlama, 
kurabiye şekillendirme, meyve salatası, köfte yoğurma, yeşillik yıkama, 
barbunya/bezelye ayıklama, dolma doldurma, bulaşık makinesi boşaltma, 
turşu kurma, reçel yapma, ceviz kırma, yoğurt mayalama, masa hazırlama 
ve toplama, portakal sıkma, dondurma yapımı, doğum güne özel sürprizli 
pasta yapımı vb… sayılabilir. Örnekler çokça arttırılabilir. 

Ve belki de en önemlisi; aile ile birlikte zaman geçirerek duygusal boyutta 
da olumlu etkiler görülecek, aile içerisindeki bağın da artmasına sebep 
olacaktır.

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik
De

sig
ne

d 
by

 p
ro

st
oo

le
h 

/ F
re

ep
ik

De
sig

ne
d 

by
 p

ro
st

oo
le

h 
/ F

re
ep

ik



\\ CITYDUYURU TAHTASI

Çocuklar için dayanışma çağrısı Muratpaşa’da spor okulları 
açılıyorAntalya’da, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın “Eksikleri 

birlikte tamamlayalım” çağrısıyla başlayan uzaktan eğitime 
erişimde imkanları kısıtlı olan çocuklar için tablet kampanyası, 
Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da 
yer alan Komşu Dayanışma Sistemi’ne taşındı. Yardımseverler, 
yapacakları 944 liralık bağışla bir öğrenciye tablet hediye edecek. 
İsteyenler 100 liradan az olmamak koşuluyla kampanyaya kısmi 
bağışta da bulunabilecek. 

Muratpaşa Belediyesi sonbahar 
dönemi spor okulu, covid-19 
salgını nedeniyle, sadece 
yetişkinlere yönelik 6 branşta, 
aralarında parkların, kapalı 
pazar yerleri ve spor tesislerinin 
bulunduğu 22 noktada başlıyor. 
Spor okuluna kayıtlar, 15 Ekim’e kadar belediyenin internet 
sitesi ve 444 80 07 Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden devam 
edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlattı. ‘Geleceğimizi 
Yalnız Bırakmayalım’ kampanyasıyla kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve 
televizyonlar hayırsever vatandaşlardan alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı 
yaşayan öğrencilere ulaştırılacak. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin tüm çocukların hakkı olduğu düşüncesiyle 
harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, evde eğitim görmesi 
gereken ama bilgisayar, tablet ya da televizyonu olmayan çocukların 
eğitimlerine destek olmak amacıyla anlamlı bir bağış kampanyası 
başlattı. 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 
yürüttüğü kampanya ile kullanılabilir durumda olan dizüstü–
masaüstü bilgisayar, televizyon ve tablet gibi elektronik cihazlar, 
hayırsever vatandaşlardan alınarak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit 
edilen öğrencilerle buluşturulacak. İhtiyaç sahipleri ve hayırsever 

vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 444 94 20 nolu 
hattından başvuruda bulunabilecek. Bilgisayar ve elektronik cihaz 
talebinde bulunan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri 
tarafından sosyal incelemeye tabi tutulacak. Bağışlanan cihazlar 
ailelerin gelir durumuna göre sıralanıp, çocuklara ulaştırılacak. 

Bağışlanan bilgisayar ve tabletler Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekip tarafından kontrol edildikten 
sonra vatandaşlara teslim edilecek.

Antalya’nın en büyük kitle sporu organizasyonlarından Muratpaşa 
Belediyesi spor okullarında sonbahar dönemi, Covid-19 salgının 
dolayısıyla sadece yetişkinlere yönelik kurslarla başlıyor. İlk 
antrenmanların 5 Ekim’de yapılacağı kurs, bu dönem 16 yaş ve üzeri 
için 6 branşta açıldı. 
Kayıtların 15 Ekim’e kadar Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet 
sitesi, www.muratpasa-bld.gov.tr, ve 444 80 07 Turunç Masa Çağrı 
üzerinden yapılacağı spor okulunda, bu dönem tenis, badminton, 
squah, pilates-aerobik ve yoga kursları verilecek. Ayrıca Muratpaşa 
Belediyesi’nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği bisiklet temel sürüş 
eğitimleri de sonbahar döneminde devam edecek. 

Muratpaşa Belediyesi’nin tenis kursları, 75’inci Yıl, ASTUR ve OYAK 
spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Dilşad Refizade İlköğretim Okulu 
Spor Salonu’nda ise Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 20.00’den 
23.00’e badminton kursları düzenlenecek. Süleyman Erol Yüzme 
Havuzu’nda ise hafta içi iki gün ve hafta sonu olmak üzere squash 
kursları olacak. 

Aralarında Bayındır Park, Yenigöl Mahallesi’nde bulunan çadır tipi 
salon, Teneffüs Park, Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yeri ve 
Meydan Kavağı Mahallesi Gezi Parkı’nın bulunduğu 19 farklı nokta 
haftada ikişer gün pilates-aerobik kursları gerçekleştirilecek. Temel 
seviye yoga kursu ise Çağlayan Spor Tesisi’nde cuma günleri 08.30-
09.30 arasında olacak. 

Muratpaşa Belediyesi’nin bisiklet temel sürüş eğitimi ise bu 
dönem 7 mahallede gerçekleştirilecek. Çağlayan, Haşim İşcan, 
Şirinyalı, Çaybaşı, Bahçelievler, Kızılarık, Yenigöl mahallerinde 
gerçekleştirilecek eğitimler, her mahallede birer hafta devam edecek. 
Eğitimler hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki 
ayrı grupta gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi’nin sonbahar 
dönemi spor okulu programı 15 Ocak 2021’de sona erecek. 

Turunç Masa üzerinden 
tablet başvuru ve yardımların 
alınmaya başlandığı 
kampanya Türkiye’nin 
ilk dijital demokrasi 
platformu komsumeclisi.
com’da yer alan Komşu 
Dayanışma Sistemi’ne taşındı. 
Yardımseverlerle ihtiyacı olan 
ailelerin doğrudan buluştuğu 
Komşu Dayanışma Sistemi, 
Nisan ayında gıda yardımları, 
alışveriş çeki desteklerin doğru 
yerlere ulaşmasını sağlamak 
için kurulmuştu. 

Sisteme şimdi de tablet 
eklenirken yardımseverlerin 
944 lira karşılığında alacakları bir tablet belli kontrollerin ardından 
sisteme kaydı yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan 
Uysal, daha önce olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi’nin burada 
ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmada bir köprü 
görevi gördüğünü söyledi. Kampanyaya Türkiye’nin her yerinden 
bağışta bulunmanın mümkün olduğunu aktaran Başkan Uysal, 
“Çocuklarımızın geleceği için, birçok defa olduğu gibi Türkiye’mizin, 
insanlarımızın yine bir araya geleceğine inanıyorum” dedi. 

Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı tablet kampanyasına 100 liradan 
az olmamak koşuluyla kısmi bağışta da bulunabilecek. Bağışlar, 
belediyeye makbuz karşılığında olacak.

 ‘Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım’ 
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AstonMartin tarihinin ilk SUV aracı ve yeni bir 
dönemin simgesi olan St. Athan’daki görkemli 
fabrikada üretimi yapılan ilk otomobil olma 
özelliğine sahip olan DBX, dünyanın en önemli 
otomotiv eleştirmenlerinin beklentilerinin ötesine 
geçerek yapılan testlerde rakiplerini geride 
bırakarak tam puan aldı. İngiliz lüks spor otomobil 
üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği 
SUV modeli DBX Aston Martin Turkey İstanbul 
Yeniköy’deki Showroom’unda yerini aldı. Araç 575 
Bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

’İN İLK ‘SUV’U

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat KAYA

ASTON MARTIN

TÜRKİYE’DE 
‘DBX’

Otomotiv dünyasında son yıllarda yerini sağlamlaştıran ‘SUV’ 
segmentine, Aston Martin’de sessiz kalmadı. İngiliz dev, ‘En Teknolojik 
SUV’ olarak tanıtımını yaptığı DBX modeli İstanbul’a giriş yaptı. 

Spor otomobil ruhuna sahip bir SUV
Nevzat Kaya “4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip DBX bir çok kritik 
noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor ve üstünlükleri 
ile göz dolduruyor. Bunlardan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum 
Torkun 2.000 RPM’den itibaren devreye girmesi ve 5.000 RPM’e kadar 
aktif olması çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın 
ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 
arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatması da takdire şayan bir 
konu. Üstelik bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) 
sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor.



Tüm Aston Martin’lerde olduğu gibi 
kendine özgü şahsi ve gövde yapısı ile 
öne çıkan DBX, başka hiçbir marka ile 
ortak bir platform kullanmamasının 
faydasını görüyor. Tasarımcılara özellikle 
süspansiyon sistemini tasarlarken çok 
fayda sağlamış ve özgürce hareket etme 
imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka 
süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha 
aşağı çekmelerine olanak sağlarken 
diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin 
çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış. 
AstonMartin mühendisliği DBX’i 1 derece 
başına 27.000 NM burulma sertliği ile de 
sınıfının en yükseğine taşımış.

Ayrıca 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri 
standart tam otomatik şanzıman aracın 
dinamizmini körüklerken 3 odacıklı 
havalı amortisörler de konfordan ödün 
vermemesini ve farklı sürüş modlarına 
adapte olmasını sağlıyor.

Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, 
otomatik uzun far sistemi gibi birçok 
elektronik güvelik opsiyonu ise aracımızda 
yine standart olarak gelen özellikler 
arasında.

Tüm Aston Martin’lerde olduğu gibi 
kendine özgü şasi ve gövde yapısı ile öne 
çıkan DBX, başka hiçbir marka ile ortak 
bir platform kullanmamasının faydasını 
görüyor, tasarımcılara özellikle süspansiyon 
sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış 
ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, 
sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda 
ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine 
olanak sağlarken diğer yandan da 638 litre 
ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi 
sağlamış” diye konuştu.

DBX SİPARİŞLERİ ALINMAYA BAŞLANDI
Aston Martin’in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX’in gösterim aracı şuan 
Aston Martin Turkey Yeniköy Showroomun’da yerini aldı. Test aracı ise Kasım ayında 
Türkiye’de olacak. Kullanıcılar bu üstün teknoloji harikası modeli Kasım ayında 
deneyimleyebilecek; hatta yıl bitmeden de DBX’e sahip olabilecekler. Kasım ve Aralık 
ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, MinotaurGreen, 
Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, XenonGrey renk seçenekleri mevcut.



PlayStation 5’in yurtdışı 
fiyatı belli oldu

Thea IQ Multisile daha 
akıllı bir dünyaya adım 
atın…

Kutusundan şarj 
adaptörü çıkmayan ilk 
Apple ürünleri
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DENİZ GÖZÜKIZIL
Hazırlayan

teknoamigo@gmail.com / 
dgoz33@hotmail.com

Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtar; aydınlatma, perde-
panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir noktadan yaparak 
mekânlarda konfor ve enerji tasarrufu sunuyor. Dünyanın ilk LED’li 
elektrik anahtarı olan TheaBlu’nun yalın çizgilerini koruyan ürün, 
Panasonic’in yüksek teknolojisi ile donatılmış bulunuyor. Sadelik 
ve şıklığı ön planda tutmasının yanı sıra mekânlardaki birçok 
fonksiyonu yönetebilmesi sayesinde de hem evlerde ve ofislerde hem 
otel, restoran gibi ticari işletmelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Diskli ve disksiz olmak üzere iki farklı versiyonu olan PlayStation 
5, disksiz sürümüyle yurt dışında 399 dolar, fiziksel disk sürücülü 
versiyonuyla ise 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 19 Kasım 
tarihinde konsol tüm bölgelerde satışta olacak. Henüz Türkiye fiyatı 
bilinmeyen modelin, yurt dışı fiyatları beklendiği gibi hatta disksiz 
sürüm için beklenenden daha düşüğe çıkmış durumda. 
Şu an için PS5 fiyatının Türkiye’de diskli sürümle 7 bin TL’yi geçeceği 
düşünülüyor. Disksiz sürüm ise 6 bin TL’den raflardaki yerini 
alabilir.

Firmanın iPhone 12’lerde de şarj adaptörü vermeyeceği gelen bilgiler 
arasında yer alıyor. Apple’ın burada mantığı şu şekilde işliyor. 
Firmanın sadık kullanıcılarının elinde zaten hali hazırda birçok şarj 
cihazı bulunuyor. Bu yüzden firma her yıl yeni güç adaptörü vermek 
istemiyor. İsteyenler için daha güçlü şarj adaptörleri ise ayrı olarak 
satılacak deniyor. Ancak bu hamlenin özellikle iPhone 12 tarafında 
çok tepki çekeceği düşünülüyor. Çünkü Android tarafında artık tam 
120W şarj cihazı ile çıkan telefonlar bulunuyor. Apple’ın harici olarak 
satacağı ufak boyutlu USB-C adaptörün ise sadece 20W hızlı şarj 
sunacağı gelen bilgiler arasında.

Merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için 
Sony’den resmi fiyat açıklaması en sonunda gelmiş durumda.

Çevreye verdiği zararı azaltmak isteyen Apple, uzun süredir 
ürünlerinden şarj adaptörünü atacak deniyordu. İşte bu söylentiler 
gerçek oldu. Teknoloji devi yeni tanıttığı Watch Series 6 ve Watch 
SE modellerinin kutusunda şarj adaptörü olmayacağını duyurdu. 

Dünya artık dijital çağda… Akıllı teknolojiler ise artık herkesin 
hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında dünyanın önde gelen 
markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi 
Fonksiyonel Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın 
ucunda.



SOSYAL 
MEDYADA VERİ 
GÜVENLİĞİNİZİ 
SAĞLAMAK İÇİN

Elde edilen son verilere göre, 4,5 milyardan fazla insan internet 
kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3.8 milyarı aştı. 
Dünya nüfusunun yaklaşık % 60’ı internete erişim sağlayabiliyor. 
Son eğilimler, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu yılın 
ortasına kadar sosyal medyayı kullanacağını gösteriyor. Erişilen 
son istatistikler çevrimiçi kullanıcıların yaklaşık % 58’inin 2020 
yılında, geçtiğimiz yıla kıyasla çevrimiçi gizlilikleri ile daha fazla 
endişe duyduğunu ortaya koydu. FL Communications Kurucusu 
Furkan Lüleci, sosyal medyada veri güvenliğimizin ve kişisel 
verilerimizin güvenliğini sağlamak için 5 ipucu paylaştı.

Sosyal medya kullanım oranı her 
geçen gün artarken, sosyal medya 
platformlarına erişim sağlamamıza 
aracılık eden teknolojiler de kullanıcı 
gizliliği ve kişisel verilerin kullanımıyla 
ilgili çeşitli güncellemeler yapmaya 
devam ediyor. Son olarak Apple, yaptığı 
son yazılım güncellemesi iOS14 ile 
birlikte sosyal medya platformlarının 
kullanıcının akıllı cihazına erişim 
sağlamasıyla ilgili çeşitli güncellemeler 
getirdi.
Güncellemeler arasında herhangi bir 
uygulamanın cihazımızın kamerasını 
kullanmaya başlamasıyla ekranın sağ 
üst köşesinde renkli bir “farkındalık 
yansıması” (nokta şeklinde ışık) ve 
fotoğraf paylaşımı sırasında galeriye 
erişim için sadece belli fotoğraflara 
erişim verilebilmesi gibi kullanıcıyı 
gizliliği konusunda uyaran özellikler 
bulunuyor.
Peki, biz sosyal medyada kişisel 
verilerimizin güvenliğini sağlamak için 
neler yapmalıyız? FL Communications 
Kurucusu ve İletişim Danışmanı Furkan 
Lüleci veri güvenliği ve kişisel verilerin 
hassasiyetle güvenliğinin sağlanması için 
5 ipucu paylaştı:

5 İPUCU

1. Paylaşmadan önce düşünün
 Bilinenin aksine, sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinde paylaştığınız bir içerik, (fotoğraf, 
video, ses vb.) birkaç saniye sonra silseniz bile sonsuza dek internette yer alır. Sadece halka açık 
bir şekilde paylaşılmaz. Sosyal medya mecralarından size ait olan tüm verileri size e-posta ile 
göndermesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sildiğiniz ancak sosyal medya mecrasının verisinde 
saklanan fotoğrafınıza da erişmiş olursunuz. 

2. Her uygulamaya erişim hakkı vermeyin
Akıllı cihazınıza herhangi bir mobil uygulama yükledikten sonra, uygulamaya ilk erişim 
sağlamaya çalıştığınızda, uygulamanın sizin çeşitli kişisel verilerinize erişmek istediği ile ilgili bir 
izin verme penceresi ile karşılaşırsınız. Bu genelde lokasyon kullanımı, kameraya ve mikrofona 
erişim sağlamak ya da galerinizde yer alan fotoğraflara erişim sağlamak olur. Mümkün olduğunca 
bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamasına erişim hakkı vermemeye çalışın 
ve zaman zaman bu erişim izinlerinin kontrolünü sağlayın.
 
 3. Başkalarına ait cihazlar üzerinden hesaplarınıza giriş yapmayın 
 Sosyal medya platformları, reklam verenler için sizin kullandığınız cihaz üzerinde gezdiğiniz web 
sitelerinden, arama motorlarında araştırma yaptığınız konulara kadar birçok veriyi işlemek ve 
yeniden hedefleme yapmak için hafızasında tutar. Bu yüzden size ait olmayan cihazlardan sosyal 
medya hesaplarınıza giriş yaparak kişisel verilerinizin gizli kullanım çerezlerini giriş yaptığınız 
cihazın çerezleriyle eşleştirmenin önüne geçmeniz gerekir. Eğer bir başka cihaz üzerinden erişim 
sağlarsanız kişisel verileriniz yeniden hedeflenmesi için, giriş yaptığınız cihazın çerezlerine 
eklenebilir. Bu durum bugün olmasa da ilerleyen yıllarda ciddi sorunlar meydana getirebilir.

 4. Güvenli olmayan bağlantıları analiz edin ve tıklamayın 
 Veri güvenliğini sağlamanın bir diğer yolu da size gönderilen herhangi bir bağlantıya tıklamadan 
önce bağlantının güvenli olup olmadığını analiz etmektir. Sizinle paylaşılan bağlantının 
muhakkak SSL ile korunan bir web bağlantısı olup olmadığını kontrol edin, http’nin sonunda “s” 
takısı olduğuna dikkat edin: “https” Ve kesinlikle unutmayın, hiçbir sosyal medya ağı size bir link 
göndererek şifrenizi, e-posta adresinizi ve e-posta adresinizin şifresini sizden istemez. Size sadece 
bilgilerinizi sıfırlamak için güvenli bir bağlantı e-postası gönderir.

5. İfade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır
 Siyasal, sosyolojik, ekonomik ya da ekolojik; konusu her ne olursa olsun ifade özgürlüğünün bazı 
sonuçları vardır. Takipçileriniz, sahip olduğunuz ideolojik yapıdan farklı olarak bir düşünceye 
sahip olabilir. Kendi fikrinizi beyan ettiğiniz herkese açık olan paylaşımlar bu yüzden bazı 
takipçilerinizin hoşuna gitmeyebilir ve bu fikir ayrılığı, verinizin subjektif olarak takipçilerinizin 
aklına kodlanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için paylaşımlarınızın erişimini kısıtlayın. 
Herkese açık paylaşım yapmak yerine belirli kişilere paylaşım yapmayı tercih edin.
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Uluslararası 
Kıyı Temizliği 
Günü’nde 
Konyaaltı ve 
Lara plajlarında 
kıyı ve dip 
temizliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı 
Temizliği Günü’nde Konyaaltı’da deniz dibi temizliği ile 
Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı. Konyaaltı’nda deniz 
dibinden çıkan atık maddeler sahilde sergilenirken 
Lara’da belediye ekipleri, toplanan atıklarla sahile 
Yörük şivesiyle ‘Atmayın Voyyn’ yazdı. 

Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma 
amacıyla dünyada her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kıyı 
Temizliği Günü (International Coastal Cleanup) kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı ve 
Lara  plajlarında kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Çevre Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi, Yunus Dalış Kulübü ve birçok çevre gönüllüsü destek verdi. 

Denizlerin ve kıyıların korunması Antalya’nın en öncelikli konularından biri olduğunun 
altını çizen Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, bu anlamda 
büyükşehir olarak sorumluluk alanları içinde yer alan tüm kıyı şeridinde yoğun bir 
çalışma yürüttüklerini söyledi. 



Maske kirliliği
Etkinlik kapsamında Konyaaltı Plajı’nda dalgıçlar ile deniz dibi 
temizliği, Lara Plajı’nda da kıyı temizliği yapılarak, toplanan çöpler 
sahilde sergilendi. Konyaaltı’nda yapılan dalışta deniz dibinden 
şişelerden naylon poşetlere, küçük sandal tonozundan demir 
parçalarına denizi kirleten atıklar çuvallarla sahile çıkarıldı. Deniz 
dibinde göremediğimiz kirlilik yaratan unsunlar kıyıda sergilenerek 
plaj kullanıcılarının daha bilinçli olması yönünde mesaj verildi. 
Ayrıca çıkan çöpler arasında son dönemde pandemi dolayısıyla 
kullanmak durumunda kalınan maskelerin denize atıldığı dikkat 
çekti. 

Lara’da torbalar dolusu çöp
Öte yandan eş zamanlı olarak Lara Plajı’nda da belediye personeli 
tarafından yapılan sahil temizliğinde torbalar dolusu atık toplandı. 
Plaj kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek 
toplanarak, sahil temizlendi. Kıyı temizliği etkinliği sonunda çöp dolu 
torbalarla Lara Birlik Sahili’ne Antalya Yörük şivesiyle “Atmayın 
Voyyn” yazılarak, farkındalık oluşturuldu.
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Sanax İnşaat, hayata geçirmeye hazırlandıkları 
City Gate Projesi’ni Akra Otel’de çok sayıda 
davetlinin katıldığı bir toplantıyla tanıttı. 
DRN Ajans PR organizasyonuyla gerçekleşen 
toplantıda Sanax İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Öcalan, “Göksu Mahallesi hal 
kavşağında yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz” 
dedi.

SANAX 
İNŞAATTAN

Toplantıda Sanax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öcalan yaptığı 
konuşmada; “Şu kadar 2+1, şu kadar 3+1’imiz var, ya da şu kadar beton, bu 
kadar demir kullanacağız da demek istemiyorum.  Ben size anlayışımızı 
anlatmak istiyorum. Maalesef şu anda hepimiz zorlu bir pandemi süreci 
yaşıyoruz. Bu süreç bizlere evlerin dört duvardan ibaret olup sadece geceleri 
yatmak için kullanılan mekanlar olmadığını, yaşam alanlarının da ne kadar 
önemli olduğunu gösterdi. Biz de Sanax AŞ olarak bu gerçeği göz önünde 

BÜYÜK 
YATIRIM

Sanax İnşaat son olarak hazırladıkları City 
Gate Projesi’nin lansmanını DRN Ajans PR 
organizasyonuyla, Akra Otel’de gerçekleştirdi. 
Lasmana Sanax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Öcalan, proje ortakları Aziz Canpolat, 
Fethi Canpolat ve çok sayıda davetli katıldı.



bulundurarak şehrin giriş kapısı olarak kabul ettiğimiz Göksu 
Mahallesi Hal Kavşağı’nda yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. 
İsmini “City Gate” yani şehrin kapısı koyduğumuz projemizde 
komşularımızın 24 saatlerini sıkılmadan geçirecekleri bir proje 
oluşturduk. Projemiz dahilinde spor salonu, teraslar, akıllı ev 
sistemi, kapalı otopark gibi önemli detaylarla birlikte bir de alışveriş 
merkezi yer alacak. Daha önce de söylediğimiz gibi; biz burayı şehrin 
kapısı olarak görüyoruz ve bu kapının anahtarı olmaya talibiz” dedi.

Hijyen önlemleri ve sosyal mesafe kurallarınca oluşturulan oturma 
düzeni ile kahvaltı ikramının ardından davetliler kendilerine 
dağıtılan broşürleri incelediler…
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ANSİAD VE 
ÜNİVERSİTE İŞ 
BİRLİĞİ HER 
ALANDA DEVAM 
EDİYOR

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Akın Akıncı ve Antalya Bilim 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsmail Yüksek, dünyadaki 
gelişme ve uygulamalara paralel 
olarak işbirliğinin güçlendirilmesi 
adına Antalya Bilim Üniversitesi 
İşletme Bölümü ve ANSİAD 
İşbirliği protokolünü imzaladılar.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(ANSİAD) ve Antalya Bilim Üniversitesi 
İşletme Bölümü lisans öğrencilerinin 
eğitimi kapsamında eğitim-öğretim 
programlarının güncellenmesi, gereklilik 
ve ihtiyaçların belirlenerek gelecek 
programlara yansıtılması ve öğrencilerin 
vizyon ve hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi 
amacıyla iş birliğine vardılar. ANSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve 
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsmail Yüksek’in imzaladığı protokol 
törenine, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Özbek, Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri Necdet Alkandemir ve 
Yönetim Kurulu Toplantı Yönetmeni Sarper 
Dermut ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur, İİSBF 
İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Turunç ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sani Mert katıldı.

İmzalanan protokolün sanayi ve üniversite 
işbirliği adına hayırlı olmasını temenni 
eden Başkan Akın Akıncı, “Lisans eğitimi 
alan İşletme Bölümü öğrencilerinin 
almış oldukları teorik bilgilere ilaveten 
yöneticilik becerilerinin artırılmasına 
yönelik bir çalışma. Buradaki hedefimiz 
bilim ve altyapı potansiyelinin, özel sektör 
tarafından talep edilen alanlarla araştırma 
çalışmalarına, projeler hazırlanarak üretime 
dönüştürülmesi. İş dünyası ve üniversite 
iş birliği her alanda devam edecek” 
dedi. İş dünyası ve üniversite işbirliğini 
önemsediklerini kaydeden Antalya Bilim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, 
“Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Bölümü 
öğrencilerinin eğitimleri ile sanayinin 
beklentilerinin uyumlaştırılması adına 
protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.



ATAV’IN ÇAĞRISINA BÜYÜK ÖDÜL

Antalya Tanıtım Vakfı’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Eserler Ait 
Olduğu Yerde Güzeldir” projesi, Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions (MICE- Kongre turizmi) sektörünün ‘Oscar’ı kabul edilen Ace of 
MICE Awards 2020’de “En iyi sosyal sorumluluk projesi” kategorisinde Jüri 
Ödülü aldı. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, “Antalya Tanıtım Vakfı, ilki dijital 
ikincisi noter huzurunda yapılan oylamayla uluslararası bir projeyle bu 
ödüle layık görüldü. Antalya’dan kaçırılmış eserlerin iadesi için yürütmüş 
olduğumuz kampanyada atılan imzaları UNESCO’yla paylaşarak, eserlerin 
iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz” dedi. 

Antalya Tanıtım Vakfı’nın tarih ve kültür bilincini güçlendirmek, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ülkemizden yurt dışına kaçırılan 
eserlerin iadesini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalara katkı 
vermek amacıyla sürdürdüğü “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” 
projesi, Ace of M.I.C.E Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri Töreni’nde 
en iyi sosyal sorumluluk projesi kategorisinde jüri ödülünün sahibi 
oldu. Antalya’ya iki ayrı ödül verilen törende, ATAV çatısı altında 
yer alan Antalya Kongre Bürosu üyesi Türkiye’nin en büyük toplantı 
salonuna sahip 15 bin kişilik Nest Kongre ve Fuar Merkezide, “2019 
Yılı En İyi MICE Yatırımı” seçildi. 

“Eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı 
planlıyoruz”
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve 18 ayrı dalda ödül verilen törende ödülü Ace of 
M.I.C.E Awards Jüri Başkanı Renay Onur’dan aldı. Gül Ege,“Antalya 
Tanıtım Vakfı, ilki dijital ikincisi Noter huzurunda yapılan oylamayla 
uluslararası bir projeyle bu ödüle layık görüldü. Bu proje, geçmiş 
dönem Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun desteği ve Antalya 
Havalimanı işletmecisi Fraport TAV’ın sponsorluğu ile hayata geçti. 
Tüm dünya vatandaşlarının izinsiz tarihi eser değişimine dur demesi 
ve tarihi bilincin artması adına; Antalya’dan sivil toplumun algıyı 
yönetmesiyle, dijital dünyanın gereklerine uygun olarak Change Org 
üzerinden bir kampanya başlattık. Aynı zamanda QR kodlarla imza 
kampanyasına yönlendirerek, yaklaşık bir buçuk yıldır dünyanın 
çeşitli yerlerinden birçok insanın oyunu topluyoruz. Antalya’dan 
kaçırılmış eserlerin iadesi için yürütmüş olduğumuz kampanyada 
atılan imzaları izinsiz el değişimine karşı mücadele veren UNESCO’yla 
paylaşarak, eserlerin iadesi talebimizi tüm dünyaya duyurmayı 
planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele 
Dairesi Başkanlığı’nın da yürütmüş olduğu çalışmalara sivil toplum 
kanalından bir destek olması son derece önemli” dedi. 
Başkan Yeliz Gül Ege, şöyle devam etti: “Projenin ödül alması, 
birçok kurum ve mecra için de önem arz ediyor. Ayrıca, Antalya’nın 

destinasyon olarak iki ayrı ödülle dönmesi gurur vericidir, 8 yıldır 
dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE 
of M.I.C.E. Awards’ı düzenleyen Turizm Medya Grubu’na teşekkür 
ediyoruz.”

Proje, 2019 yılında hayata geçti
ATAV, 13 yıldır düzenli olarak hazırladığı “Memleketim Antalya” 
takviminde 2018 yılı için “Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar” 
temasını seçmiş ve Antalya’dan yurt dışına kaçırılan ve iadesi 
sağlanan eserleri sergilemişti. 2018 yılı temasından yola çıkılarak 
2019 yılında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önüne Fraport 
TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda, İngiliz Arkeolog Charles 
Fellows tarafından 1841 yılında Ksanthos’dan kaçırılan ve bugün 
British Museum’da sergilenen Nereidler Anıtı’nın 3/2 ölçülerinde 
replikası yerleştirilerek, “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” projesi 
hayata geçirildi. 

İmza kampanyası sürdürülüyor
Proje kapsamında dünyanın en büyük imza kampanyası projesi 
Change Org’da kampanya başlatıldı, projeyi tanıtan web sitesi 
oluşturuldu, Prof. Dr. Nevzat Çevik’in hazırlamış olduğu projeyi 
anlatan broşürler ve üzerinde imza kampanyasına yönlendiren QR 
kodunun bulunduğu kartpostallar hazırlandı. Antalya Havalimanı Dış 
Hatlar 2 Terminali’nde pasaport kontrol noktasına kadar duvarlarda 
eserlerin iadesini isteyen panolar konularak konuya dikkat çekildi. 
Change Org’da sürdürülen kampanyada imza sayısının yüz bine 
ulaşmasının ardından, imzalar UNESCO’yla paylaşılacak. 

Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir projesi kapsamında, çeşitli 
ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava 
Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Heroonu, Sion Definesi, Myra 
Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması ve Tyke Heykeli’nin iadesi 
isteniyor.
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ATSO ve Üniversite proje üretmeye 
devam edecek

TÜRKİYE’NİN 
EN GELİŞMİŞ 
İTFAİYE 
ARACI 
ANTALYA 
OSB’DE

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 
Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit 
Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin’e nezaket 
ziyaretinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Antalya OSB İtfaiye 
Teşkilatı bünyesine 
Türkiye’nin en güçlü ve 
son teknoloji ile donatılmış 
itfaiye aracını dahil ederek 
bölgenin yangın güvenliğini 
önemli ölçüde artırdı.

Başkan Davut Çetin ve Rektör Özlenen Özkan, ziyarette Akdeniz 
Üniversitesi ve ATSO arasında devam eden projeler ve işbirliği 
konularında değerlendirmelerde bulundu.

ATSO’nun vizyon projelerinden Antalya 4.0 çalışmasını Akdeniz 
Üniversitesi ile birlikte yürüttüklerini hatırlatan Başkan Davut Çetin, 
pandemi sürecinde hazırlanan Covid -19’un Antalya Ekonomisi’ne 
Etkileri Raporu’nun da yine Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 
hazırlanarak, TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşıldığını vurguladı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya’nın başta turizm ve 
tarım olmak üzere Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olduğunu 
belirten Özkan, son dönemde Akdeniz Üniversitesi’nin özellikle sağlık 
alanındaki çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanda ses getirdiğini 
ve sağlık turizminde kentin adının ön plana çıkmasını sağladığını 
vurguladı. Özkan, üniversite ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine 
ekledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en güçlü ve son teknoloji ile donatılmış itfaiye aracını, 
Antalya’nın ve bölge sanayicisinin hizmetine sundu. Antalya OSB’de çıkacak olası fabrika yangınlarını en kısa 
sürede ve en etkili şekilde söndürebilmek için özel olarak tasarlanan araç, dakikada 11 ton su atma kapasitesi 
ile Türkiye’de bu güce sahip ilk ve tek itfaiye aracı oldu. 

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen aracın üzerine 20 metre uzunluğa sahip bir teleskobik bom 
yerleştirildi. Alevlerin en yoğun olduğu bölgenin tespit edilmesinden sonra, bom ucundaki kırıcı uç ile binada 
delik açılarak su veya köpüğün yangının merkezine iletilmesi sağlanacak. Tüm bu tehlikeli işlemler uzaktan 
kumanda ile yapılacağı için itfaiyecilerin can güvenliği de artmış olacak. 

Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte aracı üretici firmadan teslim alan ve ilk denemelerini yapan 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bölgenin yangın güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için ilk olarak ikinci bir 
itfaiye müfreze binası inşa ettiklerini, Ocak ayında hizmet alınan yeni nöbet noktası ile en uzak fabrikaya 
olan intikal sürelerinin yüzde 50 oranında kısaldığını ifade etti.



VALİ YAZICI: “Kepez’de 
bu hassasiyeti gördüğüm 
için çok mutluyum” 

“Sağlık için hepimiz için” sloganıyla 
Kepez’de gerçekleştirilen Covid-19 tedbirleri 
denetimlerine katılan Antalya Valisi Ersin 
Yazıcı, “Kepez’de bu hassasiyeti gördüğüm 
için çok mutluyum. Bugün buradaki tablo 
sevindirici, hassasiyet güzel” dedi. 

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği “Koronavirüs 
Denetimleri” genelgesi kapsamında tüm illerde eş zamanlı olarak 
yapılan denetimler Antalya’da da gerçekleştirildi. Kent genelindeki 
denetimleri büyük bir titizlikle inceleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
Kepez’in Mehmet Akif Caddesi’ndeki denetim uygulamalarına katıldı. 
Denetim sırasında Vali Yazıcı’ya Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, 
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Kepez Belediye Başkanı 

Hakan Tütüncü eşlik etti. Koronavirüs denetim uygulamaları 
hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bugün 
Tüm Türkiye’de, tüm şehirlerimizde kovit denetimini bir kez daha 
yapıyoruz. Sürekli olarak yaptığımız bir denetim. Bugün Kepez’deyiz. 
Mehmet Akif Caddesi’ndeyiz. Duyarlılık oluşturmak adına bir kez 
daha sahadayız. Şükürler olsun ki, bu caddede bunu gördüm ve çok 
da mutluyum.” diye konuştu.
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Tuğba Özay’dan sevimli dostlara 
anlamlı hediye

Ünlü sanatçı ve manken Tuğba Özay, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma 
Merkezi’ndeki kediler için kedi kumu ve mama bağışladı. Toplumsal konulara, doğaya ve hayvanlara yaptığı 
sosyal projeler ile anılan ünlü sanatçının hayvan barınağı ziyaretine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen’de eşlik etti.

400 litre kedi kumu ile 750 kg ağırlığında kedi mamasıyla sevimli dostları unutmayan sanatçı Özay, hayvan 
barınağını gezerek Başkan Şükrü Sözen’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü 
Sözen ise, tüm Manavgat halkı ve hayvanseverler adına Tuğba Özay’a katkılarından ve desteklerinden dolayı 
teşekkür plaketini takdim etti. 



Hoş sohbetin ardından Manavgat 
aşığı olduğunu belirten Tuğba Özay, 
Manavgat’ta uzun yıllardan beridir 
yaşadığını dile getirerek, Başkan 
Şükrü Sözen’in hizmetlerinin ve 
projelerinin aşık olduğu kente artı 
değer kattığını ifade etti. Özay, “Doğayı 
ve yaşamı seven birisi olarak hep 
ifade ettiğim gibi hepimiz elimizden 
geldiği kadarıyla tüm canlılar için 
emek harcamamız gerektiğine 
inanıyorum. Manavgat’ta yaşayan 
birisi olarak sadece hayvanlarımızla 
ilgili çalışmalarla değil caretta 
caretta ve doğada ki çöp toplama 
kampanyalarıyla da destek vermeye 
çalışıyoruz. Allah’ın sessiz kullarına 
katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu 
bizlere. Başkanımız Sayın Şükrü 
Sözen’in de doğaya ve hayvanlara 
destek veren çalışmalar yaptığını 
biliyoruz ve takip ediyoruz. Kendisine 
hizmetlerinden ve projelerinden 
dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” 
dedi. Başkan Şükrü Sözen ise, 
“Sanatçımız Tuğba hanımın birçok 
insana örnek teşkil edecek bir şekilde 
hayvanlarımıza bağış yapmasından 
dolayı oldukça mutluyuz. Tuğba 
hanımın carettalarla ilgili duyarlılık 
gösterdiğini ve sokak hayvanlarına 
farkındalık yaratan projelere imza 
attığını biliyoruz. Desteklerinden 
ve katkılarından dolayı Manavgat 
halkımız ve tüm hayvan severler adına 
kendisine teşekkür ediyorum” dedi. 



\\ 

\\ 

CITYAKTÜEL

84

MURATPAŞA 
CAMİ 
MÜŞTEMİLATI 
TÖRENLE 
AÇILDI

Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, belediye tarafından 
yapımı gerçekleştirilen Antalya’nın 
merkez camisi Muratpaşa 
Camii’nin müştemilat açılış 
töreninde, hiçbir ayrım yapmadan 
kamusal olarak kullanılan her 
alana hizmet ettiklerini ve etmeye 
devam edeceklerini belirterek 
“İnsanlarımızın yanındayız” dedi. 

Muratpaşa Belediyesi’nin, Antalya’nın Osmanlı dönemi eserlerinden 
450 yıllık tarihe sahip Muratpaşa Camii avlusunda yapımını 
tamamladığı ve abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler, imam 
odasını kapsayan müştemilat düzenlenen törenle açıldı.

Cami avlusunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Uysal’la 
birlikte Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Antalya İl 
Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi 
Uysal’ın yanı sıra muhtarlar, belediye meclis üyeleri, CHP ve İYİ 
Parti’nin Muratpaşa ilçe başkanları katıldı. Cuma namazı öncesi 
gerçekleştirilen tören için camiye gelen vatandaşlar ise tek tek ateşi 
ölçülerek avluya alındı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, 
saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 
İnançlarımızın en güzel yaşandığı yer

Törende, Başkan Uysal, ilçeyle aynı adı taşıyan caminin müştemilatını 
yaparak Antalya’ya hizmet etme şansını kendilerine sağladığı için 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Müftülüğü’ne teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Başkan Uysal, konuşmasında;
“Bizim inanç sistemimiz salih amel yaklaşımına, temiz ve iyi davranış 
yaklaşımına dayanır. İyi davranış bütün insani iyilik ve güzellikleri 
kapsayan bir tariftir. Muratpaşa’mız bu anlamda iyi insanların 
yoğun yaşadığı, suç oranı kimsenin kimseye kötü söz söylemediği, 
bunların hem minimum oranda kaldığı, ilim irfan sahibi insanların 
çok olduğu, çok farklı inanç ve kültürden kişilerin hoşgörü içinde 

bir arada yaşayabildiği yani bizim inançlarımızın, sadece Türkiye’de 
değil dünyada, en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesidir. Çünkü 
Muratpaşa’mızda genel olarak kamusal hayatımız, son derece temiz, 
saygılı, intizamlı, siyaset üstü, insanlık temelinde kucaklayıcıdır. 
Zaten bizim inanç sistemiz de, iyi okursanız, buna dayanır.”

Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak, hiçbir ayrım yapmadan 
kamusal olarak kullanılan her alana hizmet ettiklerini ve etmeye 
devam edeceklerini aktaran Başkan Uysal, “Okullarımızda varız, 
ibadethanelerimizin tamamında varız, devlet kurumlarının 
hizmetlerini kolaylaştırmakta varız. İnsanlarımızın yanındayız” dedi. 
Başkan Uysal, tüm bunları yaparken kamusal adaleti, devlet adaletini 
dikkatten kaçırmayan ve bu hizmetleri Muratpaşalıların vergileriyle 
yerine getirdiklerini hiç unutmayan bir yaklaşıma sahip olduklarının 
altını çizdi. 

Sıfır müteahhitlik hizmeti
Muratpaşa Camii müştemilatının herhangi bir müteahhitlik hizmeti 
alınmadan belediye ekiplerince yapıldığını belirten Başkan Uysal, 
“Allah, sağlık ve sıhhat içinde hep beraber kullanmayı nasip etsin. 
Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” 
dedi. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi hep 
birlikte kesilerek abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler, imam 
odasını kapsayan müştemilat hizmete alındı.  



Tütüncü’den 
inşaat 
malzemecileri 
esnafına tapu

Kepez Belediyesi, İnşaat 
Malzemecileri Toplu İşyeri 
Yapı Kooperatifi’nin, Kirişçiler 
Mahallesi’nde yapacağı toplu 
işyerinin, plandan sonra imar 
parselasyonunu da tamamladı. 
Toplu işyerindeki 188 dükkân 
sahibi, 18.madde imar 
uygulamasının tescil edilmesinin 
ardından imar tapularını aldı.

Kepez Belediyesi'nin mülkiyet ve imar desteği ile ilçedeki 
esnaf kooperatifleri, uzun yıllar hayalini kurdukları yeni 
toplu işyerlerine kavuşuyor. 

Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler esnafından sonra inşaat 
malzemecilerinin de yeni toplu işyeri hayali gerçek oluyor. 
Kepez Belediyesi, İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi’nin, Kirişçiler bölgesine yapacağı toplu işyerinin 
imar planından sonra parselasyon çalışması da tamamlandı. 
Bu uygulamanın, Tapu Müdürlüğü’nde tescil edilmesinden 
sonra toplu işyerindeki dükkân sahipleri, imar tapularını 
alabilir hale geldi. 
 
Kepez Belediye Meclis salonunda düzenlenen törenle tapular, 
kooperatif yönetimine verildi.
 
Tapu tamam, inşaat başlıyor…
Kooperatif yönetiminin, inşaat malzemecileri esnafının 
ve belediye bürokratlarının katıldığı törende bir 
konuşma yapan Başkan Tütüncü, “Uzunca, meşakkatli bir 
çabadan sonra İnşaat Malzemecileri Sitesi, yeni yeri için 
tapularına kavuşuyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. 
İmar planlamalarında, imar uygulamasında her konuda 
esnafımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam 
edeceğiz. 18. madde imar uygulamanın, Tapu Müdürlüğü’nde 
tescil edilmesinden sonra toplu işyerindeki dükkân 
sahiplerimize, imar tapularını verebilir hale geldik. İmar 
tapularının alınmasıyla birlikte kooperatif tarafından toplu 
işyerinin inşasına başlanılabilecek.” açıklamasını yaptı. 

Tütüncü, konuşmasının ardından yeni toplu işyerinde 
dükkânı olan 3 esnafa temsili olarak, imar tapularını verdi. 
 
İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı 
Şerafettin Şimşek de yeni toplu işyerinin yapılmasına verdiği 
desteklerden dolayı Tütüncü’ye ve belediye bürokratlarına 
teşekkür etti.
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CEMİL MERİÇ 
KİTAPLIĞI’NA 
ÖRNEK 
KAMPANYA

Kepez Belediyesi, Antalya 
Bilim Üniversitesi Antalya 
Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler 
ve Kitapçılar Esnaf Odası, 
Hukuki Araştırmalar Derneği 
Antalya Şubesi arasında 
Cemil Meriç Kitaplığı İşbirliği 
Protokolü imzalandı. Cemil 
Meriç Müze Kitaplığı içinde 
internet üzerinden kitap bağış 
kampanyası da başlatıldı. 

Kepez Belediyesi, Eski Dokuma Fabrikasına 
enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo 
binasını restore ederek, ünlü yazar, çevirmen 
ve düşünür Cemil Meriç’in adını verdiği, müze 
kütüphane için işbirliği masasına oturdu. Antalya 
Bilim Üniversitesi, Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler 
ve Kitapçılar Esnaf Odası, Hukuki Araştırmalar 
Derneği Antalya Şubesi arasında imzalanan 
protokolle, çok özel koleksiyonlardan oluşacak, 
kitap açısından zengin bir kütüphane Antalya’ya 
kazandırılacak. Protokol töreninde konuşan 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,   önemli 
bir işbirliğini, önemli bir projeyi tanıtmaktan 
ve yeni bir kampanyayı başlatmaktan dolayı 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kepez Belediyesi, 
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Fotoğrafçılar 
Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası, 
Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi 
arasında Cemil Meriç Kitaplığı İşbirliği 
Protokolü imzalandı. İmzanın ardından Hukuki 
Araştırmalar Derneği Başkanı Av. Osman Zeki 
Özcan ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Hamza Kandur, Antalya Fotoğrafçılar 
Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Bayrak tarafından Cemil Meriç 
Kitaplığına ilk kitap bağışı yapıldı. 

İmzalanan Protokol çerçevesinde, işbirlikçiler 
Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap bağışında 
bulunacak, kitap bağışlamak isteyenler ile 
Kepez Belediyesi arasında bağlantı kurulmasını 
sağlayacak.



Abay 
Kunanbayoğlu 
adı Muratpaşa’da 
yaşayacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, doğumunun 175’inci yıl 
dönümü dolayısıyla Kazakistan’ın 
önemli düşün insanlarından 
Abay Kunanbayoğlu adının ilçede 
bir parka verilmesi dolayısıyla 
gerçekleşen törende “Bizim akraba 
topluluklarımızla bağlarımızın 
güçlenmesi, aynı zamanda 
insanlığa, dünya barışına büyük 
katkılar sağlayacak birliktelik 
bilincini Muratpaşa’mızda yaşatıyor, 
odaklıyor” dedi. 

Antalya’da, doğumunun 175’inci yıl dönümünde Kazak şair, besteci ve filozof 
Abay Kunanbayoğlu’nun adının parka verilmesi ve Kunanbayoğlu rölyefinin 
açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Çağlayan Mahallesi’nde Muratpaşa 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliği yaptığı törene Kazakistan Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fırat Purtaş’la birlikte Kazakistan – Avrasya 
Devletler Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Rafet 
Zeybek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve belediye meclis üyeleri katıldı. 

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada Muratpaşa’nın büyük bir barış, kardeşlik, 
dostluk merkezi olduğunu belirterek, “Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Akdeniz’de, 
Uzak Asya’da, Avrupa’da bizimle dost olmak isteyen, dostça ilişkilerimiz 
bulunan bütün ülkeler, halklar ve topluluklar için çok kıymetli köşelerimizi 
ayırıyoruz” dedi. 

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Abay Kunanbayoğlu 
Parkı’nın açılışının Türk kültürü ve medeniyeti adına çok önemli etkinlik 
olduğunu belirtti. Böylesi önemli bir etkinlikte bir ve beraber olmanın kıvancı 
içinde olduklarını dile getiren Saparbekuly, “Bu etkinlik, sadece Ulu Bozkır 
Abay Kunanbayoğlu’nu tanıtmakla sınırlı kalmayıp ölümsüz ve eşsiz manevi 
değerlerimizin yeniden canlanmasını, birlik ve beraberliğimize yeni renkler 
katılmasını, uzun ve şanlı tarihimizin yeniden yaşatılması anlamına da 
gelmektedir” diye konuştu.
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TURSAB'tan ATSO ZİYARETİ 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve 
heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) 
ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
görüşmede ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atılgan da yer aldı.

Sektörel konuların ve işbirliği imkanlarının 
konuşulduğu görüşmede seyahat acentelerinin 
pandemi döneminde yaşadığı olumsuzluklar öne 
çıktı. Sektörün yaşadığı zorluklar hakkında yakından 
bilgisi olduğunu ifade eden ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin, “Sektörün yaşadığı sıkıntıları 
pandeminin başladığı ilk günden bu yana dile 
getiriyoruz” dedi. 

Türkiye’nin en önemli turizm merkezinin Antalya 
olduğunu ve pandemiden en çok etkilenen sektörün 
de turizm olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, 
verilen desteklerin sektörlere ve il bazında özel 
olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Şehirlere ve sektörlere özel destekler 
sağlanmalı”

Pandemi döneminde özellikle turizm acentelerinin 
büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Başkan Davut 
Çetin, “Bu süreçte ilk günden itibaren hava yolu 
taşımacılığı yapan firmalara ve seyahat acentelerine 
özel destekler sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. 
Büyük ölçekli acentelerimizin yanı sıra KOBİ 
sayılacak seyahat acentelerimizin de verilecek 
düşük faizli kredi ya da hibeler ile desteklenmesi 
gerekmekte” şeklinde konuştu. 

Verilecek desteklerin acentelerin getirdiği döviz ya 
da turist sayısına göre sağlanabileceğini de ifade 
eden Davut Çetin, “Antalya’da turizm zarar gördüğü 
zaman kentteki sektörlerin tamamını etkiliyor. 
Turizm sektöründe yaşanan bir olumsuzluk bütün 
sektörlere yansımakta. Zor bir süreçten geçiyoruz. 
Bu süreci hep birlikte ayakta kalarak atlatacağız” 
dedi.

“Zenginleşmek için değil hayatta kalmak 
için destek istiyoruz” 

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Antalya’nın 
Türkiye’de turizmin en önemli merkezi olduğunu 
ifade etti. Seyahat acentelerinin turizm sektörü 
içerisindeki en önemli yapılardan biri olduğunu da 
vurgulayan Bağlıkaya, “2021 ve daha sonrasında 
turizm hem ülkemizin döviz getirisini sağlayıp hem 
de cari açığımızı kapatmak için önemli bir yapı 
taşı olacaksa seyahat acentelerimizin muhakkak 
korunması ve ayakta tutulması gerekiyor. Sektör için 
bugün seyahat acentelerinin zarar görmesi esnaftan, 
restorancıya, otelciden, müzelere kadar turizmden 
yararlanan her işletmeye zarar verecektir” şeklinde 
konuştu. 



KORKOOP kadınları 
harikalar yaratıyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma 
hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınları 
birbirinden lezzetli doğal gıda üretimleriyle 
harikalar yaratıyor. KORKOOP kadınları, 
Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı 
merkezde ürettikleri tarhanadan, salçaya, 
kuru gıdadan, sirkeye kışlık üretimlerini 
tüketiciye ulaştırıyor, aile bütçelerine katkı 
sağlıyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma 
hedefiyle hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek 
amacıyla hayata geçirdiği ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi 
meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Korkuteli 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KORKOOP üyesi kadınlar, hem üreterek 
gelir elde ediyor hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturuyor. 

Üretimde sınır tanımıyorlar
Başkan Böcek, geçtiğimiz Temmuz ayında kadınların siyez buğdayı 
hasatlarına katılarak, heyecanlarına ortak olmuştu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin omuz vermesiyle üretimde sınır tanımayan KORKOOP’lu 
kadınların büyük özenle yaptığı yöresel ürünlerin lezzetine doyum 
olmuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin KORKOOP’un gıda ürünlerini hijyen 
koşullarına uygun ve denetimli bir noktadan yapabilmesi için kiraladığı 
merkezde üretimlerini sürdüren kadınlar yöresel lezzetleri tüketiciyle 
buluşturuyor. 

Kışlık ürünler yapıyorlar
KORKOOP üyeleri üretim merkezinde bugünlerde kışlık gıdaların 
üretimini gerçekleştiriyor. Kadınlar, Korkuteli’nin lezzetli tarhanasından, 
salçaya, turşudan reçele, pekmezden kurutulmuş meyveye, sirkeden nar 
ekşisine, bulgurdan erişteye kadar birçok ürünü el emeğiyle titizlikle 
hazırlıyor. Hazırlanan ürünler kent merkezinde yer alan satış noktası 
ve internet sitelerinden alınan siparişlerle tüketicinin sofrasına geliyor. 
Lezzetli ve sağlıklı ürünler büyük ilgi görüyor.

''Başkan Böcek bizim elimizden tuttu''
KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş, üretim merkezini kendilerine 
kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e 
katkı ve desteği için teşekkür etti. Başkan Böcek’in Korkuteli 
ilçesi ziyaretinde ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni 
KORKOOP ile birlikte yürüteceklerini açıklamasıyla hayatlarının 
değişmeye başladığını belirten Kocabaş, “Muhittin Başkanım 
bizim elimizden tuttu. Herhangi bir sermayemiz yoktu. Bir 
yıl içinde biz bu aşamaya çok zor gelirdik. Sıfırdan başladık. 
Büyükşehir Belediyemiz elinden gelen bütün desteği sağlıyor” 
dedi. 
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek’in okulun ilk günü için çocuklara verdiği 
meyve sözü yerine getirildi. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi 
ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine meyve ikram etti.

Sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste 
ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.’ 
paylaşımı yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, sözünü tuttu. Tütüncü’nün talimatıyla ilk 
teneffüs zilinde Kepez’in 120 okulunda, 17 bin 258 
öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek 
ikramı yapıldı.

İlk teneffüste 
öğrencilerin meyvesi 
Büyükşehir’den 

Kepez’den 17 bin 258 
öğrenciye portakal suyu 

Mart ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Çocuklar okula 
döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsünü 40 dakika yapacağız” 
paylaşımı üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek de öğrencilere meyve sözü vermişti. Pandemi nedeniyle Mart 
ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde 
kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflar için 21 Eylül'de açtı. 
Büyükşehir Belediyesi de ilk ders zilinin çaldığı gün Başkan Muhittin 
Böcek’in sözünü yerine getirerek, kent merkezindeki 491 okulda 
ilkokul ve ana sınıflarına elma ve muz ikramında bulunuldu. 
Meyve dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel 
Tuncer de katıldı. Hijyen koşullarda tek tek paketlenen meyveler 
ilk teneffüslerinde öğrencilere Başkan Böcek’in, “Yeni eğitim ve 
öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca 
meyve tüketmeli unutmayın. Sevgilerimle” mesajı ile ikram edildi. 
Öğrenciler, meyveleri afiyetle yedi. Büyükşehir Belediyesi, meyvenin 
yanı sıra öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirdi. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un, ‘öğrencilere 40 dakika teneffüs’ paylaşımına kayıtsız 
kalmayarak, sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste ilçemizin tüm 
okullarına portakallar bizden.’ paylaşımı yapmıştı. Okul öncesi eğitim 
kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ders zilinin çalması üzerine 
Başkan Tütüncü, 19 Mart’ta öğrencilere verdiği sözü unutmadı. Başkan 
Tütüncü’nün talimatıyla  120 okulda,  17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı 
portakal suyu ve meyveli kek dağıtımı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü’de, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve Kepez İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüdai Vural ile beraber Şerife Tufan İlkokulu’ndaki 
çocukların hem ilk ders zili heyecanına ortak oldu, hem de verdiği 
portakal sözünü yerine getirdi. Tek tek her sınıfa giren heyet, sohbet 
ettikleri öğrencilere portakal suyu ve kek ikramında bulundu. Pandemi 
tedbirleri nedeniyle portakal suyu ve kek dağıtımları eldiven, maske ve 
sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapıldı. 



Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında okullara ve 
öğrencilere desteğini sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç 
sahibi 125 öğrencinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılayarak 
ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletti. 

Ayanoğlu Mahallesi’nde sokakta bisiklet süren çocuklarla sohbet 
eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni tip koronavirüs 
salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafeyi 
korumaları ve ellerini de bol bol yıkamaları konusunda uyarılarda 
bulundu.

Konyaaltı Belediyesi’nden 
öğrencilere kırtasiye yardımı

Tütüncü’den çocuklara 
maske ve mesafe uyarısı

Evde bakım, gıda, eşya ve kıyafet gibi yardımlarıyla sosyal 
belediyeciliğin Antalya’da öncüsü olan Konyaaltı Belediyesi, yeni 
eğitim-öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. 
Yeni eğitim yılının ilk günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerine 6 bin maske ve hijyen kiti dağıtan Konyaaltı Belediyesi, 
eğitime olan desteğini kırtasiye yardımlarıyla sürdürüyor. İlçe 
genelinde 15 farklı mahallede muhtarlar işbirliğiyle belirlenen ihtiyaç 
sahibi 125 ilkokul öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ayanoğlu Mahalle Muhtarı 
Tevrat Akgöz’ü ziyaret etti. Mahalleye yapılan ve yapılacak olan 
yatırımların konuşulduğu ziyaret sırasında Başkan Tütüncü, 
muhtarın doğum gününü de kutladı. Muhtarlık çıkışı sokakta 
bisiklet süren çocukların yanına giden Başkan Tütüncü, “ Çocuklar 
nasılsınız?” diye sordu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Tütüncü, tüm 
dünyanın büyük bir mücadele verdiği koronavirüs salgınına karşı 
alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. 
Çocuklardan güzel ve olumlu cevaplar alan Tütüncü, “Pandemi 
sürecinde sakın derslerinizi ihmal etmeyin. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın uzaktan eğitimlerini takip edin. Bu zamanları iyi 
değerlendirin. Derslerinizi çalışın, oyun oynayın, ama en önemlisi bol 
bol kitap okuyun” öğütlerinde bulundu. Tütüncü, samimi sohbetin 
ardından, çocuklara satranç hediye etti. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılının 
ilk günü ilçe genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan 
6 bin öğrenciye, özel boyda maske ve hijyen kiti dağıttıklarını 
söyledi. Şimdi de muhtarlarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere, 
ilkokul çağındaki çocukları için kırtasiye yardımı yaptıklarını dile 
getiren Esen, “Toplam 125 öğrenciye dağıtılan kırtasiye yardım 
paketinin içerisinde çantadan deftere, kalemden silgiye kadar bir yıl 
boyunca kullanabilecekleri birçok eğitim araç gereci yer alıyor. Bu 
yardımların kurum ve kuruluşlar için esasında küçük ama o aileler 
için değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çocuklarımızın rahat 
ve güzel eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına koymaya ve yük 
almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Designmixer Marka Yaratıcısı ve Tasarımcısı
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güç birliği
Güçlü iş birlikleriyle kalite ve hizmet çıtasını yukarı 
taşıyan Kaleseramik, son olarak EDIDA ödüllü bir 
desen tasarım stüdyosu olan Designmixer ile güçlerini 
birleştirdi. 

TASARIM’da

Zeliha Özay YurdatapTijen Samuray
Kaleseramik Pazarlama Direktörü

Müşterilerine ürünleri kişiselleştirme 
noktasında alternatif çözümler sunan 
Kaleseramik, kendi ürün gruplarının 
yanında, farklı ürün grubu ve segment 
ihtiyaçlarına da yaptığı güçlü iş 
birlikleriyle çözüm sağlıyor. Daha önce 
Hansgrohe, Geberit, Karo İstanbul, Sonia 
Gedy, Masuma Ceramics, Homemade 
Aromaterapi gibi her biri alanında öne 
çıkan markalarla yaptığı iş birlikleri ile 
dikkat çeken Kaleseramik, bu kez de 
tasarım dünyasına yaratıcı, yenilikçi ve 
sıra dışı fikirlerle yeni bir soluk getiren 
Designmixer markasıyla iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında sipariş üzerine 
yapılacak özel ürünler ile tüketicilere 
yaşam alanlarında kişiselleştirilebilir 
estetik çözümler katmanın yanı sıra 
Kalesinterflex’in üstün boy ve geniş yüzey 
avantajını kullanılarak, 100x150cm, 
50x150cm, 50x100cm ve 100x100cm 
olmak üzere 4 farklı ölçüde tablolar 
üretilecek. Bu tabloların nakliye 
ve montaj dahil tüm süreçleri ise 
Kale’nin uzman kadrolarla donatılmış 
Premium Yetkili Servisleri tarafından 
gerçekleştirilecek. 



“Yaşadığımız mekanlara yeni anlamlar katmaya 
çalışıyoruz”
İki markanın tasarım çizgisine vurgu yapan Kaleseramik 
Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, iş birliğini, 
“Designmixer’in özgün desen tasarım kabiliyeti, ilgili 
teknolojilere hakimiyeti ve farklı malzemeler ile çalışmaya 
yatkınlığı ve sahip olduğumuz ortak tasarım dili bizleri bir 
araya getirdi” diyerek açıkladı. 

“Doğanın iyileştiren gücü mekânlarımıza yeni 
anlamlar kazandırıyor”
Yüzeylerin insan algısı üzerindeki güçlü etkisini sıra dışı 
mekanlar yaratmak için kurgulayan Designmixer markasının 
yaratıcısı ve tasarımcısı Tijen Samuray ise; “Başarılı 
markaların vizyonunu belirleyen estetik anlayışın ortak 
noktasının kullanıcıyı odak noktasına koyması, hayatımızı 
daha keyif alınır ve pratik hale getirebilecek ürünleri tercih 
etmemize olanak sağlıyor. Bizde bu işbirliği ile birlikte 
tasarım yolculuğumuzu, ortak fayda noktasında birleştirdik.  
Dünyanın ilk, Türkiye’nin ise en büyük ve en ince porselen 
seramiği Kalesinterflex ile çalışmak bizi çok heyecanlandırdı.” 
dedi.

Güçlü markaların ve ilham veren tasarımların adresi 
“Atölye Kale”
Kaleseramik, niş ürünlerini ise kadın emeğini ve üretimlerini 
desteklemek amacıyla kurduğu Atölye Kale platformu üzerinden 
satışa sunuyor.

Hedeflerinin bu önemli projeyi her geçen gün daha da 
geliştirmek ve zenginleştirmek olduğunu vurgulayan Yurdatap, 
“Biz kendimizi sadece üretici olarak görmüyoruz. Mekanlara 
dokunduğumuz gibi hayatlara, hatta geleceğimize de 
dokunuyoruz. Çünkü kendimizi büyük bir topluluğun parçası 
olarak görüyoruz. Bu platform da kadın emeğini güçlü bir şekilde 
desteklemenin yanında ekonomide öncü olan kadın girişimci 
sayısını da arttırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de yine bu projede 
Sevgili Tijen ve Designmixer gibi üreten güçlü kadınları ve 
markaları yanımıza aldık” şeklinde konuştu.

Designmixer birlikteliğinin son derece değerli olan bir yönü 
ise, platform üzerinden satın alınan her ürün kazancının yüzde 
10’unun kız öğrencilerin eğitimine katkı amacı ile Kaleseramik 
Vakfı’na bağışlanmasıdır. Proje, bugünün güçlü kadınlarının 
emeklerine hak ettiği değeri verirken, yarının güçlü kadınlarının 
da yetişmesine katkı sağlanıyor.
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Şehrin güncel stil kodlarını belirleyen Brunello Cucinelli, 2020 
Sonbahar Kış sezonunda çok yönlü ve zamansız tasarımlara imza 
atıyor.  

BRUNELLO CUCINELLI’DEN 
YENİ SEZONUNDA 
MASKULEN ÇİZGİLER 

Maksi paltolar, erkek giyiminden 
ilham alan gömlekler, geniş omuz 
ceketler, napa deri gömlekler, feminen 
etekler, ilhamını 90’ların ikonik 
formlarından alan binici pantolonları 
ve bol kesim bermudaların başrolde 
olduğu yeni nesil takımlar Brunello 
Cucinelli 2020 Sonbahar Kış 
Koleksiyonu’nun temel silüetlerini 
oluşturuyor. Koleksiyondaki alpaka 
ve deri gömlekler, balıkçı yaka elbise 
veya kazakların üzerine ceket olarak 
giyilirken, yün ve kaşmir versiyonları 
ise montların yerini alıyor. Trikolar, 
zarif metalik işlemeleri ve modern 
detaylarıyla tüm kombinlerle kolayca 
uyum sağlıyor.

Doğanın sonbahardaki renk paletiyle 
uyum içindeki koleksiyonda, zamansız 
beyazlar ve sıcak nüansa sahip açık 
ve orta bej tonları;  leylak rengi, mavi 
ve pembenin pastel tonlarının yanı 
sıra kış gardırobunun temel renkleri 
siyah ve tonlarıyla birleşiyor.  Siyah 
dokunuşlar, açık gri tonları, bronz, 
altın ve gümüşün zarif metalik ışıltısı 
ilezenginleşen tasarımlara İngiliz 
geleneğine uyan desenler ve nakış 
işlemeler eşlik ediyor.

Maskülen ve feminen stilleri ustaca 
harmanlayan Brunello Cucinelli 
2020 Sonbahar Kış Koleksiyonu, 
Brunello Cucinelli İstinyePark Butik, 
BEYMEN’ler ve www.beymen.com 
adresinde exclusive olarak moda 
tutkunlarıyla buluşuyor.



Türkiye’nin 
köklü spor 
kulübü Beşiktaş 
JK, tasarıma 
yön veren 
lider ve öncü 
markalardan 
NetWork ile 
resmi giyim 
sponsorluğu 
anlaşması 
imzaladı.

BEŞİKTAŞ JK FUTBOL TAKIMI 
YİNE ÇOK ŞIK OLACAK!

Türkiye hazır giyim sektörünün lider 
ve öncü markası NetWork, Beşiktaş 
JK ile resmi giyim sponsorluğu 
anlaşması imzaladı. 2023 sezonuna 
kadar sürecek iş birliği çerçevesinde 
Beşiktaş JK Erkek Futbol Takımı’nın 
katılacağı yurt içi, yurt dışı ve tüm 
özel müsabakalarda oyuncular ile 
teknik heyet, NetWork’ün Beşiktaş 
JK için özel olarak tasarladığı 
koleksiyondan giyinecek. Dinamik 
ve aktif bir stili yansıtan 13 parçalık 
BJK - NetWork koleksiyonunda 
yenilikçi formlar NetWork kalitesi 
ve işçiliği ile buluştu. BJK için 
yüksek teknolojiyle donatılmış 
malzemelere yer veren NetWork, 
tüm koleksiyonda, Beşiktaş’ın forma 
renkleri siyah ve beyaz kullanıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında 
koleksiyon ürünleriyle yapılan 
fotoğraf çekimlerinde takım 
oyuncularından Atiba Hutchinson, 
Oğuzhan Özyakup ve Welinton 
Souza Silva yer aldı.
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KIŞA HAZIRLIKLAR 
BAŞLASIN!

Ekim ayıyla birlikte Sonbahar’ı da 
ortalayıp yavaş yavaş kışa girmeye 
hazırlanırken, sadece mutfaklarda 

değil elbet hazırlıklar. Yaz 
indirimlerinin de sonu gelmişken 
artık adım adım kış alışverişlerine 

de başlamak lazım değil mi?

O halde, önerilerimize göz atmaya 
ne dersiniz?

 ARİS 
 Bager kolye 

  8.014 TL 

 ARİS 
 Baget küpe 
  11.293 TL 

 ARİS 
 Baget yüzük 

  4.120 TL 

 ARİS 
 Baget yüzük 

  13.720 TL 

 HUGO BOSS 
 Saat 

  3.680 TL 

 ARMANI EXCHANGE 
 Saat 

  2.085 TL 

 HEMINGTON 
 Ceket 

  1.699 TL 

 HEMINGTON 
 Triko 

  749 TL 

 HEMINGTON 
 Triko 

  599 TL 

 HEMINGTON 
 Triko 

  679 TL 

 HEMINGTON 
 Yelek 

  1.799 TL 

 NINE WEST 
 Bot 

  549 TL 

 NINE WEST 
 Bot 

  699 TL 

 NINE WEST 
 Bot 

  399 TL 

 SO CHIC 
 360 TL 

 SO CHIC 
 289 TL 

 SO CHIC 
 339 TL 

 SO CHIC 
 1.979 TL 



 HUGO BOSS 
 Saat 

  3.680 TL 

 NORTH FACE/ÇOCUK 
 Tişört 

  259 TL 

 NORTH FACE/ÇOCUK 
 Mont 

  1.769 TL 

 NORTH FACE/ÇOCUK 
 Eşofman takım 

  479 TL 

 SEPHORA X STABILO 
 Eyeliner 
  64,90 TL 

 SEPHORA 
 Ruj 

  64,90 TL 

 NORTH FACE 
 Kamp çantası 

  839 TL 

 NORTH FACE 
 Kadın sırt çantası 

  669 TL 

 SHISEIDO 
 Fondöten 

 410 TL 

 SHISEIDO 
 Siyah maskara

 No:01   
 250 TL 

 SHISEIDO 
 Far paleti   

 320 TL 

 SHISEIDO 
 2si1 arada dudak bazı ve 

kontür kalemi 
 No:03 
 220 TL 

 SHISEIDO 
 Krem allık 

 340 TL 

SINOZ 
 Leke Kremi PSF Fiyatı: 139 TL 

  %10 C Vitamini Serum PSF Fiyatı: 159 TL 
 Göz Çevresi Kremi PSF Fiyatı: 99 TL 
 Yüz Temizleme Jeli PSF Fiyatı: 29 TL 

 Arındırıcı Kil Maskesi PSF Fiyatı: 109 TL 
 Arındırıcı Tonik PSF Fiyatı: 39 TL 

 SHISEIDO 
 Kalıcı nemlendirici ruj 

  No:208 
 245 TL 



OPERADA DÜNYA ŞARKILARI 
YANKILANACAK

AŞT
Pulitzer ödüllü ‘Kadife Çiçekleri’ni 
Antalyalılarla buluşturacak

“ŞİMDİNİN PEŞİNDE” 
sergisini sanal turla 
keşfedin

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) 
Pulitzer Ödüllü Kadife Çiçekleri oyunu ile Ekim ayında perdelerini 
açmaya hazırlanıyor. Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 
1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran 
Kadife Çiçekleri yeni sezonda AŞT tarafından sahnelenecek. 
Yönetmenliğini Şebnem Sönmez’in yaptığı oyunda sadece kadın 
oyuncular sahne alıyor. 

İstanbul Modern dijital platformlarda sürekli 
güncellediği içeriklerine bir yenisini daha ekledi. 
2018-2020 yılları arasında müzenin Beyoğlu’ndaki 
geçici mekânında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon 
sergisi “Şimdinin Peşinde” sanal turda izleyiciyle 
buluşuyor.

Antalya Devlet Opera ve 
Balesi, 03 Ekim Cumartesi 
günü saat: 20.00’da Haşim 
İşcan Kültür Merkezi’nde 
“Dünya Şarkıları” 
konserini sanatseverler 
ile buluşturacak. Ankara 
Devlet Opera ve Balesi 
sanatçıları soprano Feryal 
Türkoğlu, mezzo-soprano 
Ferda Yetişer ve piyanist 
Melahat İsmailova’nın sahne alacağı konser, Covid-19 pandemisi ile 
mücadele kapsamında belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına 
uygun hale getirilen oturma düzeni ve sanatçı dizilimi ile güvenli bir 
ortamda gerçekleştirilecek. İspanyol, Fransız, İtalyan, Rus, Azeri ve 
Türkçe eserlerin seslendirileceği konserde sanatseverler, yaşadığımız 
zorlu süreçte müzik eşliğinde dünyayı gezme fırsatı bulacaklar.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon hazırlıklarını aralıksız 
sürdürüyor. AŞT, Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında 
kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri 
adlı oyunu Ekim ayında Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 
Atatürk Kültür Merkezi’nde provaları devam eden Kadife Çiçeklerinin 
yönetmen koltuğunda ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem 
Sönmez oturuyor. Kadın hareketlerinin başladığı yıllarda yazılan 
“Kadife Çiçekleri”, birbirinden farklı dört kadının hayata tutunma 
serüvenini anlatan bir kadın oyunu.

“Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisi günümüz dünyasında 
insanlık hallerine odaklanıyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi 
benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda 
irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. 

Birbiriyle kesişen ve ilişkiye geçen çeşitli tematik duraklarla 
örülen sergideki yapıtlar aracılığıyla kimlik, beden, toplumsal 
cinsiyet politikaları, yapım ve yıkım süreçleri, doğa ve insan ilişkisi 
irdeleniyor. 

Farklı coğrafyalardan 33 sanatçı
33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan 
42 yapıtı, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerini 
konu ediyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern’in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy, 
Deniz Pehlivaner ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergide çalışmaları yer 
alan sanatçılar şöyle sıralanıyor:
Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter 
Anders, Mehtap Baydu, Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner 
Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, İpek Duben, Olafur Eliasson, 
İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin 
Koçan, Azade Köker, Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op 
de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Necla Rüzgar, 
Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, 
Nil Yalter, Jérôme Zonder.

Sanal tur linki:
https://www.istanbulmodern.org/tr/dijital-uye-platformu/
simdinin-pesinde-sanal-tur_2528.html

ANTALYA OPERA VE BALESİ EKİM AYI PROGRAMI
Konser DÜNYA ŞARKILARI, 03.10.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan 
Kültür Merkezi Konser PİYANOLU RUS BESTECİLERİ KONSERİ, 
08.10.2020 – 20.00 Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi
Müzikal MEMLEKETİM, 10.10.2020 – 14.00 Antalya Haşim İşçan 
Kültür Merkezi
Konser OPERA MÜZEDE, 13.10.2020 – 19.00 Antalya Müzesi
Konser NEFESLİ SERENATLAR, 17.10.2020 – 20.00 Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi 
Konser ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ, 20.10.2020 – 20.00 Antalya 
Haşim İşçan Kültür Merkezi
Konser BEETHOVEN AKŞAMI, 24.10.2020 – 20.00 Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
Konser CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ 29.10.2020 – 14.00 
Antalya Haşim İşçan Kültür Merkezi 
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