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Bitsin diye gün saydığımız 2020’nin de sonuna 
geldik… Maalesef eksilerek, üzüntülerle, endişelerle, 
şaşkınlıklarla, şaşırdıklarımıza da alışarak geldik 
üstelik. Pandemi, sel baskını, kum fırtınası, deprem, 
savaşlar, terör derken, belki de büyük kısmını unutmak 
istediğimiz fakat asla da unutamayacağımız bir yıldı… 
Dileklerimiz, bu yılla birlikte yaşanılan ve sürüncemede 
kalan tüm sıkıntılar da bitsin, insanoğlu yaşadıklarından 
bir ders çıkartarak hem birbirine, hem doğaya saygıyla 
kalan ömrünü sürdürsün yörüngesinde… Bu bağlamda, 
siz değerli okuyucularımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı, 
sevdiklerinize korkmadan sarılabildiğiniz yıllar diliyorum.
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Evet, bu duygularla, her zamanki yılbaşı coşkusundan biraz uzak ama yine umut dolu, inanç 
dolu ve kararlı bir şekilde hazırladık yeni sayımızı. Amacımız; her zaman olduğu gibi sizlere bu 
ay da keyifli saatler geçirtmek, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olan bitenlerden haberdar 
etmek, yol göstermek oldu… Umarım başarabilmişizdir.

Gelelim sayfalarımıza…

Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzün konuğu; birçok sivil toplum örgütü üyelikleriyle toplum 
ve sosyal yaşama katkılarıyla tanınan ve konusunda tecrübesine çok güvenilen bir göz doktoru 
Op. Dr. Halil İbrahim Kaya oldu... Kendisi Güldal Siğinç’in sorularını içtenlikle cevaplarken, 
Covit 19 pandemi sürecinin göz sağlığına yansımalarını da değerlendirdi. 

Yılbaşı – Özel bölümümüzde, aylardır hiç değişmeyen bir birincil gündemimiz salgından dolayı 
büyük çoğunluk olarak evlerimizde geçireceğimiz yılbaşı gecesi öncesi, “Salgın olmasaydı, 
(özgürce, dilediğimizce yaşıyor olsaydık, tıpkı eski günlerdeki gibi) bu yılbaşında nerede, 
kimlerle olmak isterdik? 2021’i nasıl karşılamak isterdik?”sorularına cevap aradık.

Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, kendisine ait “Bir Şehrin 
Sanat Anatomisi” bölümünde bu ay da; “Antalya’da Galeriler- Kurumlar- Kolektifler 2” başlığı 
altında Kaleiçi Sanat Evi’ne dair tanıklıklara yer vermeye devam etti.  

Bu ay, yılbaşı dolayısıyla, moda ve alışveriş sayfalarımızı daha öne alarak, sizlere sevdikleriniz 
için almayı düşündüğünüz hediye seçenekleri konusunda yardımcı olaya çalıştık.

“Portre” bölümümüzün konukları; ‘Doğum Hazırlık Eğitmeni’ Ayşe Betül Balcı ile Doğum ve 
Bebek Fotoğrafçısı Burcu Tuzluoğlu oldu… Güçlerini birleştirerek ortak ve başarılı işlere imza 
atan ikiliyle gerçekleştirdiğimiz küçük söyleşilerin doğum hazırlığında olan anne adayları için 
faydalı olacağı inancındayız.

Özbekistan Havayolları’nın Türkiye’deki resmi ve yetkili bilet satış ve rezervasyon operatörü 
olan Asia Luxe Travel Türkiye’nin Genel Müdürü Bayram İsmail de bu ay dergimizin konukları 
arasında yer aldı. 

İnşaat sektörünün bilinen ve güvenilen isimlerinden Sanax İnşaat’ın genç ve başarılı 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan inşaat, gayrimenkul ve emlak sektörlerine dair 
sorularımızı cevapladı…

Kültür Sanat bölümümüzde yazarımız Gül Yasa, yaratıcılık ve yaratıcı sanatçı üzerine 
paylaşımlarda bulundu.

Bunların dışında, yine her ay olduğu gibi kıymetli yazarlarımız; Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı koroner bypass sonrası cinsel performans artırıcı ilaçların 
kullanımı hakkındaki yazısı, Dr. Tolga Temel yılsonu dolayısıyla pandemi değerlendirmeleri 
ve sağlıklı yaşam için on adımda yapılacakları özetlediği yazısı, ZİÇEV Antalya Şubesi Yön. Kur. 
Bşk. Aylin Ayaz Yılmaz son olarak izlediği ve çok beğendiği 4 diziden ile ilgili 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 kıymetli yerlerini 
aldılar… 

Kendilerine sizlerin de huzurlarınızda katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, daha 
nice yıllar bir arada olmamız temennisiyle, mutlu yıllar geçirmelerini diliyorum. 

Elbette sizlere de tekrar “İYİ SENELER” diyor ve yeni sayımızla baş başa bırakıyorum…
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YENİ YIL KOKUSU HER 
YERDE!

Yeni Yıl Ruhu Işıltısı

Koku uzmanlığı ile tüm 
sene boyunca benzersiz 
koleksiyonlar hazırlayan 
Atelier Rebul; yeni 
yılın tüm heyecanını, 
mutluluğunu, sıcaklığını 
ve yeni dileklerini 
yansıtan özel setleri ve 
koleksiyonları karşımıza 
çıkarmaya devam ediyor. 
Senenin sadece iki ayı, 
sınırlı sayıda üretilen 
ikonik yılbaşı kokusu Apple 
& Cinnamon ve sağlık, 
mutluluk, aşk enerjisi için 
birebir Palo Santo Wish Kit, 
sizinle ve sevdiklerinizle 
buluşmaya hazır. 

Yeni yıl yeni 
umutlar... Taze bir 
başlangıç yapmaya 
çok az kaldı! 2021’in 
tüm heyecanı ve 
ışıltısına Atasay’ın 
dikkat çeken 
tasarımlarıyla hazır 
olun!

YILBAŞI 
İHTİŞAMINA 
ALTIN VURUŞ

Halı koleksiyonlarında kullandığı renk ve desenleri ile ihtişam ve zarafeti bir araya getiren 
Artemis Halı, yeni yılın ruhunu gold rengi tasarımları ile yaşam alanlarına taşıyor. Evinizde 
trendleri yaratacağınız goldrengi halılar, kalitesi ile olduğu kadar desenleri ile farklı bir 
imza atan Artemis Halı’da...

Modernden klasiğe farklı tasarımlarında gold rengi harmanlayan 
Artemis Halı, el halısı dokusunda, ipeksi yumuşak tuşeli, özel parlak 
akrilik iplik kullanıyor. Tasarımından üretimine kadar çok özel 
malzemelerin kullanıldığı Artemis Halı Koleksiyonları, Türkiye geneli ve 
yurtdışı piyasalarında satışa sunuluyor.

Ürünlerinde son teknoloji dokuma tekniğiyle ve dokuma sonrasında özel 
bir işlemden geçirilmesiyle halıdaki tozlanmayı yüzde 74›e varan oranla 
azaltan Artemis Halı ürünlerini artık online olarak artemishali.com.
tr’de de satışa sunuluyor. Siz de gold rengin ihtişamlı lüks görünümü ile 
ayrıcalıklı bir atmosfer yaratmak isterseniz Artemis Halı’ya bakmadan 
karar vermeyin.

En çok ihtiyacımız olan aşk, sağlık ve mutluluk enerjisini evrene 
yaymaya hazır mısınız? Atelier Rebul Palo Santo Wish Kit ile negatif 
enerjileri temizleyecek, ruhunuzu iyileştirecek ve iyi şans getirecek, 
yeni yılda yeni enerjileri evrene yayacaksınız. 

İyileştirici ve arındırıcı etkisi olduğuna inanılan Güney Amerika 
sahillerine özgü Pala Santo ağacının limon ve çam karışımı özel 
kokusu, sizi ve sevdiklerinizi mistik bir yolculuğa davet ediyor. 
Kalbinde yaşam çiçeğini taşıyan, başlangıçların temsilcisi yeni ay 
formundaki dekoratif tütsülük ve tütsü çubuklarıyla karşımıza çıkan 
Palo Santo Seti, en anlamlı yeni yıl hediye seçenekleri arasında ilk 
sıralarda yerini alıyor. 

Tarçının baharatlı kokusunun elmanın tazeliği ile buluştuğu sıcacık 
bir atmosferde yeni yıl dileğinizi dilemek ister misiniz? Bu sıcacık 
notalar, Atelier Rebul ev parfüm koleksiyonu Apple & Cinnamon 
ile sizin ve sevdiklerinizin evinde! Kişiye özel, unutulmaz bir 
hediye arayışında olanların ilk tercihi olan mum ve çubuklu oda 
parfümünden oluşan bu özel koleksiyonu, sevdiklerinizin baş harfini 
taşıyan, kişiselleştirilmiş hediye kutularında armağan edebilirsiniz.

Atasay ile yeni yıl ruhuna bürünmenin tam zamanı. Eşsiz kar 
tanelerinden, gökyüzünün en parlak yıldızlarından ilham alınarak 
hazırlanan tasarımlar; çam ağacı, ev ve şans getirdiğine inanılan 
nal figürlü tasarımlar, ‘health’ yazılı kolyeler yeni yılda favoriniz 
olmaya aday. Özgüveni yüksek ve trend zincir tasarımlar klasikten 
vazgeçemeyen moda tutkunları için yine ilk sırada olacak. Doğadan 
ilham alınarak tasarlanan şifa temalı ‘chakra’ yüzükler ise özellikle 
ruhunuza iyi gelecek tasarımlar arasında.

İster kendinize ister sevdiklerinize göz kamaştıran yeni yıl hediyeleri 
alabileceğiniz Atasay’ın yeni yıl koleksiyonu hem kadın hem de 
erkekler için farklı alternatifler sunuyor. Göz alıcı tasarımları 
keşfetmek için Atasay mağazalarını ve Atasay.com’u ziyaret etmeyi 
unutmayın.



Yeni yıla tatlı bir geri sayımYILBAŞI SOFRALARI GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR

Artizan çikolata çeşitleriyle Vakko Chocolate, Aralık ayı takvimli 
özel kutu çikolatası Vakko Chocolate Calender ile yeni yıl 
coşkusunu bir gün değil, ayın tüm günlerine taşıyor.

Bu yıl eskisi gibi 
kalabalık sofralar 
kurulamasa da, 
çekirdek aile arasında 
keyifli bir yemek 
eşliğinde yeni yıl 
sevincini paylaşmayı 
kim istemez? Tıpkı 
eski kalabalık 
günlerimizdeki 
gibi şıklığıyla göz 
kamaştıran yılbaşı 
sofraları için heyecan 
dolu hazırlıklar 
başlıyor.

Senso Kozmetik’in ikinci 
kuşak temsilcileri Gözde 
Yorgun ve Görkem Yorgun’un 
sokak grafiti sanatından 
ilham alarak yarattığı 
kişisel erkek bakım markası 
Marmara Barber; bakımına 
özen gösteren stil sahibi 
erkekler için birbirinden farklı 
hediye seçenekleri sunuyor.

YENİ YILDA 
SEVDİKLERİNİZ 
İÇİN ŞIK 
HEDİYE 
SEÇENEKLERİ 

Her yıl sevdiklerine aynı hediyeyi almaktan sıkılanlar ya da ne 
alacağına bir türlü karar veremeyenler; doğadan gelen eşsiz, natürel 
ve kaliteli bileşenlerden oluşan Marmara Barber’ın Kolonya, Parfüm, 
AfterShave ve Tıraş Jeli ürünlerinden biri ile sevdiklerinizin gönlünü 
fethedebilirsiniz.

Marmara Barber ürünleri; www.marmarabarber.com, trendyol, 
hepsiburada gibi online satış portallarında yer alıyor. Eşiniz, 
sevgiliniz, kardeşiniz, arkadaşınız, çocuğunuz, babanız kısaca yeni 
yılda tüm sevdikleriniz için Marmara Barber’dan en özel hediye 
seçenekleri bir tık uzaklıkta… 

Doğadan ilham alan renkleriyle evlere renk katan Bella Maison, 
2020/21 Sonbahar&Kış koleksiyonu ile yılbaşı sofralarında unutulmaz 
sohbetlere ve neşeli anlara eşlik ediyor. Zarif desenleri gösterişli 
çiçekler ve narin çizgilerle buluşturduğu yemek takımlarıyla modern 
bir duruş sergileyen marka, vazgeçilmez yılbaşı sofralarının yıldızı 
oluyor. Göz alıcı desenlerin en şık renklerle bütünleştiği tasarımlar, 
yemek masalarında adeta görsel şölen yaratıyor.

Dore detaylarla tamamlanan etnik desenleriyle Gypsy serisi, göz 
alıcı renkleri ve kenarındaki altın dekor detayıyla yemek masalarını 
baştan yaratıyor. Huzur veren mavi, pembe ve sarı renklerini 
gösterişli çiçek desenleriyle bütünleştiren Berthe serisi, doğanın 
enerjisini yeni yılın sevinciyle buluşturuyor. Yılbaşı sofralarında 
dinamizmi ön plana çıkaran yeni tasarımlar, BellaMaison’un 2020/21 
Sonbahar&Kış koleksiyonu’nda yerini alıyor.

Özel formülünü en iyi kalite kakao çekirdeği, kakao yağı ve farklı 
tatlarla birleştirerek Türkiye’nin en lezzetli çikolatalarına ismini 
veren Vakko, unutulmaz anlara eşlik etmeye devam ediyor.Her geçen 
gün büyüyen çeşitleriyle yeni yıl heyecanı yaşatan Vakko Chocolate, 
2020’yi tatlı bir şekilde uğurluyor. 

Aralık takvimini özel tasarım kutuda sunan Vakko Chocolate 
Calender’da, ayın her günü için birbirinden farklı ve eşsiz bir 
çikolata bulunuyor. Günün lezzetini heyecanla beklenen bir 
ritüele dönüştüren Vakko ChocolateCalender, 31 Aralık’ta yeni yıl 
mutluluğununsevdikleriniz ile paylaşılması için ise o güne özel 
drajeler içeriyor.
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Kalitesi ve modern 
çizgisiyle evlere renk 
katan Linens, yeni 
sezon koleksiyonunda 
yer alan kış temalı 
nevresim takımını, 
evine yılbaşı enerjisini 
taşımak isteyenlerin 
beğenisine sunuyor. 
Sevdiklerine yılbaşı 
hediyesi arayanlar 
için de pek çok 
seçeneğin yer aldığı 
koleksiyonlarıyla 
Linens, yeni yılda da 
evleri güzelleştiriyor.

Yeni nesil akıllı 
telefon modelleriyle 
Türkiye pazarında 
büyümeye devam 
eden OPPO, bu yeni 
yılda da sevdikleriniz 
için birbirinden güzel 
hediye alternatifleri 
sunuyor. 2021 yılına 
girerken, OPPO’da 
hem aileniz hem de 
aileniz için aradığınız 
hediyeyi mutlaka 
bulacaksınız…

San Deco efekt boya grubu ve çeşitli 
uygulama stilleri ile yılbaşı ruhuna farklı 
bir yaklaşım sunuyor. Yeni yıl ile beraber 
yaşam alanlarında değişim yaratmak 
isteyen ev sahipleri için su bazlı 
Atracto, San Deco Art, Arista, Vivaldi, 
Effect Wind ve Decopia boyaları sedef 
görünümleriyle ideal çözümler sunuyor. 

Odalarda yeni yıl ışıltısı… Herkese Göre bir yılbaşı 
hediyesi var…

Yeni yıl ruhu iç 
mekanlarda

Ev alışverişini keyfe dönüştüren Linens; yatak odasından mutfağa, 
sofra grubundan aksesuara kadar evin her alanına ve her zevke 
hitap eden zengin ürün çeşitliliğiyle, yılbaşı alışverişi için de pek çok 
alternatif sunuyor. 

Linens’in öne çıkan kış temalı nevresim takımı, yeni bir yıla girerken 
evinde değişiklik yapmak isteyenlerin radarına girmeye aday… Çift 
kişilik nevresim takımı üzerinde yer alan yeni yılın simgesi kar ve 
çam ağacı figürleri dikkat çekiyor. Yumuşacık dokusuyla soğuk kış 
günlerinde sıcacık bir uyku ortamı sunan ürün, tasarımı ve kalitesiyle 
de fark yaratıyor.

Kısa bir süre önce Reno4 Serisi’nin tanıtımını gerçekleştiren OPPO, 
seride yer alan Reno4 Lite modeliyle mobil deneyimde çıtayı daha 
üst seviyeye yükseltti. Eksiksiz bir eğlence deneyimi sunmak için 
tasarlanan OPPO A73, trend belirleyen tasarımıyla fark yaratıyor. 
Üst düzey bir deneyim yaşatmak için üretilen OPPO Watch’un 
41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz 
bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri 
alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. OPPO’nun rüzgarlı havalarda 
bile olağanüstü bir ses performansı sunan, aktif gürültü engelleme 
özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51, profesyonel 
ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme 
özellikleriyle mükemmel bir deneyim yaşatıyor.

San Deco, yeni yılla beraber eskinin enerjisini üzerinden atmak ve pozitif enerji veren, 
dinamik mekanlar yaratmak isteyen ev sahipleri için yılbaşı ruhunu elegan bir şekilde 
sunan sedef efektli ürünlerle ışığı yansıtan, şık bir dekorasyon vadediyor. 

Su bazlı ve çevre dostu özelliğiyle ev, kafe, otel, ofis gibi pek çok alanda kullanılan 
Atracto, içerisindeki metalik pigmentler sayesinde ışıltılı ve ipeksi bir görünüm sunarken 
altın ve gümüş sedefli bir bitiş sağlıyor. Baz halinde satışa sunulan ürün, ürün renk 
kartelasından müşterinin seçtiği tonlara göre renklendiriliyor.
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Sevdiklerinizle birlikte 
geçireceğiniz yılbaşı 
gecesi için dünyaca 
ünlü markaların 2020-
2021  Sonbahar Kış 
koleksiyonlarındaki 
göz alıcı 
tasarımlar BEYMEN’lerde 
sizleri bekliyor.

YILBAŞI GECESİ 
İÇİN GÖZ ALICI 
TASARIMLAR…

İhtişamlı, tüy detaylı tasarımları 
ile kırmızı halının favori 
markalarından 16Arlington, 
feminen elbiseleri ile Rasario, 
leopar desenli modelleriyle 
Alexandre Vauthier ve 
hayalperest fırfırlarla bezeli  
sofistike tasarımları ile Alexis 
yeni yılı karşılarken göz alıcı bir 
görünüm vaadediyor.  

Nostaljik siluetlerden ilhan alan 
Jonathan Simkhai, viktoryen 
izler taşıyan modelleriyle 
Self Portrait, dantel ve işleme 
detaylarıyla Tadashi Shoji ve 
yılbaşıyla özdeşleşen çarpıcı 
kırmızı tonlardaki ipek 
elbiseleriyle Maria Lucia Hohan 
yılbaşı için naif ve romantik stil 
portreleri çiziyor. 

Sim ve payet işlemelerle 
zenginleşen tasarımlarıyla  
Aidan Mattox, parlak dokulu etek 
ve bluzlarıyla Paco Rabbane, 
payetli mini elbiseleriyle Maison 
Kairos yılbaşı gecesine ışıltısını 
katıyor. 

Dünya yıldızlarının ve 
uluslararası jet set’in tercih 
ettiği markaların yanı sıra  In 
the Mood For Love, Erdem 
ve Raisa Vanessa gibi başarılı 
Türk markalarının da yer 
aldığı  pek çok ünlü markanın 
2020 - 2021 Sonbahar Kış 
koleksiyonlarındaki parti 
elbiseleri BEYMEN’lerde ve 
www.beymen.com adresinde 
modaseverlerle buluşuyor.



Sevdiklerinizle soğuk havalarda iç ısıtacak ve yüzünüzde tebessüm 
bırakacak ev buluşmaları şimdi Ipekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu 
ile tamamlanıyor. Yeni yılı tüm güzellikleriyle karşılarken tercih 
edeceğiniz feminen ve modern tasarımlar, en şık eşlikçiniz olmaya 
aday. 

IŞILTILI SİLUETLER, 
ŞIK DAVETLERE EŞLİK 
EDİYOR

Yepyeni bir yıla, yeni umutlara ve 
güzel dileklere eşlik edecek sıcacık ev 
buluşmaları şimdi Ipekyol Gece Elbisesi 
Koleksiyonu ile tamamlanıyor. Nostaljik 
yılbaşı gecelerine duyduğumuz özlemle 
yükselişe geçen bu buluşmalara eşlik 
edecek siluetler ise uzun süredir beklenen 
kokteyl veya özel davetler için şık bir seçki 
sunuyor. 

Küçük ve samimi kutlamanıza eşlik 
edecek midi boy etekler, trikolarla bir 
araya gelerek dikkat çekici bir hamle 
yaratıyor. Bu özel güne eşlik edecek 
elbiseler, taş ve dantel detaylarıyla hiç 
olmadığı kadar naif ve bir o kadar da etkili 
bir görünümün eşlikçisi.

Geçmişe atıfta bulunan sim detaylı gold 
elbiseler, modern bir siluetle yılbaşı 
ruhunu tüm ışıltısıyla karşılarken, yeni bir 
yıla doğru geri sayımlarınıza eşlik edecek 
siyah hakimiyetindeki püsküllü ceket 
ise dans ritimlerinizle kusursuzca uyum 
yakalıyor.

Yeni bir seneyi karşılamaya hazır bu 
günün ilk akla gelen renklerinden 
kırmızının etkili tonları, bordolar, koyu 
yeşiller, kusursuz siyahlar, parlamaya 
hazır gold’lar, beyazlar ve son olarak 
sezonun şaşırtan renk tonu morlar, 
mevsim ile güçlü bir ittifak içinde. 
Parlaklığıyla ışıltınızı destekleyecek 
taşlarla bezenmiş kolye ve bileklikler, 
kontrast küpelerle buluşarak özel 
planlarınıza etkili bir dokunuş katıyor. 
Feminen ve modern görünümünüzü 
destekleyecek topuklular, hiç olmadığı 
kadar naif ve zarafet dolu bir tamamlayıcı 
olarak karşınıza çıkıyor.
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YILBAŞI 
ALIŞVERİŞİ

Yılbaşı yaklaşırken, her yıl 
olduğu gibi; şimdiden düşünmeye 

başladık sevdiklerimize neler 
alabileceğimizi… Hala hediyemi 

seçemedim diyenler için çeşit 
çeşit önerimiz var. Öyleyse, yılbaşı 

alışverişimiz başlasın!

 ARİS 
 Yakut yüzük 

  2.398 TL 

 ARİS 
 Yakut kolye 

  2.298 TL 

 ARİS 
 Yakut kolye 

  4.396 TL 

 ARİS 
 Yakut kolye 

  5.095 TL 

 ARİS 
 Yakut kolye 

  3.497 TL 

 SO CHIC 
 Yüzük 
  709 TL 

 SO CHIC 
 Kolye 

  1.189 TL 

 SO CHIC 
 Kolye 

  359 TL 

 ATASAY 
 Kolye 

  7.660 TL 

 ATASAY 
 Kolye 

  10.392 TL 

 ATASAY 
 Kolye 

  2.151 TL 

 SO CHIC 
 Küpe 

  779 TL 

 SO CHIC 
 Küpe 

  939 TL 

 SKAGEN 
 Saat 

  2.200 TL 

 ESPRIT 
 Saat 

  1.400 TL 



 ATELIER REBUL 
 Wish kit 

  149,90 TL 

 ATELIER REBUL 
 Wish kit 

  149,90 TL 

 ATELIER REBUL 
 Mum 

  139,90 TL 

 BARBER 
 Tıraş fırçası 

  34,95 TL 

 BARBER 
 Mat wax, 150 ml 

  32,95 TL 

 BARBER 
 Enzo parfüm, 100 ml 

  89,95 TL 

 BARBER 
 Kolonya, 250 ml 

  19,95 TL 

 ATELIER REBUL 
 Oda parfümü 

  239,90 TL 

 ATELIER REBUL 
 Parfüm, 100 ml 

  469,90 TL 

 AVON
 VICTORY GOLD 

 Kadın parfümü, 75 ml 
 89,99 TL 

 AVON 
 TOMORROW 

 Kadın parfümü, 110 ml 
 110 TL 

 AVON
 PERCEIVE SOUL 

 Kadın parfümü, 50 ml 
 94,99 TL 

 AVON
 PERCEIVE SUNSHINE 
 Kadın parfümü, 50 ml 

 130 TL 

 AVON
 INCANDESSENCE ENJOY 

 Kadın parfümü, 50 ml 
 130 TL 

 BARBER 
 Kolonya, 500 ml 

  29,95 TL 

 MARMARA 
 Kolonya serisi, 200 ml 

  14,99 TL 

 SINOZ 
 Kırmızı masaj jeli, 200 ml 

  99 TL 

 ATELIER REBUL 
 Parfüm, 100 ml 

  469,90 TL 

 AVON
 PERCEIVE SOUL 

 Erkek parfümü, 100 ml 
 94,99 TL 
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 DOCKERS 
 Erkek kazak 
  269,95 TL 

 DOCKERS 
 Erkek kazak 
  269,95 TL 

 GIZIA 
 Gömlek 
  1.250 TL 

 GIZIA 
 Gömlek 
  1.495 TL 

 GIZIA 
 Etek 

  2.975 TL 

 GIZIA 
 Elbise 

  4.950 TL 
 GIZIA 
 Elbise 

  3.950 TL 

 MERRELL 
 Kadın açık hava ayakkabısı 

  1.199,99 TL 

 MERRELL 
 Kadın açık hava ayakkabısı 

  1.199,99 TL 

 MERRELL 
 Kadın açık hava botu 

  1.499,99 TL 

 MERRELL 
 Kadın açık hava botu 

  1.499,99 TL 

 NORTH FACE 
 Erkek mont 

  7.009 TL 

 YENİ İNCİ 
 Sporcu sütyeni 

  44,50 TL 

 YENİ İNCİ 
 Sporcu sütyeni 

  49,90 TL 

 YENİ İNCİ 
 2'li takım 

  325 TL 

 YENİ İNCİ 
 2'li takım 
  250,20 TL 

 MERRELL 
 Kadın açık hava botu 

  1.399,99 TL 

 DOCKERS 
 Erkek pantolon 

  369,95 TL 



 ARMİS YATAK 
 Lucca yatak 

  2.237 TL 

 ARMİS YATAK 
 Yastık 50x70 cm 

  173 TL 
 BELLA MAISON 

 Fiesta dekoratif yastık 
 79,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Judith vazo 
 119,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Leaf tealight mumluk 

 39,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Loa dekoratif obje 

 149,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Varas şamdan 

 199,95 TL 

 COTTON BOX 
 Nevresim takımı 

 300 TL 
 COTTON BOX 

 Çift kişilik 
 pamuklu battaniye 

 130 TL 

 COTTON BOX 
 Çift kişilik 

 pamuklu battaniye 
 130 TL 

 BELLA MAISON 
 Verd dekoratif yastık 

 59,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Palm dekoratif yastık 

 79,95 TL 

 BELLA MAISON 
 Stagg dekoratif yastık 

 59,95 TL 

 ARTEMİS HALI 
 Inspiration 0651D Bej-Gold 

 200x290 cm 
  3.080 TL 

 ARTEMİS HALI 
 PiaMonte 5402C Kemik-Gold 

 200x300 cm 
  4.389 TL 

 ARTEMİS HALI 
 PiaMonte 5401C Kemik-Gold 

 200x300 cm 
  4.389 TL 

 ARMİS YATAK 
 Puf 

  894 TL 



Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) 
tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikayı aldı.

Antalya’nın premium alışveriş merkezi TerraCity, misafirlerinin gönül 
rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve sosyalleşmesi için aldığı hijyen ve 
güvenlik önlemleriyle “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı.
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Gazipaşa-
Alanya, ACI 
Havalimanı 
Sağlık 
Sertifikasını 
aldı

TSE STANDARTLARI 
İLE TERRACITY 
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ 
NOKTASI ŞEÇİLDİ

TAV Gazipaşa Genel Müdürü
Ekrem Akgül

TAV Havalimanları Türkiye’de ve yurtdışında 
işlettiği havalimanlarını pandemi döneminde 
güvenli seyahat için ACI World tarafından 
oluşturulan program kapsamında 
sertifikalandırıyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 
ilgili kriterleri karşılayarak ve başvuru 
sürecini tamamlayarak “ACI Havalimanı Sağlık 
Akreditasyonu”nu aldı.  

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül 
“Havacılıkta sektörün doğası gereği tüm 
dünyada geçerli olan sıkı düzenlemeler 
bulunuyor. Bu nedenle, havacılık pandemiden 
en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni 
düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler 
arasında yer alıyor. Gazipaşa-Alanya’da 
çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını 
korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri 

tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki 
havalimanlarımızda SHGM tarafından 
yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri 
Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu 
yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde 
hizmet veriyoruz” dedi.

TAV’ın altı ülkede işlettiği 11 havalimanı ACI 
Havalimanı Sağlık Sertifikasını alacak. Bugüne 
kadar Gazipaşa-Alanya’nın yanı sıra Ankara 
Esenboğa, Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve 
Monastir, Suudi Arabistan Medine veHırvastistan 
Zagreb havalimanları akreditasyon sürecini 
tamamladı ve sertifika aldı. 

Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın ilk 10 
ayında 235 bin yolcuya hizmet verdi.

TerraCity, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimleri 
başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. 
TerraCity, bu belgeyle Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 
Kılavuzu’nda yer alan tuvaletlerin ve ortak alanların temizliği, dezenfektasyon 
işlemlerinin güvenilirliği, mağazaların aldığı önlemler, sosyal mesafe kuraları ve 
gerekli uyarı afişleri gibi tüm kuralları titizlikle uyguladığını bir kez daha ispat 
etti.

Misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için hijyen 
kurallarını en üst düzeyde uyguladıklarını belirten TerraCity Alışveriş 
Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, alınan önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi: 
“İklimlendirmesini yüzde 100 taze hava ile sağladığımız alışveriş merkezimizin 
ana girişlerinde istisnasız herkes için ateş ölçümünü hem elle hem de otomatik 
vücut ısı algılayıcılarıyla gerçekleştiriyor, maskesiz girişe kesinlikle izin 
vermiyoruz. Ayrıca kapı giriş sayılarını dijital kamera sistemiyle takip ederek 
aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısını sınırlandırıyoruz. Restoran-kafe ve 
yemek katındaki oturma düzenini ve hijyen şartlarını da ilgili yönetmeliklere 
uygun şekilde sağladık. Çalışma saatleri dışında ULV gümüş-nano teknolojisi 
ile özel temizlik yapılan ortak alanlarımız ayrıca gün içinde de sık sık hijyen 
ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor.  Müşteri asansörlerinde temassız 
kullanım için pedallar vasıtasıyla ayakla kontrol sağlayan bir sistem kurduk, 
tuvaletlerde ise kapılar için otomatik el sensörü kullanıyoruz. Ayrıca maske 
ve eldiven atıkları için alışveriş merkezimizin çıkış noktalarına özel tıbbi atık 
kutuları yerleştirdik.”





Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım 
A.Ş. binasına çatı tipi güneş enerji santralleri (GES) kurarak, kendi 
elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olacak.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rekabet Kurulu tarafından Antalya 
Limanı’nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin 
tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Antalyalı ihracatçıları 
sevindiren karar
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Büyükşehir Belediyesi 
çatısına GES kurulacak

Başkan Davut Çetin tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama 
şöyle: “Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin liman fiyatlarının 
çevre limanlara göre çok fazla olduğu, bu nedenle ihracat yapan 
firmalarımızın Antalya Limanı’nı kullanamaz hale geldiğine dair 
üyelerimizden yoğun şikayetler alıyorduk. Odamız bu şikayetler 
üzerine, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’nin uyguladığı fiyat 
politikasının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle TOBB’da girişimde 
bulunarak Rekabet Kurulu’nda dava açılmasını sağladı. Rekabet 
Kurulu ATSO’nun talebi üzerine açılan davada; Ortadoğu Antalya 
Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında 
hâkim durumda olduğuna, bu pazardaki aşırı fiyatlama uygulamaları 
ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle ilgili 
kanun ve yönetmelik maddeleri uyarınca 2019 mali yılı sonunda 
oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri 
üzerinden, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’ye 12.145.321,40 
TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.
Girişimlerimiz sonucunda ihracatçılarımızı sevindiren kararı 
veren Rekabet Kurulu’na teşekkür ediyorum. Kurul bu kararıyla 
limanda uygulanan aşırı fiyatlamaya dur demiştir. ATSO olarak 
bundan sonra da limanda uygulanacak fiyatların yakın takipçisi 
olacağız. Fiyatların düşürülmesiyle ilgili gerekli çabayı göstereceğiz. 
Bu kararla ihracatçılarımız İzmir ve Mersin Limanları yerine 
ürünlerini hem hızlı hem de ekonomik olarak Antalya Limanı’ndan 
gönderebileceklerdir. Girişimlerimizde bize her zaman ve her konuda 
olduğu gibi, bu konuda da büyük destek olan TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür ediyorum.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği konusunda 
Türkiye’nin ulusal vizyonunu takip ederek, kalkınma politikalarıyla 
iklim değişikliği politikalarını entegre etmeyi sürdürüyor. Enerji 
verimliliğini yaygınlaştırarak temiz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını arttıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Belediye Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. Binasının çatılarına 
güneş enerji santralleri kuruyor.

Antalya ve Türkiye’de akıllı şehirlerin artırılmasını hedefleyen 
MAtchUp Projesi kapsamında yürütülen çalışmayla Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binası çatılarına 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Sisteme entegre “Enerji 
Depolama Sistemi” ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin 
kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediyesi olacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla yerel yönetim 
olarak Avrupa’da öne çıkan şehirler arasında yer alan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, 4 milyon 937 bin 500 TL yaklaşık maliyetli 
“260 kWp/249 kWe Üretim, 250 kWh Depolama, 81,25 kWp/80 
kWe Üretim, 150kWh Depolama Sistemli Çatı Tipi Güneş Enerjisi 
Santralleri Kurulumu İşi” ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi alan 
firma, teklif ve dosyaların incelenmesinin ardından belirlenecek. 
Ardından önümüzdeki günlerde çatı tipi güneş enerji santrallerinin 
kurulumuna başlanacak. 

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara 
aktif katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, düşük karbon 
yoğunluğu ile vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sunabilen 
şehirler arasına girmeyi hedefliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tarihi ve turistik 
simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde 
sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmalarında 1927 yılında 
yapılmış buz fabrikasının kalıntıları ortaya çıktı.

Kepez Belediyesi, caddelere isimlerini verdiği Adalet Partisi Antalya 
Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe ile Cumhuriyet Senatosu 
Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı’nın tanıtımlarını içeren kitabelerini ilgili 
yollara dikti.

Hıdırlık Kulesi’nde 
arkeolojik kazısında 
93 yıllık buz fabrikası 
ortaya çıkarıldı 

Kepez Antalya’ya 
hizmet edenleri 
unutmadı  

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 başlattığı kazı çalışması aralıksız 
devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve 
araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

Kent belleğine ışık tutacak 
Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında kent 
belleğinde önemli bir yeri olan buz fabrikasının temel ve duvar kalıntıları 
açığa çıkarıldı. 1927 yılında Hıdırlık Kulesi’nin çevresinde inşa edilen buz 
fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar 
kalıntıları gün yüzüne çıktı. Yetkililer yapının ortaya çıktığı alanda kazı 
çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Arkeolojik kazı çalışmalarında ayrıca kulenin kuzey ve güney kısımlarında 
farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış 
şekilde sürüyor.

Bugüne kadar önemli eserlerine birçok önemli şahsiyetin ve şehitlerin isimlerini 
veren Kepez Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde Antalya’yı 
temsil etmiş olan Dr. Hasan Fehmi Boztepe, Av. Galip Kaya ile Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Senatörü Av. Mehmet Pırıltı’nın hatıralarını da ilçede yaşatıyor. 
 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri 
Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü 
Mehmet Pırıltı’nın isimlerinin hatıralarına hürmeten caddeleri verilmesi talebini 
geçtiğimiz aylarda meclise sunmuştu. Başkan Tütüncü’nün bu önerisi de, Kepez 
Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti. 
 
Beşkonaklılar Mahallesi’ndeki 4416 Sokak, Dr. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi, 
Kültür Mahallesi 3816 Sokak, Galip Kaya Caddesi ve Fabrikalar Mahallesi’ndeki 
3049 Sokak da Mehmet Pırıltı Caddesi oldu. Antalya siyasetinin üç önemli isminin 
tanıtımlarını içeren kitabeleri ilgili caddelere yerleştirildi. Mermerden yapılan ve 
Türk bayrağının da bulunduğu kitabelerde, cadde ismi ve ilgili kişiyi tanıtan bir 
metin bulunuyor.



Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon 
Merkezi sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanları 
için tam teşekküllü hizmet vermeye devam ediyor.

\\ 
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Konyaaltı Barınağı tam 
teşekkülü hizmet veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 
10 aylık sürede milyonlarca liralık kamu zararını engelledi. 150 
farklı konuda deney yapabilecek kapasiteye sahip laboratuvarda 
kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların performans analiz 
raporları da hazırlanıyor. Risk teşkil eden binalar tespit edilerek, 
binaların yapımına “Dur” deniliyor.

Büyükşehir Yapı 
Malzemeleri 
Laboratuvarı riskli 
binalara “DUR” diyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinde kullandığı 
malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek 
amacıyla kurduğu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı,  riskli binaların 
tespitini de yapıyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon 
500 bin liralık yatırımla kurulan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. tarafından işletilen 
laboratuvarda, beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemelerin 
yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamındaki yapıların performans 
analizine yönelik deneyler gerçekleştiriliyor. Bu deneyler sayesinde 
riskli binaların yapımının önüne geçilmiş oluyor. 

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon 
Merkezi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yardım eli uzatmaya 
devam ediyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak 
hayvanları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ediliyor, sıcak bir yuva buluyor. 
Hayvanların hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan barınağında her türlü tedavi ve 
kısırlaştırma işlemi yaptıklarını söyledi. 

 “9 ayda 898 köpek ve 762 kediyi kısırlaştırdık”diyen Başkan Semih 
Esen, “Bu süre içerisinde 754 köpek ve 578 kediyi işaretlenerek 
kayıt altına aldık. 214 köpeğe ve 101 kediye karma, bin 102 
köpeğe ve 750 kediye ise kuduz aşısı yaptık. Onlar, hayatımızdan 
çıkaramayacağız varlıklar. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak 
köpek ve kedilerinin bakım ile tedavilerini hayvan barınağımızda 
sürdürüyoruz. Onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Hayvan barınağında misafir olan hayvanların, uygun şartları 
taşıyan hayvanseverler tarafından sahiplendirilmesi çalışmalarına 
ise pandemi nedeniyle ara verdiklerini kaydeden Semih Esen, bu 
süreç öncesi yılın ilk altı ayında yaklaşık 94 köpek ve 161 kediyi 
sahiplendirdiklerini söyledi.

Performans analiz raporu hazırlanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun 
kapsamında riskli yapıların tespiti için yetkili kurumlardan biri olan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda, 
riskli binaların betonarme taşıyıcı sistemlerinin tahribatsız 
muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıfları, donatı 
tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı, zemin 
sondajı ile binaların zemin analiz deneylerini yapıyor. Yapılan 
inceleme sonrası binaların performans analiz raporları hazırlanarak 
risk teşkil eden binalar tespit ediliyor. Binalar için hazırlanan 
performans analizinin sonucuna göre 1 Ocak 2020’den bu yana 
onlarca riskli bina hakkında güçlendirme ya da yıkılıp yeniden 
yapılması yönünde karar alındı. 

Akreditasyonda sona gelindi
Kamu zararını önlemeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla 
devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı’nın TÜRKAK Akreditasyon çalışmalarında da sona 
gelindi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Aralık 
ayında denetime girecek olan Yapı malzemeleri Laboratuvarı 
denetimin ardından TÜRKAK akrediteli bir laboratuar olarak 
çalışmalarına devam edecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arıtma 
çamurunu sorun olmaktan çıkaracak çevreci bir projeyi daha 
hayata geçiriyor. Fizibilite çalışmaları tamamlanan 250 milyon 
lira yatırım bedelli “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri 
Kazanım Tesisi” ile arıtma çamurundan elektrik enerjisi üretilecek. 
Kalkınma Bakanlığı tarafından fizibilite çalışmaları onaylanan tesis 
faaliyete geçtiğinde arıtma çamuru sorun olmaktan çıkacak. 

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle birlikte 
uygulamaya alınan uzaktan eğitim modellerin kreş eğitiminde 
yaşadığı eksikleri gidermek için Almanya, Yunanistan, Sırbistan 
ortaklı bir projeyle Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+’ya 
başvurdu.

Atıksu arıtma 
tesislerinin çamurundan 
enerji üretilecek  

Muratpaşa’dan 
uluslararası proje

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 22 milyon turistin 
ziyaret ettiği Antalya’da deniz kirliliğinin önlenmesi, yüzey ve yeraltı 
sularının alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Kentin geleceği için hayati öneme sahip “Hurma Arıtma Çamuru 
Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” için çalışmalarını tamamlayan 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çevreci tesisi 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık Fizibilite Raporu onaylanan 
tesis ile Antalya’nın 2070 yılı projeksiyonlarına göre atıksu geleceği ve 
çamur bertarafı da şekillendirilmiş olacak. 

250 milyon TL’lik yatırım
Çağdaş su yönetimi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 
ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yüzey ve yeraltı sularının 
kirlenmesini önlemek adına büyük öneme sahip olan “Hurma 
Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” için 250 
milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Geri kazanım tesisinde ASAT 
Genel Müdürlüğü’ne ait 29 arıtma tesisinden çıkan çamurlar 
yakılarak enerjiye dönüştürülecek. Proje kapsamında atıksu arıtma 
tesislerinden çıkacak çamuru kurutmak, yakmak ve yakma sonucu 
çıkacak buharı ısı enerjisine çevirmek üzere geri kazanım sistemleri 
oluşturulacak. Yaklaşık 500 ton atık çamur tesiste yakılarak 3,2 MGW 
elektrik enerjisi üretilecek. Geri kazanım tesisinde üretilen enerji ile 
Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihtiyacı olan elektrik karşılanmış 
olacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle çamurun doğaya zarar 
vermesinin önüne geçilecek, sürdürülebilir kesintisiz bir hizmet 
Büyükşehir Belediyesi ve ASAT teminatı altına alınacak. ASAT’a yıllık 
maliyeti 45 milyon TL olan çamurun yanması sonucunda elektrik 
enerjisi üretilecek ve yanma sonrası oluşan külden fosfor geri 
kazanımı yapılarak tam çevreci bir süreç hedefine ulaşılmış olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük sivil toplum 
kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran yenilik, buluş ve girişim 
destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon 
Merkezlerinde (ASSİM) temmuz ayında yapılan ‘Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimi’ sonuçlarını vermeye başladı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Üvet’in 
bir fikrin proje haline getirilmesi, tasarlanması, yürütülmesi ve 
sonuçların paylaşılmasına kadar olan döngüsünün nasıl yönetileceği 
anlatıldığı eğitimlere 20 Muratpaşa Belediyesi çalışanı katıldı. 36 
saatlik eğitimlerde beşerli gruplar oluşturuldu ve süreçler uygulamalı 
olarak ele alındı.

ASSİM’de verilen eğitimin ardından Muratpaşa Belediyesi, hazırladığı 
‘Uzaktaki öğretmenin yakındaki eli’ isimli projeyle Erasmus+ 
başvurusu yaptı. Proje, Covid-19 pandemisiyle birlikte yaygın olarak 
kullanılmaya başlanan uzaktan eğitim modellerin dijital araçları 
etkin kullanarak kreş eğitiminde yaşadığı eksiklikleri, sorunları 
gidermeyi amaçlıyor. 

Muratpaşa Belediyesi’nin bu çalışmada proje ortaklığını, 2008 
yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, Yunanistan’ın ulusal 
mesleki eğitim kurumu Aketh, Sırbistan’dan 44 yıllık geçmişe sahip 
yükseköğretim kurumu Visoka Tehnicka Skola Nis, Almanya’da 2004 
yılından bu yana okul öncesi çocuklar için eğitim faaliyetleri yürüten 
Berlin Cosmopolitan School yapıyor. 

Covid-19 pandemisiyle birlikte önemi artan uzaktan eğitim 
çalışmaları içinde kreş eğitiminin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da 
da sorunlar yaşadığına dikkat çeken proje, öğretmenlerin pedagojik 
yetkinliklerinin artırılmasından dijital okuryazarlığa kadar birçok 
alanda yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Projeyle 
ayrıca velilerin dijital yeterliliklerinin de geliştirilmesi hedefliyor.



Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek eski Pil Fabrikası alanında 
incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü, “Dokuma nasıl ki; güzel bir hale geldiyse, inşallah Pil 
Fabrikası da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, 
güzel bir yeşil dokuya dönüşecek.” dedi.

Pil Fabrikası “Millet 
Bahçesi” Projesiyle 
kapılarını halka açıyor 
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) bitki besleme ürünleri, 
gübre, tohum, sera ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren 11 
üyesi, Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Heyetleri Desteği kapsamında 
gerçekleştirilen organizasyon ile 8 Latin Amerika ülkesinden distribütör 
ve ihracatçılarla bir araya geldi.

ATSO sanal heyeti Latin 
Amerika’da

Sanal heyet organizasyonu hakkında bilgi veren ATSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “ATSO olarak 
pandemi döneminde de üyelerimizi yeni pazarlara açmak 
ve ihracatlarını artırmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.

120’yi aşkın görüşme
ATSO üyesi 11 firmanın Latin Amerika’daki tedarikçi ve 
ihracatçılar ile bir araya geldiğini söyleyen Başkan Davut 
Çetin, “İki hafta devam eden etkinlik süresince üyelerimiz 
120’yi aşkın görüşme yaptı. Bu görüşmelerin karşılıklı ticarete 
ve iş birliklerine dönüşmesini umuyorum. Üyelerimiz, 
bu dönemde sanal ortamda ikili iş görüşmelerine katılma 
deneyimini de edinmiş oldular. Ne yazık ki COVID 19’dan 
dolayı bir süre daha bu görüşmeleri yerinde ve yüz yüze 
gerçekleştiremeyeceğiz. Bu tecrübenin de üyelerimiz çok 
önemli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde sanal 
heyetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Sanal heyetler 2021’de de devam edecek
İki hafta boyunca Zoom uygulaması üzerinden çok sayıda 
B2B görüşme yapıldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, 
“Görüşmelerde firmalarımız Arjantin, Ekvator, Guatemala, 
Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru ve Şili’den firmalarla 
bir araya geldiler. Heyetimizden aldığımız geri dönüş de çok 
olumlu. 2021 yılında da benzer etkinliklerimizi sürdüreceğiz. 
İhracat potansiyeli olan üyelerimiz, ATSO Dış Ticaret 
Kulübü’ne üye olarak bu heyetlere katılabilirler. Üyelerimiz 
ayrıca, ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile görüşerek detaylı bilgi 
alabilirler” ifadelerini kullandı.

Eski Dokuma Fabrikası gibi yıllardır atıl durumda bulunan Pil Fabrikası da halkın kullanımına 
kazandırılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eylül ayında AK Parti Antalya 
Milletvekillerinin desteklerini de alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüş 
ve Pil Fabrikası arazisine Millet Bahçesi oluşturulma talebinde bulunmuştu. Tütüncü’nün 
girişimleriyle Pil Fabrikası alanını millet bahçesine dönüştürme çalışmaları başladı.  Başkan 
Tütüncü, bürokratlarıyla beraber Pil Fabrikası alanında incelemelerde bulundu. 

Pil Fabrikasının anıları ile yaşatılması ve geleceğe taşınması gerektiğine değinen Başkan 
Tütüncü, “Pil Fabrikası Antalya için son derece önemli Cumhuriyet Dönemi Sanayi 
tesislerinden birisi… 1999 yılından itibaren burası fabrika hüviyetini kaybetmiş. İnşallah 
şimdi buraya güzel bir ‘Millet Bahçesi’ kazandırma noktasında önemli bir çalışmanın içerisine 
girmiş bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili kollarımızı sıvadık. İstiyoruz ve arz ediyoruz ki; 
Fabrikalar Mahallesi’nde Dokuma yerleşkesinin hemen yanında bu muhteşem ormanlık 
alanın içerisinde ki bu fabrika binası da hatıralarıyla yaşasın ve burası güzel bir millet 
bahçesine dönüşsün. Pil Fabrikası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok değerli destekleriyle, 
katkılarıyla, gayretleriyle Antalya için özel önemli bir Millet Bahçesi’ne dönüşüyor. Kepez’in, 
Antalya’nın merkezine güzel bir Millet Bahçesi oluşturuluyor.” diye konuştu.



Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. B,C,D ve E bloklar yüzde 95 
oranında tamamlanırken A Blok’un çelik işlemleri 
devam ediyor. 

TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevi’ni ziyaret 
eden Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, 
deniz seviyesinden 2547 
metre yükseklikteki 
Bakırlıtepe’den 
Antalya’ya ‘Astronomi 
Merkezi’ müjdesi verdi.

Gazipaşa Kültür 
Merkezi’nde sona 
doğru

Kepez’e Astronomi 
Merkezi yapılıyor 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazipaşa’da yapımı devam 
eden Kültür Merkezi inşaatında sona geliniyor. Gazipaşa halkının 
dört gözle beklediği, tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezi 
haline gelecek olan çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar 
büyük oranda tamamlandı. 5 bloktan oluşan projede B,C, D ve E 
Blok’un kaba inşaatının bitmesinin ardından ince işleri de neredeyse 
tamamlanmış durumda. İlçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli 
bir katkı sunacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür 
Merkezi’nin en önemli parçasını oluşturan A Blok’ta çalışmalar hızla 
ilerliyor. Perde betonları dökülen A Blok’ta çelik işlemleri devam 
ediyor. 

A Blok’taçalışmalar tamamlandığında sinema salonu, 2 adet kulis, 2 
adet prova odası, 160 metre karelik bir sahne, 450 metre karelik bir 
salon, 220 metre karelik bir fuaye, bilet satış ofisi, depolar, tuvalet ve 
tesisat depoları bulunacak. Gazipaşa Kültür Merkezi B Blok’ta Atatürk 
Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) yer alacak. Gazipaşalıların mesleki, 
kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen ATASEM, 
açılacak kurslar ile Gazipaşa halkına hizmet verecek. B Bloğun zemin 
katında yemekhane, kantin, 50 kişilik eğitim salonu, etkinlik odası, 
ofisler, birinci katında ofis, sınıflar, depolar, ikinci katında ise yönetici 
odası, sınıflar yer alacak. C Blok’ta üretim ve yemek kursu atölyesi, 
D Blok’ta pasta ve çikolata atölyesi, E Blok’ta ise seramik atölyesi 
bulunacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,  Bakırlıtepe’deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni gezdi. 
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir’den gözlemevi hakkında bilgi 
alan Başkan Tütüncü, ülkenin en büyük çaplı RTT150 teleskobunu da inceleme fırsatı buldu. Deniz 
seviyesinden 2547 metre yükseklikteki Bakırlıtepe’den TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi izlenimlerini 
aktaran Tütüncü; “Antalya Bilim Merkezimizin kurulmasında TÜBİTAK, bize önemli katkılarda 
bulunuyor. Bizde Antalya Bilim Merkezimizin kuruluşunda emeği geçen arkadaşlarımızla beraber 
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni ziyaret edelim istedik. Yıldız kümelerini, evrenin boyutlarını 
araştıran teknoloji harikası, Türkiye’nin medarıiftiharı bir gözlemevi gördük. Ziyaretimiz sırasında 
DokumaPark’taki Antalya Bilim Merkezi çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunduk.” dedi. 

Belediyesinin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 m2 alanda hizmete açacağı Antalya Bilim 
Merkezi’ni, TÜBİTAK’ın destekleriyle kurduklarını hatırlatan Tütüncü, “Türkiye’nin en nitelikli bilim 
merkezlerinden birisini Antalyalı hemşerilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırıyoruz. 
Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezi, 
çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini 
sağlayacak.” diye konuştu. Başkan Tütüncü’ye gözlemevi ziyareti sırasında başkan yardımcıları 
Sabahat Adanır ve Dr. Mustafa Özsoy eşlik etti.
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OP. DR. 
HALİL İBRAHİM KAYA
Bu ay Güldal’la 5 Çayı bölümümüzde konuğum; birçok ortak sivil toplum örgütü üyeliklerimizden yakinen tanıdığım Nur 
– Halil İbrahim Kaya çiftinin değerli ferdi, çok güvendiğim bir göz doktoru ve birlikte çok güzel projelere dahil olmaktan 
mutluluk duyduğum aile dostumuz Op. Dr. Halil İbrahim Kaya oldu... Kariyeri başarılarla ve ilklerle dolu olan Dr. Kaya, sivil 
toplum örgütü çalışmalarından mesleki tecrübelerine kadar geniş bir yelpazede sorularımı içtenlikle cevapladı. Covit 19 
pandemi sürecinin göz sağlığına yansımalarını değerlendirdi. Sohbetimizden faydalı bilgiler alacağınız inancındayım.

Güldal'la 
5 Çayı'nda



Saç & Makyaj

Op. Dr. Halil İbrahim Kaya’yı 
bize kısaca nasıl tanıtırsınız?
1966 yılında Kırıkkale’de doğdum. 
İlköğretimimi Kırıkkale’de, liseyi 
İzmir’de tamamladım. Ailenin tek 
çocuğu olarak yıllarca “ doktor 
oğlum” diye sevildim. Bilinçaltı 
buna şartlanmış olmalı; 1991 
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldum. 1995 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz Arabilim Dalı’nda 
uzmanlığımı tamamladım. 2000 
yılında Antalya’ya yerleştim. Bir süre 
kamuda görev yaptım. Ardından 
özel sağlık sektöründe ortak ve 
kurucu olarak hizmet vermekteyim. 
Türk Oftalmoloji Derneği, ESCRS 
(Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi 
Derneği), Euretina (Avrupa Retina 
Derneği), Türk Tabipler Birliği 
üyesiyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 
Kızım da Göz Doktoru ihtisasının 
henüz 1. yılında, oğlum Robert 
Kolej’de lise eğitimini almakta.

Sizi sivil toplum örgütlerinden 
tanıyoruz, nedir sizce sivil 
toplumcu olmak?
Antalya Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD) üyesiyim. 
Ayrıca Antalya Lisans Kulüpleri 
üyesiyim. Antalya Yetim Çocuklar 
Vakfı (AYÇOV) mütevellisiyim. Sivil 
toplumcu, birey olarak içerisinde 
bulunduğu topluma karşılık 
beklemeden hizmet eder. Bunu 
görev edinir. Sağlıktan eğitime, 
maddi-manevi elinden gelen tüm 
imkanları ihtiyacı olanlarla paylaşır. 
Paylaştıkça mutlu olur, insan olur, 
iyilik olur, iyilik büyür ve çoğalır. 
Bir diğer husus da; bu örgütlerde 
siz de bir öğrencisinizdir. Öğrenir, 
değişir, gelişirsiniz. Erdem sahibi 
olur, insan olmayı öğrenirsiniz. Çok 
güzel dostluklar kurar, kardeşler 
edinirsiniz. Sivil toplum örgütleri 
şehrin aydınlık yüzleridir. Şehirlerine 
canı gönülden sahip çıkarlar.

Neden Antalya’da yaşamayı 
seçtiniz?
Ben hem mesleğime, hem de 
yaşadığım bu şehre aşık birisiyim. 
Önceleri tatile gelir doyamazdık. Ayrılmakta zorlanacağımıza, yerleşmeye karar verdik. Hem 
mesleki hem hobi olarak çok seyahat ediyorum. Güzelliğiyle bu kadar başımı döndüren başka 
bir şehir olmadı. Atamın söylediği gibi “Antalya dünyanın en güzel şehri”. Denizi, dağları, 
yaylaları tarifsiz güzel. 2000 yılın üzerinde tarihsel ve kültürel mirasa sahip kadim bir şehir. 
Arkeolojik zenginlikleriyle şehir adeta açık hava müzesi görünümünde. Faydalanmayı 
bilirseniz size çok şey öğretiyor. Çalışırken yaşamayı becerebildiğiniz bir şehir. Zaman su gibi 
akmıyor, size kazandırıyor, fark ettiriyor. Huzur dolu bir şehir, çok şanslıyız, çok… Fotoğraflar:

İsmail Tarhan
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Halil İbrahim Kaya boş zaman bulursa neler yapar?
İki tıp merkezini idare etmenin dışında kalan zamanlarda dürüst olmak gerekirse 
yine mesleki uğraşılar en çok zamanımı alıyor. Göz,  branş olarak teknolojiye dayalı 
hatta bağımlı bir alan. Ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek, online seminer ve 
kurslara katılmak, yaptığım cerrahi vakalarının videolarını izlemek oldukça zamanımı 
alıyor. Pandemi öncesi kongrelere katılmak ayrıca bir zaman gerektiriyordu. Pandemi 
öncesi süreçte bol seyahat ederdik. Sivil toplum faaliyetleri yine keyifle katıldığım 
uğraşılar. Sporla aram çok iyidir. Futbol, kayak, tenis, golf yapabildiğim sporlar, zaman 
bulabilirsem tabi ki! Bol bol kitap okumaya hep zamanım olur; çünkü onu ayırırım.

Op. Dr. Halil İbrahim Kaya’nın Göz Hastalıkları ve tedavisinde özellikle 
ilgilendiği uzmanlık alanları nelerdir?
İhtisas eğitimimde Kornea Cerrahisi (Kornea Nakli) üzerine tez çalışmamı yaptım. 
Kornea nakli cerrahisi üzerine yoğunlaştım.

1995 yılından bugüne 30 binin üzerinde FAKO cerrahisi yapmaktayım. Özellikle FAKO 
cerrahisinde Türkiye’de bu cerrahiyi yapan ilk hekimler içerisinde yer almaktayım. 10 
yıldır vitroretinal cerrahi yapmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır “akıllı lens” adı ile bilinen 

trifocal lens uygulamalarını yapıyorum. Yine 
estetik göz kapağı ameliyatları çok uzun 
süredir yaptığım cerrahi uygulamalardandır.

Kayagöz Merkezi kurma sebep ve 
amacınız neydi? Bugün geldiğiniz 
noktadan memnun musunuz?
Özel sektörde doktor olarak görev yapmak 
büyük sorumluluk istiyor, bir de hem 
doktor hem kurum sahibi olursanız, 
sorumluluklarınız katbekat artıyor. Hem 
işletmenin sahibi hem çalışanı oluyorsunuz. 
Deontoloji her zaman ön planda oluyor. 
Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, 
kurumunuz hastalarına o misyonla 
davranıyor; çünkü bunu siz belirliyorsunuz.

Özel sektörde önce işletmeci, sonra Orbit 
Tıp Merkezi ortağı, ardından Kayagöz Tıp 
Merkezi kurucusu olarak hizmet verdim. 
Kendimi sürekli eğitmeyi, geliştirmeyi 
seviyorum. Kayagöz Lara / Dedeman 
bölgesindeki lokasyonda bulunuyor. Bu 
bölgenin tam da ihtiyaç duyduğu, butik, 
kolay ulaşılır, randevulu-randevusuz hasta 
kabulünün mümkün olduğu, doktorunuza 
her an ulaşabildiğiniz, cep telefonundan dahi 
arayabildiğiniz, sadece göz hastalıklarında 
hizmet veren bir tıp merkeziyiz. Mesleki 
memnuniyet sizi sınırlar, kaldı ki hiçbir 
memnuniyet sürekli değildir. Gelişme çaba 
ister. Yenilenme ister.

Kayagöz Merkezi’nde ne gibi tedavi ve 
hizmetler uygulanmaktadır?
Tıp merkezimiz iyi bir göz merkezinde olması 
gereken tüm teknolojik cihaz ve ölçüm 
aletlerine sahiptir. Tecrübemizle teknolojiyi 
birleştirdiğimiz merkezimizde 3 doktor ile 
hizmet vermekteyiz. Tüm göz hastalıklarınızın 
teşhis ve tedavisini gerçekleştirebileceğimiz 
bir donanıma sahibiz. FAKO tekniği ile 
katarakt ameliyatı, akıllı lens uygulamaları, 
göz tansiyonu (glokom) ameliyatları, 
şaşılık, estetik ameliyatlar, yapay iris protez 
ameliyatı, hareketli protez uygulamaları, 
retina dekolmanı, diabetik retinopati gibi 
daha bir çok cerrahiyi 25 yıllık tecrübemle 
gerçekleştiriyorum.

Covid 19 Pandemi sürecinin göz 
sağlığına yansımaları neler oldu ?
Pandemi süreci bize sağlığımızdan daha 
önemli bir şeyin olmadığını öğretti. Hepimiz 
güvenli sağlık hizmeti nasıl alırız arayışına 
girdik. Kişileştirilmiş, bireyselleştirilmiş bir 
hizmet arıyoruz. Butik sağlık merkezleri 
tercih ediliyor. Hasta daha doğal, daha kısa 
sürede doktoruna ulaşıyor. Teşhis ve tedavisi 
hızlıca yapılıyor, istekleri kolayca anlaşılıp 



gideriliyor. Daha profesyonel bir hizmeti daha 
butik bir tarzda alıyor. En önemlisi güven 
duyuyor. 

Göz ameliyatlarının birçoğu hastanın yatış 
yapmadan evine, oteline gitmesine olanak 
sağlıyor. Ameliyatlar kısa, sonrası ayakta 
takip ve bir haftayı geçmeyen kontrol süreleri 
ile pandemi sürecinde hastalarımıza hizmet 
verebiliyoruz.

Antalya dışından tedavi olmak için gelen ya 
da tüm yöntemler denenmiş veya müdahaleye 
cesaret edilememiş vakalar artık Antalya’ya 
gelip bize ameliyat oluyorlar. Pandemi 
sürecine rağmen üstelik. Norveç, Amerika, 
Hollanda, İsveç, Almanya, Rusya, Türkiye 
Cumhuriyetleri, İran’dan gelip tedavisini 
olup geri dönen hastalarım var. Bu, çok gurur 
verici. Ülke olarak bu güveni verebilmişiz.

Son olarak söylemek istediklerinizi 
alabilir miyiz?
Türk doktorları vicdanı ve mesleki 
donanımlarını pandemi sürecinde tüm 
dünyaya ispatladı. Teknik donanım ve 
imkanlarımız dünya standartlarında. Biz Türk 
doktorları, asıl bilgimiz kadar vicdanımız 
için tercih ediliyoruz. Ayırım yapmaksızın 
her hastaya elimizden gelenin en iyisini 
yapıyoruz.

Antalya’nın pandemi sürecinde yaşamak içinde tercih edilen bir şehir olduğunu 
gördük. Yerli - yabancı bir çok insan yaşamak için Antalya’yı seçti.

Turizm kayıplarımızı sağlık turizmi ile desteklemeliyiz. Haz, eğlence, keyif temalı 
turizm hizmeti, yerini sağlık, hijyen, güven, temalı turizm anlayışına bıraktı. İşte bu 
noktada Antalya bunu bir avantaja dönüştürebilir. Kalabalık metro şehirler yerine 
Antalya gibi kilometrelerce sahili, denizi, güneşi olan güvenli huzurlu şehirler tercih 
edilir oldu.

Coğrafya bir kaderdir. Biz bu coğrafyada yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu şansımızı 
çok iyi kullanmak zorundayız. Bu şehre hizmet etmek bizim vatani görevimiz.



Dr. Öğr. Üyesi 
EBRU NALAN SÜLÜN
Sanat Tarihçi- Sanat Eleştirmeni 
(AICA-TR)
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BİR ŞEHRİN 
SANAT 
ANATOMİSİ
“Antalya’da 
Galeriler- 
Kurumlar- 
Kolektifler 2”
ANTALYA SANAT 
TARİHİNDE BİR GALERİ 
MARKASI:
KALEİÇİ SANAT EVİ- III
TANIKLIKLAR II: KALEİÇİ 
SANAT EVİ’NE DAİR

Ekim ve Kasım aylarında bu köşede; Türkiye 
perspektifinden ele aldığım tarihsel sürecin ardından, 
galeri mekânlarının kent kültürü ile etkileşimi ve 
ardından Antalya Kaleiçi Sanat Evi’ni inceledik. Ekim 
sayısında bu bağlamda; Kaleiçi Sanat Evi’nin kurucuları 
Safai Özer ve Hatice Boztepe ile görüşme sağlayarak 
sorular yöneltmiştim. Kasım ayında; sözü mekânda var 
olup, bu sanatsal dinamiğe tanık olan isimlere bıraktık. 
Kasım sayısında; Filiz Otyam, Nalan Akgün, İmren Tüzün 
ve Maria Kılıçoğlu Baraz bizlere Antalya Kaleiçi Sanat 
Evi’ndeki tanıklıklarını tanımladılar. Bizlere görüşme 
sağladığım İmren Tüzün ve Maria Kılıçoğlu Baraz 
belgeler, fotoğraflar sundular. Bu dokümanlar yazılara 
eşlik etti. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. 
Aralık sayısında da “Tanıklıklar-II” başlığı ile geçmişte 
yaşananlara tanıklık eden, Antalya’nın sanat dünyasına 
halâ katkı sunmayı sürdüren çok değerli Yavuz Ali 
Sakarya, O. Erhan Bayramoğlu ile görüşme sağladım. 
Kendilerine Antalya sanat tarihine sundukları katkılar 
nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu dosyayı bu ay itibari 
ile kapatıyorum. Üç ay süresince sunduğumuz bilgi ve 
dokümanların ilerideki yıllarda gerçekleşecek Antalya 
sanat tarihi çalışmalarına katkı sunması dileğiyle…. 

2021 Ocak sayısında Antalya sanat gündemi, ortamı 
ve tarihine dair görüşmeler ve bilgi aktarımına devam 
edeceğim.

Tüm okurlara umut, sağlık, gülücüklerle dolu bir yıl 
diliyorum… Şimdiden mutlu yıllar. 

Hoş geldin 2021…

MARIA KILIÇLIOĞLU BARAZ-KALEİÇİ SANAT EVİ'NDE 1992-ANTALYA



Öğretim Görevlisi – Fotoğraf Sanatçısı
O. ERHAN BAYRAMOĞLU

Kaleiçi Sanat Evi geçmişe dönüp baktığınızda sizin için ne ifade 
ediyor ?
Eskiyle yeninin harmanlandığı, sanat ve kültür adına oluşturulmuş bir 
mekândı. Kaleiçi Sanat Evi, Antalyalı sanatseverlerin özelikle nefes aldığı, 
ruhlarını dinlendirdiği bir kültür adasıydı. Ülkenin düşünce, edebiyat ve 
görsel sanatlarının seçkin simaları ile (Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Fikret 
Mualla –Koleksiyon–,  Filiz Otyam, Fikret Otyam, Cemil Eren, Maria 
Kılıçoğlu Baraz) buluşma fırsatı sağlanmıştı. Çok güzel insanlar tanımış, 
çok güzel etkinlikleri izleme ve dinleme olanağına kavuşmuştum. Özellikle; 
Ankara gibi, sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu bir kentten gelmiştim. 
Antalya sanat faaliyetlerinin sınırlı olduğu ortamda adeta bu mekân benim 
için yeni bir nefes olmuştu.

Faaliyet gösterildiği yıllarda Antalya Sanat ortamına katkısı 
konusunda ne söylersiniz?
Tarihi Antalya Kaleiçi evlerinin o yıllarda değeri çok az kişi tarafından 
biliniyordu. Kaleiçi (Papaz Evi) de bu evlerden biriydi. Yapı, kaderine 
terk edilmişti. Binanın sanat evi olmasına karar verildikten sonra Mimar 
Safai Özer tarafından restore edilerek yeniden yaşama döndürüldü. 
Restorasyonda Antalya’nın son kalan geleneksel yapı ustaları (çatı, ahşap 
ve demirci) çalıştı. Bina tamamen aslına uygun olarak inşa edildi. Sanatla 
zanaat bu yapıda bir araya geldi. Böylelikle Kaleiçi Sanat Evi, yeni yaşamına 
başlamıştı. Alabildiğine sade, şiirsel ve mağrurdu; artık “Ben de buradayım” 
diyordu. Koruma kültürü adına güzel bir örnek olduğu kanısındayım. 
1980’li yıllarda henüz küçük bir kent olan Antalya’da 257 kadar etkinliğin 
düzenlenmesi azımsanacak bir sayı değildi hem Antalya halkı hem de sanat 
çevrelerine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum.

Kaleiçi Sanat Evi’ ne faaliyetlerinizle katkı sundunuz mu? Bize 
bu süreçten bahseder misiniz? 
1980 Yılında Antalya Belediyesi Fotoğraf Kulübü’nü kurmuştum.Açmış 
olduğum fotoğraf kursunda Hatice BOZTEPE ve Safai ÖZER’le tanıştım. Bu 
tanışıklığımız daha sonra grup “A” (Erhan Bayramoğlu, Hatice Boztepe, 
Safai Özer, Yaşar Gürler, Ali İhsan Görmezler) adı altında oluşturduğumuz 
birlikteliğe dönüştü. Grup “A” ile çeşitli sergiler, saydam gösterileri ve 
söyleşilerle Antalya’da iyi şeyler yapmaya başlamıştık. İşte bu etkinliklerin 
bir kısmını sergi haricinde saydam gösterileri, karma ve kişisel gösteriler 
şeklinde Kaleiçi Sanat Evi’ne taşıdık. Artık yeni bir mekânımız vardı.

Tanıklıklarınız… 
Unutamadığım etkinliklerden birisi de çocukluğum ve gençliğimin 
edebiyatçısı Akbaba Dergisi’nden fanatiği olduğum güzel insan AZİZ 
NESİN ile yapılan söyleşi idi. Bu süreçte; kendisini tanımak, sohbet 
etmek, elini sıkmak benim için unutulmazdı. Sayın Ahmet Tüzün’ün 
aracılığı ile getirilen çılgın ressam Fikret Mualla sergisine de değinmeden 
geçemeyeceğim. Sergi, muhteşemdi ve görülesi idi.

Son sözünüz…
Kaleiçi Sanat Evi yaşamımda güzel bir renk ve belleğimde hoş bir resim 
olarak kalacak.
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Eğitimci - Turist Rehberi
YAVUZ ALİ SAKARYA

Kaleiçi Sanat Evi”; geçmişe dönüp baktığınızda sizin 
için ne ifade ediyor?
Kaleiçi Sanat evi, iki perdelik gerçek bir sahne, sanat solunan 
bir yuva idi. Yanana, yakılana kadar sahnede fırtınalar estirdi. 
İnsana dokundu. Yanınca, kendisi kül olmakla kalmadı; kent 
ve sanat adına beklentileri olan bizlerin de içimizi yaktı. Keşke 
yanmasa, 40., 50. sanat yılını kutluyor olsaydık! Kesinlikle 
Antalya bugünkü durumundan çok daha iyi bir sanatsal 
düzeyde olurdu.    

Faaliyet gösterdiği yıllarda Antalya sanat ortamına 
katkısı konusunda ne söylersiniz?
Zamanın acımasızlığı yüzünden, kendi haline bırakılan, yok 
olan güzelliklere sahip Kaleiçi’nde, belki de ilk aslına uygun 
restorasyon örneği oluşturan, yenilenmesine yetenekli bir 
mimar eli değen, kapalı kapılarını çevreye, sanatçılara ve 
sanat dostlarına açan, o dönemde kültür ve sanat adına kısıtlı 
olanakları olan Antalya’nın gerçek anlamda nefes almasını 
sağlayan bir ilk adım, bir sanat kuruluşuydu Kaleiçi Sanat 
Evi. Bildiğim kadarıyla sanat evini oluşturan arkadaşların 
tüm beklentileri kenti kültür ve sanat adına daha yukarılara 
taşımak, yemenin içmenin dışında başka estetik güzelliklerin de 
varlığına dikkat çekmekti. Kaleiçi Sanat Evi, yanana kadar bunu 
çok iyi başardı, gerçekten değişik etkinliklerin buluştığu bir 
sanat evi oldu. Tek başına olsa bile büyük katkı koydu. Buna ben 
bizzat tanığım.         

Sizi en çok etkileyen ve aklınızda yer edinen etkinlik 
ne idi?
Ben o dönemde henüz daha emekli olmamış, bir özel okulda 
çok yoğun biçimde çalışan bir öğretmen ve yönetici konumunda 
idim. Benim emekli olana kadar ilişkim kentteki sergileri, 
sanat etkinliklerini, programları, sunumları, söyleşileri boş 
zamanlarımda izlemek ve sanat çevrelerinin içinde bulunmaktı.  
Kaleiçi Sanat Evi ile ilişkim de başlangıçta o düzeyde olmuştur.    

Tanıklıklarınız:
O yıllarda ne AKMED ne Antalya Kültür Sanat ne de kültür-
sanata yönelik etkinlik üreten ciddi bir dernek, kurum ya 
da kuruluş vardı. Hatta pek çok bina yıkık döküktü, semt 
terkedilmiş bir görüntü içindeydi.  Mevlevihane’de konumlanan 

Güzel Sanatlar Galerisi’nde o dönem etkinlikler gerçekleşirdi. 
Esen Emekçil eliyle kurulan, ardından Nuri Esen’in galeri 
müdürlüğünü yaptığı. Belki de orası tek örnekti. Mimar 
Safai  Özer ve Hatice Boztepe o yıllarda mesleklerine yönelik 
çalışmalarına ek olarak sanata özellikle fotoğrafa ilgi  duyan 
isimlerdi. Özellikle Hatice Boztepe’nin eğitiminde ve üretken 
yapısında Aksu Köy Enstitülü annesi Ayşe Boztepe’nin de yapıcı 
etkisi, yüreklendirici desteği muhakkaktır. Safai  Özer ve Hatice 
Boztepe kafa kafaya verdiler. Antalya’ya kentin ilk yerleşim 
merkezi olan Kaleiçi’ne bir kültür-sanat merkezi , bir sanat evi 
kazandırmaya azmettiler. Eski bir Kaleiçi evini aslına uygun 
biçimde restore etti Safai Özer. İçini de eve uygun biçimde 
dayayıp döşediler. Bence, bugün bile gözümüz gibi korumamız 
gereken Kaleiçi evlerini aslını bozmadan restore edebilen, işini 
gerçekten bilen mimar yok. Keşke olsaydı! En azından benim 
kişisel gözlemim bu. Ama Safai, yaptığı restorasyonla bence 
bunun ilk ve güzel örneklerinden birini verdi. Doğrusu güzelim 
yapı, yürek yakan biçimde yanana kadar kısa bir süre işlev 
görmesine karşın güzel işler yapmıştı. Antalya insanı, ülkenin 
ünlü yazarları, dilcileri, ressamları ile buluşturulmuştu. Kent, 
sanat adına kabuk değiştirmeye, ses getirmeye başlamıştı.  
Nitekim bir süre öyle devam etti.  Antalya Sanatevi, tipik bir 
Kaleiçi evi olarak donatılmıştı. Tertemiz örtüleri, geleneksel 
bezeklerle süslü sedirleri (oturma yerleri, divanları) vardı. 
İkinci kata ahşap trabzanlı bir merdiven yardımıyla dönerek 
çıkılırdı. Bakır tabaklar vardı rafları, nişleri süsleyen. 
Duvarlarında resimler ve fotoğraflar vardı.  Edebiyata yönelik 
etkinliklerde, kitap tanıtımı, imza günleri ve şiir söyleşilerinde 
ilk turizm müdürümüz Atalay Tüzün’ün büyük oğlu gerçek 
bir entellelktüel olan Ahmet Tüzün’ün büyük katkısı vardı, 
yadsınamazdı. İz bırakan edebi etkinlikler düzenledi. Sanat evi 
bünyesinde sadece sergileme yoktu, müziksel etkinlikler de ve 
atölye çalışmaları da vardı yer yer. 
Bu iki seçkin sanat tutkununun emeklerine, kültür ve sanata 
hizmetlerine saygı duymak gerek. Antalya’da sergi açan, 
yerel ya da ulusal düzeyde tanınan ressamların, sanatçıların 
eserlerini satarak, geçinmeleri, satılan eserlerin sanat evine 
kalan yüzdeleri ile sanat evinin yaşamaya devam etmesi, bu 
kentte yaşadığımız 40 yıllık süreçte doğrusu hiç de iyimser 
bir tablo oluşturmadı. Eser satabilenlerin sayısı ne yazık ki 
çok değil, sanattan soğutan, üretmekten caydıran bir durum 
sözkonusu. İş sahipleri, oteller, büyük kurumlar ve fabrikalar 
yemeye içmeye ayırdıkları paranın bir kısmını koleksiyon 
oluşturmaya, sanatçıları desteklemeye ayırmadılar. Bunu 
düşünmedikleri için de ayıplanmayı hakettiler. İşin doğrusu ben 
birkaç istisna dışında onların sergi gezdiklerini de görmedim.  
Kaleiçi Sanat Evi’ni kim yaktı, neden yaktı, hangi hain el uzandı 
o güzelim yapıya, sanata atılan adımları kim engelledi? Hâla 
yanıtı aranan sorular. Yapanı belli olmayan, aydınlığa düşman, 
kültüre sanata düşman tavırlar dilerim bir daha tekrarlanmaz. 
Sanatın tavan yaptığı, ivme kazandığı günler özlemiyle, iyi ki 
sanat var, diyorum.  

Ve Sson sözünüz...
Gönül, sanat sempatizanı bir sivil toplum görevlisi olarak, bir 
eğitimci, bir turist rehberi olarak turizm başkenti Antalya’yı 
aynı zamanda kültür ve sanat başkenti olarak görmek istiyor. 
Kentin özü, çekirdeği olan Kaleiçi’ni sergi salonları, oda 
tiyatroları, müzeler ve galerilerle donanmış görmeyi arzuluyor. 
Bunun kente çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım, bir 
Antalyalı olarak çok şey istemiyorumdur.     
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Op. Dr. NAMIK YILMAZ

“Çağımızın vebası” 
olarak da tanımlanıp, 
ciddiyetinden şüphe 
olmayan “obezite” yani 
şişmanlık mutlak olarak 
tedavi edilmesi gereken 
bir durumdur.
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Tüp Mide
Ameliyatı

Kilo vermeye yönelik kullanılan ilaçların tedavide önemli bir rolü 
bulunmamaktadır. İştah azaltan ilaçlar kilo vermeye yardımcı 
olabilir. Obezite nedeniyle cerrahi olmayan yöntemlerle kilo veren 
hastaların birçoğunun, verdikleri kiloları beş yıl içerisinde tekrar 
aldıkları görülmüştür. Zor olsa da, obez olmamak ve ömür boyu 
sağlıklı yaşamak için düzenli egzersiz ve uygun gıda seçimi yapalım 
ve elbette az yemek tüketelim. Bunlar yapılamadığı zaman obezite 
ve eşlik ettiği hastalıklar baş gösterecek ve hatta ameliyat olmanız 
söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda size oldukça başarılı bir 
şekilde yapılan bariatrik cerrahi (obezite cerrahisi) yöntemlerinden 
birisi önerilecektir. Bu ameliyatların başında kapalı (laparoskopik) 
yöntemle yapılan tüp mide ameliyatı (sleeve gastrektomi) 
gelmektedir. 

İlk laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı 2000 yılında yapıldıktan 
sonra, günümüzde tüm dünyada obezite cerrahisi seçenekleri 
arasında en sık yapılan ameliyat olmuştur.

(Sleeve Gastrektomi)

Bu ameliyatta mide genişliğine göre değişmekle birlikte % 65 - % 90 
arası bir oran çıkarılır. Bu çıkan kısım açlık hormonu olan “ghrelin”in 
en çok sağlandığı ve diyabetik hormonların bulunduğu bölümdür.

Ameliyat sonucu 1 yılda fazla kilonun yaklaşık % 50 - % 90 kilo kaybı 
beklenir.

Diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, eklem 
ağrıları, kolesterol ve trigliserid yüksekliği gibi obezite ilişkili 
durumlarda gerileme ve iyileşme sağlanır.

- İştah azalır.
- Açlık azalır.

Gastrik Sleeve Nasıl Çalışır?
- Mide hacminde azalma, daha çabuk doyma hissi sağlar.
- Açlık hormonu (ghrelin) salgısının azalması, daha az açlık hissettirir.
- Ameliyat sonrası, mide ve barsak boşalması hızlanır, gıda daha hızlı 
atılır.



Kuşkavağı Mah. 542. Sok. Yakamoz Plaza No: 1 K: 2 D: 4  
Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0242 504 50 50
www. weightlosssurgeryantalya.com

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kilo Kaybı
- İlk 1. ay fazla kilonun %15-20’si
- 3. ayda fazla kilonun %30-40’ı
- 6. ayda fazla kilonun %50-60’ı

1. yıl sonunda fazla kilonun % 50 - % 90’ı verilir. Hasta beslenme 
kurallarına uyar ve hayat biçimini düzenlerse (fiziksel hareket) 
başarı şansı yüksek olur ve ömür boyu sağlıklı ve “fit” kalabilir.

Ameliyat Sonrası İyileşme
- Ameliyat yaklaşık 30-60 dk sürer.
- Ameliyat günü hasta yürütülür, solunum egzersizleri başlanır.
- 2 – 3 gün sonra taburcu edilir.
- Zaman zaman püre gıdaya geçene kadar, halsizlik olabilir, 
normaldir.
- Hastalar taburculuktan 2-7 gün sonra işe başlayabilir.

Avrupa ve tüm dünyada en sık yapılan zayıflama ameliyatı “sleeve 
gastrektomi”dir. Komplikasyon oranları giderek düşmektedir. Genel 
başarı için, en güvenli enstrümanlar kullanılmalı, cerrahi ekip son 
derece dikkatli ve özenli yaklaşmalı, hasta beslenme kurallarına 
uymalıdır.
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Sizleri, Antalya’da Venüs Natural Life Dr. Tolga Temel Sağlık ve 
Güzellik Merkezi’nden ulaşabileceğiniz, kendisinin de özellikle tavsiye 
ettiği muhteşem bir kolajen gıda takviyesiyle tanıştırmak istiyoruz… 
Ama her şeyden önce “Kolajen nedir?” sorusunu cevaplamamız 
gerekiyor.

Kolajen; vücutta en fazla bulunan temel yapıtaşı protein çeşididir. Tüm doku ve 
organlarda bulunan kolajen, dokulara esneklik sağlayarak vücut bütünlüğünün 
korumasına yardımcı olmaktadır. Vücudumuzda en az 28 farklı tipte kolajen 
bulunmaktadır. En çok bulunanları ise Tip 1,Tip 2 ve Tip 3’tür. Cildimizde ise en 
çok Tip 1 ve Tip 3 kolajen yer almaktadır.

Vücudun her yerinde kolajene ihtiyaç vardır. En çok da Ciltte…
Cildin orta tabakasının neredeyse %70 - %75’i kolajenden oluşur. Dokuların 
özellikle cildin su tutma kapasitesinde çok önemli yeri vardır. Bu nedenle ciltteki 
etkileri daha dikkat çeker.
Yirmili yaşlardan sonra azalan kolajen üretimi, otuzlu, kırklı yaşlardan sonra 
daha da azalır ve sentezlenen kolajenin kalitesi de belirgin miktarda azalma 
gösterir. Bu nedenledir ki; başta cilt olmak üzere tüm dokulardaki elastikiyet, 
bütünlük ve esneklik kaybı bu yaşlardan sonra belirgin hale gelir.

İnsan vücudunda en sık görülen kolajen Tip I’dir. Kolajen kemik, kıkırdak, tendon 
gibi dokular ve kan damarları olmak üzere tüm bağlarda bulunur. Tip III kolajen 
varlığı büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Genç ciltler % 50’ye kadar Tip III kolajen 
içerebilir, ancak yaş aldıkça  % 5-10 oranında azalır. Tip III kolajendeki azalma 
ciltteki kırışıklıklar, elastikiyetindeki azalma, saç dökülmeleri ve zayıf tırnaklar 
ile kendini gösterir. Bu nedenle kolajenin deride yapısal olarak destekleme ve 
birbirine bağlamadaki rolü çok büyüktür.
Dışarıdan takviye olarak alınacak kolajenin sıvı olarak alınması önerilmektedir.

Vücudunuzda sağlık ve güzellik için

kolajen gıda takviyesine 
ihtiyacınız olabilir…



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

Neden Sıvı Kolajen tüketmeliyim?
Kolajenin en hızlı şekilde emiliminin sağlanması için sıvı formla 
alınması tavsiye edilir. Toz ve tablet formlarında mide asidinden 
dolayı yararlanma oranı azalmaktadır.

Vitaminleri gıdalardan alabilir miyim?
Dünya üzerinde yaşanan tarımsal gelişmeler nedeni ile tarımsal 
gıdaların üretim miktarları artarken içerdiği vitamin miktarları 
azalmaktadır. Günümüzde her mevsim her gıdayı bulabiliyoruz 
ancak içerdiği vitaminlerdeki azalma nedeniyle ihtiyacımız olan 
vitaminleri tam olarak karşılamadığı gibi içerdiği pestisitler nedeni 
ile bir taraftan da zarar verebiliyor. İhtiyacımız olan vitaminleri 
gıdalardan alabiliriz ancak bu yeterli olmayabilir.

Hangi kolajeni kullanmalıyım?
Sığır kaynaklı kolajenler aminoasit dizilimi bakımından insana 
en yakın olanı olduğu için bunlar tercih edilmelidir. Yapılan 
çalışmalarda moleküler ağırlığı 2000 dalton’un altında olan sıvı 
formdaki hidrolize kolajenlerin daha iyi emildiği görülmüştür. 
Günlük doz olarak 2,5 gr ve 5 gr arasında almak yeterli. Fazlasının 
katkısı yok diyebiliriz çünkü her şeyin fazlasını vücut attığı için 
Kolajende de farklı davranmayacaktır. 

KéRSéN Collagen Balance; yüksek kaliteli, temiz etiketli %100 
doğal ve GDO’suz enzimatik hidrolize kolajen peptitlerden oluşur. 
Hidrolizasyon yöntemiyle elde edilen bu peptitler 2000 dalton 
olan moleküler yapısı sayesinde kolayca emilip sindirilebilir ve 
fibroblaslara çevrilir.

Sıradan bir gıda takviyesi değildir. İçerdiği antioksidan ve vitaminler 
ile hücresel sağlığınıza kavuşmanızda yardımcı olur.

 İçerisinde bulundurduğu yoğun Saf Glutatyon (GSH) sayesinde 
vücudunuzda bulunan serbest radikallere karşı koruma kalkanı 
oluşturur.

Hücrelerinizi oksidatif stresten uzak tutarak bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir ve kullanımından itibaren yenilendiğinizi hissetmenizi 
sağlar. Cilde sağladığı destek haricinde bağırsak bariyer sistemini 
koruyarak bağırsak mikrobiyotasına sağlıklı bir ortam hazırlar.
Yutulduktan sadece 15 dakika sonra, kanda kolajen peptitler tespit 

edilebilir. Amino asitlerin ve peptidlerin varlığı kan akışında 1-2 saat 
sonra maksimum düzeye ulaşır ve 6 saat kadar kan dolaşımında 
kalır.

Tip 1 ve Tip 3 kollajen peptitleri içerir.

İçeriğinde barındırdığı yüksek kalitede antioksidanlar, sayesinde 
Oksidatif stresin azaltılmasında, metabolik detoksifikasyonun 
arttırılmasında ve bağışıklık sisteminin düzenlenip güçlenmesine 
önemli katkı sağlar.

Bunların dışında, Glutatyon, Resveratrol, Koenzim Q10, BİOTİN 
Vitamin B7, Retinol Vitamin A, Tiamin Vitamin B1, Riboflavin Vitamin 
B2, Pantotenik asit Vitamin B5, Pridoksin Vitamin B6, Metilkobalamin 
Vitamin B12, Kolakalsiferol Vitamin D, Vitamin E, Ascorbic Asit 
Vitamin C, Stevia Şeker Otu içermektedir.

Kanıtlanmış herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak 
kullanmadan önce doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
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2023 yılında bitmesi planlanan 
Antalya Fenix Center, temeli 
atıldıktan iki ay sonra yüzde 40’ı 
aşan satış başarısı yakaladı. İlk 
katlarından itibaren Akdeniz 
manzarası ile öne çıkan karma 
projenin Almanya, Rusya, Birleşik 
Krallık ve İsveç gibi ülkelerden 
alıcıları bulunuyor. Projenin yapım 
aşamasında yaklaşık 1000 kişiye 
sağlanmış olan istihdam, proje 
bitiminde sürekli olmak üzere 500 
kişi ile devam edecek…

İki ayda

Konyaaltı sahili, liman bölgesinde temeli geçen ay atılan “Fenix 
Center” projesi iki ayda yüzde 43 satış rakamına ulaştı. Antalya’nın 
ilk karma projesini hayata geçirme vizyonu ile yola çıkan Fenix 
Yapı’nın ustalık eseri olarak tanımladığı Fenix Center, bünyesindeki 
suit otel, fashion mall ve rezidans daireleriyle iki ay önce görücüye 
çıkmıştı. Temeli 1 Eylül’de atılan proje henüz ulusal lansmana 
çıkmadan yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Fenix Center 
hakkında İstanbul’da basın mensuplarına bilgi veren Fenix Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, projesini şöyle anlattı: “Sadece 
Antalya’da yerel medyaya bir duyuru yapmamıza rağmen ilk günden 
itibaren projemize büyük ilgi var. Rezidans dairesi olarak satışa 
koyduğumuz 100 civarındaki ünitenin 43 tanesini şimdiden sattık. 
İnşaatı yeni başlayan ve pandemi belirsizliğinin yaşandığı bir dönemde 
bu satışlar bizi memnun ediyor. Metrekare bazındaki satış oranımız 
ise yüzde 50’yi buldu. Türkiye’den alıcıların yanı sıra başta Avrupalılar 
olmak üzere dünyanın her tarafından yatırımcıya satış yapıyoruz. 
Almanya ve Rusya gibi güneşe hasret ülkelerden gelen müşterilerimiz 
kadar İsveç, Londra ve Körfez ülkelerinden alıcılarımız var.”

“Emekli Almanlar şimdiden gün sayıyor”
Yaklaşık 250 milyon liralık toplam yatırımla hayata geçecek Fenix 
Center’ın proje detayları hakkında bilgi veren Eyüp Mavi şöyle 
devam etti: “Fashion Mall konsepti ile modanın başkentleri Milano, 
New York ve Paris gibi kentlerle yarışan defilelere ev sahipliği 
yapacağız. Bunun için Antalya’nın üst gelir grubu turist potansiyeline 
uygun bir marka karması hazırlıyoruz. Bununla beraber, suit otel 
işletmemizle yıllardır ‘her şey dahil’ temasıyla işleyen Antalya 
turizmine yeni bir açılım getirecek. Önceki yıllarda bizden konut 
alan bir Alman yatırımcı yılın 1 ayı konutunu kullanmakta ve 
kalan 11 ay daire boş durmaktaydı. Müşterilerimizin kullanım 

FENİX CENTER’DAN 
SATIŞ REKORU:

% 43
satış 
rakamına 
ulaştı

dışı duran konutunu nasıl değerlendireceğini düşünmeye itti bu 
durum bizi. Bizden konut alan bir yatırımcı dairesini suit otel 
konseptine hasılat paylaşımı şeklinde işletmeye verebilecek ve 4 
- 5 yıl gibi kısa bir sürede daire kendi kendini amorti edebilecek. 
Fenix Yapı’nın yepyeni bir yatırım argümanı olarak sunduğu bu 
model, şu sıralar olağan üstü talep görmekte. Bizden konut alan 
bir yatırımcı yılın bir ayı gelip burada ev konforunda tatilini 
yapabilir. Kalan 11 ayda ise dairesini otel işletmecimiz aracılığı 
ile kolayca kiraya vererek tatminkar bir gelir elde edebilir. Bunu 
şimdiden planlayan emekli Alman müşterilerimiz bir an önce 
projenin hayata geçmesi için gün saymaya başladı. Bu sistem, 
yatırımın geri dönüş hızını da çok artıran bir iş modeli.”



BİR BAKIŞTA FENİX CENTER

• 250 milyon lira toplam yatırım
• 16 kat + çatı katı: Yaklaşık 200 daire
• 100 daire arsa payı sahiplerine, 100 daire direkt satış
• 1+0’dan 4+1’e kadar daire tipleri
• İnşaat süresince 1000 kişiye istihdam
• Proje bitiminde 500 düzenli yeni istihdam
• Yeni normale uygun tasarım: Kat bahçeleri, doğal cephe 
mizanpajı, temassız girişler
• Fashion Mall üzerinden itibaren tüm katlar deniz manzaralı
• Tüm daireler net alan üzerinden satılıyor. Küçük dairelere 
bir; orta ve büyük dairelere iki araçlık otopark yeri garantisi.

“Roof katımızı dünyaca ünlü şefe ayırdık”
2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Fenix 
Center’ın en büyük cazibe merkezlerinden birisi olduğunu 
ifade eden Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi; 
“Michelin yıldızlı restoranımız olacak. Bunun için dünyaca 
ünlü şeflerle görüşüyoruz. Hemen hepsi Fenix Center ile kendi 
markasına katkı sağlamak için bize olumlu dönüş yaptı. Teras 
katımızda ‘Akdeniz Akşamları’nın izleneceği en güzel köşeyi 
bu restoran yatırımı için ayırdık. Anlaşma imzalandığı an şefin 
ismini ve menüsünü kamuoyu ile paylaşacağız.

Bugüne kadar Antalya’nın en özel projelerine imza attığımız 
için eski işlerimizden daire alan müşterilerimizin birçoğu 
‘ustalık eserimiz’ olan bu projede de yer almak istiyor. Bu 
memnuniyet göstergesi benim için de bir gurur oldu.”

“Bir İngiliz yatırımcı hepsini almak istedi”
İngiltere’den bir yatırımcının tek seferde projede satışta olan 
ünitelerin yarısını, hatta kalan dairelerin tamamını almak için teklif 
verdiğini ancak kendilerinin tek tek konut alanları da düşünerek bir 
seferde bu satışı yapmadıklarını söyleyen Mavi; “Projenin sindire 
sindire ilerlemesi ve hisse alanlara düzenli kazandırması için her yüzde 
10’luk satış sonrası fiyatlarda artışa gidiyoruz. Bu da bu projenin 
kar grafiğini düzenli olarak yukarı taşıyacak. 440 bin TL’den 
başlayan fiyatlarımız önce 490 bin TL’ye, şimdilerde ise 590 
TL’ye yükseldi. Metrekare fiyatlarımız ise yükselen kurdan daha 
fazla kar kazandırmasının yanı sıra, bu kurun iştahlandırdığı, 
özellikle yabancı yatırımcılara cazip geliyor.

Fenix Center, sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin simge yapılarından 
biri olacak. Hemen önümüzdeki kendi ‘beach’imizden denize 
girilebilecek. Dünyaca ünlü Konyaaltı plajı boyunca devam eden 
bisiklet yolu, yürüyüş alanları, spor aktivite alanları ve gurme 
alanları da buradan başlıyor. Biz bu proje ile Antalya’ya yeni bir 
mihenk taşı kazandırıyoruz.”

“Cruise yolcusu da geliyor”
Eyüp Mavi sözlerine şöyle devam etti; “Hemen yanı başımızdaki 
Setur Marina’nın yanı sıra Global Yatırım Holding tarafından 
satın alınan Antalya Limanı da projemize değer katacak 
yeni bir unsur. Yat turizmi ile gelenlerin yanı sıra pandemi 
sonrası dönemde en büyük cruise gemilerinin de yanaşmaya 
başlamasıyla varlıklı turistler Fenix Center’daki ünlü 
markalarımızla buluşabilecek.”



ŞİMDİ , SALGIN OLMAYAN 
BİR DÜNYADA OLMAK VARDI!
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Ama insan merak etmeden de duramıyor; salgın olmasaydı, 
özgürce, dilediğimizce yaşıyor olsaydık, tıpkı eski günlerdeki 
gibi… Bu yılbaşında nerede, kimlerle olmak isterdik? 2021’i 

nasıl karşılamak isterdik?

Evet, merak ettik ve sizlere de sorduk; “Siz bu illet başımızda 
olmasaydı, bu yılbaşında neler yapmak istediniz?” diye… 

İşte aldığımız sıcacık ve bir o kadar da içten cevaplar…

Aslında Aralık ayında yeni yıl sayılarını hazırlarken, çeşit çeşit sorular gelirdi 
aklımıza… “Bu yılbaşını nerede, nasıl kutlayacaksınız? Kimlerle kutlayacaksınız? Kime 
ne hediye alacaksınız?” gibi sorular… Ama malum; aylardır hiç değişmeyen bir birincil 

gündemimiz var; Covit 19 Salgını. Elbette içimizi karartmayacağız. Biz önlemlerle, 
aşısıyla, tedavisiyle, birlik ve beraberlikle bu günleri de atlatacağız elbette…

Yılbası gecesi hayalleri…

Bu yılbaşı, pandemi olmasaydı; uzun bir aradan 
sonra yurtdışında Almanya’da “Romantik Yol” 
rotasında kutlamak isterdim. Rengarenk, ışıl 
ışıl noel pazarları neşeyi; karla kaplı ormanlar 
ve nehir boyları dinginlik ve huzuru ruhumuza 
doldurur yeni yıla yeni umut ve enerjilerle 
girerdim.

Yaşamımızın sekteye uğradığı bir yıl idi 2020... Aslında insanlığı terbiye 
eden, gündelik hırsların bir hiç olduğunu gösteren, en büyük zenginliğin 
nefes alabilmek olduğunu ve sevdiklerimizi kucaklamanın, ne denli 
paha biçilmez olduğunu öğreten, eğitici bir yıldı aynı zamanda... Artık 
insanlık kafasını kumdan çıkarıp, paylaşmalı, korumalı ve her şeye 
karşın sevmeli dedi bize... Bunları yapmazsak, daha kötüleri kapıda...

2020’den öğrenmek zorunda kaldığımız hiç bir şeyi yeniden 
deneyimlemeden, sıcacık ortamlarda mutlu bir 2021 istiyorum... Sadece 
mutlu...

ALİHAN GÜRKAN

AHMET ARSLANTAŞ



Bu sene maalesef çok zor bir yıldı…

Hayatın kendisi bir sürprizken en kötü sürpriz 
şakasını yaptı tüm insanlığa...

Pandemi olmasaydı eğer  Lapland’e gidip oğlumun 
hayalini gerçekleştirmek, buz otelde yemek yemek, 
şömine başında sıcak tarçınlı şarap içmek, karlarda 
oğlumla Sibirya kurtlarının çektiği kızaklarla gezmek 
istiyordum...

Avrupa’daki Noel pazarlarının renkli sokaklarında 
kaybolmak ve kuzey ışıklarını görebilmeyi çok 
isterdim…

Ben ailemle kalabalık, eğlenceli bir masada yılbaşı 
kutlamayı çok severim. 

Ancak bu sene pandemi olmasaydı hayalim Sydney’de 
yeni yıla girmekti. Sokakta, dünyanın her milletinden 
insanlarla kalabalık arasında 2020’nin bitişini 
kutlamak isterdim. 

Umarım 2021 hepimize sağlık, mutluluk ve güzellikler 
getirir.

Öncelikle mutluluğun bulaşıcı gücüne inananlardanım. Yeryüzünde 
kişiden kişiye en kolay geçebilen mutluluk ve bu bulaşıcı duygunun 
daim olmasını, neşe, minnettarlık, huzur,umut ve sevginin çoğalmasını 
ve sağlıklı, özgür bir 2021 yılı diliyorum. Pandemi olmasaydı tabi ki her 
zamanki gibi Villa Lukka Çıralı’da olacaktım…

Ben bir Antalya aşığıyım, zaten soğuğu da pek sevmem. Dolayısıyla 
Yılbaşı’nı, dünyanın en güzel şehrinde, sahilde, Antalya’da bir 
mekanda ailemle, dostlarımla şen kahkahalarla kutlamayı isterdim.

ALMİLA BİLEN

AYŞE BOZTOSUN

ARZU ÇALIK YALÇIN

AYLİN AYAZ YILMAZ
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Geçen yılbaşımı Bolu’daki Abant gölünün muhteşem 
kar manzarası eşliğinde sıcacık şöminenin alevini 
yanaklarımda hissederken geçirdim. Bu yıl hepimiz 
gibi ailemin sıcaklığıyla geçireceğim, gezi rotamı 
bir sonraki sağlıkla gelecek olan yıla devrediyorum. 
Herkese huzurlu ve birlikte mutlu yıllar.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzdan ve kızımızın da 
üniversite eğitim dönemini bizden uzakta geçirmesinden dolayı, 
böyle günleri biz ailece bir arada olmak ve birlikte vakit geçirmek 
için büyük fırsatlar olarak görüyoruz. Çocuklarımın da tercihleri 
doğrultusunda kayak tatiline gitmek bizim için her zaman birinci 
sırada yer alıyor. Bu tatilimizin, özellikle akşamları çok büyük bir 
keyif oluyor. Takım oluyoruz kızlar-erkekler olarak ve aktiviteler 
yapıyoruz. Çok hararetli geçen, hatta kızımın çok ciddiye aldığı 
oyunlar, yarışmalar yapıyoruz. 

Bu yılı büyük üzüntülerle, kayıplarla pandemi etkisi altında geçirdik. 
Onun için gelecek yeni yılda ailemizin, sevdiklerimizin ve ülkemizin 
sağlığının, sıhhatinin yerinde olması için şükrederek ve dua ederek 
evimizde olacağız.

BETÜL DEMİROK

EDA BURUNSUZ

Bu yıl pandemi olmasaydı eğer geçen yılın devamını 
yaşamayı isterdim. Keyifli bir arkadaş grubuyla 
birlikte Bolu’da bembeyaz karın, sıcacık şöminenin 
karşısında huzurla, sevgi ve sağlıkla girmek isterdim 
yeni yıla. 

Bu yılbaşında çocuklardan kaçıp, bir Roma gezisi yapmak güzel 
giderdi...

Pandemi döneminde evlerimizde en büyük gayemiz çocuklarımız 
oldu. Çalışma tempomuzun yanında çocuklarımıza ayıramadığımız 
vakti bulduk ve birlikte geçirdik. Biraz ironidir ama çocuklardan 
kaçıp Roma’da güzel bir yılbaşı geçirmek muhteşem olabilirdi.

NAMIK ÜNAL

GÜMRAH BAYER



Pandemi dolayısıyla yazın keyfini hiç çıkaramadım. 
O yüzden, aklım hala güneşte ve denizde. Ben 
mümkünse yılbaşında dünyanın güneyinde bir 
yerlerde şezlongta, korkmadan, huzurla güneşin 
sıcaklığını hissedeyim… Ne güzel olur… Hayaller işte…

Bu yıl pandemide olacağım gibi yine annem ile beraber evde 
olurdum ama tek farkla; İngiltere’deki kız kardeşim, yeğenim ve 
kuzenlerim ile beraber… Yanan sobamız ve şöminemizin etrafında 
bir kaç dostumla çember yaparak ve birer mum ile dileklerimizi 
paylaşarak.

Rahmetli babam hastanedeyken en son böyle girmiştik 2020’ye… 
O çemberi tekrar isterim ki; babacığım da çemberimizde olsun.

NİLAY CANCA

NİLGÜN HAMATİ

Bu yıl da pandemi olmasaydı eğer, Kıbrıs’ta eşim, çocuklarım 
ve çok sevdiğim, birlikteyken çok eğlendiğimiz, keyif aldığımız 
arkadaşlarımızla birlikte girmek isterdim yeni yıla. 2021’den bütün 
güzellikleri dilerken geri saymak isterdim… 6, 5, 4, 3, 2, 1 … Ve 
sarılmak, kucaklamak isterdim herkesi sımsıkı… Tıpkı geçen yıllarda 
olduğu gibi…

Salgın olsun ya da olmasın; çizmelerimi, kalın kazağımı 
giyiyorum ve yeni yılı yakın arkadaşlarım ve ailemle 
Geyikbayırı’ndaki şöminemin etrafında bol meze, güzel 
müzik ve harika bir ortamda (@theland_geyikbayiri) 
kutlamak istiyorum

RİMA ABİ-CHAHİNE
NİLÜFER SARITOPRAK
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Kalp ve Damar Cerrahisi
golbasi@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. İLHAN GÖLBAŞI

Koroner Bypass 
Sonrası CİNSEL 

PERFORMANS 
ARTIRICI 
İLAÇLARIN 
KULLANIMI

Cinsel hayat sağlıklı her birey 
için hayatın vazgeçilmez önemli 
bir faaliyetidir. Bu faaliyetin 
bozulması sıkıntı verici bir 
durum yaratır. Bunlar, hormonal 
bozukluklar ve ilaçların yan 
etkisinden, damar hastalıklarına, 
nörolojik hastalıklardan, 
psikolojik rahatsızlıklara kadar 
pek çok faktöre bağlı olarak 
gelişebilmektedir. Koroner bypass 
sonrası ise erektil disfonksiyonun 
(impotans) çok çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır.
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Koroner bypass sonrası hastanın göğüs ön duvarında ve bacaktan 
damar çıkarılması için yapılan büyük kesiler ciddi psikolojik travma 
etkisi yaratmaktadır. Bu süreçte hastaların en son düşündükleri 
şey cinsel faaliyetler olmaktadır. Göğüs kemiğinin iyileşme süreci 
yaklaşık 1,5-2 aylık süreci kapsamaktadır. Erken dönemde hastanın 
kendisinde ve partnerinde kemiğin ilişki esnasında zarar göreceği 
korkusu yaratır. Fakat bu süre dışında gerçekleştirilen cinsel 
eylemlere bağlı herhangi bir travma söz konusu olmamıştır.

Koroner bypass sonrasında geç dönemde organik bir neden 
olmaksızın çeşitli kalp ilaçlarının yan etkisine veya ameliyatın 
psikolojik etkisine bağlı impotans gelişebilmektedir.

Koroner bypass sonraki ilk 2 ay tamamlanıncaya kadar hastaların 
bedensel ve cinsel faaliyetleri kısıtlanmaktadır. Hastalar sıklıkla 

cinsel ilişki esnasında kalp krizi atağı geçirme endişesi duyarlar. 
Bundan sonraki süreçte bypass esnasında takılan damarlar ile ilgili 
problem söz konusu değilse her türlü bedeni ve cinsel faaliyette 
bulunabilmektedir.

Ancak hastalarda koroner bypass sonrası ilerleyen aylarda eforla 
göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi semptomlar 
gelişiyorsa, bu hastalara egzersiz testi yaptırılarak kontrollerinin 
sağlanması faydalı olacaktır. Egzersiz testinde sorun saptanmazsa 
cinsel faaliyetlerde de hiç bir kısıtlama söz konusu olmaz.

Koroner bypass öncesi normal olan fakat operasyon sonrası geç 
dönemde impotans gelişen hastalarda bunun nedenini kullanılan 
ilaçlar veya psikolojik bozukluklar oluşturmaktadır. Örneğin 
betabloker benzeri tansiyon ilaçları cinsel fonksiyonlarda bozulmaya 
neden olabilmektedirler.



Arapsuyu Mah. Atatürk Blv. M. Gökay Plaza 
No: 69/6 Konyaaltı/ANTALYA

ADRES:

Tel: 0242 229 88 87 
Gsm: 0536 319 47 66
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Bu kişilerde cinsel fonksiyon bozuklukları sıklıkla cinsel performans 
artırıcı ilaçlar ve benzeri ilaç kullanımları ile desteklenmektedir.

Cinsel performans artırıcı ilaçların etki mekanizması
Kişiler cinsel olarak uyarıldıktan sonra penis korpus kavernozumdan 
nitrik oksit (NO) salınır. NO ise guanilaz siklaz enzimini aktive ederek 

CGMP düzeyini artırarak düz kasları gevşetir.

Kavernöz sinüslerdeki arterlerin gevşetilmesi ile kanla dolması 
sağlanır. Bu esnada venlerde kan hapsedilir. Böylece penis ereksiyon 
haline geçer.

Cinsel performans artırıcı ilaçlar, sildenafil sitrat, vardenafil, tadalafil 
NO ve cGMP üretimini uyararak etkili olurlar.

Cinsel performans artırıcı ilaçların kullanımı esnasında en sık 
görülen yan etkilerin başında baş ağrısı, yüzde kızarma gelmektedir.

Cinsel performans artırıcı ilaçlar, yüksek tansiyonda, koroner damar 
hastalığında ve kalp yetmezliğinde kullanılabilmektedir.

Ancak cinsel performans artırıcı ilaçlar ile birlikte nitrat ve benzeri 
ilaç kullanımı tansiyonda ciddi düşmeye neden olabilmektedir. 

Bundan dolayı bu hastalarda sildenafil ve vardenafil kullanmadan 
24 saatlik sürede, tadalafil için ise 48 saatlik süre içerisinde 
koroner damar genişleticisi olarak kullanılan nitrat-nitrogliserin 
kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu ilaçların birlikte 
kullanılmalarına bağlı çok sayıda ölüm vakası bildirilmiştir.

Bu ilaçlar, prostat için de kullanılan alfa bloker ilaçları dahil bütün 
tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılabilmektedir.

Cinsel performans artırıcı ilaçların kullanımına bağlı kalp krizi veya 
benzeri kalp ile ilgili problemler görülmemektedir.

Sonuç olarak, koroner bypass sonrası cinsel fonksiyon 
bozukluğu nedeniyle kullanılan ilaçlar, mutlaka doktor 
kontrolünde kullanılmalı ve nitratlar ile kullanımlarına çok 
dikkat edilmelidir.
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Sanax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat sektörünün bilinen ve güvenilen isimlerinden Sanax 
İnşaat’ın genç ve başarılı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Halil Öcalan inşaat, gayrimenkul ve emlak sektörlerine dair 
sorularımızı cevapladı…

İBRAHİM HALİL ÖCALAN:
“Şimdi gayrimenkule yatırım yapmanın tam zamanı”

1982 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen İbrahim Halil Öcalan, ilk 
ve orta öğrenimini Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gördü. 1994 
yılından itibaren Antalya’da ikamet etmeye başlayan Öcalan altı 
çocuklu bir ailenin ferdi.

İş hayatına genç yaşta atılan Öcalan, inşaat sektöründe daima ilkleri 
başarmak hayaliyle, büyük projelere imza atmak adına girişimlerde 
bulundu. İlk girişimlerindeki birkaç projede yaşadığı olumsuzluklar 
azminden ve hedeflerinden bir şey kaybettirmedi, yeni girişimlere 
yönelmek için zaman kaybetmeden tekrar tekrar çalışmalara devam 
etti. 

Düşlediği başarılara ulaşmanın kolay olmayacağını bilen Öcalan, 
çözüme ulaştırdığı her sıkıntının onu daha da güçlendirdiğine 
inanarak çalışmalarına daha büyük bir inanç ile devam etti. Alınan 
projelere göre dönemsel olarak artış gösterse de Öcalan; şu an 300 
ailenin geçim kapısı olan bir şirkete sahip olmanın haklı gururunu 
yaşıyor.

İbrahim Halil Öcalan iş hayatının yanı sıra 2010 – 2012 yılları 
arasında Hür Basın Birliği’nin Antalya Şubesi Başkanlık görevini 
de başarıyla yürüttü. İki çocuk babası olan Öcalan halen kurucusu 

olduğu SANAX A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyor.
Kendisi uzmanlık alanları olan inşaat, gayrimenkul ve emlak 
konularında sorularımızı cevapladı. 

İş yaşamındaki vizyon ve amacanız nedir?
Benim iş hayatındaki en büyük amacım; akılda kalıcı ve başarılı 
projelere imza atmaktır. Tabi ki kazanç önemli ama vizyonsuz 
olduktan ve ilklere imza atmadıktan sonra benim için çok da önemi 
yok. İş hayatında her zaman heyecanlandığım şey; akılda kalacak 
projelere imza atmak ve ismini büyük harflerle yazdırmak olmuştur.
Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni 
en önemli değerleri olarak koruyan SANAX A.Ş, kuruluşundan bu 
yana “insana saygı”ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahhüt 
ederek yürüttüğü sanayi projelerinde inşaat işleri ile gerekse ürettiği 
konut projeleri ile sektörün saygın şirketleri arasında adını farklı bir 
konuma yerleştirmiştir. SANAX A.Ş’de istihdamdan işletmeye kadar 
her şey vizyon ve değerler tarafından tanımlanır.

Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma 
hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarıyla 
yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, çağdaş ve modern 
Türkiye için ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak 
artırmaktayız.

İnşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği 
konularında standartları belirleyen, Türkiye’nin en güvenilir 
şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.



Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan 
müşterilerimize güvenli yapılar, mekanlar ve karlı yatırım fırsatları 
yaratmaktayız.

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireylerin doğallığıyla bağını 
koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde 
faydalanmasını sağlamak birincil hedefimiz.

2020 yılı malum pandemi gölgesinde geçti. Bu dönemi 
Sanax İnşaat olarak nasıl geçirdiniz?
2020 yılında her ne kadar pandemi süreci olumsuz etki etse de, 
biz çalışma programımızı ödün vermeden sürdürdük. CNP yapı 
ile konsorsiyum olarak başladığımız Şehrin Kapısı projesine hız 
kesmeden devam ediyoruz. İş hayatı ve ticaret her ne kadar etkilense 
de Sanax İnşaat olarak 2020 yılını dolu dolu geçirdik.

Konut almak isteyen biri nelere dikkat etmelidir?
Birincisi deprem ülkesinde olduğumuzu unutmadan kesinlikle 
depreme dayanıklı konut olmasına dikkat etmeliyiz. Biz son projemiz 
olan Şehrin Kapısı projemizde C 40 beton ve yüksek dayanımlı 
demirlerle en sağlam yapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. Pandemi 
süreci de bize gösterdi ki; evlerimiz en önemli yaşam alanlarımızdır. 
Bu yüzden de konfor ve yaşam alanı standartları dikkat edilmesi 
gereken en önemli konulardandır.

Sanax İnşaat olarak konutlara ne gibi farklılıklar 
kazandırıyorsunuz?
Bir önceki soruda da söylediğim gibi depreme dayanıklı binalar 
inşa ediyoruz ve konfor en önemli artımız bizim. Evlerimizi ferah 
bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Her alanda konfora dikkat eden 

mimarlarımız en ince detayı bile gözden kaçırmadan çalışmalar 
yapıyor.

Sizi tercih etmeleri için sebepleriniz neler?
Güven en önemli sebep olsa gerek. 

2021 yılı hedefleriniz neler?
Şu an devam ettiğimiz Şehrin Kapısı projemizde ışıkları yakıp içinde 
yaşam başlatmak. Ve iş merkezi projemizi hayata geçirmek…

Antalya’da yeni projeleriniz olacak mı?
Evet, çalışmalarını yürüttüğümüz iş merkezi projemiz var. Bunun 
dışında konut olarak halen çalışmalarına devam ettiğimiz villa 
projemiz var.

Alışlar, satışlar fiyatlar bazında emlak piyasasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Şu sıra pandemi sürecinde belki gıda sektöründen sonra en yoğun 
geçen ve en hızlı büyüyen sektör inşaat… Bu da emlak satışlarına 
olumlu yansıdı tabi ki. Fiyat olarak artış söz konusu olsa da, yine en 
kazançlı yatırım gayrimenkuldür.

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için tavsiyeleriniz 
neler?
Bilindiği gibi bir pandemi süreci yaşıyoruz ve bu süreçte 
kısıtlamaların, seyahat yasaklarının, kapanan işletmelerin piyasada 
olumsuz etkileri oldu. Kriz her zaman yanında fırsatlarıyla gelir 
bence. Gayrimenkul şu sıra, yatırım olarak en karlı yatırım aracı. Bu 
süreçte vakit kaybetmeden gayrimenkule yatırım yapmak gerektiğini 
söyleyebilirim.
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTMENİ & DOULA
AYŞE BETÜL BALCI

“Doğuma Hazırlık” konusunu okuyucularımız için 
biraz açabilir misiniz acaba?
Elbette… Birçok kişinin aklında “Eskiden doğum hazırlığı mı 
vardı?” sorusunun oluştuğunu tahmin ediyorum. Evet, yoktu. 
Çünkü kadınlarımız bahçede çapa yaparlardı, evde hamur 
yoğururlardı, yemekler yer sofrasında yenirdi, yediğimiz, 
içtiğimiz her şey kendi üretimimizdi... Kadınlar kapı önünde 
oturarak sohbet ederler, doğum konusunda da birbirlerine 
destek olurlardı. Bu sayede farkında olmadan pelvik yapıyı, 
bedeni ve zihni hazırlarlardı.
Fakat şuan daha fazla bilgiyi, doğru yanlış ayırımı olmaksızın, 
daha kolay ve kontrolsüz paylaşan bir ortamımız var. Ortada 
kötü doğum hikâyeleri de var. Bir de üzerine eskisi kadar 
hareketli olmayan bedenler var... İç sesimizi, bedenimizin 
yönergelerini eskisi kadar algılayamıyoruz. Doğuma 
hazırlanmayan beden ve zihin, etraftan etkilenmeye başlıyor; 
sorgulamadan, söylenenlerin doğruluğundan emin olmadan o 
yöne doğru ilerliyor ve artık korkular başlıyor… Korkunun tek 
panzehiri ise elbette ki; bilgidir.

“Ben sezaryen olacağım, doğuma hazırlık eğitimi 
almama gerek var mı?” diyenler için cevabınız ne 
olur?
Öncelikle “Sezaryen doğum değil mi?” diye sormak isterim… 
Doğumu kendi başlatmış bebek, dış dünyaya hazırlanma şansı 
bulurken, planlı sezaryen ile doğan bebeğin dış dünyaya adapte 
olması gereken konular belki de daha fazla...

Anne adaylarının; “Keşke bunu daha önce bilseydim” dememesi 
için, hem yüz yüze hem de online olarak alınabilen bu 
“DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ”ni kendilerine ve bebeklerine 
hediye etmelerini tavsiye ederim.

Doğum normal, doğal ve sağlıklıdır. Doğuma hazırlık eğitimi bir 
teknikten çok, bir felsefedir.

Anneye, doğacak bebeğine ve kutsal doğum anına saygılı 
bir felsefedir. Bu kurs bilimsel çalışmalar, anatomi, ebeler, 
doktorlar hakkında değildir. Bu kurs anneler, babalar ve 
bebekleri hakkındadır. Onların bebeklerine daha sakin, güvenli 
şekilde kavuşmaları için hakları ve istekleri için yapılmıştır.

Kitaptan okuyarak öğrenemeyeceğiniz, kendinize ve bebeğinize 
yapacağınız bir yolculuk…

Burcu Hanım’la yollarınız nasıl kesişti?
Yolculuk dedim ya; bu yolculuklara eşlik ederken Burcu 
ile tanıştım. Sosyal medya paylaşımlarımı yapabilmek için 
eğitimlerime destek verip, veremeyeceğini sordum. Yeni 
tanışıyor olmamıza rağmen bana tüm kapılarını açtı. @
harikadogum onun ölümsüzleştirdiği fotoğraflarla dolu.

Bir işe başlarken sizi anlayan, işini kalbiyle yapan birileriyle 
denk gelmek sizi 1-0 önde yapıyor. 
 
Mutlu Anlar Fotoğrafçısı ve Harika Doğum olarak mükemmel 
bir ekip olduk. Dikenli yollara, çiçekler ekerek yürüyoruz 

Anne adaylarının tanıması 

gereken iki önemli isim;

AYŞE BETÜL BALCI 

ve

BURCU TUZLUOĞLU

Bu ay “Portre” bölümümüzün konukları; 

‘Doğum Hazırlık Eğitmeni’ Ayşe Betül 

Balcı ile Doğum ve Bebek Fotoğrafçısı 

Burcu Tuzluoğlu oldu… Güçlerini 

birleştirerek ortak ve başarılı işlere 

imza atan ikiliyle gerçekleştirdiğimiz 

küçük söyleşilerin doğum hazırlığında 

olan anne adayları için faydalı olacağı 

inancındayız.

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTMENİ & DOULAAYŞE BETÜL BALCI

0543 743 6007harikadogum

www.harikadogum.com.tr



DOĞUM VE BEBEK FOTOĞRAFÇISI

BURCU TUZLUOĞLU

DOĞUM VE BEBEK FOTOĞRAFÇISI
BURCU TUZLUOĞLU
Mutlu Anlar Fotoğrafçısı

Doğum fotoğrafçılarını bize biraz 
tanıtır mısınız?
“An geçer fotoğraf kalır”… Bu cümle 
benim işimin adeta bir özeti gibi. Söz 
konusu an, bir bebeğin dünyaya geliş 
anı olduğunda fotoğrafın içerisine 
duygunun bin bir tonu dahil oluyor. 

Özellikle doğum anında ailelerin 
duygularını rahatça yaşayabilmeleri için 
görünmez oluruz. Objektifimizi terbiye 
ederek mahremiyetlerine saygı duyarız. 
En kıymetlilerinin dünyaya gelişini 
kayda almaktan büyük bir mutluluk 
duyarız. Sonrasında çalıştığımız 
ailelerimizle yıllar boyu sürüp giden 
dostluklar kurar, bebeklerinin büyüdüğü 
anlara şahit oluruz. Geriye seyrine 
doyum olmayan fotoğraflar bırakırız.

Sizin bir doğum fotoğrafçısı olma serüveniniz nasıl?
Eski bir bankacıyım ben. 8 yıl bankada çalıştıktan sonra kurumsal hayatın zorluklarını bir 
kenara bırakıp, sanatla harmanlayabileceğim bir işim olmasını istedim. O esnada fotoğraf 
makinesi ile tanıştım. Profesyonel bir makine ile çekim deneyimlemek isterken, kendimi 
fotoğraf makinem yanımda olmadan sokağa çıkamaz halde buldum. Yeniden üniversite 
okuyup önce fotoğrafçılık eğitimi sonra da uzmanlaşarak doğum ve bebek fotoğrafçılığı 
eğitimleri aldım. Şimdilerde oyun alanım dediğim bebek stüdyomda yeni doğan bebeklerin 
fotoğraflarını çekmekteyim.

Betül Hanım ile yollarınız nasıl kesişti?
Bizim Betül ile hikâyemiz tam bir yol arkadaşlığı... Betül eğitimlerinde ailelerine doğum 
sürecinde neler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Ben de onları fotoğraflamaya bu süreçte 
başlıyorum. Sonra hamilelik, doğum, yeni doğan, doğum günü derken; bebeklerin büyüyüp 
çocuk olmasına beraberce şahit oluyoruz. Yoluna eşlik ettiğimiz ailelerimizle çok güçlü 
bağlar kuruyoruz. Doğumuna eşlik ettiğimiz bir sürü bebeğimiz var bizim.

0544 382 7709mutlu_anlar_fotografcisi
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BİR YILA 
ARALIK’TAN 
BAKARKEN!
Zor bir yıldı…
İtiraf etmeliyim ki; hayatım boyunca 
unutamayacağım koca bir yıl…
Acısının tatlısına göre çok daha fazla 
hissedildiği bir yıl…

iletisim@diyetisyenzeynepertugrul.com

Bu yılın son yazısını Mevlana’nın güzel sözüyle bitiriyorum;
“İyi şeyler son bulur, böylece daha iyi şeylere yer açılır.
Üzülme, hüzünlenme. Kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner.”

(Çünkü; 2-9 Aralık Mevlana haftasına ithafen)

Deprem, salgın, yangın ve ekonomik sorunlar 
derken bir yılı daha bitiriyoruz.
Kaygı, biraz da korku, belirsizlik, tedirginlik sanırım 
hepsinden tattık.
Neredeyse bildiklerimizi unuttuk, unuttuklarımızı 
hatırladık.
İstediğin yere gidememek, belki arkadaşınla 
görüşememek, ailene bile sarılamamak…
Bununla birlikte önce psikolojiler alt üst oldu, sonra 
da tartıda sayılar… :)

Daha çok evde olduğumuz bu dönemlerde mutfakla 
daha fazla ilgili oluyoruz. Yeni tarifler denemek, 
yoğurt mayalamak ya da atıştırmalık hazırlamak 
hem gün içi zamanı değerlendirmemizi hem de 
ailemizle keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor. Bunun 
sağlıklı yaşama olan güzel etkisine asla sözüm yok 
ama porsiyon aşımlarının yaşandığı bir gerçek. :)
Yani demek istediğim; fizyolojik açlıkla psikolojik 
açlığı birbirine karıştırmamız! Haydi karıştırdık, o 
zaman ne yapacağız?
Denge!
Yani ertesi günü atılan adım konusunda hareketli; 
yemek konusunda hafif geçirmek işimizi kolayca 
çözer. :)
Bu kış mevsimini de evde geçireceğiz gibi 
gözüküyor.
Daha önceki yazılarımda bahsettiğim bağışıklık 
sistemine yönelik beslenme önerilerine göz 
gezdirebilirsiniz.
Uzun kış akşamları psikolojik açlığımızı 
dindirebilmek için birkaç yol göstermeyi de size bir 
borç bilirim… :)
- Tarçınlı, karanfilli bitki çayı demlemek
- Uyku probleminiz yoksa; kahve/çay tüketimi de 
olabilir.
- Az tuzlanmış salatalık tüketmek
- Dişleri erken fırçalamak
- Örgü gibi el işi ile ilgilenmek
- Kuru dut, kuru erik ya da sağlıklı kurabiye 
yararlanabilirsiniz.
- Leblebi, az yağlı patlamış mısır, galeta da size bu 
konuda destek sağlayabilir.

Aralık gelince akla ne gelir?
Yılbaşı!
Tüm sevdiklerimizle, hayallerimizle ve 
umutlarımızla beklediğimiz gün !
O güne özenle hazırlanan yemekler, kalabalık 
sofralar, keyifle sohbetler, uçuşan kahkahalar, gece 
12.00’a geri sayımlar… vs…
‘Şunu yapın, mutlaka bunu yapın’ demeyeceğim o 
gün için, çünkü olmayacağını biliyorum. :)
Ama ertesi gün hafif geçirmek adına buraya 
‘DETOKS ÇORBA’ tarifi bırakıyorum.

DETOKS ÇORBA

Malzemeler
2 orta boy kabak
6-7 yaprak lahana
1 küçük kase brokoli
9-10 dal maydanoz
1 küçük soğan
1-2 diş sarımsak
3-4 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber, pul biber, zerdeçal
1 litre su
Tüm malzemeleri bir tencereye koyduktan 
sonra üzerine su ekleyip pişiriyoruz.
Pişen çorbayı blender’dan geçiriyoruz.

Afiyetle!
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Çeşit çeşit peynirlerle hazırlayacağınız hem göze hem de damağa hitap eden 
bir peynir tabağı ile yeni yıl sofranıza lezzet katabilmeniz için peynir tabağı 
hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini Kaya Çiftliği, sizler için anlattı…

Peynir seçiminde dikkat etmeniz gerekenler
Aroma çeşitliliği için tabağınızda yumuşak, 
olgunlaştırılmış, tuzlu-az tuzlu gibi seçenekleri bir 
araya getirin. Kaya Çiftliği’nin ürün gamında 5, 9 
ve 12 ay olgunlaştırılmış özel beyaz peynirlerden 
İsli Çerkez Peynirine, İp Peynirinden İzmir Tulum 
Peynirine kadar tam 140 çeşit peynir sizi bekliyor. 

Peynirleri nasıl dilimlemelisiniz? 
Peynirlerinizi yuvarlak, dikdörtgen, küp küp ya da 
üçgen gibi farklı formlarda keserek birbirinden 
ayrıştırabilirsiniz. Peyniri düzgün ve şeklini 
bozmadan kesmeniz de önemli. Bunun için özel 
peynir kesme tellerinden ya da peynir bıçaklarından 
yararlanabilirsiniz. Peynir bıçağınız yoksa, keskin 
bir bıçak seçin ve kestiğiniz peynirin bıçağa 
yapışmasını engellemek için bıçağı kullanmadan 
önce sıcak suya batırıp kurulayın. 

Lezzetli eşlikçiler 
Farklı damak tatlarına hitap edecek kızarmış ekmek, 
milföy çubukları, kraker gibi seçenekleri tabağınıza 
eklemeyi unutmayın. Dilerseniz salam, pastırma 
kuru et gibi şarküteri ürünlerine tabağınızda yer 
verebilir, badem, ceviz, kaju, Antep fıstığı, fındık gibi 
kuruyemişler; kuru incir, kuru kayısı, salkım üzüm 
gibi meyvelerle tabağınızı zenginleştirebilirsiniz.

Buna dikkat! 
Dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de 
tüketilecek kadar peynire tabağınızda yer vermeniz. 
Tabağınızda kalan peynirler olursa, açılan ürünleri 
buzdolabına geri koyacağınız zaman temiz bir kapta 
muhafaza etmeye özen gösterin. Peynirlerinizi 
koyduğunuz kapların hava geçirgenliği 
sağlamamasına ve kapaklı olmasına dikkat edin.

PEYNİR TABAĞI 
HAZIRLAMANIN

PÜF 
NOKTALARI
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ZİÇEV Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Normalde aralık ayı boyunca içimi 
yılbaşı heyecanı sarar ve ‘christmas’ 
filmleri seyretmeye bayılırım. 
O romantik filmler, hediyeler, 
süslemeler, müzikler beni motive 
eder. Filmleri izledikçe kimlere 
ne hediye almalıyım heyecanına 
kapılırım. Oysa bu yıl bu romantizmi 
istemiyor canım. Sanırım 2020 yılı 
bizleri daha realist yaptı. O yüzden 
bu ay size son olarak izlediğim 
ve çok beğendiğim 4 diziden 
bahsedeceğim. 

HİÇBİR ŞEY 
ama ÇOK ŞEY
ANLADIĞIMIZ 
BİR YILIN 
SONUNDA…

İlk olarak Berkun Oya yapımı “Bir Başkadır” dizisini 
önermek istiyorum. Oyunculuklar, reji, kurgu, senaryo, 
görüntü yönetmenliği, müzik şahane. Bir de Ferdi 
Özbeğen “Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım” 
diyor ve seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizi bir çırpıda 
seyrediliyor, dar bir bakış açısı ile dizide hepimiz varız 
ama detaylı bir alt çözümleme ile diziye eleştirim çok. 
Diziden bana kalan “total iş” benzetmesini sevmekle 
birlikte dizi de aslında bir total iş! Bazı toplumsal 
sorunlara ‘mış mış’ gibi bakılmış diye düşünüyorum. 
O da olsun bu da olsun gibi. Fakat uzun yıllardır da 
böylesine bir Türk dizisi konuşulmadı sanırım. Hele de 
bu pandemi günlerinde bolca seyirci olduk. 

İkinci önerim; yeni sezonu çıkan The Crown dizisi… 
Diziyi izlerken size ilginç gelebilir ama ben motive 
oluyorum. Dünyanın işleyişini anlamamı sağlıyor. 
Hala “Kraliyet neden var?” anlamamış biri olarak, o 
ailede tek sempati duyduğum Diana’yı nasıl işlemişler 
diye, biraz da M. Thatcher’ı merak ettim ve izledim. 
Margaret Thatcher’ın evet, oğluna düşkün anne 
modunu sevimsizce işlemişler ama o bir “Demir Leydi” 
ve hiçbir İngiliz pek de laf söyletmez ona! Thatcher’ın 
seçim sonrasında, kocasıyla beraber gittiği, Kraliçe 
ve ailesiyle geçirdiği hafta sonu, Thatcher’a benim de 
sempati duymamı sağladı! Hiç sevmedi, kraliyet ve 
kibirli üyelerini! Kraliyete, “Sıkıcı, zübbe ve kabalar! 
Tıpkı benim kabinemde bana büyüklük taslayan 
zorbalar gibiler, nedense hepsi belli bir tabakadan 
geliyorlar” diyerek, gitti kabinenin olmazsa olmaz 
görünen üyelerini değiştirdi! Bayaa iyi bir hamle 
idi, “Vay” dedim! E, 11.5 yıl başbakanlık yapmış! 
Demokrasi ülkeleri için anlamlı süreler bunlar! 
Oyunculuklar çok iyi tabii. Bu arada yok bu sezon 

işlenenler kraliyeti rahatsız etmiş de, ‘bla bla’ saçma yorumları da vardı. Ben 
açıkcası Kraliçe tarafından dizinin yaptırıldığını bile düşünmeye başladım, hep 
onu aklar hikayeler!!! ( Bu arada Kraliçe’nin odasına giren sorunlu bir “tebası” 
üzerinden Türkiye’ye de laf çaktılar! Yazmayayım görürsünüz...) 
Dizide bir de Kraliçe ile Başbakan Margaret Thatcher’in bir konuşması var. 
Kraliçe böyle davranarak çok düşman edinirsin diyor Başbakan’a. Thatcher’da 
şöyle diyor; 
“İskoç Şair Charles MacKay dizelerinden ilham aldım;
Hiç düşmanın yok mu diyorsun
Hey hat övünülecek şey değil bu oysa
Eğer mücadeleye karışmazsa biri
Cesaretle savunmuşsa vazifeyi
Edinmiştir düşman mutlaka
Şayet yoksa düşmanın
Bir kıymeti yoktur yaptıklarının
Ne karşı koymuşsundur bir haine
Ne sus demişsindir bir yalancı şahide
Hiçbir yanlışı doğrultmamışsındır asla
Korkağın tekisindir her kavgada…”

Eğer yöneticiyseniz bu değişmez kural. Total iş çıkarmak değil yaptığınızın 
sizin ilkelerinize uygunluğu önemlidir. Yoksa yeter ki beni sevsinler diye bir 
yerlere varılmıyor. Diziden çok ilham alıyorum demiştim. 



Gelelim üçüncü önereceğim dizi The Queen’s Gambit. Walter 
Tewis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan bir Amerikan 
dramatik mini dizisi. Sevgili eşim Sadık her boş anında satranç 
oynadığı için tabii ki de diziyi o buldu. Biz diziyi çok beğendik. 
1950’lerde yetimhanede büyüyen bir kız çocuğu satranç konusunda 
müthiş yeteneklidir. Çok iyi oyuncudur ama çocukluk travması 
oyunculuğunu gölgede bırakır ve bir dolu sorunla boğuşur.

Dördüncü ve son olarak önermek istediğim dizi The Undoing. 
Benim gibi Nicole Kidman seyretmeyi seviyorsanız çok keyifli bir 
dizi. Daha önce “Big Little Lies” dizisi yapımcılarından. Sanırım 
orada yapımcı Nicole’du. Baş rollerinde Kidman ve Hugh Grant’ın yer 
aldığı “The Undoing”, başarılı bir terapist ve onkoloji doktoru eşinin 
korkunç bir cinayet sonrası alt üst olan hayatlarına odaklanıyor. 
O sırça fanus hayatlarımızın her an her dakika yıkılabileceğini, 
“picture perfect efect” yani tablonun nasıl darma duman olabileceğini 
gösteriyor bize. Susanne Bier ve David E. Kelley imzalı dizi, Jean 
Hanff Korelitz’in çok satan romanı “You Should Have Known’dan” 
uyarlama. 

Thomas Bernard’ın Eski Ustalar kitabında bize vermek istediği 
gibi bitireyim yazımı. Eski Ustalar onlara hayranlıkla bakmaktan 
kurtulduğumuzda değerlidir. O aşamaya gelmek önemlidir. 
Okuyucu, seyirci ve insanlıktan beklenti budur. İnsan çelişkileri 
ile sorgulamaları ile var olacaktır. Her seyrettiğimiz film, dizi, her 
okuduğumuz kitap bizi daha sorgular hale getirecektir.
Evet, kitaplar ve filmler ve sevdiklerimiz ve güzel günler ve sağlık ve 
mutluluk hiç eksilmesin hayatımızdan. 2020’den hiçbir şey ama çok 
şey anladık. 2021 daha ‘soft’, opera tadında gelsin. Korku filminden 
çıkıp azıcık romantizme ihtiyacımız var tüm insanlık adına. Değil mi? 
İyi yıllar dilerim…
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www.tolgatemel.com
Dr. TOLGA TEMEL

Merhabalar Sevgili Dostlar;
Aslında bu sayı için planladığım yazı, 
vücudumuzu ve cildimizi yaşlandıran 
faktörler ve bunların ölçülmesi 
üzerineydi. İleri glikalizasyon son 
ürünleri AGE’ler, hücresel yaşlanma 
süreci ve bu süreç sonunda birçok 
hastalık ve hastalık komplikasyonlarının 
oluşmasını konuşacaktık. Aslında bu 
sürecin anlaşılması ve yönetilmesinin, 
bizi kronik dediğimiz birçok hastalıktan 
nasıl koruyabileceğini konuşacaktık…  
Ancak bu sayının yılsonu sayısı 
olduğunu fark edince plan değişti…

Yılsonu yazılarında adet; genellikle bir yıl değerlendirmesidir, biz de 
geleneğe uyalım. Doğru geleneksel davranışlar, sağlıklı ritüeller ve 
sistemli, olumlu davranışlar bizim ruhsal ve bedensel sağlımızın için 
önemli.

Bir an önce bitsin gözüyle baktığımız 2020 için bu oldukça zor görünüyor 
olsa da, aslında değil. Nereden bakacağımızı bilirsek ve kabul ederek 
süreci yaşarsak, belki de bireysel ve toplumsal olarak bir yenilenme 
fırsatımız olacak.

Toplumsal olaylar, uçak kazaları, yangınlar, depremler, çekirge istilası… 
Ve en son pandemi…  Yaşananlara tek tek bakınca bir değerlendirme 
yapmak zor görünüyor.

Diğer taraftan büyük resme odaklanırsak aslında o kadar zor ve karışık 
olmadığını fark ederiz.
Yaşanan tüm sorunların doğanın yaşamsal gerçekleriyle çatışan 
insanoğlundan kaynaklandığını görürüz. 

Peki, sadece doğayla mı sorunumuz? Çok da öyle görünmüyor. Kendi 
bedenimizle, zihnimizle ve ruhumuzla çok iyi geçindiğimiz de söylenemez. 
Dünyamızda yaşanan felaketler gibi sağlığımızdaki sorunların büyük 
çoğunluğu da  bedenimizle, zihnimizle  ve ruhumuzla uyumlu olmayan 
yaşantımızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Bence kesinlikle çok ilişkili.

Bu pandemi, aslında hem dünyamızı hem de kendimizi, bedenimizi ve 
yaşam şeklimizi sorgulamak için bir uyarı, bir işaret ve bekli de güzel bir 
fırsat.  

Her şey o kadar hızlandı ki, durup bir nefes almanın tam zamanı.
Farkında mıyız; pandemiden etkilenen tek canlı insan. 
Dünyanın geneline bakınca bu mesajın, uyarının alındığını söylemek zor. 
Hala savaşlar, betonlaşma, iktidar ve güç yarışları aynı hızla sürüyor.

Ama en azından kendimiz için bir şeyler yapalım. Pandemide en çok 
konuşulan konulardan biri aşı oldu. Ne zaman aşı çıkacak? Bunu daha 
önce de söylemiştim; asıl ihtiyacımız BAKIŞ AŞIŞI…

Saglıga On Adım
FELAKETLE 
FIRSAT 
ARASINDA 
2020 Ba
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Peki neler yapabiliriz? Lafı uzatmadan sıralayalım;

SAĞLIĞA ON ADIM
1- Beslenme: Beslenmemizi düzenleyelim ve fazla kilolardan 
kurtulalım. Bu konu sağlığımızdaki en önemli faktörlerin başında 
geliyor. Beslenme düzelmeden, sağlık ve iyileşme mümkün değil. 
Fazla kilolar, bedensel ve ruhsal hastalıklarımızda hem neden, hem 
sonuç oluyor.
2- Stres yönetimi: Yaşantımızı ruhsal ve bedensel özelliklerine 
uyumlu hale getirip stresimizi yönetmeliyiz. Stres yönetimi ve ruhsal 
süreçlere dokunmayan hiçbir tedavi başarılı olmuyor.  
3- Barsak sağlığı: Beslenmeyle de ilgili tabi ki ama çok daha 
karışık bir süreçle tüm vücut sistemleriyle ilgili. Hipokratın da dediği 
gibi; barsak hastaysa vücut hastadır.
4- Uyku: Yeterli ve zamanında olan bir uyku sağlık için önemlidir. 
Uyku sadece fiziksel bir dinlenme değil vücudun onarım, 
detoksifikasyon ve ruhsal bedensel bir düzenlenme zamanıdır.
5- Egzersiz: Enerji metabolizmasındaki etkileri dışında lokomotor 
sistem sağlığı, mikro ve makro kan dolaşımının düzenlenmesi, lenf 
drenajı, kas miktarının korunması, oksijenizasyon ve hormonal 
sistemdeki regülasyon etkilerine kadar saymakla bitmeyecek 
faktörler.
6- Bağışıklık sisteminin regülasyonu: Sadece savunma 
sistemi değil vücuttaki tüm sorunların, onarımın, iyileşmenin ve 
hatta hastalıktan korunmanın anahtarı. Bu gün pandemide en çok 
konuşulması gerekip de hiç konuşulmayan konu.
7- Toksinlerden korunma: Hem besinsel hem çevresel toksinler. 
Bu gün artık “Hastalık mı, kronik toksisite mi?” konusu sağlıktaki 
temel soru.
8- Kronik inflamasyon: Daha tıbbi ve karışık görülse de aynı 
toksisitedeki gibi kronik hastalıklardaki temel sebep. İyileşme cevabı 
olan inflamasyon kontrolden çıkmadan yönetilirse; iyileşmek ve 
hastalanmamak mümkün.
9- Sosyal yaşamın düzenlenmesi: Yaşamsal çevremiz kadar; 
kimlerle birlikte olduğumuz, çalıştığımız insanlar ve hatta eşimiz 
sağlığımızı sizce ne kadar etkiliyor. Sürekli eleştiren, yöneten, 
enerjimizi tüketen, sevgisiz olan her şeyden, herkesten uzaklaşmadan 
da kimse iyileşemez.
10- Bütüncül sağlık bakış açısı: Zamanında yapılacak sağlık 
kontrolleri ve bütüncül yaklaşımla, hasta olmadan, koruyucu bir 
anlayışın benimsendiği, gelecek tıbbının temelini oluşturacak bir 
sistem. Vücudu ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak değerlendiren ve 
ihtiyaçlarını karşılayarak kendisini onarmasına olanak sağlayan bir 
yöntem. Belki de hepimiz için geleceğin sağlık bakış açısı olacak.

Bizim bugünden benimsediğimiz, hastalarımızda, danışanlarımızda 
tedavilerimize temel olan geleceğin sağlık bakış açısı; hasta olmadan 
koruyucu, önleyici yaklaşım. Eğer bir hastalık varsa, sadece 
semptomların değil kök nedenlerin ve hücresel düzeyde iyileşmenin 
hedeflenmesi. Bedenin ruhsal, zihinsel, bedensel bütünlüğü, tüm 
sistemlerimizin hatta hücrelerimizin ilişkisini ve iyileşmesini 
hedefleyen gerçek iyileşme modeli ile sağlığımıza kavuşmak 
mümkün.

BAKIŞ AÇIMIZIN DEĞİŞTİĞİ , KENDİMİZLE 
BARIŞTIĞIMIZ, RUHUMUZU, BEDEDİMİZİ 
VE HAYATI YENİDEN KEŞFETTİĞİMİZ , 
DÜNYAYI  PAYLAŞTIĞIMIZ  TÜM CANLILARI 
DA  DÜŞÜNEREK YAŞADIĞIMIZ YENİ BİR 
YIL OLSUN 2021… BARIŞLA, İYİLİKLE, 
SEVGİYLE, DOSTLUKLA, HUZURLA KALIN.
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Bayram Bey, Asia Luxe Travel Türkiye ne zaman kuruldu? Bize 
biraz kurumunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Asia Luxe Travel Türkiye, Kasım 2018 yılında, Taşkent’te ilk milli tur 
operatörü sloganı ve vizyonuyla hayatına başlayan Asia Luxe Travel’ın 
Türkiye’deki kuruluşu ve temsilcisidir. İlk charter uçuşunu Haziran 2019’da 
Kırgızistan Tamçi (Issık Göl) şehrine gerçekleştiren Asia Luxe Travel bugün 
itibariyle Taşkent - Tamçi (Issık Göl), Taşkent – Antalya, Taşkent – İstanbul, 
Taşkent – Male (Maldivler) destinasyonlarına 350’den fazla başarılı charter 
uçuş gerçekleştirmiştir.

Tam olarak faaliyetleriniz nelerdir?
Asia Luxe Travel, Özbekistan Havayollarının  resmi yetkili bilet satış ve 
rezervasyon operatörüdür. Benzersiz ve güçlü bir IT departmanı ve bu 
departmanın ürettiği çözümleri ile kendi uçak seferlerini de yapmaktadır. Bu 
seferlerin uçak bileti ve tur rezervasyonlarını da; kullanıcı dostu, Özbekistan 
Havayolları ile online etegrasyonlu olan bilet satış ve rezervasyon sistemi 
ile sağlamaktadır. Özbekistan Havayollarının yetkili acentesi olan Asia Luxe 
Travel olarak, güçlü ve şeffaf partnerlik ilişkilerine önem veriyoruz. Kullanıcı 
dostu, online bilet satışı ve rezervasyonu gerçekleştiren bir web sitemiz var. 
Ayrıca Özel jet kiralama hizmetimiz var.

BAYRAM İSMAİL:
“ASIA LUXE TRAVEL TÜRKİYE olarak
acente partnerliklerimize özellikle 
önem veriyoruz”

Özbekistan Havayolları’nın Türkiye’deki 
resmi ve yetkili bilet satış ve rezervasyon 
operatörü olan Asia Luxe Travel 
Türkiye’nin Genel Müdürü Bayram İsmail 
de bu ay dergimizin konukları arasında 
yer aldı. Kısa bir süre önce Antalya 
Satış ve İrtibat Ofisi’ni Lara bölgesinde 
kuran Asia Luxe Travel Türkiye, 
charter uçuşlarıyla da Özbekistan 
yolcularına çok ekonomik çözümler 
sunuyor. Buraya kadarı ilginizi çektiyse, 
röportajımızın detaylarının çok daha 
fazla ilginizi çekeceğini ve Özbekistan 
ulaşımı konusunda çok özel detaylar 
öğreneceğinizi söyleyebiliriz…



Diğer tur şirketleri ile aranızdaki farklar nedir? Yani 
seyahat severler neden sizi tercih etmeliler?
Özbekistan Havayollarının tüm destinasyonlarına kolay ve güvenli 
bir şekilde bilet satışı gerçekleştiren web sitemiz mevcut demiştik. Bu 
destinasyona ayrıca kendi charter uçuşlarımız var; İstanbul – Taşkent 
– İstanbul, Antalya – Taşkent – Antalya, Taşkent – Maldivler – Taşkent 
gibi... Antalya’da, İstanbul’da, Maldivler’de, Taşkent’te, her türlü 
otel ve transfer hizmeti gibi hizmetleri de içerisinde bulunduran, 
programlı VIP paketlerimiz var.

Kendi charter uçuşlarımızın olması ciddi anlamda uçuş maliyetlerini 
düşürmektedir. Bununla birlikte her destinasyonda güçlü 
partnerlerimizin olması da başka bir tercih sebebi olmalı. Temas 
içinde olduğumuz her ülkenin, alanında en iyi profesyonelleriyle ve 
güvenilen kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Çok kullanışlı, şeffaf 
web sitemiz üzerinden acenteler üye olarak tüm bilet satışlarını, 
kazançlarını, balanslarını, ihtiyaçları olan daha birçok bilgiyi 
buradan takip edebiliyorlar.

Acente partnerliklerimize özellikle önem veriyoruz. Onlar için hem 
özel IT çözümler üretiyoruz hem de finansal özerklikler sunuyoruz. 

Malum tüm dünyayı tehdit altında bırakan Covit 19 salgını 
ile mücadele içerisindeyiz. Asia Luxe Travel yolcularının 
sağlığı için ne gibi önlemler ve ayrıcalıklar sunuyor?
Asia Luxe Travel olarak, Covit 19 pandemi tedbirleri kapsamında 
yolcularımıza “hijyen seti” vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen 
tedbirlerinin doğru uygulanması için hassasiyetle önlem almaya 
devam ediyoruz.

Misafirlerimizin seyahat sağlığını korumak amacıyla hazırlanan, 
içerisinde maske ve antiseptik mendil bulunan hijyen setlerimiz var. 

2021’i karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde 
Özbekistan’da herhangi bir yılbaşı paketi çalışmanız var 
mı?
Elbette yılbaşı gecesini de içine alan yeni yıl gezisi için ekonomik ve 
VIP paketlerimiz var. İstanbul çıkışlı 7 gece / 8 gün’den ve Antalya 
çıkışlı 10 gece / 11 gün’den oluşan paketlerimiz mevcut. Bu gezilerle 
seyahat severler özel yılbaşı programına katıldıkları gibi özel 
turlarla Taşkent ve çevresinde unutulmaz bir gezi de yapabilecekler. 
Özel Özbek mutfağından birbirinden leziz yemeklerin tadına 
bakıp alışveriş yapma imkanı bulabilecekler. Ayrıntıları öğrenmek 
isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan daha geniş detayları 
öğrenebilir ya da irtibat numaralarımızdan da bizlere ulaşabilirler.

Peki, normalde sizin uçuşlarınızda misafirlerinize 
sunduğunuz bagaj ayrıcalığı yılbaşı gezi programlarında 
da geçerli mi?
Elbette… Tüm uçuşlarımız için geçerli olan 35 kg. bagaj ayrıcalığı 
yılbaşı seyahatleri için de geçerli olacak. Özbekistan çok özel ve güzel 
bir destinasyon. Dolayısıyla programlı turlar dışında seyahat edenler 
de genellikle daha uzun süre kalmayı tercih ediyorlar bu ülkede. Geri 
dönerken alışveriş yaptıklarını da göz önünde bulundurarak bagaj 
ağırlığını 35 kg. olarak belirledik. Bu konuda çok pozitif geri dönüşler 
alıyoruz.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?
Seyahat seven herkese, Özbekistan’ı en az bir kez görmeniz gerekiyor 
tavsiyesinde bulunuyorum öncelikle… Ve tüm okuyucularınızın yeni 
yılını kutluyorum. Hep birlikte, sağlıkla, bu pandemi günlerini geride 
bırakmamızı diliyorum.

444 8 477 asialuxetravelturkiyeasialuxe_turkiyewww.asialuxe.com.tr
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Spor salonları kapandı, toplantılar 
ve dersler online yapılmaya 
başlandı, evlerde ekşi mayalı 
ekmekler yapıldı. Bu süreçte kilo 
almadıysanız tebrikler, çok da kolay 
bir iş değil! Bunları düşünürken bu 
ay obeziteyi konuşmak istedim. 
Özellikle Covid-19 pandemisinde 
hastalığı ağır geçirme ve ölüm 
açısından önemli bir risk faktörü ve 
daha genel anlamda bir halk sağlığı 
problemi olan obeziteyi ruh sağlığı 
açısından değerlendirmek yerinde 
olacaktır. 

Obezitenin 
Ruhsal Boyutu

Psikiyatrik hastalıklar altında tanımlanmamasına karşın 
obezite ile ruh sağlığı arasında yakın ilişki olduğu yadsınamaz. 
Nitekim bu ilişki durumu obezitenin hem bir sebep hem de 
bir sonuç olduğu düşünüldüğünde oldukça karmaşık bir tablo 
açığa çıkarır. Örneğin; depresyonu olanlarda obezite dörtte bir 
oranında görülürken, obez kişilerde depresyon oranı üçte birdir. 
Ortak risk faktörleri, tedavide kullanılan ilaçların kilo artışı ve 
insülin direnci gibi yan etkileri, yeme bozuklukları ve genetik 
etkenler de obezite ve psikiyatrik hastalıkları birbirine bağlayan 
unsurlardandır.

Depresyonun psikoterapisinde sıkça bahsettiğimiz bir ‘depresyon 
üçgeni’ vardır. Bu üçgenin köşelerine isteksizlik, hareketsizlik ve 
mutsuzluğu yerleştiririz. Yani mutsuz olan kişi isteksiz, isteksiz 
olan kişi hareketsiz, hareketsiz olan kişi ise daha da mutsuzdur. 
Bu, kısa sürede kendini devam ettiren bir döngü haline gelir. Bir 
başka örnek ise; atipik depresyon olarak tanımladığımız, fazla 

yemek yemek ve fazla uykunun eşlik ettiği depresyon tipinde sık 
karşılaşılan, kişilerin çökkün duygu durumlarını düzeltmek ve haz 
almak amacıyla özellikle yüksek yağ ve karbonhidrat oranına sahip 
yiyecek tüketimlerini gösterebiliriz. Hareketsizlik ve fazla kalori alımı 
bir arada obezitenin temel nedenleridir. Bu bahsettiğimiz aslında 
depresyonun yalnızca davranışsal yönüdür. Biyolojik anlamda 
ise beyinde azalmış serotonin (mutluluk) akışı ve dopamin (haz) 
reseptörlerinde azalma gibi bazı özellikler hem obezite hem de 
depresyonda saptanmıştır.

Ruhsal hastalıklar içinde yeme bozuklukları, isminden de 
anlaşılabileceği gibi yeme davranışında bozulmalarla giden 
bir grup hastalıktır. Obezite ile ortak noktaları içinde; beden 
memnuniyetsizliği, kısıtlayıcı diyetler, çocukluk obezitesi, kilo ile 
ilgili zorbalığa maruz kalma ve medya etkisi listelenebilir. Bu iki grup 
hastalık karşılıklı etkileşim gösterir, her biri diğerinin gelişimine ön 
ayak olabilir. Aşırı katı ve kısıtlayıcı diyet davranışları kilo artışına 
sebep olarak döngüyü pekiştirir. Bu ‘kısıtlama teorisi’ne göre; 
sürdürülmesi zaten oldukça zor olan katı diyette ufak bir bozulmayı 
takip eden geçici bir süre diyet kurallarını bırakıp kontrolsüz yeme 
davranışı, vücut yağ oranında artış ve obeziteye yol açar. 

En çok bilinen anoreksiya (aşırı kilo kaybı) ve blumiya nevroza 
(tıkınırcasına yeme ve çıkarma) dışında son yıllarda dikkat çeken 
bir başka sendrom; tıkınırcasına yeme bozukluğudur ve obezite 
ile en çok ilişkilendirilen yeme bozukluğu olarak karşımıza 
çıkar. Tıkınırcasına yeme bozukluğu tanısı konulurken temel 
olarak bulunması gerekenler; benzer koşullarda diğer insanların 
yiyebileceğinden oldukça fazla miktarda besini kısa bir sürede 
tüketme, açlık hissi olmadığı halde atak dönemlerinde çok hızlı ve 

fiziksel rahatsızlık verecek düzeyde yeme, bu esnada kontrol kaybı 
hisleri, kendinden tiksinme, çökkünlük, utanç ve suçluluk duyguları 
nedeniyle atak döneminde tek başına kalmaktır. Bunların yanı sıra 
tıkınırcasına yeme dönemlerinin 3 ay boyunca, haftada en az 2 kere 
gerçekleşmesi gerekir. Blumiya nevrozadaki çıkarma davranışları 
(kusma, ishal yapıcı ve idrar söktürücü ilaç kullanımı) görülmez. 
Kalori dengesinin pozitif yönde bozulması (harcadığından fazla 
alınması) obezite ile sonuçlanacaktır. Diğer yeme bozukluklarına göre 
tespit edilmesi daha zor olan tıkınırcasına yeme bozukluğuna yönelik 
psikoterapi müdahaleleri olmadığı sürece obezitenin tedavisinde 
başarısız olunması kaçınılmazdır.

Etrafında dolanmadan belki de ele alınması gereken diğer konu 
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların kilo aldırıcı 
etkileridir. Antidepresan, antipsikotik ve duygu durum düzenleyici 
ilaç gruplarının her birinin içinde kilo artışı etkisi olan elemanlar 
bulunur. Ancak bu ilaçlar alanında uzman hekimlerce ayrıntılı bir 
hasta hikayesi ve muayenenin ardından, kişinin fiziksel durumu 
da göz önünde bulundurularak reçetelenmektedir. Dolayısı ile her 
ilacın kilo aldırmadığını ve her hasta için bu tedavilerin farklılık 
göstereceğini unutmamak gerekir.

Depresyon, kaygı bozuklukları, şizofreni, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu ve daha birçok ruhsal hastalık obezite 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu kadar iç içe olan ruhsal hastalıklar ve 
obezitenin tedavisinde de bu ilişkinin devam edeceğini öngörmek 
zor olmayacaktır. Bilişsel davranışçı terapiler, ilaç tedavileri 
ve obezite cerrahisi birlikte yürütüldüğünde sonuçlar oldukça 
yüz güldürücüdür. Obezite ve tıkınırcasına yeme bozukluğunun 
tedavisinde en yüksek etkinliğe sahip olması açısından bilişsel 
davranışçı terapi uygulamaları en çok tercih edilen ve tedaviye 
uyumun da en iyi olduğu yöntemdir. Burada temel olarak değişim 
isteğinin farkında olma, buna uygun hedefler belirleme, hedefe 
yönelik etkinlik ve kendini izlemeyi takiben ödüllendirme stratejileri 
ele alınır. İlişkili herhangi bir ruhsal hastalığın varlığında da bilişsel 
davranışçı terapiler bireye göre şekillendirilir.

Covid-19 gibi obezite de bir pandemi, yani dünya çapında yaygın 
görülen bir sendromdur. Ruh ve beden sağlığının bir arada ele 
alınması gerektiğini gösteren en önemli alanlardan biri olan 
obeziteye çok yönlü yaklaşıldığında, sanıldığından daha da kolay 
geride bırakılabildiğine şahit oluruz.
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Onlar ‘Bizim Otizm Köyü’nde çok mutlu
Akdamlar Mahallesi’nde Konyaaltı Belediyesi tarafından da restore edilerek kapılarını açan ‘Bizim Otizm Köyü’nde 
otizmli gençler, el sanatından aşçılık kursuna kadar pek çok alanda aldıkları eğitimle hayata tutunuyor.

Konyaaltı Belediyesi tarafından da restore edilen ve Konyaaltı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği 
işbirliğiyle hizmete açılan “Bizim Otizm Köyü”nde otizmli gençler el 
sanatları, tarım, aşçılık, müzik ve beden eğitimi kursları ile hayata sıkı 
sıkıya bağlanıyor. Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı 
Perihan Bal, “Bizim Otizm Köyü”nde 14 öğretmenle 42 otizmli gence eğitim 
verdiklerini, çeşitli aktivitelerle bu gençleri hem hayata hazırladıklarını 
hem de ailelerin yükünü hafiflettiklerini söyledi. 

Bizim Otizm Köyü’nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Perihan Bal, 
“Zorunlu eğitim dışında kalan öğrencilerimiz, aileleriyle pasif zaman 
geçirmek yerine burada daha aktif zaman geçirebiliyor. Çocuklarımıza 
burada farlı kurslar açtık. Onların hoşuna giden el sanatları, olmazsa 
olmazımız spor, aşçılık, tarım ve hayvanlarla terapi kursumuz var. 
Mutfakta kendi karınlarını doyurabilecekleri basit yemekler yapmayı 
öğretiyoruz. El sanatları kursunda el becerilerini geliştirebilecekleri, 
vakitlerini güzel geçirebilecekleri ahşap boyama, örgü, taş boyama gibi 
onların sevdiği kursları yapmaya çalışıyoruz. Negatif enerjilerini sporla 
atıp, evlerine pozitif şekilde gönderiyoruz. Bakım-onarım, temizlik, 
ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayan Konyaaltı Belediyemize de 
çok teşekkür ediyorum. Buranın bütün döngüsü büyük ölçüde Konyaaltı 
Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu anlamda Konyaaltı Belediye 
Başkanımız Semih Esen’e tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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gulyasa20@gmail.com
GÜL YASA ASLIHAN

‘Yaratıcı sanatçı; kaygı 
ve coşku arasında, bu iki 
zıt kutbun orta yerinde 
kıvranıp duran ve her 
şeye rağmen bilinçli 
düşüncesine darbeyi 
vurma cesaretini gösteren 
kişidir… Ve bunun sonunda 
gelen duygu da kesinlikle 
kaygının ötesinde haz 
ve mutluluk duygusu ile 
birlikte doygunluk hissi 
olacaktır…’

Geçtiğimiz ay sizlerle fark ve farkındalık üzerine düşüncelerimi 
aktarmış, Dada ruhundan bahsetmiştim. Bu ay da sizlerle, yaratıcılık 
ve yaratıcı sanatçı üzerine bir şeyler paylaşmak, bu bağlamda da 
Kavramsal ve Soyut Sanatın öncülerinden Neoplastisizm’in kurucusu 
olan sanatçı Piet Mondrian’dan söz etmek isterim.

Yaratıcılık dediğimizde pek çok şey gelir aklımıza… Benim ilk 
söyleyeceğim; yaratıcılığın ‘Bezemecilik’ten farklı olduğu gerçeğidir.

Çevremize baktığımızda birçok insanın yaratıcı bir ruha sahip 
olduğunu gözlemleriz. Ancak bu o insanları sanatçı olarak kabul 
etmemiz için yeterli değildir diye düşünüyorum... Evet, beceriklidir, 
güzel fikirleri vardır, ortaya ilgi çeken ürünler koyabilir. Ama yaratıcı 
süreç, yaratıcı edim daha başka bir şeydir hiç kuşkusuz… Yaratıcılık 
sancılı bir süreçtir her şeyden önce… Sanatçı için ‘KENDİ VARLIĞINI 
ORTAYA ÇIKARMAK’tır mesela…           
                           
Sanatçının kendini gerçekleştirme ediminin bir dışavurumudur 
bu... Bunu yaparken de sanat araçlarını kullanır. Bu noktada sanat 
yapıtı, bir insanın ‘DÜNYADA KENDİ VARLIĞINI YAPIŞI’nın en temel 
görünüşü olarak karşımıza çıkar…

Benim de, yaratıcılıkta ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi; bir 
şeylerle ‘Karşılşma’ anı olmuştur hep. Kendimden örneklendirmek 
gerekirse; aykırı, zıt ya da bana ters gelen bir şeylerle karşılaştığımda, 
bir anda farkındalığıma girmesinin ötesinde, ya onunla itişmek ya da 
onu kucaklamak arasında gidip gelmelerimde bulmuşumdur yaratıcı 
hamlelerimi… Tam da bu iki zıt kutup arasından çıkmıştır iyi diye 
nitelendirdiğim işlerim… Bu, dinamik bir süreci de beraberinde getirir 
ve asla bir ‘oldu- bitti’ değildir ortaya çıkan yapıtlar. Bir empoze, 
bir dayatma söz konusu değildir… Sanırım, bilinç ve bilinçdışının 
karşılaşma anıdır bu ve bence, sanatçının kendini aşması da bu 
noktada cereyan eder…

KAYGI, 
COŞKU VE 
YARATICILIK 
ÜZERİNE…



İnsan, bunu (kendinde var olup da bilinçdışına attığı şey 
ile karşılaştığında, eylemlerinde sımsıkı sarıldığı bilinçli 
inançlarına bir darbe indiren, onu yarıp geçen şeyle 
karşılaştığında) ortaya çıkaranın özgür yaratıcılığın 
kaynağı olabileceğini hisseder.  

Bu kaynak, insanın bilinçdışı derinliklerinde yaşayan 
yaratıcılığının yanı sıra  kaygının da kaynağı olduğu 
kaçınılmaz bir şeydir hiç kuşkusuz… Ben bu duruma 
‘kaygı ve coşku’nun karşılaşması diyorum.  

İşte yaratıcı sanatçı tam da bu noktada, bu ‘kaygı ve 
coşku’ arasında, bu iki zıt kutbun orta yerinde kıvranıp 
duran ve her şeye rağmen bilinçli düşüncesine darbeyi 
vurma cesaretini gösterendir diyorum… Ve bunun 
sonunda gelen duygu da kesinlikle kaygının ötesinde 
haz ve mutluluk duygusu olacaktır diye düşünüyorum. 
Sanatçı bu yaratım süreci içinde doygunluğa ulaşır ve 
sanatı da olgunlaşır diye düşünüyorum…

Bilinç, bilinçdışının mantıksız sapkınlıklarını ve yabanıl 
halini kontrol ederken, bilinçdışı da bilincin bayağı, boş 
ve sığ mantığından kurtarmaya çalışır kişiyi…

Yaratıcı hamle de tam bu ana, bilinçli düşüncemizle 
en sıkı bağımızın olduğu noktaya gelen darbe şeklinde 
ortaya çıkar, bilinçli düşünceyle tüm bağı koparır atar, 
bozup dağıtır… Bir anlamda ihanettir bu… Kişinin 
kendisine yaptığı ihanet…

Her yaratıcı edim gibi, yeni bir yaratma hamlesi de 
ilk önce bir yıkma hamlesini gerektirir hiç kuşkusuz… 
Ben de bir sanatçı olarak, ‘yaratıcılıktan söz etmek 
için’ belki de bu karın ağrılarını çekmek gerekir diye 
düşünüyorum…

Tam da bu noktada sizlere, Neoplastisizm Sanat 
Akımının kuram ve kurucusu sanatçı Piet Mondrian’dan 
bahsetmek isterim: Sanatçı, kendini doğanın zemin 
biçimlerini bulmaya adamıştı… 1904’ten 1930’a kadar 
geçen süre içinde, kendi doğa gözlemlerindeki ağaç 
imgesinden yola çıkarak kare ve dikdörtgenlere uzanan 
yol boyunca ortaya koyduğu resimleri sanatçının 
yaratıcı cesaretinin yansımalarıydı hiç kuşkusuz…
Ağaçları sevdiği çok bellidir Mondrian’ın ama bundan 
daha önemli olan da, ağaçların altta yatan biçimlerini 
bulma çabasıdır…

1910’lu yıllarda yaptığı çalışmalar ağaçtan çok, ‘ağacın 
altında yatan anlam’a doğru evrilir… Gövde, organik 
olarak topraktan yükselir ama dallar kübist bir biçimde 
ağacın altta yatan özünü şekillendirerek kıvrılır. Bu 
nokta, sanatçının yaratıcı hamlelerinin başlangıcıdır 
belki de… Bunu izleyen birçok çalışmanın sonucunda 
artık ağaç, daha az ağaçtır ve daha çok, gerçekliğin 
altında yatan ‘kalıcı’ geometrik biçimlerdir… Mondrian 
bu süreç içinde karşı konulamaz bir biçimde saf soyut 
sanatın en son biçimi olan kare ve dikdörtgenlere doğru 
itilir… ‘Doğa gözlemi’ ile başlayan bir sürecin ‘geometrik 
yapının temel biçimleri’ne  varışı ile sonlanması 
sürecidir bu…

Gerçek yaşamda da olan budur o tarihlerde; 1. Dünya Savaşı’nın yıkımı 
altında hissedilen duygu da tam böyledir o yıllarda… Bireyin de ‘yitik 
hissetmek’le kalmayıp yitip gittiği, doğadan ve diğer insanlardan, hatta 
kendinden bile koptuğu, yabancılaştığı bir dünyada ortaya çıkmıştır bu 
resimler… Yaşam ile orantılı bir biçimde…

İşte, Mondrian’ın resimleri de yaratıcı hamleyi böylesi bir dünyanın 
içinde dışa vuruyor… 

Baştan beri anlatmak istediğim de bu aslında; yaratıcı sanatçının yaptığı, 
kuru kuruya doğayı resmetmek, sadece dağları, gölleri, denizi, kuşları, 
insanları betimlemek veya arşivlemek değil, ‘Karşılaşma’ anlarının 
merkezine girip, ‘kaygı’ ve ‘çoşku’yu birbiri ile çarpıştırmaktır…

Mondrian ve onun sanat anlayışını tek kalemde anlatmak olanaksızdır 
elbette. Ancak şu kadarını söylemek gerekirse; Piet Mondrian ilkel 
renkler ve basit geometrik biçimler arasındaki ilişkileri araştıran akım 
olan Neoplastisizm’in kurucusudur… Bu akım, Kübizm’den hareketle 
ve Mondrian’ın 1912’den 1917’ye kadar süren kuramsal ve plastik 
araştırmalarının sonucu olgunlaşmıştır. Dik açı ile üç ana renk (mavi, 
sarı, kırmızı) ve renk sayılmayan siyah, beyaz, gri Neoplastisizm’in 
öğeleridir. Neoplastisizm daha sonra geometrik soyutlamanın kökeni 
olmuştur. Ve Avrupa Rasyonalizmi’nin biçim anlayışı da Neoplastitizm’e 
dayanır.
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Gen mi, çevre 
mi etkiliyor 
çocuklarımızın 
davranışlarını? 

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

Ne biri ne de öbürü aslında. Her 
birimiz genetik bir şablonla dünyaya 
geliyoruz. Bizi biçimlendiren ve 
üzerinde hiç söz sahibi olmadığımız 
koşullar içerisinde buluyoruz 
kendimizi. Kim olduğumuz, ne de 
olsa geniş ve çapraşık biyolojik 
ağlarla belirlenmiştir; dünyaya 
almaya hazır ve ucu açık kararlara 
varmakta özgür birer boş bir levha 
gibi mi geliriz? Ya da ne kadar 
bilinçli olduğumuz ve herhangi bir 
karara gerçekte ne ölçüde imza 
attığımız bile açık olmayabilir mi? 
Sanki önümüze konan kartları özgür 
olmayan irademizle mi yaşıyoruz?

devrimogretmenim

İkizlerle yapılan araştırmalarda onların birbirlerine hiç de 
benzemeyen yanlarının ve kişilik özelliklerinin oluşu bize çevre 
faktörlerinin ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. Genlerle 
çevrenin karmaşık etkileşimi, farklı bakış açısı oluşturmaya, farklı 
kişiliğe, farklı kararlar vermeye, farklı becerilere sebep olacaktır. 

Çevre faktörü, aslında düşündüğümüzden çok daha önce başlıyor. 
Doğumdan önce anne karnındaki süreç, bebeğin dünyaya gelmesi 
ile devam ediyor. Annenin karnındaki bebek, doğuma kadar uygun 
çevrede yaşamak zorunda. Hatta dışarıda annenin bulunduğu ortam 
ya da psikolojik durumu karnındaki bebeğin gelişimini olumlu ya da 
olumsuz etkiliyor. 

Doğum sonrasında ise bebeğin içine doğduğu ailenin yapısı, çocuğu 
yetiştirme tarzı, arkadaş grupları, teknoloji kullanımı ve okul çevresi 
gibi bir sürü çevresel etken devreye girmeye başlar. 

Bu etkenlerden en önemlisi de belki de anne babanın ebeveynlik 
davranış tutumu. Tutumun nasıl olduğuna bağlı olarak çocuğun 
da davranışlarının belirlendiği açıkça gözlemlenmektedir. Ayrıca 
anne babanın birbirlerine davranışları, evliliğin niteliği, kardeş 
sayısı, diğer çocuklara ailenin bakış açısı ve davranışları, ailenin 
tüm bireylerinin birbirlerine davranış biçimleri, ailenin ekonomik-
kültürel yapısı, çocuğun aile içerisinde özdeşim kurduğu yani model 
aldığı kişi, yaşadıkları yer ve buna benzeyen pek çok faktör, gelişimi 
sandığımızdan daha güçlü etkiler.

 
Ebeveynler için yüksek amaç çocuklarının potansiyellerini 
arttırabilmek, kendine özgü kişiliğinin ortaya çıkabilmesini sağlayıp 
kendi kendine yeten mutlu bireyler yetiştirebilmektir. Her ne 
kadar kişilik gelişimi tüm yaşam boyunca dönüşmeye ve gelişmeye 
devam etse de temellerinin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği de 
kanıtlanmıştır.  

Sonuç olarak genetik ve çevrenin etkileşimi yaşam boyunca hepimizi 
olduğu gibi çocuklarımızı da direkt etkiliyor. Ne biri ne de diğeri daha 
az öneme sahip;  yaşam tarzımızı ve davranışlarımızı bunu bilerek 
ayarlamak çocuklarımızın gelişimine olumlu katkıda bulunacaktır. 
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Çölyak hastalarına 
glutensiz gıda yardımı 
ilçelerde devam ediyor

Sokak hayvanları 
için mama üretildi 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sadece glutensiz gıda tüketmek 
zorunda olan çölyak hastalarına yönelik gıda yardımı devam ediyor. 
Manavgat, Döşemealtı, Elmalı’da glütensiz gıda tüketmek zorunda olan 
vatandaşlara glutensiz un, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımı 
yapıldı.

Kepez Belediyesi, belediye 
yemekhanesinden çıkan organik yemek 
atıklarından kedi ve köpek maması üretti. 
Elde edilen mamalar hem sokaktaki, hem 
de belediye veterinerlik servisinde bulunan 
hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında özel 
beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına gıda desteğine devam 
ediyor. Ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak 
hastalarının sesine kulak veren Büyükşehir Belediyesi glutensiz 
un, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını sahiplerine 
ücretsiz ulaştırıyor. Manavgat’ta 8 yaşındaki çölyak hastası Seda 

Kara’ya, Döşemealtı’nda sosyal incelemesi yapılan ve gıdalarda 
bulunan  gluten maddesine karşı alerjisi ve perhizi bulunan, 
Yeşilbayır ve Yeniköy mahallelerinde ikamet eden 2 vatandaşa, 
Elmalı’nın Gündoğan Mahallesinde babasını yıllar önce kaybeden 
ve annesiyle birlikte yaşayan yüzde elli engelli 25 yaşındaki Emine 
Savaş’a gıda paketleri teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni 
destekleyen Kepez Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. 
Kompost çalışmalarıyla bahçe ve sera atıklarından organik gübre 
üreten Kepez Belediyesi, şimdi de sokak hayvanları için kedi ve 
köpek maması üretiyor. Belediye yemekhanesinden çıkan organik 
yemek atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki kompost 
makinesinde kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor. Üretilen 
mamalar hem sokaktaki, hem de belediye veterinerlik servisinde 
bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.
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SELİN GÜNSEV
Profesyonel Koç ve Eğitmen
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Sade’leşelim
2020’yi uğurlamaya çok az kaldı, iyi anılarla 
hatırlayacağımız bir yıl olmadığı konusunda 
sanırım hepimiz hem fikiriz…

Benim hem fikir kalmak istediğim bir nokta da, 
bu yılın “Ezber Bozan” kısmı.
Yapmaya alışık olduğumuz pek çok şeyi unuttuk 
ya da değiştirdik.
Bildiğimizi sorguladık, kendimizi sorguladık, 
ilişkilerimizi sorguladık, düzenimizi sorguladık, 
alışkanlıklarımızı sorguladık!
Bu sorgulamalar sonucunda yeni kararlar aldık, 
almak zorunda kaldık.
Bu kararlar arasında en sık duyduklarımdan 
biri de “Sadeleşmek”!
Ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu fark 
etmeye başladık ve “Sadeleşmek” için ilk 
olarak almayı bırakmaya, sonra fazladan 
aldıklarımızdan kurtulmaya başladık.
İyi de oldu çünkü her eşyanın bir enerjisi var 
ve fazlası bize artı getirmeyip aslında bizden 
götürüyor, maddi manevi kayıp!
Sadeleşmenin bu kısmına hiç itirazım yok, gayet 
de güzel, bununla birlikte; eksik.
Sadeleşmek istiyorsak ihtiyacımız olan asıl;

Zihnimizi sadeleştirmeye ihtiyacımız var: 
Kaygı ve endişelerden uzak durup, pozitif olana, 
herkesteki iyiye odaklanarak sadeleşme.

Kalbimizi sadeleştirmeye ihtiyacımız var: 
Kin, nefret, intikam gibi olumsuz duyguları 
geride bırakıp, kalbimizi merhamet, şefkat ve 
sevgiye açarak sadeleşme.

Gönülden vererek sadeleşme: Ne 
veriyorsak özümüzden vererek, sevgimizi, 
ilgimizi, zamanımızı paylaşarak sadeleşme.

Sade’ce yaşayarak sadeleşme: Önümüzde 
olanın kıymetini fark ederek, sunulan her gün 
ışığını hediye olarak kabul ederek sadeleşme.

Beklentisiz yaşayarak sadeleşme: 
Beklentiler kıyaslamaları beraberinde getirir, 
olanı olduğu gibi görmemizi engeller. Beklenti 
olaylara kendi filtrelerini eklemektir. Olduğu 
gibi görerek sadeleşme.

“Problemler, doğru insanlar bir araya geldiğinde 
fırsatlara dönüşür.” Robert Redford

2020’nin hediyesini kabul ederek uğurlamaya 
niyetliyim. Benim için öğrettiği; “Sade’ce 
Yaşamak”!
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MANAVGAT’TAN BİR 
ROCK YILDIZI DOĞUYOR

KALAHA’DAN, YENİ ALBÜM 
MÜJDESİ!

Manavgatlı Genç yetenek Ada Yıldırım, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde 
“Özgürlüğü kısıtlanan tüm kadınlara” ithaf ettiği 
“Hikaye Yazarı” adlı bestesine klip çekti.

Kalaha, 2021 Şubat ayında yayınlayacakları MYSTAFA 
isimli yeni albümlerinde yer alacak en yeni çalışması 
“Özgürüm Ben”i dinleyicilerinin beğenisine sundu.

İstanbul Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu, 25 yaşındaki 
Manavgatlı Ada Yıldırım güzel sesi ve besteleriyle geleceğin rock sanatçısı olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Genç yetenek Ada Yıldırım, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde “Özgürlüğü kısıtlanan tüm kadınlara” ithaf 
ettiği “Hikaye Yazarı” adlı bestesine klip çekti. Antalyalı Ada Yıldırım’ın rock 
tarzında seslendirip film tadında çektiği “Hikaye Yazarı” klibi izleyenlerden tam 
not aldı.  Söz ve müziği Ada Yıldırım’a, aranjesi Osman Acun’a ait muhteşem 
görseller içeren klibi, Youtube’da ve dijital müzik kanallarında dinleyenlerden 
büyük beğeni topladı. Sanatçı kişiliği çok küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkan 
ve bu yöndeki eğitimlerini tamamlayan Ada, “İlkokul yıllarımdan beri şarkı sözü 
yazıp besteliyorum. O yıllarda Teoman’ın şarkı sözlerini değiştirip kendimce 
şarkı yaptığımı sanıyordum. Lise yıllarıma geldiğimde iş artık değişmişti kendi 
tarzım oluşmuştu. Bir müzik grubunda solist ve gitaristtim. Birçok kez benim 
şarkılarım ve başka sanatçıların ‘cover’ladığımız şarkılarıyla konserler verdik. 
Üniversitede de sürekli ürettim ve ürettiklerimi toplumla paylaştım. Şimdi 
en büyük isteğim profesyonelliğe adım atmak. Yıllardır hayalim olan single 
çıkarmak istiyorum. “Hikaye Yazarı” isimli şarkımı kaydettik. Hayalimdeki 
gibi bir klip oldu. Şu anda şarkım, kendi kanalımda ve dijital platformlarda 
yayında. Hayalime bir adım attığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Tek amacım 
şarkıların devamını getirmek ve insanlara aslında ortak duyguları paylaştığımızı 
hissettirmek, bir nevi “KATARSİS” yaşatmak. Çünkü ben müziği negatif 
duygularımızı boşalttığımız bir yöntem olarak görüyorum. Çok sayıda bestem 
var. Bu projeye başladığımda kurduğum cümlenin hep arkasında olacağım 
‘Geldiğin yere değil, geçtiğin yere bak. Yol güzel olsun’ Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

Aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik deneyimleri de bulunan genç yetenek, 
güzelliği ve popüler besteleriyle Türkiye’deki kadın rock solist boşluğunu 
önümüzdeki yıllarda dolduracağa benziyor.

Çalışma, temel hissiyatını Türk müziğinden alan ve Türk müziği 
çerçevesinde özgürlüğe duyulan saygı ve övgüyü anlatıyor. Kalaha 
grubu, dünyanın her yerinden müzikal esintiler alıp, müziğini 
olabildiğince geniş bir yelpazeye yaymaya çalışan bir grup.

“Özgürüm” ben çalışmasında ise Türkçe saykodelik ve 70’lerin 
Türkçe funk müziğine bir örnek sunuyor. “Özgürüm” ben ile 
ilgili grup üyelerinden Jens B. Christiansen (Rumpistol); “Uzun 
zamandır Kalaha normları içerisinde bir kaçış ve özgür olmak 
ile ilgili bir çalışma hayal ediyordum. Covid-19 virüsü yüzünden 
evde kapalı olmak zorunda kaldığımız 2 aylık sürecin başında, ne 
kadar kapalı duracağımızı bilmeyişimiz, yaşam alanımızın git gide 
küçülmeye başlaması aileme ve bana bir çeşit klostrofobi yaşattı. Bu 
tecrübenin verdiği duygularla birlikte yaptığım demoya Orhan Özgür 
Turan, bahsettiğim kaçış temalı konuyu ele alıp daha çok çift olarak 
yaşamaktan kaçma isteği üzerine bir Türkçe söz hazırladı” diyor.

Kalaha, bunun üzerine daha önce “Çok Küstüm” ve “Eymen”
çalışmalarında birlikte çalıştığı Hilal Kaya’yla bu şarkıda da 
çalışmaya karar verdi. Hilal’in vokalistliği bir anda şarkıyı başka bir 
boyuta taşıdı. Şarkı Hilal’in vokalleriyle beraber, dünya üzerindeki 
kadınların en büyük sosyal problemi olan, toplumsal ve kültürel 
baskıdan kurtulma isteğini çağrıştırdı.
 
Hilal Kaya ise şarkıyla ilgili şunları söylüyor;“ Şarkının, insanların 
sosyal ve kültürel baskıdan ötürü içinde tutmak zorunda olduğunu 

zannettiği ve bir çok gerçekle yüzleşmek ve onlardan kurtulmak 
yerine o gerçeklerle birlikte yaşamak zorunda kalmasına karşı bir 
isyanı anlatıyor. Her ne kadar bu durumlar Türkiye’de kadınların 
bir gerçeği gibi olmak duruma dönüşmüşse de tabulardan ve sosyal 
baskılardan nasibini alan kadınlar ve erkekler bir çok başka ülkede 
de bulunmakta”

Müzikal olarak Kalaha, dünyanın her yerinden yeni müzikal esintiler 
edinip yelpazesini çok geniş tutmaya çalışan bir grup. Danimarka 
dışında, özellikle Türkiye’de, daha önce yine Hilal Kaya ile birlikte 
yayınladıkları “Çok Küstüm” ve “Eymen” çalışmaları birçok dijital 
ortamda, gazetelerde ve radyolarda yer alarak Kalaha adına 
bir sükse yapmış oldu. Ayrıca sözlerini Hilal Kaya’nın 
yazdığı Eymen isimli şarkıları Danimarka’da henüz sonuçlarının 
açıklanmadığı, Danimarka Müzik Ödülleri “Roots” kategorisinde yılın 
en iyi şarkısı adayı gösterildi. Kalaha, yeni şarkıları çıkmadan önce 
geçtiğimiz hafta   Danimarka Müzik Ödülleri ‘’Jazz’’ klasmanı ödül 
töreninde ilk defa “Özgürüm Ben” adlı çalışmalarını canlı söylediler.



Pandemi 
kapsamında 
alınan önlemler 
sebebiyle 2021 
yılına evde yapılacak 
kutlamalarla 
“merhaba” denecek. 
Tadına doyulmayan 
lezzetlerle 
taçlanacak yılbaşı 
sofraları her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
unutulmaz anların 
başrolü olacak. 
Metro Türkiye 
bünyesinde hayata 
geçirilen, Türkiye’nin 
ilk gastronomi 
keşif platformu 
Gastronometro 
şefleri ise yılbaşı 
sofralarınız için çok 
özel tarifler hazırladı. 
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Yılbaşı sofralarına özel
2020 yılının sonuna yaklaşırken yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar da şimdiden başladı. Kovid-19 pandemisi 
nedeniyle bu yıl evde yılbaşı kutlamaları her zamankinden daha fazla öne çıkacak. Bu kutlamaların olmazsa 
olmazlarından birisi de kuşkusuz ki eşsiz lezzetlerin ve tatların buluşacağı yılbaşı sofraları olacak. 

Metro Türkiye bünyesinde bulunan, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro şefleri de 
yılbaşı sofralarınız için çok özel tarifler hazırladı. Fırında kaz, kuzu tandır, kestaneli şehzade pilavı, vişneli 
ayva tatlısı ve orman meyveli pavlova tarifleri ile misafirlerinize tadına doyum olmayacak bir akşam yemeği 
hazırlayabilirsiniz. İşte yılbaşına akşamına lezzet katacak o tarifler:

FIRINDA KAZ, KÖK SEBZELERLE
Malzemeler:
1 adet kaz, 2 adet soğan, 2 adet havuç, 1 baş sarımsak, 4 adet defneyaprağı, 2 gr. tuz, 2 gr. Metro Chef tane 
karabiber, 5 gr Metro Chef kırmızı toz biber, 1 adet kereviz, 2 gr taze kekik, 2 gr rozmarin… 
Brine: 50 gr tuz, 100 gr şeker, 20 gr Metro Chef taze kekik, 20 gr Metro Chef taze rozmarin, 2 adet Metro Chef 
portakal, 1 adet Metro Chef limon, 5 lt su, 5 gr yıldız anason, 5 gr kakule, 5 gr karanfil…
Kaplamak için glaze sos: 100 ml nar suyu, 20 gr esmer şeker, 10 ml soya sosu, 50 ml tavuk suyu, 20 gr bal…
Hazırlanışı
Brine hazırlamak için portakal ve limon ikiye bölünür, bütün malzemeler bir tencereye alınır ve kaynatılır. 
Kaynayan su soğutulur ve soğuduğundan emin olduktan sonra kaz içerisine konulur ve en az 24 saat içerisinde 
bekletilir. Bu işlem kazı pişirmeden önce lezzetlendirmek ve yumuşatmak için yapılır. Bir gün boyunca bekletilen 
kaz, suyun içerisinden alınır ve ayrı bir tencereye konulur. Bu tencerenin içerisine taze kekik, rozmarin, 
soğan, sarımsak, havuç, kereviz, defne yaprağı, tane karabiber ve tuz atılır, ardından içerisine su konulur. 
Kaz, orta derece ateşte yaklaşık 2 saat boyunca pişirilir. Piştiğinden emin olmak için kemik kısmı etten rahat 
ayrılabilmelidir. Ayrı bir tarafta kaplama glaze sosu yapılır. Glaze sos için bütün malzemeler bir tencerede 
ağda kıvamına gelene kadar kaynatılır ve kazın üstüne sürmek için sos elde edilir. Haşlanan kazın üst kısmına 
yapılmış olan glaze sürülür ve sebzelerle birlikte fırın poşetinin içerisine konulur. Fırında 1500 C’de 1 saat 
boyunca pişirilir ve her tarafı eşit bir şekilde kızardığında servis edilir.

tadına doyulmayacak tarifler 



KESTANELİ ŞEHZADE PİLAVI
Malzemeler:
100 gr. Metro Chef kestane, 250 gr Metro Chef baldo pirinç, 50 gr 
Metro Chef tereyağı, 10 gr Metro Chef kuş üzümü, 25 gr Metro Chef 
çiğ badem, 400 ml tavuk suyu, 3 gr toz tarçın, 3 gr tuz, 2 gr Metro Chef 
karabiber, 20 ml sıvı yağ…
Hazırlanışı
Pirinçler 30 dakika önceden ılık suda bekletilir ve içerisine bir miktar 
tuz atılır. Ilık sudaki pirinçler iyi bir şekilde yıkanır ve süzdürülür. 
Tencereye sıvı yağ ve tereyağı konularak pirinçler kavrulmaya 
başlanır. Kuş üzümleri ılık bir suda ıslatılır. Bademler fırında 
kavrulur ve ıslanan kuş üzümleri ile pirinçlerin içerisine atılır. 
Kavrulan pirinci tatlandırmak için tarçın, tuz ve karabiber eklenir. 
Son olarak kestaneler de ilave edilerek kaynayan tavuk suyu eklenir. 
Kısık ateşte 7 dakika pişirilir ve demlendirilir.

AĞIR ATEŞTE PİŞİRİLMİŞ KUZU TANDIR
ve KÖK SEBZELER (Fırınlanmış Elma Sosu İle)
Malzemeler:
1 adet kuzu ön kol, 1 adet soğan, 4 diş sarımsak, 1 adet havuç, 3 adet 
defne yaprağı, 2 gr tuz, 2 gr Metro Chef akbiber, 3 gr Metro Chef 
kırmızı toz biber, 1 adet kereviz sapı…
Fırınlanmış Elma Sos: 4 adet bayramiç elması, 20 ml Metro Chef 
tereyağı, 50 ml krema, 4 gr türk kahvesi…
Brine: 50 gr tuz, 100 gr şeker, 20 gr Metro Chef taze kekik, 20 gr Metro 
Chef taze rozmarin, 2 adet Metro Chef portakal, 1 adet Metro Chef 
limon, 5 lt su, 5 gr yıldız anason, 5 gr kakule, 5 gr karanfil…
Hazırlanışı
Brine hazırlamak için portakal ve limon ikiye bölünür. Bütün 
malzemeler bir tencereye alınarak kaynatılır. Kaynayan su soğutulur 
ve soğuduğundan emin olduktan sonra kuzu ön kol içerisine 
konularak en az 24 saat bekletilir. Bu işlem kuzu ön kolu pişirmeden 
önce lezzetlendirmek ve yumuşatmak için yapılır. Bir gün boyunca 
bekleyen kuzu kol suyun içerisinden alınır ve ayrı bir tepsinin içine 
konulur. Tepsinin alt kısmına sebzeler doğranır, defne yaprağı 
konulur ve kuzu kol sebzelerin üstüne yatırılır. Bir kabın içerisinde 
su, tuz, akbiber, toz kırmızı biber ve sıvı yağ birlikte karıştırılır ve 
kuzunun üst kısmına sürülür. Folyo ile kaplanan tepsi 1500 C’de 3 
saat boyunca fırında pişirilir.
Fırınlanmış Elma Sos Hazırlanışı
Elmalar bütün bir şekilde 1400C fırında 30 dakika yağlı kağıda 
sarılarak pişirilir ve bir tencereye alınır. Elmanın çekirdekleri ve 
kabukları alınır. Bir tencerede krema ile kaynatılır ve tereyağı 
parçaları eklenerek sos kıvamına getirilir. Aroma vermesi için Türk 
kahvesi atılır ve servis edilir.

VİŞNELİ AYVA TATLISI
Malzemeler:
2 adet geyve ayva, 200 gr Metro Chef vişne konserve, 2 adet çubuk 
tarçın, 2 adet yıldız anason, 1adet muskat rendesi, 2 adet kakule, 500 
gr esmer şeker…
Dolgu için: 200 gr Erzincan tulum peyniri, 50 gr Metro Chef tereyağı, 
100 gr proteinli yoğurt… 
Hazırlanışı
Ayvalar soyulur ve ortadan ikiye bölünür. Ardından çekirdekleri 
temizlenerek tepsiye dizilir. Vişne konservesinin suyu ve taneleri 
ayvaların üzerine dökülür. Baharatlar ilave edilir. Son olarak üzerine 
şeker serpilip üzeri alüminyum folyo ile kapatılır. 1 saat dolapta 
dinlendirildikten sonra 2000C fırında 35 - 40 dakika pişirilir.
Dolgu için: Tereyağı tavada ısıtılır. İçerisine tulum peyniri ilave edilir 
ve eritilir. Ocaktan kenara alınır ve ılık hale gelince proteinli yoğurt 
ile karıştırılıp soğuyan ayvaların ortalarına doldurulur.

ORMAN MEYVELİ PAVLOVA
Malzemeler:
150 gr yumurta beyazı, 100 gr şeker, 100 gr Metro Chef pudra şekeri, 
300 gr böğürtlen ve frambuaz…
Pastacı Kreması: 500 gr süt, 50 gr şeker, 100 gr yumurta sarısı, 20 gr 
Metro Chef nişasta, 20 gr un, 2 damla Metro Chef vanilya, 40 gr Metro 
Chef tereyağı…
Hazırlanışı
Yumurta beyazı mikserde kabartılır ve yavaş yavaş şeker içerisine 
yedirilir. Daha sonra pudra şekeri spatula yardımıyla aşağıdan yukarı 
katlayarak karıştırılır. 800C fırında 1 - 2 saat kurutulur. İçerisine 
pastacı kreması ve meyve koyularak servis edilir.
Pastacı Kreması Hazırlanışı
Süt ve 1. şeker ocakta kaynatılır. Yumurta sarısı, şeker çırpılır, 
içerisine un ve nişasta koyulur. Sütten bir miktar bu karışıma 
eklenerek tamperleme yapılır. Ardından bu karışım süte eklenip 
bağlanır ve kaynatılır. Ocaktan alınınca tereyağı yedirilir. Soğuduktan 
sonra kullanılır.
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YEŞİM ÖZKOÇ
Hazırlayan

 Antik bir hazine:

 AIGAI  Adı “Keçiler Yurdu” manasına 
gelen Aigai, Köseler Köyü’nün 2 km 
güneyindeki Gün Dağı’nda yer alır. 
Etrafı 1500 metreyi bulan surlarla çevrili 
ve denizden 365 metre yükseklikteki 
Aigai, tüm Aiolis bölgesinin en sağlam 
kalmış kentidir.

Aigai halkı kıyıya uzak, verimsiz, dağlık 
bu coğrafyada görkemli bir Hellen kenti 
kurmuş ve bu kenti 1000 yıl boyunca ayakta 
tutmuşlardır. Antik yazarların aktardığına 
göre Aigai, MÖ 2. binyıl sonlarında 
Yunanistan’dan Anadolu’ya göçmüş olan 
Aioller tarafından kurulmuştur. Bu halkın 
Anadolu’da yerleştiği bölge, Antik Çağ’da 
Aiolis olarak adlandırılmaktadır. Aigai’da 
yürütülen arkeolojik çalışmalar şimdilik, 
kentin kuruluşunun MÖ 8. yüzyıl sonlarında 
olduğunu göstermektedir. Aigai adının 
etimolojik olarak keçi ile olan bağı, kent 
sikkelerinde sıklıkla kullanılan keçi sembolü, 
epigrafik kanıtlar ve günümüzde hala temel 
üretim faaliyeti hayvancılık olan köyler 
barındıran Yunt Dağı’nın coğrafi yapısı; 
kent ekonomisinin MÖ 8. yüzyıldan itibaren 
hayvancılığa dayandığını göstermektedir. 

Özellikle keçi yetiştiriciliği ile ünlenen kentin Hellenistik Dönem’de de deri, dokuma ve 
kemik ürünler satmış olduğu anlaşılmaktadır. Ünlü kütüphanesinde parşömen kullanan ve 
parşömenin yaratıcısı olarak anılan Pergamon’un, parşömeni Aigailılara ürettirmiş olması 
ya da en azından hammaddesi olan deriyi, halkı çobanlıkla geçinen Aigai’dan almış olduğu 
düşünülmektedir.

Aigai’ye ilk adımınızı attığınızda karşınıza iri taşlarla döşeli geniş bir antik cadde çıkar. Bu 
cadde nekropolis alanından (antik mezarlık) geçerek sizi kentin kalbine doğru taşır. Aigai 
nekropolis alanı, diğer tahrip olmuş Aiolis kentlerinin aksine Aiol halklarının ölü gömme 
gelenekleri hakkında değerli ipuçları sunar. Bugün için nekropolis alanında dikkatimizi çeken 
en ilginç kalıntılardan biri andezit malzemeden yapılmış taş bir lahittir. Lahdin ön yüzü, 
zeytin yapraklarından yapılma çelenkler ve sol köşede yan yana dizilmiş papirüs ruloları ile 
sağ köşede parşömenden yapılma defter ya da kitap benzeri örgeler ile bezenmiştir. Çelenkler 
içinde yer alan yazıtlar sayesinde lahit sahibinin vaktiyle kente değerli katkılar sağlayan ve 
gençler tarafından ödüllerle onurlandırılmış eğitimli bir kişi olduğunu anlamak mümkün. 
Lahdin üzerinde bulunan keçi derisinden yapılan parşömen örgesi ise Aigai’nin bu işteki 
ustalığına işaret eder. 

Şehir, bulunduğu konum ve coğrafya itibari ile tarıma elverişli olmayan ve kısıtlı su kaynakları 
bulunan bir konumdaydı. Bu nedenle de şehir geçimini bu coğrafyada yetiştirilebilecek 
yegane hayvan olan keçi üzerine kurmuştu. Aigai halkı, şehre adını da veren keçinin etinden, 
sütünden derisinden tüyünden, kemiğinden faydalanabilir bir endüstri kurmuştur. İşte Demir 
Kapı’dan geçince sizi karşılayan alandaki yapılar topluluğu da bu endüstrinin faaliyet gösterdiği 
günümüzdeki adı ile sanayi sitesinin olduğu bölgesidir. Aigai ekonomisi için önemli yeri olan 
parşömenin üretimi için derinin işlenmesi gerekiyordu. Buluntular deri işleme atölyelerinin bu 
sanayi sitesinde yer aldığını göstermektedir. Burada bulunan Latrina’da, idrar biriktirme amacı 
ile kullanıldığı düşünülen pithos bulunmuştur. Günümüzde derinin tabaklanmasında kullanılan 
sodyum-sülfat bileşeninin o dönemde idrardan elde edilmesi çok kolaydı. Üzerine idrar sürme 
işlemi uygulanan deriler burada kurutulmaya bırakılıp sonrasında da üzerindeki tüylerden 
temizleniyordu. Şehrin bir diğer ana üretim kalemi olan kumaş ise keçi tüyünden üretilen 
oldukça kaliteli kumaşlardı. Burada üretilen bu ürünler antik yol üzerinden kıyı şehirlerine 
ulaştırılıp, oradan da Ege’nin karşı kıyısına kadar satılıyordu.



Bouleuterion, Agora Meydanı’na bağlanan ana yol üzerinde (Agora 
Caddesi) eğimli bir arazide, doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 
24x14 metre ölçülerindeki yapı üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Bouleuterion’un batıdaki giriş kısmında İon düzeninde altı adet 
sütunla tasarlanmış bir galeriden oluşan kulis yer almaktadır. Cavea 
bölümü on iki basamaklı ve yaklaşık yüz doksan kişi kapasitelidir. 
Orkestra ise yarım daire formundadır.

Kentin meclis yapısı, yakınındaki Agora ve Balık Pazarı ile birlikte 
Aigai’nin Helenistik dönemdeki karakterine dair bizlere önemli 
ipuçları verir. MÖ. II yüzyılın sonlarında yeniden inşa edilen 
Bouleterion, Aigai’de ele geçen en önemli heykellere ev sahipliği 
yapar. Bunlar, yapının inşaatına katkı sağlayan Antiphanes ve 
Diaphanes isimli hayırseverler ile Tanrıça Hestia’nın heykelleridir.

Ateş ve ocak tanrıçası Hestia heykelinin Bouleterion’da bulunması, 
bu yapının Hestia kültüne ev sahipliği yapan Prytaneion (Belediye) 
olarak da kullanılmış olabileceğini akıllara getirir.  

Aigai kentini ziyaret eden bir gezgini en çok etkileyen yapı, hiç 
şüphesiz Agora’dır. Hellenlere özgü bir kavram olan Agora yaygın 
şekilde, eksik bir ifade ile “pazaryeri” diye tanımlanmaktadır. Agora, 
daha doğru ve kapsayıcı bir tanımlama ile “halkın bir araya geldiği 
yer” anlamında kullanılmaktadır.

Kentin kurulu olduğu tepenin 
kuzeydoğu yamacında, 80 metre uzanan 
agoranın etrafı stoalarla çevrilidir. Her 
ne kadar stoa duvarlarının pek çoğu 
yıkılmışsa da, bunlardan doğudaki 10 
metreyi aşan yüksekliği ile görenlerde 
hayret uyandırır. Agoranın eğimli bir 
yamaçta yer alması, doğu stoasının üç 
katlı biçimde tasarlanmasına olanak 
sağlamıştır. 

Agora’dan Kocaçay’ın vadisine doğru 
ilerleyen küçük bir patika yol izlenerek 
doğu stoasının zemin katına ulaşılır. Bu 
seviyede, yapının doğusunda bulunan 
alan bir teras ya da küçük meydan 
şeklinde tasarlanmıştır. Bu küçük 
meydanda Agora Binası’ndan ayrı, 
fakat onunla çok yakın bir ilişki içinde 
olan bir yapı yer almaktadır. Bu yapı 
Hellenlerin “Makellon”, Romalıların 
“Macellum” adını verdikleri balık veya 
et pazarı hizmet binasıdır.

Biraz hayal gücünüzü deveye soktuğunuzda, burada bulunan 14 
kadar dükkânda ve önündeki daire planlı Macellum’da  sanki eski 
zamanda bağıran tezgâhtarları, pazarlık yapan müşterileri ve etrafta 
koşuşturan çocukların kahkahalarını duyarsınız.

Nekropol, Bouleterion ve Agorayı gezdikten sonra   biraz dinlenmek 
için en doğru yer, Kocaçay’ın vadisine bakan tiyatro’dur. Helenistik 
tarzdaki   tiyatro, at nalını andıran bir orkestra ve iki kısımlı oturma 
yerlerine sahiptir. Aigai tiyatrosunun sahne yapısı, alışagelinenin 
aksine deniz yerine antik ismi Pythikos bugünkü ismi ile Kocaçay’a 
sırtını döner. Bu yanı ile Aigai tiyatrosu, Arif Çayı’nın vadisine bakan 
Arycanda tiyatrosunu andırır. Roma döneminde eklendiği düşünülen 
tonozlu vomitoriumlar, tiyatroyu anıtsal bir yapıya dönüştürür. 
Tiyatroda artık yıkılmış olan sahneye doğru bakıldığında kıvrılıp 
giden Kocaçayı izlemek ziyaretçiler için harika bir deneyim olur.

Tiyatronun konumlandırıldığı yamacın üstüne çıktığımızda bizi, 
Athena Tapınağı karşılayacaktır. Kutsal alan, tiyatronun doğusunda 
yükselen teras üzerindeki hakim konumu ve planlaması açısından 
Pergamon’daki Athena Tapınağı ile benzerlik gösterir. 11,40 mt x 
19,35 mt ölçülerindeki tapınak Pergamon’dakine göre biraz daha 
küçüktür.

2017 yılında başlanan çalışmalar sırasında alanda MÖ 7.-6’ncı 
yüzyıllardan Geç Bizans Dönemi’ne kadar uzanan geniş bir tarih 
aralığına sahip buluntular ele geçmiştir.

Aigai MS 3. yüzyılın 2. yarısında bölgeyi etkileyen 
Barbar akınları (Gotlar) sırasında bilinçli olarak terk 
edilmiştir. Bizans Dönemine gelindiğinde Aigai’da 
artık kasaba boyutunda bir yerleşim vardır. Bu dönem 
insanları, eski kentten kalan geri dönüştürülebilir veya 
satılabilir malzemeyi toplamışlar, bunun için kentteki 
yapıları yıkmış ve enkazlarını karıştırmışlardır. MS 
12.-13’üncü yüzyıllara tarihlenen bir kilise ve kentin 
çeşitli yerlerine serpiştirilmiş basit mimari yapılar bu 
döneme aittir. MS 13’üncü yüzyıldan sonra ise Aigai’da 
herhangi bir yerleşim faaliyeti olmamış ve kaderine 
terk edilmiştir.
Güncel dönemde de maalesef antik kentlerin kaderi 
taş ocağı olarak kullanılmak. Aigai Antik Kenti de 
Yuntdağı’nın en önemli taş ocaklarından biri haline 
getirilmiş. Özellikle 1900’lü yılların başı ile koruma 
başlayana kadar yaklaşık 80 yıl boyunca, çevredeki 
bütün köylerin taş ihtiyacı Aigai’den karşılanmış. 

Manisa Seyitli Mahallesi’ndeki cami ve köprüler 1950’li 
yıllarda Aigai’den çok yoğun taş alımı gerçekleştirilerek 
inşa edilmiş. Özellikle camide kullanılan taşların 
Athena Tapınağı’ndan götürüldüğütespit edilmiş. 
Köprülerdeki taşlar ise kemer taşı olduğu için antik 
kentteki kemerli yapılardan sökülmüş. Bunların da 
en önemlisi tiyatrodaki vomitorium girişindeki kemer 
taşları alınmış, numaralandırılarak getirilip, köprü 
inşasında kullanılmış.
Antik dönemde yollar medeniyetin göstergesi 
sayılıyordu. Şehirleri, insanları, kültürleri birbirine 
bağlayan taş döşeli yollar refah göstergesi mimari 
yapılardı. Son arkeolojik kazılar gösterdi ki Aigai üç 
farklı ana yol rotasının kesişim noktasıydı. İşte siz 
de tarihin taş yollarında antik dönem kaşiflerinin 
ayak izlerini takip etmek isterseniz Aigai deki Athena 
tapınağını önünden yola çıkabilirsiniz…



Dans Dans Dans - Haruki Murakami
Haruki Murakami ile henüz tanışmayanlara 
sesleniyorum; bugün ya hayatınızda en sevdiğiniz 
yazar ile ya da en sevmediğiniz yazar ile tanıştıracağım 
sizi. Murakami için ortası olmadığı söylenir. Benim 
en sevdiğim günümüz yazarıdır kendisi. Kitaplarında 
fantastik unsurlar o kadar sıradan hayatlar ve o kadar 
sıradan kişiler üzerinden işlenir ki, fantastik bir kitap 
okuduğunuzu anlayamazsınız. Doğaüstü unsurlar 
sanki her gün yanı başınızda  cereyan ediyormuş gibi 
olağan bir şekilde karşılarsınız olayları. Dans Dans Dans 
aslında 1988’de yazılmış ama Türkçe baskısı henüz çıktı. 
Bu kitapta da daha önceki kitaplarından tanıdığımız 
karakterler olmasına karşın, önceki kitaplarını 
okumamış olmanız hikayeyi kaçırdığınız anlamına 
gelmiyor; çünkü yepyeni bir hikaye var ve karakterle 
tekrar tanışıyoruz. Kayıp bir kadının gizemini çözmeye 
çalışan başkarakterimizin  bu sırada hayatına giren yeni 
karakterler de başlı başına bir gizemdir. Ben yazara 
bir şans vermenizi tavsiye ederim. Belki sizin de en 
sevdiğiniz yazarlardan biri olur. 

B. NİLÜFER BİNBİR
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Bu ay tam bir sene olmuş; 
kitaplarım, kedilerim, köpeklerim 
ve ben İncity’de sizlerle buluşalı. 
Umarım tavsiye ettiğim kitaplardan 
en azından bir tanesi hayatınıza 
dokunabilmiştir. Yeni yıldan hemen 
önceki bu yazımda size yılbaşı 
hediyesi alternatifleri ile geldim. Her 
zamanki gibi 3 kitabımı tanıtacağım 
ve aşağıya da bütün sene sizlere 
tavsiye ettiğim kitaplardan birkaçını 
not edeceğim ki, sizler de en güzel 
hediyeyi sevdiklerinize verebilin.

Okuyucuya Not: 
En güzel hediye 
kitaptır, çünkü 
her kitap yeni 
bir hayattır. Ben 
de sevdiklerinize 
en güzel yeni 
yıl hediyesini 
vermenize 
yardımcı olmak 
için küçük bir liste 
bırakıyorum sizlere.

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper
Melody konuşamıyor, yürüyemiyor hatta 
hareket bile edemiyorken etrafındaki her 
şeyi anlayabiliyordur ve üstelik zekası da 
etrafındaki çoğu yaşıtından daha yüksektir. 
11 yaşındaki bir çocuğa hayat zaten çok 
zor gelirken, Melody için dile getiremediği 
kelimeleri ile hayat daha da zordur. 
Melody’nin hayat ile, yaşıtları ile mücadelesini 
okurken ilham alacaksınız. Küçücük, oldukça 
zeki bir kız çocuğunun azmini özellikle 
ergenlik çağındaki çocuklarınıza okutmanızı 
tavsiye ederim. 

Son Cüret - Yılmaz Özdil
Yılmaz Özdil ne yazsa okuyanlardansanız bu kitabını da 
kaçırmayın. Yine evde elden ele dolaşacak, 7’den 77’ye 
herkesin okuması gereken bir kitap yazmış Özdil. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 
ne şartlar altında ülkemizi düşmanlardan kurtardığını 
bugüne kadar duymadığımız detaylarla tekrar anlatmış 
yazar. Kitabın arka kapak tanıtımından küçük bir bölüm 
bırakıyorum buraya sizler için. ‘Umutsuz olmayacağız. 
Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak 
istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu’ya 
geçiyoruz!’

Mısır

Poffy

Denver

Merhaba Sevgili 
Okurlar,

Hem Küçüklere Hem Büyüklere
• Dedemin Bakkalı - Şermin Yaşar
• On Küçük Zenci - Agatha Christie
• Çizgili Pijamalı Çocuk - John Boyne

Romantik Sevenlere
• Senden Önce Ben - Jojo Moyes
• Paris’ten Çiçeklerle - Sarah Jio
• Anna Karanina - L.N. Tolstoy 
 
Hem Erkelere Hem Kadınlara
• Kelebek - Henri Charrière
• Gör Beni - Azra Kohen
• Martin Eden - Jack London
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SEYİD ÇOLAK İMZALI 
“KAPAN” VİZYONA GİRDİ
Seyid Çolak’ın ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen 
ve başrolleriniOnur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet, Yasemin 
Girgin, Serkan Altıntaş, Yüksel Akça’ya emanet ettiği TRT ortak 
yapımı “Kapan” filmi vizyona girdi.

Yönetmenliğini ilk uzun metrajına imza atan Seyid 
Çolak’ın yaptığı bol ödüllü Kapan filmi vizyona girdi. 41. 
Uluslararası Moskova Film Festivali’yle birlikte başlayan 
macerasına ulusal ve uluslararası pek çok film festivaliyle 
devam eden ve buralarda pek çok ödülün sahibi olan 
film, yeni yolculuğuna vizyonda devam edecek. TRT 
ortak yapımı olan ve başrollerinde Onur Dilber, Serkan 
Altıntaş, Sami Aksu, Münibe Millet, Yasemin Girgin ve 
Yüksel Akça’nın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla 
hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından 
birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla 
yaşadıklarını anlatıyor.
Yönetmenlik kariyerinde Oyun, Karakar, Soğuk ve 
Serender gibi kısa filmler bulunan Seyid Çolak’ın seyircisini 
gizem, gerilim ve dram türleri arasında bir yolculuğa 
çıkardığı filmi, 3. Uluslararası Nepal Film Festivali’nde 
En İyi Film, 5. Uluslararası Saidia Film Festivali’nde En 
İyi Film, 9. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde En İyi 
Yönetmen (Seyid Çolak) ve En İyi Müzik (Ali Saran), 7. 
Uluslararası Antakya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen 
(Seyid Çolak) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sami Aksu), 
7. Boğaziçi Film Festivali’nde FİYAB En İyi Yapımcı (Seyid 
Çolak), 7.  Kayseri Film Festivali’nde Elia Kazan Jüri Özel 
Ödülü ve 1. Uluslararası Gilak Film Festivali’nde En İyi 
Erkek Oyuncu (Onur Dilber) ödüllerinin sahibi olmuştu.
Yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak’ın üstlendiği 
Kapan, 13 Kasım’da vizyona girdi.

Fragmanı İzlemek için: https://youtu.be/
lNkjkufNWx0

Filmin Konusu:
Bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın tek düze 
giden hayatları aralarından birisinin nedeni bilinmeyen 
bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişime uğrar. 
Üstelik nereden geldiği bilinmeyen vahşi kurdun adada 
yavrulayıp, kendine yaşam alanı açmaya çabalaması da 
arkadaşlar arasında gittikçe yükselen bir gerilime neden 
olur.

Künye:
Yönetmen: Seyid Çolak
Senaryo: Güven Adıgüzel - Seyid Çolak 
Yapımcı: Zürafa Film - Seyid Çolak
Ortak Yapımcı: Sinan Sertel
Görüntü Yönetmeni: İlker Berke
Yardımcı Yönetmen: Özge Eren
Kurgu: Naim Kanat
Müzik: Ali Saran
Yürütücü Yapımcı: Can Tanrıverdi
Sanat Yönetmeni: Alper Eraydın
Ses Tasarımı & Final Mix: Soner Koç
Renk Düzenleme: Yücel Kurtul 
Oyuncular: Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, 
Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça, 
Furkan Öztürk, Hasan Koç, Fatih Gühan, Birol Cürgül, 
Mustafa Toprak , Halil İbrahim Uzun, Tolga Günhan
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Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu 
BMW, Sportif Premium Coupé modeli Yeni BMW 
4 Serisi Coupé’yi, 1.6 lt, 2.0 lt ve 3.0 lt motor 
seçenekleriyle 722.800 TL’den başlayan fiyatlarla 
ülkemiz yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

BMW

TÜRKİYE’DE

YENİ

SERİSİ 
COUPÉ

Benzersiz ve çarpıcı tasarımıyla;

4

BMW’nin coupé geleneğinde ulaştığı en son noktayı 
temsil eden Yeni BMW 4 Serisi Coupé, eşsiz sürüş 
keyfini zirveye taşıyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin 
bağımsız tasarımı ve klasik coupé silueti, ikonik 
modellere atıfta bulunurken, dikey 'Böbrek Izgara' 
tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Yeni BMW 4 
Serisi Coupé Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 lt 420i 
benzinli, 258 bg güç üreten 2.0 lt 430i benzinli motor 
seçenekleri ile 722.800 TL’den başlayan fiyatlarla 
Ekim ayı süresince Borusan Otomotiv BMW Yetkili 
Satıcıları’nda görülebilirken, Kasım ayından itibaren 
satışa sunuluyor. Ayrıca lansman döneminde 374 bg 
güç üreten 3.0 lt Mild-Hybrid benzinli M Performance 
modeli M440i x Driveda showroom’larda yerini alıyor.



Çekici ve iddialı
Coupé otomobillerin karakteristik özelliği olan eğimli tavan, Yeni 
BMW 4 Serisi Coupé’nin sportif ve şık görünümünde en fazla öne 
çıkan özelliği olarak dikkat çekiyor. İnce, hassas çizgilerin bileşimiyle 
ortaya çıkan güçlü oranlar, dinamik spor coupé otomobilinin özgür 
ruhunu vurguluyor. Benzersiz BMW çift böbrek ızgaralarını içeren 
çarpıcı ön bölüm, Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin iddialı görünümünü 
sembolize ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart olarak sunulan 
LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel 
olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni BMW 4 
Serisi Coupé, estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED 
stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

Eşsiz bir sürüş keyfi
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin efsaneleşen 50:50 ağırlık 
dengesini tutturmayı başarırken, eşsiz aerodinamik yapısı, 21 mm 
aşağı çekilen ağırlık merkezi ve hassas şekilde optimize edilen şasi 
teknolojisisayesinde BMW’ye özgü mükemmel bir sürüş vadediyor. 
Üst düzey mühendislikle tasarlanan süspansiyon, alüminyumdan 
üretilen çift eklemli ve yaylı bağlantılı ön aks, beş kollu arka aks ve 
tüm bu bileşenlerin titizlikle ayarlanması sayesinde ileri seviyede 
hassasiyet, çeviklik ve konfor mümkün hale geliyor.

Üstün performans motorlar
Güçlü BMW Twin Power Turbo teknolojisiyle 2.0 lt 258 bgve 1.6 
lt 170 bg 4 silindirli benzinli motorlar performans beklentilerini 
fazlasıyla karşılıyor. Yeni BMW 430i Coupé’nin1550 devirden 
itibaren sürücünün hizmetine giren 400 Nm torku, otomobili 
sadece 5.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Yeni BMW 430i 
Coupé, 100 kilometrede 6.1 litrelik yakıt tüketimiyle performans ve 
yakıt tasarrufunu bir arada sunmayı başarabiliyor. Bütün motor 
seçenekleriyle standart olarak gelen 8-ileri Steptronic Sport şanzıman 
sportif vites değişimlerine olanak sağlıyor.  Ayrıca, Yeni BMW M440i 
xDrive, 3.0 lt 374 bg 6 silindirli Mild-Hybrid benzinli motoru ve 
modern dört çeker sistemi ile Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin en üst 
düzey performanslı modeli olarak beklentilerin üstüne çıkıyor.

İleri teknolojiler
Sade bir form içinde geliştirilen özellikleriyle Yeni BMW 4 Serisi 
Coupé’nin iç tasarımı, sürücüyü odak noktası haline getiriyor. İç 
tasarımdaki işlevsel stilin yanında, net tasarım dili ve yüksek kaliteli 
malzemeler modern ve özgür bir hava oluşturuyor. 10.25 inç’lik 
bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge 
paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. 
Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye 
çıkaran Yeni BMW 4 Serisi Coupé, M Sport Deri Direksiyon ve M Sport 
Koltuklar ile de göz alıcı bir iç ambiyans yaratıyor. Dijital gösterge 
panelinin 3D görselleştirmesi, aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin 
sunduğu işlevlerin de daha rahat takip edilebilmesine olanak 
sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-UpDisplay 
yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunuyor.

Zengin donanım
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en gelişmiş donanımlarıyla 
yollarla buluşuyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de opsiyonel olarak 
sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı, trafikte sürüş koşullarına en 
uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş asistanının içeriğine ek 
olarak genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol 
Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte 
Tutma Asistanı da sunuluyor. Otomatik park özellikli Park Asistanı 
Plus ve Geri Sürüş Asistanı da isteğe göre alınabiliyor. En modern 
multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 
hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna 
sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android 
Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü Yeni BMW 4 Serisi 
Coupé’nin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.



Zyxel Armor G5 Router WiFi 6 
gücünü evlere taşıyor

Apple telefonlarında neden 
USB-C’ye geçmiyor?

Xiaomi 
Redmi 
Note 8’in 
fiyatı 
düştü
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DENİZ GÖZÜKIZIL
Hazırlayan

teknoamigo@gmail.com / 
dgoz33@hotmail.com

Zyxel Networks yoğun video ve IoT ağırlıklı ağlar için tasarlanan 
Armor G5 AX6000 12-Stream Multi-Gigabit Security WiFi 6 Router adlı 
yeni ve güçlü yönlendiricisini tanıttı.

Zyxel Networks Zincir Mağazalar Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, 
“Her ne kadar erken benimseyenler WiFi 6’nın tam potansiyelinden 
faydalanamasa da, uyumlu bir WiFi 6 yönlendiriciye ihtiyaç 
duyuluyor. Bu olmadan ağdan faydalanmaya çalışmak bir spor 
otomobili ikinci viteste kullanmaya benziyor” dedi.

Armor G5’in sihiri, teknik özellikleri ile başlıyor. Yönlendirici, sahip 
olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı 
anteni ve 12 WiFi akışı ile hızdan taviz vermeksizin, aynı anda 30’dan 
fazla bağlantıyı kaldırabiliyor.

Kablolu bağlantı tarafında, Armor G5’in 10G Çoklu Gigabit Ethernet 
LAN yuvaları, çoğu routerdaki 1G, 2,5G ve 5G LAN yuvalarına kıyasla 
adeta kuantum sıçraması yapıyor. Yerel ağ depolama cihazlarına 
büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer 
kullanıcılar için Armor G5’in 10G hızları, veri aktarımda zamandan 
tasarruf sağlayarak imdada yetişiyor.

Apple, Mac bilgisayarlarında ve belirli iPad modellerinde uzun 
zamandır USB-C portunu kullanıyor. Kullanıcılar bu portun yıllardır 
iPhone tarafına da gelmesini istiyor. Ancak Apple bir türlü bu adımı 
atmıyor. Alınan patentler ve duyumlar üzerinden bakılırsa Apple 
hiçbir zaman iPhone’lara USB-C getirmeyebilir. Çünkü teknoloji devi 
3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığı gibi telefonlardan şarj portunu 
da kaldırmak istiyor. Firmanın bunun için yıllardır plan yaptığı 
biliniyor. Bunun ilk adımı da aslında iPhone 12 ailesi için gelen 
mıknatıs temelli Mag Safe sistemi oluyor. Apple’ınLightning’den 
USB-C’ye geçmek yerine şarj işini gelecekte tamamen kablosuz şarj 
sistemleri ile yapmak istediği aktarılıyor.

Günümüzde Lightning portunu nadir yedekler dışında şarj dışında 
kullanan da çok az kişi bulunuyor. Bu yüzden de şarj portunu 
kaldırmak Apple dünyası için zor olmayacak izlenimi oluşturuyor. 
Apple’dan sonra, aynı 3.5 mm kulaklık girişi için olduğu gibi Android 
üreticilerinin de şarj girişini telefonlarından kaldırmaya başlayacağı 
düşünülüyor. Android tarafında firmalar 2021’de tam 100W’lık 
kablosuz şarj sistemlerine hazırlanıyor. Bu açıdan yakında “ama 
kablolu şarj çok hızlı, kablosuz yavaş” durumu da ortadan kalkıyor.

Xiaomi Redmi Note 8 modelinin fiyatında indirim yapıldı. Bir satış 
kanalı 2.799 TL‘lik fiyata sahip olan modelin fiyatını 2.499 TL‘ye 
düşürdü. Piyasadaki başarılı akıllı telefon modellerinden biri olan 
RedmiNote 8, geçtiğimiz yılın telefonu olsa da hala yeni rakipleri 
karşısında hatırı sayılır derecede performansa sahip.

Snapdragon 665 işlemciye sahip Xiaomi Redmi Note 8 modelinde 4 GB 
RAM bulunuyor. Full HD çözünürlüklü 6,3 inç LCD ekranın yer aldığı 
telefonun depolama kapasitesi ise 64 GB. MicroSD kartlarla depolama 
kapasitesi de artırılabilen telefonun arkasında 48 megapiksel, 8 
megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel 
derinlik kameraları mevcut. Telefonun ana kamerasıyla saniyede 
30 kare 4K video da kaydedilebiliyor.  Telefonun ön tarafında ise 
13 megapiksellik bir selfi kamerası yer alıyor.  Ön kamera 4K video 
kaydına imkan tanımasa da ön kamerayla saniyede 30 kare Full HD 
videolar kaydedilebiliyor.



\\ CITYEMLAK

DEĞİŞEN YÖNETMELİĞİ 
OKUMADAN EV 
ALMAYIN
Yeni konut alacaklara ya da evlerini kentsel dönüşüm 
kapsamında kat karşılığı inşaat şirketine vermeyi 
düşünenlere Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet 
Gül kritik uyarılarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama 
yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle konut sektörü için önemli kararlara 
imza atmıştı. Yönetmeliğin değiştirilmesinin üstünden 1 yıl geçmesine 
rağmen vatandaşların haklarını tam olarak bilmediğine dikkat çeken 
Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, yeni konut alacaklara ya 
da evlerini kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat şirketine 
vermeyi düşünenlere kritik uyarılarda bulundu.

Yönetmeliğin vatandaşı yakından ilgilendirdiğini belirten Mehmet Gül; 
“Bakanlık uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle henüz inşaatı 
başlamayan veya yeni başlanan projelerden konut satışı yapılmasını 
yasakladı. 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelikte,‘Yapım işini üstlenen müteahhitlerin 
payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine 
göre ve idarenin iznine istinaden yapılabilir’ cümlesi geçiyor. Kanun, 
müteahhide kat karşılığı aldığı bir işte kendi payına düşecek bölümün 
satışında inşaatın ilerlemesi şartını koyuyor. Bir nevi başlamayan veya 
daha inşaatın ilk aşamalarında olan projeden ev satışını yasaklıyor. 
İnşaat başladıktan sonra satış yapmak isteyen müteahhit idareden izin 
almak zorunda. Ev alacak her vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor.” 
bilgilerini paylaştı.

Topraktan satışın tek istisnası var
Müteahhit payına düşen bağımsız bölümlerin, inşaatın tamamlanma 
oranın üstündeki bir oranda satışı gerçekleşebileceği bazı durumların 
olduğunu hatırlatan Mehmet Gül, “Müteahhit payına düşen bağımsız 
birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki 
bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir. Binadaki 
tüm kat malikleri firmaya muvafakat vermesi durumunda müteahhit 
inşaatın ilerleme oranına bakılmaksızın tüm dairelerin satışını yapabilir. 
Muvafakat verilmemesi durumunda ise firmanın dairelerini satabilmesi 
için inşaatın belirli bir kısmının tamamlanması, tamamının satılabilmesi 
içinse yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Bu durumlarda 
müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı 
yapılabilir.” dedi.
 
Anlaşmadan sonra müteahhit 1 yıl içinde işe başlamaz ise ne 
olur?
Yönetmelik ile vatandaşların yaşadığı başka sorunlara da çözüm 
getirildiğini ifade eden Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, 
“Geçtiğimiz yıllarda kat malikleri ile anlaşma sağlayan şirketler, binanın 
dönüşüm süresini kendi belirliyordu. 1 yıldan çok kısa sürede projeye 
başlayıp yol kat eden firmalar olduğu gibi inşaatın başlama süresinin 
3-4 yıla kadar uzatan veya daha uzun yıllar başlamayan firmalar vardı. 
Yeni kanun ile kat malikleriyle sözleşme imzalayan firmalar 1 yıl içinde 
çalışmalara başlamak zorunda. Eğer sözleşmenin imzalanmasından 
sonraki 1 sene içinde müteahhit kaynaklı problemlerden dolayı inşaat 
başlamamış ise sözleşme fesih edilebilir ve kat malikleri başka bir şirket 
ile yeniden anlaşma yapabilir.” şeklinde konuştu.

Başlanan projeye 6 ay ara verilirse de sözleşme iptal oluyor
Yapım işine başlanmış ve sonrasında çalışmayı durdurarak vatandaşı 
mağdur eden şirketlere de yaptırımlar geldiğinin altını çizen Mehmet 
Gül şunları söyledi: “Kat malikleri şirket ile anlaşmayı gerçekleştirdikten 
sonra inşaatın herhangi bir seviyesinde 6 aydan fazla süreci kesintiye 
uğratamaz. Sözleşmenin malikler tarafından tek taraflı fesih edilebilmesi 
için yapım işinin belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır 
projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşaata 
devam etmiyor olması gerekir. İşinin durdurulduğunun ve en az altı 
aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla  
devam edilmediğinin, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı 
denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri vb. bilgi ve 
belgeler ile ortaya konulması gerekir. Bu durumlarda inşaata başlanmış 
bir alanda kat malikleri tek taraflı sözleşmeyi fesih edebilir ve başka bir 
inşaat şirketi ile çalışabilir.”

Üçay İnşaat Genel Koordinatörü
Mehmet Gül
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ONLAR ARTIK DENEYİMLİ MÜHENDİS

Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş deneyimi olmayan mühendislere teorik ve pratik eğitimler 
verip deneyim kazandıran AKE firması, 3 aylık AKE MEP eğitim sürecinin sonunda 16 genç 
mühendis ile el sıkışıp kadrolarına dahil etti.

Üniversiteden yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önlerine 
çıkan ‘deneyim’ şartını aşamayan genç mühendislere kapılarını açan 
AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 3 ay önce başlattığı Meslek 
Edindirme Projesi (AKE-MEP) kapsamında 18 yeni mezun mühendisi 
kadrolarına dahil edip eğitime tabi tuttu. Genç mühendislere 3 aylık 
süreç içerisinde 90 saat kaynak, 27 saat talaşlı imalat, 45 saat genel 
imalat, 6 saat boyahane, 90 saat ürün montajı, 16 saat yalın dönüşüm, 
2 saat iş hayatına hazırlık kişisel gelişim eğitimi olmak üzere toplam 
276 saat teorik ve pratik eğitim verilerek deneyim kazanmaları 
sağlandı. Şirket yetkilileri eğitimler sonunda AKE’de çalışmaya devam 
etmek isteyen 16 mühendisi istihdam etti.

Fabrikada Sertifika Töreni
İŞKUR paydaşlığında gerçekleşen Meslek Edindirme Projesi’nin 
sertifika töreni, AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketinin Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında yapıldı. AKE 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin ve Genel Müdür Yardımcısı 
Canan Keskin Gürkan ev sahipliğinde düzenlenen törene Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Elektrik 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Makine 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Genç 
Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, İŞKUR Antalya 
İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, 
Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, İŞKUR 
yetkilileri, AKE kadrosu ve genç mühendisler katıldı.

  Ali Bahar  



Fedakarlığa sahip çıkın
Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 
“Bir ülkenin geleceğine kast etmek istiyorsanız, o ülkedeki gençlerin 
umutlarını yok etmelisiniz. İş hayatına yeni atılan, deneyim şartı 
nedeniyle iş bulmakta zorlanan ve bu nedenle umutsuzluğa 
kapılan gençlerimize el uzatan Keskin ailesi, ülkemizin geleceğine 
yaptıkları katkılar nedeniyle her türlü övgüyü ve teşekkürü fazlası 
ile hak etmektedir. Bölgemizde başlattığımız eğitim seferberliğine 
kendi projeleri ile yeni bir halka ekleyen AKE firmasına ve 
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Teknik Kolejimiz ve Teknoparkımız 
ile başlattığımız dönüşüm ve eğitim vizyonumuzun bölgemiz 
firmalarınca sahiplenilmesi, yeni projelerle desteklenmesi, sanayi 
sektörünün ve Antalya’nın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır” 
dedi. 

Yetkin mühendisler
AKE-MEP’in tecrübe yetersizliği nedeniyle iş bulmakta zorlanan 
genç mühendisler ile yetkin personel istihdamında sorun yaşayan 
işverenlere çözüm sunmak için hazırlandığını belirten Genel 
Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, “İş ilanlarının genelinde 
‘deneyimli mühendis’ arıyoruz ibaresi bulunmaktadır. Çoğu genç, 
meslekte bir adım öne geçmek ve tercih edilen kişi olmak için daha 
okurken deneyim imkanlarını oluşturmaya çalışıyor. Bizler de 
bu gelişmelerden yola çıkarak hem mesleğimizi gelecek nesillere 
sevdirmek hem gençlerimizin geleceklerine hem de ülkemiz 
istihdamına katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymak istedik. 
Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık ve teknik beceri var. 
Amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğreterek, 
teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri 
konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir” şeklinde 
konuştu.

20 mühendis daha alınacak
Projede yer alan 18 mühendisten 16’sı ile çalışmaya devam 
edeceklerini aktaran Gürkan, “16 arkadaşımız Ar-Ge, asansör, 
üretim, yürüyen merdiven üretim, kalite, satış sonrası destek 
departmanlarında göreve başlayacaklar. Projenin ikinci etabı çok 
kısa süre içerisinde başlayacak ve yine en az 20 deneyimsiz mühendis 
arkadaşımızı ekibimize dahil edip,  kapsamlı eğitimlere tabi tutup, 
yine istihdam edecek ya da istihdam edilmelerine vesile olacağız” 
ifadelerini kullandı.

  Veli Tekkanat - Çetin Keskin   

   Elçin Ekici Öztürk   

  Canan Keskin Gürkan   
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Yıldız Kenter Sahnesi 
ilk kez perde açtı 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), yenilenen ve adı 
‘Yıldız Kenter Sahnesi’ olarak değiştirilen salonunun açılışını ‘Takıntılar’ adlı oyunla 
yaptı. Yeni yüzüyle ilk kez perde açan sahne büyük beğeni toplarken, ‘Takıntılar’ 
ayakta alkışlandı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası içinde yer alan ve baştan 
aşağı yenilenen Kültür Salonu’nun ismi Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
tarafından ‘Yıldız Kenter Sahnesi’ olarak değiştirilmişti. 2016 yılından bu 
yana tadilat nedeniyle kapalı olan salon, yenileme çalışmalarının ardından 
“Yıldız Kenter Sahnesi” adıyla yeniden tiyatro severlerin hizmetine sunuldu. 
Yıldız Kenter Sahnesi’nin perdesi AŞT’nin‘Takıntılar’ adlı oyununun prömiyeri 
ile açıldı. Oyunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet 
Hacıarifoğlu, Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve tiyatro 
severler izledi. 

Yenilenen salonda ilk oyun 
Pandemi tedbirleri kapsamında oyun öncesi ateş ölçümü yapılarak ve maskeli 
salona alınan vatandaşlar koltukları bir boşluk bırakacak şekilde oturdu. 273 
koltuk kapasitesine sahip yeni salonda pandemi nedeniyle 136 seyirci oyunu 
izleyebildi. Tek perdelik ‘Takıntılar’ adlı oyunda zaman zaman günlük hayatı 
olumsuz etkileyen takıntılar yer yer mizahi bir dille seyirciye sunuldu. Büyük 
beğeni toplayan oyun sonunda AŞT’li oyuncuların performansı tiyatro severler 
tarafından ayakta alkışlandı. Laurent Baffie’nin yazdığı bir Fransız komedisi 
olan ‘Takıntılar’ın yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu yapıyor.

Başkan Böcek’in talimatıyla yenilendi 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, yaptığı 
konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan 
bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözü ışığında hareket 
ederek Antalya’nın hafızasında önemli bir yere sahip olan salonun yeni 
adı ve yenilenen sahnesiyle kente kazandırıldığını söyledi. Hacıarifoğlu, 
şöyle konuştu: “Başkanımız Muhittin Böcek göreve gelir gelmez bu salonun 
Antalya’ya yakışır hale gelmesi için talimat verdi. Baştan aşağıya yenilenen 
salonumuz adına ve Antalya’mıza yakışır hale geldi. Salon teknik alt yapısı, 
seyirci koltukları, ışık ve aydınlatma sistemleri yenilenerek modernize edildi. 
Salonda engelli bireylerin oyunları izleyebilmesi adına düzenlemeler yapıldı. 
Ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan ve 62 yılını tiyatro 
sahnesinde geçiren usta oyuncumuz Yıldız Kenter’in adı sahnemize çok yakıştı.” 

Emek plaketi
Başkan Vekili Hacıarifoğlu, gecede, Antalya Belediye Tiyatrosu’ndan Antalya 
Şehir Tiyatrosu’na uzanan yolculuğunda belediye tiyatrosuna emeği bulunan 
tüm sanat yönetmenleri adına Abdullah Sürekli’ye plaket verdi.

AŞT, haftada 3 gün Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yetişkin oyunları 
sahneleyecek. Bu sezon Takıntılar ve Kadife Çiçekleri adlı oyunlar seyirci ile 
buluşacak.



İlker Başbuğ ANSİAD’ın konuğu oldu

Endonezya Türk 
Büyükelçisi Iqbal’den 
Başkanvekili 
Hacıarifoğlu’na ziyaret 

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Covid-19 salgını 
nedeniyle dijital platformda toplantılarını gerçekleştirmeye devam 
ediyor. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve ANSİAD üyelerinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü etkinliği kapsamında gerçekleştirilen ANSİAD 8. Online 
Toplantısı’nın konuğu Türkiye Cumhuriyeti 26. Genel Kurmay 
Başkanı Emekli Orgeneral M. İlker Başbuğ oldu.

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Dr. Lalu MuhamadIqbal, 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu 
ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin 
ele alındığı görüşmede Büyükelçi Iqbal 
Antalyalı yatırımcıları Asya Pasifik’e 
yatırım yapmaları için teşvik etmek 
istediklerini söyledi. Başkanvekili 
Hacıarifoğlu da iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini çok daha iyi noktalara getirmek 
gerektiğine dikkat çekti.  

‘Türk Devrimi’nin konuşulduğu toplantıya, ANSİAD üyesi iş insanları 
ve çok sayıda konuk katıldı. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümünü anarak başlayan İlker Başbuğ, 
“Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkumandanımız 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü. 
Bunu fiziki bir ayrılış olarak kabul etsek doğru olur. Fikirleri, 
düşünceleriyle hala bizlerle beraber canlı yaşıyor. Ne zaman bir 
problemle karşılaşsam ve çözüm yolu nedir diye düşünsem o zaman 
yine bakıyorum ki çözümü Mustafa Kemal Atatürk” dedi. 

Fikir sahibi olunmazsa birilerinin çıkıp iyi ya da kötü bir yönde 
yönlendirilebileceğini dile getiren Başbuğ; “Bir toplum nasıl 
yönlendirilir? Mustafa Kemal Atatürk’te bunun müstesna bir örneğini 
görüyoruz. Kendisinin metodolojisine göre ilk önce karşısındaki 
insanın düşüncelerinin ne olduğunu anlamak önemli, bu müthiş 
bir olay. Onların ne düşündüğünü anlayabilmek için onlarla biraz 
empati yapmanız lazım. Eğer lider hedef olarak aldığı toplumun 
düşüncelerini doğru okuyabiliyorsa onları yönlendirebilme 
yeteneğine de sahip olabiliyor” dedi. 

Konuşmaları ve değerli katılımı için İlker Başbuğ’a ve katılımcılara 
teşekkürlerini ileten ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Günün anlam 
ve önemine uygun güzel bir toplantı oldu. Ben toplantımızı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sözleriyle kapatmak istiyorum. Şöyle diyor Atamız; 
‘Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş 
ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve 
akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve 
köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, 
fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi 
tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve 
başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek 
isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul 
ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.’ Bu duygu ve düşüncelerle 
Atamızın ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmet, minnet, 
saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Endonezya Cumhuriyeti 
Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu MuhamadIqbal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ziyarette Büyükelçi Iqbal, Başkan Muhittin Böcek’in 
sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkanvekili Mehmet 
Hacıarifoğlu Başkan Böcek’in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtirken, Büyükelçi Iqbal, 
“Umarım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı en kısa sürede sağlığına kavuşur. Belediye 
başkanıma en iyi dileklerimi iletin” diye konuştu. 

Antalya’da yüzlerce Endonezya vatandaşının yaşadığını söyleyen Büyükelçi Iqbal, 
“Endonezya ve Antalya arasında nasıl ticaret yapacağımızı ve özellikle turizm açısından 
yatırımları konuşmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğine 
vurgu yaptı.
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Endonezya ile dostluğumuz ekonomiye yansıyacak
Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu MuhamadIqbal ve heyeti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) konuk oldu. ATSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
görüşmede, Endonezya ve Antalya arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuşmasına Antalya ekonomisi 
ve ATSO hakkında bilgiler 
vererek başlayan ATSO Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atılgan, 
ATSO’nun Türkiye’nin en 
büyük ve köklü odalarından 
biri olduğunu söyledi. Başkan 
Yardımcısı Atılgan konuşmasında, 
“Kentimiz,Türkiye Turizm ve 
tarımsal üretimin başkentidir. 
Antalya’nın iki lokomotif sektörü 
olan tarım ve turizmde dünyanın 
tanıdığı bir marka şehiriz. Antalya 
olarak turizm sektöründe sadece 
şehirlerle değil ülkelerle rekabet 
halindeyiz” dedi.

Antalya, yabancı yatırımcının cazibe merkezi
Endonezya ile Antalya arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin 
çok altında olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Atılgan, 
“Bizler güçlü ilişkileri olan ülkeleriz. Bu dostluğumuzu 
ekonomiye de yansıtmamız gerekiyor.” dedi. 

Serbest ticaret anlaşması 2021’de
Türkiye ve Endonezya’nın toplam 350 milyonluk bir nüfusa sahip 
olduğunu ancak bu rakamın ticarete tam olarak yansımadığını 
söyleyerek sözlerine başlayan Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu 
MuhamadIqbal, “Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı görüşme 
sonrasında 2023 yılında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık 
bir ticaret hedefi konuldu. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik 
anlamda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz” dedi. ATSO’nun 
kendilerine referans olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükelçi, 
“ATSO ile bundan sonra yoğun bir işbirliği içerisinde çalışmayı 
arzuluyoruz. Pandemi sonrası ilk fırsatta sizlerin belirleyeceği 
bir heyeti ülkemizde ağırlamak ve yatırım imkanlarımızı 
yakından tanıtmak isteriz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi Iqbal’e ATSO Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencilerinin yaptığı Antalya tablosu hediye edildi.



VALİ  YAZICI’DAN 
ANTALYA OSB’YE  ZİYARET

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına 
başkanlık eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
toplantının ardından AGT ve Altıntar firmalarında 
incelemelerde bulundu. 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyeti’nin olağan toplantısı, Antalya Valisi Ersin 
Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Müteşebbis Heyet 
Başkan Vekili ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar, Müteşebbis Heyet Üyeleri Atıf Çiçekli, 
Hasanali Gönen, Fatih İncir, Mustafa Gizli, Yiğit 
Budak, Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Abdullah Erdal 
Konya, Rasim Feyzan Doğu, Ali Acır, Sedat Gümüş ve 
Eşref Demirörs’ün katıldığı toplantıda, Bölge Müdürü 
İlhan Metin tarafından son dönemde gerçekleştirilen 
işlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıda bölgenin Ekim ayı mizanı da görüşülürken
sanayicilerintalepleri ile ilgili konular değerlendirildi.

Fabrikaları ziyaret etti
Toplantının ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar 
ve Başkan Vekili Hasanali Gönen ile birlikte fabrika 
ziyaretleri gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı, ilk olarak 
AGT Ağaç Sanayi Ticaret AŞ’de incelemelerde bulundu. 
AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez 
ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, fabrikanın 
üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 
302 bin metrekare alana kurulu dev tesiselektrikli 
araçlar ile gezilirken, Vali Yazıcı ve Başkan Bahar’ın 
bulunduğu aracı ev sahibi Mehmet Semih Söylemez 
kullandı. Günün ikinci ziyaretini Altıntar Tarım AŞ’ye 
gerçekleştiren Vali Yazıcı şirket ortakları Osman Bahçe 
ve Levent Gelgeç ile birlikte tesisi gezerek hammadden 
son ürüne kadar olan tüm üretim süreçlerini yerinde 
inceleyerek firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

  Ersin Yazıcı - Mehmet Semih Söylemez - Ali Bahar -  Hasanali Gönen  

  Osman Bahçeı - Ali Bahar - Ersin Yazıcı -  Levent Gelgeç  
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Başöğretmen 
Atatürk Onur 
Ödülü Durna’ya 
verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
Başöğretmenlik unvanı verilişinin 
92. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle özel etkinliklere 
ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür 
Merkezi’nde Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
ve kentin eğitim tarihine ışık 
tutacak Öğretmenler Günü Karma 
Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Eğitim-İş Sendikası ile birlikte 
düzenlenen törende ise 28 
yıllık eğitimci Mustafa Durna’ya 
Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü 
verildi. 

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen karma sergi 
Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi’nde 
törenle açıldı. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Gürbüz, CHP İl Başkanı Nusret 
Bayar, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı 
Sadık Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mehmet Balık ve 
Eğitimci Mustafa Durna ve katılımcılar 
sergiyi gezdi.

Eğitim tarihine ışık tutan sergi
24-27 Kasım tarihleri arasında açık 
kalacak sergide Antalyalı şehit 
öğretmenlerin fotoğraf ve biyografileri, 
Aksu Köy Enstitüsü, Antalya Lisesi ve 
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden toplanan eğitimle ilgili 
materyaller sergileniyor. Antalya’nın 
eğitim tarihine ışık tutan sergide 
aralarında 1950’li yıllarda Antalya Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından makam 
aracı olarak kullanılan motosiklet, 
yoklama defterleri, karneler ve 
Nutuk’un Osmanlıca yazılmış ilk hali 
de yer alıyor. Sergi, pandemi önlemleri 
çerçevesinde 10.00-17.00 saatleri 
arasında gezilebilecek.



 
Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni 
Sergi açılışının ardından Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi ile birlikte 
düzenlenen Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni 
gerçekleştirildi. Tören öğretmenlerden oluşan Grup 
Haziran’ın müzik dinletisiyle başladı. Konserin 
ardından emekli olan öğretmenlere plaketleri verildi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Gürbüz törende yaptığı 
konuşmada Atatürk’ün üzerinde durduğu en önemli 
konulardan birinin eğitim olduğuna dikkat çekti ve 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Gürbüz, bu yıl 
Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’nün sahibi olan 28 
yıllık eğitimci Mustafa Durna’yıda tebrik etti.

Durna ödülünü aldı
Konuşmaların ardından Başöğretmen 
Atatürk Onur Ödülü’nün bu yılki sahibi 
olan eğitimci Mustafa Durna ise “Atatürk 
yolunda olan eğitimciler olarak hepimiz 
aynı onuru yaşıyoruz. Bu onur ödülünü, 
nice eğitimciyi yetiştiren hiç sönmeyen 
eğitim meşalemiz ve yıkılmaz eğitim 
çınarımız olan ve şu anda Manavgat’ta 
yaşayan öğretmenlerin öğretmeni Ali 
Örs öğretmenime ve Atatürk yolundaki 
tüm genç meslektaşlarıma ithaf ediyor ve 
onların adına alıyorum” dedi.
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Kahramanlara 
teşekkür 

İzmir’de meydana 
gelen 6.6 şiddetindeki 
depremde arama kurtarma 
faaliyetlerine katılan Antalya 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi ekibi, Antalya’ya 
döndü. Kahraman itfaiyeciler 
için tören düzenlenerek, 
plaketle teşekkür edildi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetinde 
meydana gelen depremin hemen ardından tüm imkanlarını 
seferber ederek, bölgeye 5 araçla 17 kişilik arama kurtarma 
ekibi, mobil aşevi ve yardım araçları gönderdi. Deprem 
haberini alır almaz kısa sürede bölgeye intikal eden İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi görevlerini 
başarıyla yerine getirerek Antalya’ya döndü. Hürriyet İtfaiye 
İstasyonu’nda arama kurtarma ekipleri için tören düzenlendi. 
Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, 
Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı 
Ramazan Demir katıldı. Başkan Vekili Hacıarifoğlu ve Genel 
Sekreter Cansel Tuncer, kahraman itfaiyecilere teşekkür 
sertifikası ve plaket takdim etti. Başkan Vekili Mehmet 
Hacıarifoğlu, “Ekibimiz Bayraklı’da Emrah Apartmanı’nda 
arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Ben de İzmir’e giderek, 
çalışmaları yerinde gördüm. Gördüğüm en kötü enkazdı. Sizlere 
ne kadar teşekkür etsek az” dedi.



KILIÇDAROĞLU’NDAN 
ATSO’YA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) 
ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ziyarette Antalya 
ekonomisi ve pandemi döneminde 
sektörlerin yaşadığı sorunlar ve 
çözüm önerileri konuşuldu.

Antalya’nın lokomotif sektörünün turizm 
olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, bu 
sebepten dolayı COVID 19 pandemisinden 
ekonomik anlamda en çok etkilenen şehir 
olduklarını ifade etti. Antalya’nın özel olarak ele 
alınması gerektiğini dile getiren Başkan Davut 
Çetin, “Turizmde pandemiden dolayı olağanüstü 
bir kayıp yaşamaktayız. İçinde bulunduğumuz 
koşullar Antalya’yı bir afet bölgesine çevirmiştir. 
Bu konuda pandeminin ilk gününden bu yana 
sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları dinleyip 
çözüm önerileri sunuyoruz. Ancak Antalya’nın 
bu durumda diğer kentlerden biraz daha özel 
bir konumu olması gerekiyor. Şehrimizdeki 
bütün sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak 
turizme bağlı durumda. Pandemi etkisiyle de 
kaybettiğimiz turizm geliri Antalya’nın her 
işletmesini büyük ölçüde etkilemiştir” dedi.

Antalya ekonomisine il bazında destek verilmesi 
için ‘Antalya Yaklaşımı’ önerisini dile getiren 
Başkan Davut Çetin, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’na ATSO tarafından hazırlanan 
sektörel taleplerin yer aldığı bir dosyayı da 
verdi.

ATSO’nun proje ve çalışmaları hakkında 
Kılıçdaroğlu’na bilgiler veren Davut Çetin, 
“Odamız 138 yıllık bir çınar. 50 bine yakın 
üyemizle ülkemiz için büyük bir katma değer 
yaratmaktayız. Kent olarak Türkiye’nin dışa 
açılan penceresi ve yaş sebze meyve deposuyuz. 
Bu süreçte de geçmişte de üyelerimizin ülkemiz 
ve şehrimiz için katma değer üretmesine destek 
olmaya özen gösteriyoruz. Sizi üyelerimizin, 
Antalya’mızın ve bizlerin yanında olduğunu 
görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.

ATSO’yu ziyaret etmekten memnuniyet 
duyduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en köklü 
ekonomi örgütlerinden ATSO’da, Antalya 
ekonomisi ile ilgili yakından bilgi aldıklarını 
söyledi.
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Antalya OSB’nin bilim ve teknoloji alanında 
gelişmesine öncülük etmesi hedefiyle kurulan 
Antalya OSB Teknopark, ilk olağan genel kurulunu 
gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası 
Mücadele Günü’nde düzenlenen etkinlikte, dünyanın 
şiddetin yükseldiği, otoriter rejimlerin arttığı bir dönemi 
yaşadığını belirterek, “Şiddet arttıkça sosyal açıdan daha 
zayıf durumda olan kadınlarımıza, çocuklarımıza yansıyor. 
Buna karşı mücadele etmek lazım. Mücadeleyi her alanda 
vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

ANTALYA OSB 
TEKNOPARK İLK 
GENEL KURULUNU 
YAPTI

Şiddete karşı her alanda 
mücadele

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve firmalarının, bilim-teknoloji 
alanında gelişmesine öncülük etmesi, Ar-Ge ve inovasyon yatırım ve 
faaliyetlerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla kurulan Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, ilk olağan genel kurulunu 
gerçekleştirdi. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bahar ve yönetim kurulunun teknoparkın kuruluşundan bu yana 
geçen 2 yıllık süreçte gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra 
edildiği genel kurulun Divan Başkanlığını, Antalya OSB Teknopark 
Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan üstlendi. Antalya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası’nda gerçekleşen genel 
kurula Teknopark kurucu ortağı kurum ve kuruluşları temsilen 
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab 
Cihangir Deniz, Genç Organize Sanayi Derneği Kurucu Başkanı Canan 
Gürkan, Antalya Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, 
Nuri Büyükselçuk, Erdal Kılıç, İlhan Metin, Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, 
Dr. Ali Cem Başarır ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay 
katıldı. 

Proje Bekliyorlar
Başkan Ali Bahar’ın 2 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında verdiği bilgiler ile başlayan genel kurulda, 2018-2019 
yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken teknopark inşai 
faaliyetlerinin sorunsuz seyri içi sermaye artırımına gidilmesi 
kararlaştırıldı.

Antalya’da kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, erken yaşta 
yapılan evlilikler ve kadının toplumsal statüsünün güçlendirmesi 
için gerçekleştirdiği çalışmalarla alanda öncü kurumlar arasında yer 
alan Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan 
edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin 
Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği’yle (TOCİN) birlikte Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, derneğin “Feminist ve 
Profeminist Köylüler” projesi kapsamında Döşemealtı’nın Kovanlık 
Mahallesi’nde çekilen ‘Paylaştıkça’ filminin prömiyeri gerçekleştirildi. 
Etkinliğe Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken CHP İl 
Başkanı Nusret Bayar, projeye destek veren İsviçre Büyükelçiliği’nden 
Müsteşar Tiziano Balmelli, belediye meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler ve filmde rol alan Kovanlık Mahallesi 
sakinleri de yer aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve 
Akdeniz Üniversitesi E-spor Topluluğu iş birliği ile Cam Piramit Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen ‘Antalya FIFA 2020 E-spor Turnuvası’nda dereceye 
girenler ödüllerini aldı. Tek maç eleme usulü yapılan turnuvada Hüseyin İlkaya 
birinci oldu.

ANTİAD yönetimi ve üyelerinden oluşan 
heyeti konuk eden Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar, Bölgeyi eğitim ve teknoloji 
kampüsüne dönüştürmek için sürdürülen 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

E-spor turnuvasında dereceye giren 
oyuncular ödüllerini aldı

ANTİAD’DAN 
ANTALYA OSB’YE 
ZİYARET

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen ‘Antalya 
FIFA 2020 E-spor Turnuvası’ çekişmeli maçlara sahne oldu. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Üniversitesi 
Elektronik Spor Topluluğu iş birliğinde düzenlenen turnuvada 128 oyuncu dereceye 
girebilmek için mücadele etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşen 
turnuvada son dörde kalan Hüseyin İlkaya birinci, Fırat Uğur ikinci, Cem Akkuş 
üçüncü, Alkım Utku Uç ise dördüncü oldu. 

Gün boyu süren turnuvaya katılan tüm oyunculara spor çantası, Antalyaspor forması 
ve madalya hediye edildi. Turnuvanın birincisi Hüseyin İlkaya 3 bin liralık ödülün 
sahibi olurken, İlkaya ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay’dan aldı. Turnuvanın ikincisi Fırat 
Uğur ise 2 bin TL’lik ödülün sahibi olurken Uğur’a ödülünü Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube 
Müdürü Yakup Deveci verdi. Fırat Uğur, turnuvada keyifli zaman geçirdiklerini 
belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda Başkanımız Muhittin Böcek de sağlığına 
kavuşur ve bir sonraki turnuvada onu da aramızda görürüz” dedi. 

Turnuvanın üçüncü olarak bin TL’lik ödülün sahibi olan Cem Akkuş ise ödülünü 
Akdeniz Üniversitesi E-Spor Topluluğu Başkanı Furkan Büber’den aldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferhat Yıldız, yönetim kurulu ve dernek üyelerinden oluşan heyeti 
konuk etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet 
Binasında gerçekleşen toplantıda heyete, Başkan Bahar ve Bölge 
Müdürü İlhan Metin tarafından son 5 yılda hayata geçirilen ve devam 
eden projeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. 

Ürettikleri hizmet ve projelerde bir pasör gibi davrandıklarına 
dikkat çeken Başkan Bahar, “Bizim yönetim mantığımızda başkan ve 
yönetim kurulu santrafor değil, pasördür. Gol kralı olmak için değil, 
asist kralı olmak için çalışır. Gol kralı olması gereken sanayicidir, 
üyedir, kanun yapıcıdır, devlettir. Biz bu mantıkla çalışıyoruz, 
Antalya OSB’yi bu vizyon ile yönetiyor, sanayicimize ve devletimize 
en güzel pası vermek için çabalıyoruz” dedi. 

Eğitim ve dönüşüm
Kendisi de bir eğitimci olan ANTİAD Başkanı Yıldız’a Bölgede 
başlattıkları eğitim seferberliği ve dönüşüm ile ilgili bilgiler veren 

Bahar, “Teknik kolejimizin modernizasyon ve tadilat işleri büyük bir 
hızla devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanmış, 2021-2022 eğitim-
öğretim döneminde hizmete girmiş olacak. Teknopark inşaatımızda 
aynı hızla devam ediyor. 2021 yılsonuna kadar yapımını tamamlayıp 
Antalya’nın hizmetine sunacağız. Teknik kolej öğrencilerimiz, 
Teknoparkımızdaki bilim insanları ve hemen yanı başımızdaki 
Antalya Bilim Üniversitesindeki akademisyenler ile öğrencilerin 
sürekli etkileşimde bulunacağı bir yapı kuruyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Antalya Ekonomisi Lokomatif Olacak
Başkan Bahar’a Patara Yılı tablosu hediye ederek ev sahipliği için 
teşekkür eden ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız da Antalya’nın pandemi 
sonrasında en hızlı büyüyen şehir olacağını belirterek “ANTİAD 
ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi birlikte çalışma azmini teyit 
etmektedir. Antalya’daki bütün paydaşların pandemi sonrası sürecin 
yaralarını sarmak için iş birliği içinde olması gerekiyor. Pandemi 
sonrası Antalya ekonomisi, Türkiye’nin lokomotifi olacaktır” şeklinde 
konuştu.
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Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar 
Derneği’nin düzenlendiği 9’uncu Uluslararası Antalya Gitar 
Festivali, ikinci gün ‘Gitar, Türkülerimiz ve Tango’ konseriyle 
devam ederken Cumartesi günü Arjantinli müzisyen Ricardo 
Moyano’nun kapanış konseriyle sona erdi. 

Uluslararası Antalya Gitar 
Festivali renkli geçti

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği 
tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya 
Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, ikinci ve 
üçüncü gün konserleriyle sona erdi. 

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da ilgiyle takip ettiği ilk gün 
konserinde Kamil Erdem’in sahne aldığı festival, Cuma günü 
‘Gitar, Türkülerimiz ve Tango’ konseriyle devam etti. Konserde 
Andres Segovia Gitar Yarışması’nda birincilik ödülü alan Özcan 
Dal, Artes Tango Quartet’in gitarist ve akordeoncusu Alper 
Es, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan 
‘şeref öğrencisi’ olarak mezun olan Orçun Terzioğlu ve Uludağ 
Üniversitesi’nde müzik çalışmalarını sürdüren Semih Sarıhan 
sahne aldı. 

Festivalin kapanış konserinde ise Arjantinli müzisyen Ricardo 
Moyano, Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesindeydi. 2018’den 
bu yana İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 
öğretim görevlisi olarak çalışan Moyano’nun kapanış konserine 
sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle kapasitesi 
yarı yarıya düşürülen kültür merkezine konser için gelen klasik 
gitar tutkunları, HES kodu sorgulaması ve ardından ateşleri 
ölçülerek salona alındı. Moyano, konserin ardından dakikalarca 
ayakta alkışlandı. 

Başkan Uysal, artık Antalya’nın klasikleri arasına giren 
Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin ardından sosyal medya 
hesaplarından paylaştığı mesajında “Festivale ilgi gösteren 
tüm komşularıma teşekkür ederim. Festivalde sahne alan tüm 
sanatçılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Muratpaşa’da 
sanatın, dostluğun, komşuluğun ve barışın ezgileri yükselmeye 
devam edecek” ifadelerine yer verdi. 



Konyaaltı Belediyesi, Adalet Bakanlığı’nın katkıları ve Antalya Barosu işbirliğiyle 
şiddetle etkin mücadelede, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, şiddet 
mağduru öncelikli kadın ve çocuklara hukuki danışmanlık ve koruyucu hizmeti 
verecek olan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü yaptı. Merkez, kısa süre içinde 
faaliyete geçecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı’yı makamında ağırladı. Görüşmede, Kepez 
Belediyesi’nin projeleri, ilçeye yapılan yatırımlar ve 
çalışmalar istişare edildi. 

Bakanlık, belediye ve barodan ‘Şiddet 
Önleme Merkezi’ protokolü

Başkan Tütüncü, 
Antalya Valisi Yazıcı’yı 
ağırladı 

Konyaaltı Belediyesi, Adalet Bakanlığı’nın katkıları ve Antalya Barosu işbirliğiyle 
şiddetle etkin mücadelede, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, şiddet 
mağduru öncelikli kadın ve çocuklara hukuki danışmanlık ve koruyucu hizmeti 
verecek olan ‘Şiddet Önleme Merkezi’ protokolü yaptı. Konyaaltı Belediyesi’nde 
yapılan protokole, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Baro Başkanı 
Polat Balkan imza attı. Başkan Esen, Antalya Barosu ile yaptığı ‘Ortak Hizmet Projesi 
ve İşbirliği Protokolü’yle Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) çatısı altında 
açılacak olan ‘Şiddet Önleme Merkezi’nin de ilk adımını atmış oldu. 

Atılan imzalar sonrası açıklama yapan Başkan Semin Esen toplumda kadının hak 
ettiği yerde olmayışının işi şiddet noktasına getirdiğini söyledi. Bu şiddetin ulaşması 
toplumun yaşadığı en önemli problemlerden bir tanesi haline geldiğini kaydeden 
Esen, “Şiddet sadece yasal düzenlemeyle sona erecek bir sorun değil. Toplumun 
her kesiminde, kadının ailede ve toplumda hak ettiği yere ulaşması adına çalışma 
yapılması lazım” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, göreve başladıktan sonra 
kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye iade-i 
ziyarette bulundu. Vali Yazıcı’yı, başkanlık girişinde 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü karşıladı. Makamda 
gerçekleşen ziyarette Tütüncü, belediyesinin ilçede 
yürüttüğü hizmetler ve projeler hakkında bilgiler verdi. 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü’ye, ilçeye kazandırdıkları hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Vali Yazıcı’nın belediye binasından 
ayrılmasının ardından görüşme hakkında kısa bir 
bilgi veren Başkan Tütüncü, ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Tütüncü, “Sayın Valimize 
göreve başladıklarında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunmuştuk. Bugün kendileri de bizlere iade-i ziyarette 
bulundular. Projelerimizi, Kepez’e yatırımlarımızı ve 
çalışmalarımızı istişare etme fırsatı bulduk. Kendilerine 
de bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi 
ilettik” dedi.



\\ 

\\ 

CITYAJANDA

98

2020 güz döneminde objektifini Antalya’ya çeviren Antalya 
Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Nisyân-Kadim Antalya’nın 
Güncel Portresi” sanatseverlerle sanal dünyada buluşuyor.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Kurucusu Ulu 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
ebediyete 
intikalinin 82’nci 
yılında Dokuma 
Modern Sanatlar 
Galerisi’nde  
‘Fotoğraflarla 
Atatürk Sergisi’ 
açıldı. 

ANTALYA’NIN İLK SANAL SERGİSİ 
SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR

FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK SERGİSİ KEPEZ’DE ANTALYA DEVLET OPERA 
VE BALESİ
ARALIK 2020 PROGRAMI

Çalışmalarını kent ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, 
akademisyen, sanatçı Murat Germen'in objektifinden Antalya'ya 
bakan ve bugün yaşadığımız kenti anlamaya çalışan sergi, izleyicinin 
dikkatini kentin 'kadim zamanlardan bugüne taşınan emanetleri' ile 
'bugünden geleceğe aktarmakta olduğumuz ihanetlerimiz'e çekmeyi 
amaçlıyor.

Yeşim Demir’in küratöryel tasarımıyla, AKS’ın iki katında 
düzenlenen sergi, bir katta, kentin her gün önünden geçtiğimiz halde 
kanıksadığımız, emanet ya da ihanet olduğunu fark etmediğimiz 
yüzlerine mikro ölçekte bakarken, diğer katta objektifini geniş açıya 
çeviriyor; kenti farklı açılardan panoramik görüntülerle gözler önüne 
sererek emanet ve ihanetlerimizi makro ölçekte görmemizi sağlıyor. 
Bu bakışta şehrin son 20 yıldaki dönüşümü, uydu fotoğraflarıyla sergi 
izleyicisinin dikkatine sunuluyor.

AKS’ın üçüncü sergi katı ise herkese açık bir forum alanı olarak 
düzenlendi. Pandemi nedeniyle kent konuşmaları, kent atölyeleri ve 
benzeri etkinliklerin şimdilik çevrimiçi gerçekleşmesi planlanmış 
olsa da, AKS’ın kapıları açmasının ardından bu salonun kente dair 

sözü olan, projesi olan, isyanı ya da teşekkürü olan bütün kişi ve 
kurumların seslerini duyuracağı bir ‘serbest kürsü’ye dönüşmesi 
öngörülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Şehir Plancıları Odası, 
Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası 
ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya şubeleri ile Antalya Kent İzleme 
Platformu’nun yol göstericiliğinde hazırlanan sergiye Türkiye’nin 
ambalaj sanayiinde önde gelen firmalarından ANKUTSAN malzeme 
desteği sağladı. 

Görsel anlatım dilinin, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden 
Ferruh Tunç’un şiirlerinden alıntılarla zenginleştirildiği “Nisyân-
Kadim Antalya’nın Güncel Portresi”, Antalyalıları romantik bir 
nostalji ve iç geçirmeye değil, kentlerinde olan biteni görmeye ve 
bunda kendi paylarını, sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.
1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Antalya Kültür Sanat web sayfası’da  
(www.antalyakultursanat.org.tr)  erişime açılan sergiye https://www.
sanaltur.tv/antalya-kultur-sanat/sergi-nisyan/ linkinden ulaşılabilir.

VENERA ENSEMBLE (Konser)
03.12.2020, Saat: 20.00, Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
PİYANOLU RUS BESTECİLERİ 
KONSERİ (Konser)
08.12.2020, Saat: 20.00, Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
BAROK TRIO (Konser)
10.12.2020, Saat: 20.00 Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
250. YILINDA BEETHOVEN 
(Konser)
15.12.2020, Saat: 20.00, Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
MOZART SEÇKİLERİ (Konser)
22.12.2020, Saat: 20.00, Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi
G. B. PERGOLESI BAROK 
GECESİ (Konser)
24.12.2020, Saat: 20.00, Antalya Haşim 
İşçan Kültür Merkezi

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park’ta, sanatseverlerin 
hizmetine açtığı Modern Sanatlar Galerisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 
Kepez Belediyesi tarafından, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü 
nedeniyle 10 Kasım’da açılan sergide 44 görsel yer alıyor. Sergide, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Ankara’da Irak Kralı Faysal (1931), İran Şahı Pehlevi (1934) ile 
temasları, Orman Çiftliği ziyareti, Trablusgarp’tan Çanakkale’ye kadar birbirinden 
özel fotoğraflar bulunuyor.  Büyük Önder Atatürk’ün 1930’da Antalya Aspendos Antik 
Tiyatrosu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı da sergide yer alıyor. Dokuma Modern 
Sanatlar Galeri’ndeki ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’, 10 Aralık tarihine kadar Pazartesi 
günleri hariç hafta içi 09.30 ile 18.00, hafta sonları da 09.30 ile 19.00 saatleri arasında 
ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. 

Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ 10 Aralık tarihine kadar #Dokumapark Modern Sanatlar 
Galerisi’nde...






