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Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Dünya Seyahat Ödülleri (World Travel Awards) sahiplerini
görkemli bir gala gecesiyle buldu. Ülkemizden de 39 adayın 31 dalda yarıştığı gecede,
28 ödül Türkiye’ye geldi.

Gelelim Eylül ayında Antalya’da neler yaşandığına. Ekim sayısı için sizlere yine çok
güzel bir dergi hazırladık.
Vakko 2013 / 2014 Sonbahar – Kış Kreasyonunu tanıttı. Antalya’nın birçok tanınmış
isminin katıldığı defilede ünlü manken Özge Ulusoy podyuma çıktı. Yaklaşık 3 saat
süren defilenin ev sahipliğini Şerife Börekçi üstlendi. Adli yılın açılması dolayısıyla
Antalya Barosu Rixos Downtown’da bir kokteyl düzenledi. Kokteyle savcı ve
avukatların yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı. Otomotiv sektörünün önde gelen
firmaları AutoShow 2013’te bir araya geldi. 2 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmeye
başlayan fuarda, yeni araçların yanı sıra klasik otomobillerde sergilendi. Antalya
Ticaret Borsası’nın öncülüğünde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarı, Antalya Expo Center’de gerçekleştirildi. İzmir H.O.G'un davetlisi olan
Antalya H.O.G üyeleri İzmir'in Çeşme ilçesinde bir araya geldi. Antalya Koleji
Mezunlar Derneği (AKMED) tarafından düzenlenen Geleneksel ‘Home Coming Day’ de
mezunlar bir araya gelerek anılarını tazelediler. Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği
4’üncü Konyaaltı Kitap Fuarı “Kitaplar Yaşadıkça…” sloganıyla kapılarını
kitapseverlere açtı. Küçük Şeyler Anaokulu velileri için düzenlenen “Çocuk, Okul,
Dünya” temalı seminer The Marmara Otel’de gerçekleştirildi. Seminer, Küçük Şeyler
Anaokulu kurucusu Üstün Dökmen tarafından verildi. Vural İçli ve Ceren İçli, kızları
Dora’nın 1’inci yaş gününü verdikleri bir davetle kutladı. Esra Öner ve Cemal Öner
çifti, oğulları Ömer’in 5’inci yaş gününü verdikleri yemekli davetle kutladı.
Antalya’nın tanınmış iş adamlarından Okan Aktaş’ın kızı minik Ceylan, 1 yaşına
bastı. Antalya’nın ilk organizasyon firmalarından Seans Animasyon ve Organizasyon
10’uncu yılını Mardan Palace Otel’de düzenlenen bir törenle kutladı. Turizm
sektörünün önde gelen operatörlerinden CIP Travel 5’inci yılını muhteşem bir gala ile
kutladı. Turizm sektöründe önemli bir yer edinen Cömertoğlu ailesinin oğulları Ufuk
Cömertoğlu için, Delphin İmperial Otel’de görkemli bir sünnet düğünü gerçekleştirildi.
Fransız Laurent Ferron ile Fatoş Kalkan, Calista Luxury Resort’ta düzenlenen
muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin eski
başkanlarından Erdoğan Kahya’nın kızı Gözde Kahya, Bankacı Harun Erbey ile şık bir
düğünle dünya evine girdi. Doğru Yol Partisi eski İl Başkanı Ahmet Kiştin’in kızı
Gülşah Kiştin ile Gökhan Telli hayatlarını birleştirdi. Tavacı Recep Usta’nın meşhur
lezzetleri Antalya’nın vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. The House
Cafe Antalya, düzenlediği House Beatz konseptli Latin Gecesi’nde misafirlerine dans
coşkusunu doyasıya yaşattı. Medical Park Hastanesi’nin Genel Koordinatörü Tarkan
Ayçetin ve Sal Santana’nın sahne aldığı gecede Latin tutkusuyla dans eden konuklar
unutulmaz bir gece geçirdi.
Kısacası, hepsi ve daha fazlası High Life’ın Ekim sayısında.
Şimdi sizi dergimizle baş başa bırakıyor, keyifli okumalar diliyoruz
Sevgilerimizle
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içindekiler
twitter.com/abmedya

facebook.com/highlifedergi

H.O.G Antalya
Üyeleri’nin Çeme
çıkarması
zmir H.O.G'un davetlisi olan
Antalya H.O.G üyeleri zmir'in
Çeme ilçesinde bir
araya geldi.
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Turizm’de Oscar gecesi

Vakko Sonbahar Kıa hazır

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Dünya Seyahat
Ödülleri (World Travel Awards) sahiplerini
görkemli bir gala gecesiyle buldu.

Vakko 2013 / 2014 Sonbahar – Kı Kreasyonu’nu tanıttı. Antalya’nın birçok tanınmı isminin katıldıı defilede ünlü manken Özge Ulusoy podyuma çıktı.
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Dora 1 yaında
Vural çli ve Ceren çli, kızları
Dora’nın 1’inci ya gününü
verdikleri bir davetle kutladı. Nar
Bistro’da gerçekletirilen doum
günün partisine, çli ailesinin
üyeleri ve yakın arkadaları
katıldı.
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Ufuk Cömertolu’na
görkemli sünnet
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74
AutoShow 2013 göz doldurdu

4’üncü Konyaaltı Kitap Fuarı açıldı

Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları
AutoShow 2013’te bir araya geldi.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenledii 4’üncü Konyaaltı
Kitap Fuarı “Kitaplar Yaadıkça…” sloganıyla kapılarını kitapseverlere açtı.

Turizm sektöründe önemli bir
yer edinen Cömertolu ailesinin
oulları Ufuk Cömertolu için,
Delphin mperial Otel’de
görkemli bir sünnet düünü
gerçekletirildi.
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Büyük akta mutlu son
Fransız Laurent Ferron ile Fato
Kalkan, Calista Luxury Resort’ta
düzenlenen muhteem bir
düünle dünya evine girdi.
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Hastalarımla her
zaman dost
olmuumdur
Kadın Hastalıkları ve Doum
Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malkoç
bu ayki “Yaama Dair”
bölümünün konuu oldu.
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Seans’ın 10’uncu yıl cokusu

Fener Caddesi’nde Latin cokusu

Antalya’nın ilk organizasyon firmalarından
Seans Animasyon ve Organizasyon
10’uncu yılını Mardan Palace Otel’de düzenlenen bir törenle kutladı.

The House Cafe Antalya, düzenledii House Beatz
konseptli Latin Gecesi’nde misafirlerine dans cokusunu doyasıya yaattı.

Erkan Güleryüz
Antalyalıları coturmaya
devam ediyor
Antalya gece hayatını oldukça
hareketli bir hale getiren Black
Live, Erkan Güleryüz’le adeta
gecelerin tozunu atıyor.
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TURZMDE
OSCAR GECES
Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Dünya Seyahat Ödülleri (World Travel
Awards) sahiplerini görkemli bir gala gecesiyle buldu. Ülkemizden de 39
adayın 31 dalda yarıtıı gecede, 28 ödül Türkiye’ye geldi.

B

u yıl 20’incisi düzenlenen ve
dünyanın “Turizm Oscarları” olarak
adlandırdığı World Travel Awards
sahiplerini buldu. Cornelia Diamond Golf
Resort Otel’de düzenlenen törene Türkiye
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda
turizmci katıldı. Dünya Seyahat
Ödülleri’nin Avrupa galasının yapıldığı
gecede “Avrupa’nın En İyileri” belirlendi.
Toplam 57 ülkenin temsilcilerinin yarıştığı
ve 76 dalda verilen ödüller görkemli bir
törenle kutlandı. Türkiye geceye aldığı 28
ödülle damga vurdu. 31 dalda 39 aday ile
yarışan Türkiye, 21 kategoride 15 otel, 2
lokasyon ve 5 seyahat firması ödülü aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Avrupa’nın
En İyi Turist Kurulu” ödülü verilirken,
İstanbul “Avrupa’nın En İyi Kurvaziyer
Limanı”, İzmir de “Avrupa’nın En İyi
Kurvaziyer Destinasyonu” seçildi.
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Alisa Burkova, Chir O’toole
Mariana Stensoy, Hari Wagias

Onur Doulu, Gaye Ertan
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Ece Vahapolu, Hari Wagias

Graham E. Cooke

Chistopher-Iria Watkins
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Törenin açılı konumasını Dünya Seyahat Ödülleri
Bakanı ve Kurucusu Graham E Cooke yaptı. Cooke
konumasında Dünya Sehahat Ödüllerini kazanmak
için Avrupa’da sert bir rekabet olduunu vurguladı.
Bu sert rekabeti en avantajlı ekilde kullanan ülkelerin baında Türkiye’nin geldiini belirten Cooke,
“Türkiye tatil amaçlı seyahat eden turistler için konaklama ürünleri ve servisleriyle ön plana çıkıyor. Bu
kaliteli hizmetlerin yanına her ey dahil fırsatları eklenince Türkiye dünyada tüm pazarlara servis veriyor” dedi. Türkiye’nin birçok birincilik alarak turizm
sektöründe dünya çapında bir marka olduuna deinen Graham E Cooke, ”Antalya ise dünya çapında
marka olan Türkiye’nin pırlantası” eklinde konutu.
20 yılda World Travel Awards’ın 3’üncü kez Antalya’da yapıldıına vurgu yapan Dünya Seyahat
Ödülleri Bakanı Cooke, ”Farklı deerlerden oluan
karma kategoride birincilik ödülünü Antalya’nın alması, bu harika kenti, dünyanın en muhteem tatil
destinasyonları ligine çıkardı” dedi. Bakan Cooke’nin konumasından sonra gecenin ev sahipliini
yapan Cornelia Diamond Golf Resort Otel Genel
Müdürü Zafer Alkaya’da kısa bir konuma yaptı. Gecenin kendi tesislerinde yapılmı olmasından mutluluk duyduunu belirten Alkaya, gecede ödül alan ya
da yarıan tüm temsilcilere baarı dileyerek konumasını sonlandırdı.

Abdurranman Arıcı, brahim Acar

TÜRKYE’DEN ÖDÜL KAZANANLAR

Bolina Docheva, Elena Koseva
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Türkiye’nin En yi Residence Oteli: ..................................
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zmir
stanbul
Angel's Peninsula
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
Çıraan Palace Kempinski
DE&HA Tourism
Rixos Premium Bodrum
Cornelia Diamond Golf Resort&Spa
Mardan Palace
Titanic Deluxe Belek
Gardens Of Babylon
Mardan Palace
Royal Adam&Eve Hotel
Concorde De Luxe Resort
Gardens Of Babylon
Hotel Les Ottomans
Wyndham Istanbul Kalamis Marina
Conrad stanbul
g2o Turkey
Concorde De Luxe Resort
Cornelia De Luxe Resort
Angel's Peninsula
Royal Adam & Eve Hotels
Barut Kemer Resort
Kempinski Residences Astoria
Gardens Of Babylon
Mardan Palace
Backpackers Travel

Maya Anlmela, Arcadio Dominguez
Çisem-Nesrin-Remzi Çakır

Marija Markovic,
Ece Vahapolu
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Marija Markovic, Jorge Abarca

Dora Peulu, Desiderio Silva

Harti Joachim, Almeda Magareda

Nurcan Eyübolu

Yapılan konumaların ardından Ece Vahapolu’nun sunumuyla gerçekleen ödül töreni
seremonisi baladı. 76 dalda
verilen ödüller sırasında yapılan gösteriler de davetliler tarafından oldukça beenildi.
Anadolu Atei Dans Topluluu’nun en büyük alkıı aldıı
törende, oryantal ov ve klasik
müzik gösterisi yapıldı
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KEYFL
SOHBET



naat sektörünün önemli isimlerinden Cemal Öner, ei Esra Öner ve Yasemin
Saraçolu ile Dükkan Steak House’de bir araya geldi. Akamüstü bir araya gelen
üçlü, uzun uzun sohbet ederek vakit geçirdi.

KAFEDEN’DE MOLA

Y

akın arkadalar Duygu Topluk ve Cansın Erdoan Erasta Alıveri Merkezi’nde bulunan Kafeden’de bir araya geldi. kili,
mekanın bahçesinde güzel havanın tadını çıkarırken birlikte güzel bir gün geçirmenin de keyfini çıkardı.
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ACELES VAR

M

EY Kuaför’ün müdavimlerinden Hatice Ünal,
katılacaı özel davet öncesi soluu yine MEY
Kuaför’de aldı. Saçlarını yaptırdıktan sonra
kuaförden ayrılan Ünal, davete yetimek için acele bir ekilde
aracına yöneldi.

ALIVER ZAMANI

T

urizmci Emir Hepolu’nu TerraCity Alıveri Merkezi
içerisinde alıveri yaparken görüntüledik. Yeni sezon
ürünlerini inceleyen Hepolu, alıveri tercihini Zara
maazasından yana kullandı.
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EZGÜ OLUYLA
ALIVERTE

T

ürk Halk Müzii’nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü,
olu ile birlikte TerraCity Alıveri Merkezi
içerisinde turlarken görüntülendi. Yeni sezon
ürünlerini olu ile birlikte inceleyen Ezgü, gün içerisinde
keyifli zaman geçirdi.
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HER
ZAMAN IK

A

kay Travel Yönetim Kurulu Bakanı Ethem
Okudur’un ei Guna Okudur’u TerraCity
Alıveri Merkezi’nin karısında dolaırken
görüntüledik. Her zaman ık giyimiyle dikkat çeken
Guna Okudur, yine her zaman ki gibi ıktı.

MNK KAYRA’YA ELENCEL DOUM GÜNÜ

K

urum koçluu yapan Rezzan Özdemir kızı Kayra’nın doum gününü arkadalarıyla birlikte Mill House’da
kutladı. Özdemir ve arkadaları birlikte uzun uzun sohbet ederek elendikleri günde, 6 yaına giren minik
Kayra ve arkadaları kendilerini oyuna verdi.

MANOLYA
BAARAN’IN
UZAKDOU
KEYF

A

ytoç A..
Yönetim Kurulu
Üyesi Oktay
Baaran’ın karısı
Manolya Baaran,
yakın bir arkadaıyla
birlikte Fener Caddesi
üzerinde bulunan
Sushico’da Uzakdou
yemekleri yerken
görüntülendi. Ölen
saatlerinde geldii
mekanda hem sohbet
eden hem de yemek
yiyen Manolya
Baaran, güne güzel bir
balangıç yaptı.
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MNK EFE 4’ÜNCÜ
YAINI KUTLADI

M

udo Maaza Müdürü Nazım Talıgedik ve Trallyweijl
Maaza Müdürü Özlem Talıgedik, oulları Efe’nin
4’üncü ya günü kutlamasını yakın dostları ve maaza
çalıanları ile birlikte Pastalya Pastanesi’nde kutladı. TerraCity
maaza müdürleri ve çalıanlarının organize ettii ya günü kutlaması birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

YEN MEKAN
TUTKUSU

E

vvA Boutique’nin ortaklarından Eda Akdemir
yakın arkadaı Ilgın Manavuak ile birlikte Mill
House’de bir araya geldi. Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan mekana akamüstü saatlerinde
gelen ikili, uzun uzun sohbet etti. Akam yemeine
kadar kaldıkları mekanda güzel vakit geçiren ikili,
neeli halleriyle ve en kahkahalarıyla güne renk
kattı. Akam yemeinden sonra Eski Lara Yolu
üzerinde kısa bir yürüyü yapan ikili, günü erken
noktalayarak evlerine döndü.

BR AYAI
ANTALYA’DA

S

akarya Fırat dizisinin baarılı oyuncusu
smail Hakkı Ürün, Antalya’dan
kopamıyor. Isparta’da çekimleri süren
diziden bulduu her fırsatta soluu
Antalya’da alan baarılı oyuncu, objektifimize
bu kez TerraCity Alıveri Merkezi içerisinde
bulunan Midpoint’te takıldı. Yakın
arkadalarıyla sohbet eden Ürün,
sohbetlerine kahve ile elik etti.
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ADIM ADIM
EVLLE

G

izem Özel ve smail Polat Rahat’ın Akdeniz
Üniversitesi Kimya Bölümü’nde örenciyken
balayan akları mutlu sona yaklatı. Naturmed
firmasında kimyager olarak görev yapan 23 yaındaki
Gizem Özel ile özel bir firmada i güvenlii uzmanı
olarak görev yapan 25 yaındaki smail Polat Rahat,
Beachpark’ta düzenlenen bir törenle evlilie ilk adımı
attı. Çiftin yakın arkadaları ve ailelerin katıldıı nian
töreni renkli görüntülere sahne oldu. Elence dolu
anların yaandıı törende Özel ve Rahat aileleri Gizem
ve smail Polat’ın mutluluklarına ortak oldu.
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MAAZALARI
TURLADI

M

acaristan Fahri Konsolosu Bekir Bülent
Özsoy’a TerraCity Alıveri Merkezi’nde
rastladık. Özsoy, TerraCity içerisinde bulunan
maazaları turlarken daha sonra AVM’nin yemek
katında dinlendi.

YILLAR SÜREN DOSTLUKLARINI PEKTRDLER

Ç

ocukluk arkadaları Iraz Kaplan, Ayegül Gündodu, Türkan Dönmez ve Nejla Kaplan Nar Bistro’da bir araya geldi.
Birlikte keyifli bir gün geçiren sıkı dostlar, uzun uzun sohbet ederek elenceli bir gün geçirdi.

DOKTORUN
ANNE
OUL
MOLASI

M

edicalpark
Hastanesi
Ortepedi
uzmanlarından Dr.
Selkin Muluk, olunu
Parti Adası’na getirdii
sırada görüntülendi.
Youn çalıma
temposundan kalan
zamanında çocuuyla
zaman geçirdi.
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MABEL MATZ ERASTA’DA

“Z

or Deil” arkısıyla önemli bir çıkı yakalayan son
dönemlerin en popüler sanatçılarından Mabel
Matiz, Antalyalı hayranlarıyla Erasta Antalya’da bir
araya geldi. Yüzlerce Matiz hayranının geldii ve sanatçıdan
imza alabilmek için adeta yarıtıı günde Mabel Matiz
hayranlarına küçük bir konser de verdi.

LETMECLER
SOHBETTE

S

erpme Balık Evi’nin ortaklarından
Serhat Ertunç’u TerraCity Alıveri
Merkezi içerisinde bulunan
Midpoint’in Müdürü Hakan bey ile
sohbette görüntüledik. Kendi mekanında
akamları mesai yapan Ertunç öle arasını
kendisine vakit ayırarak güzel bir gün
geçirdi.

SÖNMEZ’N
ANTALYA
ÇIKARMASI

T

anınmı i adamı Yaar Sönmez,
Antalya’da The House Cafe’de zaman
geçirdi. Bir arkadaıyla birlikte oturan
ve sohbet eden Sönmez, Antalya’nın güzel
havasının tadını doyasıya çıkardı.
34

SONBAHAR
ALIVER YAPTI

A

ntalya siyaset hayatının önemli isimlerinden
Osman Sapmaz, TerraCity Alıveri Merkezi’nde
alıveri yaparken görüntülendi. Sonbaharın
geldii günlerde ayakkabı maazalarını dolaan Sapmaz,
yeni sezon ürünlerine göz attı.

HER ZAMAN
GÜZEL

M

odacı Melis en, MEY Kuaföre girerken
görüntülendi. Her zaman bakımlı ve güzel olan
en, fit görüntüsüyle de oldukça dikkat çekti.
Kendine has giyim tarzıyla kendi modasını yaratan
baarılı tasarımcı, saçlarının bakımı içinde kendisini
MEY’e teslim ediyor.
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ATITIRMA MOLASI

A

ntalya’nın tanınmı isimlerinden Mürüvvet Kıvrak,
Mieze Cake’den çıkarken görüntülendi. Öle saatlerinde
geldii Mieze’den atıtırmalık bir eyler alan Kıvrak,
daha sonra park halinde bulunan arabasına binerek hızla
hareket etti.
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KEYF YERNDE

M

ieze Cake ve Mie Organizasyon’un sahibi
Mine Cömertolu, ilerini takip ederken
objektifimize takıldı. Mieze Cake’ye
girerken görüntülediimiz Cömertolu’nun neeli
hali dikkat çekti.

HEM SOHBET
HEM SPOR

F

alcon Hotel Genel Müdürü Suphi Ergül ei ile
birlikte Eski Lara Yolu üzerinde yürüyü yaparken
görüntülendi. Salıklı yaam yürüyülerini birlikte
yapan ikili, spor yaparken sohbet etmeyi de ihmal
etmiyor.

ÖNCE KUAFÖR
SONRA
ALIVER

L

event Kimya Yönetim Kurulu Bakanıi Atıl Peken’in
ei Natalia Peken, TerraCity Alıveri Merkezi’nde
MEY Kuaför’den çıkarken objektifimize
takıldı.Natalia Peken, Mey sonrası hızlı adımlarla birkaç
maazaya bakarak alıveri merkezinden ayrıldı.
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TATLDE DE
BRLKTELER

Ü

niversite eitimini zmir’de sürdüren Benan
Apaydın ve yakın arkadaı Eylül rem Yılmaz,
akamüstünün serinliinden istifade ederek
BigMan’da bulutu. Manzara eliinde keyifli bir
sohbete dalan sıkı dostlar, zmir’e gitmeden önce
Antalya’nın tadını doyasıya çıkardı.

CLDNZ SZE MRAS

Dr. Figen Sayın

Sertap Erener’in cil
dinde harikalar ya
ratan kök
hücre uygulaması na
sıl bir uygulama? Al
ınan
doku Türkiye de de
saklanabiliyor mu?
Evet otolog fibroblas
t hücre nakli, Türkiye
de yeni
bir uygulama. Etkinliğ
i ve kalıcılığı çok yüks
ek.
Uygulama sırasında
alınan doku parçasın
ı ek bir
ücret ödeyerek uzun
yıllar saklatabiliyors
unuz.
Böylece yeniden doku
almaya gerek kalmad
an da
uygulamayı tekrarlat
abiliyorsunuz.
Fibrocell otolog fibro
blast hücre nakli ne
dir?
Cildinizden alınan bir
doku parçasından me
vcut
hücreleriniz laboratua
r koşullarında çoğaltıl
ıyor.
Üretilen bu hücreler
tekrar cildinize enjek
te
ediliyor. Cildinize ye
rleştirilen bu yeni hü
creler
yoğun kollajen ve ela
stin lifleri üretiyor.
Kırışıklıkları azalan
ve sıkılaşan cildiniz da
ha genç
ve diri bir görünüm ka
zanıyor.
Bu uygulama nasıl
yapılıyor?
Kişilerin kulak arkası
ndan (saçlı deri için en
seden)
3 mm çapında bir do
ku biyopsisi ile kan örn
ekleri
alıyoruz. Bu ürünleri
(steril koşullarda) soğu
k
zincirle uçakla Anka
ra’da bulunan özel bir
laboratuara yolluyoru
z. Burada yaklaşık 4-6
haftada
sayısı yüz milyonlara
ulaşan yeni cilt hücre
leriniz
(fibroblastlar) üretiliy
or. Laboratuvar bu ye
ni
hücreleri bize yine so
ğuk zincirle geri gönd
eriyor.
Bizde gelir gelmez ço
ğaltılmış bu yeni hücre
leri
yine steril koşullarda
cilde özel yöntemlerl
e enjekte
ediyoruz. Bu şekilde
4-6 hafta aralarla 3 ke
z cilde
enjeksiyon yapıyoru
z. Etkileri 1 ay sonra
görülmeye
başlıyor. 1 yıl boyunc
a da etki giderek artıyo
r. Etki
4.5 yıl sürüyor.
Fibrocell ciltte nasıl
bir etki oluşturuyor?
Cildiniz daha canlı ve
parlak bir görüntüye
kavuşuyor. İnce kırışı
klıklar azalıyor, elasti
kiyet
kaybında iyileşme gö
zle görülür düzeyde
oluyor.
Nemi, dolgunluğu art
an, sıkılaşan cildiniz
eskisinden daha genç
ve diri bir canlılık ka
zanıyor.
Üstelik bu gençleşme
cildinizde 4.5 yıl sürü
yor.

Cilt hücre enjeksiyon
ları hangi amaçlar
la
uygulanıyor?
Yüz, boyun ve el kırışı
klıklarında, cildinizd
e
elastikiyet kaybı sonu
cu oluşan sarkmalard
a.
Daha sağlıklı, canlı do
lgun ve nemli bir cil
t kalitesi
amacıyla uygulandığ
ı gibi, akne ve yara izl
erinde,
saç dökülmelerinde,
çatlaklarda ve vücut
bölgeleri
cilt elastikiyet kayıp
larında uygulanıyor.
Uygulamanın etkisi
kaç yıl sürüyor. Kiml
er
yaptırabilir. Yaş sın
ırı var mı?
Çalışmalar etkinin 4.5
yıl sürdüğünü gösteriy
or.
FDA tarafından onay
lanmış güvenilir bir
uygulamadır. Yaş sın
ırı yoktur, kendini ge
nç
hisseden ve genç görü
nmek isteyen kadın
erkek
herkes bu yöntemden
faydalanabilir.
Bu uygulama Serta
b Erener’in uygulat
tığı
uygulama olarak ba
sında yer aldı.
Evet daha bir çok ün
lü ve siyasetçide bu tür
uygulamalardan fayda
lanıyor.

Antalyalıların bu uy
gulamaya ilgisi nasıl
?
Bu konuda hem kadın
ların hem de erkekler
in
ilgisinin çok yüksek
olduğunu söyleyebil
irim.
Kendilerine ait doku
nun kullanılması ve
kalıcılığının uzun olm
ası nedeni ile daha ço
k tercih
ediyorlar.
Uygulama birçok av
antaj sağlıyor.
Uygulama sonrası ert
esi gün işe dönebiliyo
rsunuz.
Bilinen uygulamalar
içinde kalıcılığı en yü
ksek
uygulamadır. Etkinlik
uzun sürüyor. Gelecek
te cilt
sarkması sonucu yapıl
acak olan operasyon
oranlarını çok düşürec
eğe benziyor. Kendi
hücreleriniz kullanıl
dığı için doğal ve ale
rji riski çok
düşük bir uygulama
olduğunu söyleyebil
iriz.
Yaşlanan cildinizin ge
nçleşme hayali, kök
hücre ve
cilt hücre nakilleri ola
cak.
Adres: Şirinyalı Mah.
İsmet Gökşen Cad. 14
93 Sok.
Özlem Apt. Kat:1 Da
ire:3 ANTALYA
Tel: 242 3162141
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POLAT’IN
KEYF YERNDE



ehrin gözde elence mekanlarından Public, Puclic Live ve
Shots’ın sahibi Seyhan Polat, yakın arkadalarıyla birlikte
gecenin yorgunluunu David People’de attı. Gecelerin
youn bir tempoda sürdüü çalıma hayatına gündüz
saatlerinde ara veren ve arkadalarıyla zaman geçiren Polat’ın
neeli görüntüsü dikkat çekti.

BAARILI
DOKTORUN
BSKLET TURU

G

öüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
smail Eroulları, Eski Lara Yolu
üzerinde bisikletiyle tur atarken
görüntülendi. Trabzonspor’un sıkı bir
taraftarı olan Eroulları, üzerinde
formasıyla caddenin tozunu attırdı. Olu
Eren de babasına elik etti.

BAARILI
TURZMC ÖLE
MOLASINDA

T

urizmci Bahadır Akın, ilerine ölen
saatlerinde kısa bir mola verdi. Bir
arkadaıyla birlikte geldii
Midpoint’te sohbet ederek zaman geçiren
Akın, daha sonra tekrar youn çalıma
temposunun içine döndü.
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VAKKO SONBAHAR
KIA HAZIR
Vakko 2013 / 2014 Sonbahar – Kı Kreasyonu’nu tanıttı. Antalya’nın birçok
tanınmı isminin katıldıı defilede ünlü manken Özge Ulusoy podyuma çıktı.
Uurkan Erez’in defilenin koreografisini hazırladıı davette, yeni ürünler
adeta göz kamatırdı. Yaklaık 3 saat süren defilenin ev sahipliini erife
Börekçi üstlendi. Vakko Antalya maazasının sahibi erife Börekçi davete
katılan konuklarla birebir ilgilendi. Antalya’nın seçkin isimlerinin katıldıı
davette sunulan kıyafetler hanımlar tarafından büyük ilgi gördü.
Uurkan Erez
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Saniye Çalık, erife Börekçi

Dilek Özer, Evin Alpaslan
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Gül Bilal,
Huriye-ZuhalSultan Beken

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Bakanı
Mehmet Aygün’de Vakko’nun düzenledii 2013 – 2014 Sonbahar – Kı sezonu
tanıtım davetine katılan isim oldu. Mehmet Aygün’ü Vakko Antalya maazasının sahibi erife Börekçi karıladı.
Aygün, youn i temposu arasında bu
davete zaman ayırmayı ihmal etmedi.
Dilek Budak,
Jülide Ozan

Hasan-Anna Uluta
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Rose Hotels Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Turistlik Otelciler ve letmeciler Birlii (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Gül Ege Vakko’nun
düzenledii davette objektifimize Bilge Pasinler ile birlikte poz verdi.

Nilda Aksu

Antalya cemiyet hayatının tanınmı isimleri arasında yer alan Emel Berberolu’da davete katılan
isimlerden oldu. Berberolu, ık kıyafeti ve giyim
tarzıyla oldukça beeni topladı.

Kafecan Yönetim Kurulu Bakanı Betül Demirok’da davete
katılan bayanlardandı. Betül
Hanım baarılı kıyafet ve renk
seçeneiyle davetin gözde isimleri arasındaydı.
47

Hilal Sarıhan, erife Börekçi

Nurdan Aırolu, Oya Kaya
Hatice Özçobanolu

Tuba Gülah Cengiz
Berrin Terzi

Harika Kaptanolu
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Derya Uur, Filiz Kurt
Aslı Kaplan, erife
Börekçi, Meral Kıran

Vakko düzenledii
ık bir davetle
2013 Sonbahar Kı Kreasyonlarını
tanıttı. Davete
gelen konuklar
Vakko’nun
birbirinden iddialı
modellerine büyük
ilgi gösterdi.
49

4’ÜNCÜ KONYAALTI
KTAP FUARI GÖZ DOLDURDU
Konyaaltı Belediyesi’nin düzenledii 4’üncü Konyaaltı Kitap Fuarı
“Kitaplar Yaadıkça…” sloganıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Cam
Piramit’te 25 Eylül’e kadar sürecek fuarda 77 kitapevinin standı yer
alırken kitapseverler çok sayıda yazarla da tanıma imkanı buldu

B

Muhittin Böcek
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u yıl “Kitaplar
Yaşadıkça…” sloganıyla
kitapseverlere hizmet
verecek 4’üncü Konyaaltı
Kitap Fuarı’nın resmi açılışı
Cam Piramit’te yapılan törenle
gerçekleşti. Açılışa Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Antalya Vali Yardımcısı
Recep Yüksel, Antalya
Emniyet Müdürü Mustafa
Sağlam, Antalya İl Genel
Meclisi Üyesi Cavit Arı,
Muratpaşa Belediye Başkanı
Süleyman Evcilmen ve çok
sayıda davetli katıldı. Fuarın
açılışında söz alan Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, fuarın yeni eğitimöğretim döneminin başına
denk geldiğine vurgu yaparak,
öğrencilerin ve öğretmenlerin
bu fuara gelerek buradan çok
uygun fiyatlara kitaplar
alabileceğini belirtti. Ayrıca
Böcek konuşmasında

“’Kitaplar Yaşadıkça…’
sloganının devamını
tamamlamanız için sizlere
bırakıyorum. Gönlünüzden
geçen cümleleri stantta
bulunan ağaca yazabilirsiniz”
dedi.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel
ise, “Antalya’da okuryazarlığa,
kültür ve sanata
hemşerilerimiz sahip çıkıyor.
Bir yıl içerisinde
Antalyaspor’un maçlarına 44
bin kişi giderken, devlet
tiyatrosuna 48 bin, opera, bale,
konservatuar ve çeşitli
etkinliklere toplam 500 bin
kişi katılıyor” dedi.
Katılımcılara ve sponsorlara
teşekkür ederek sözlerine
devam eden Yüksel, “Korsan
yayıncılıkla herkes mücadele
ediyorsa asıl karşı çıkış
okuyuculardan gelmeli”
diyerek sözlerini bitirdi.

Recep Yüksel

Mustafa Salam
Cavit Arı
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Süleyman
Evcilmen, Cavit Arı
Hamet Öyken, Selami
Gülay, Mehmet Talay
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Erol bilir, Selami Gülay,
Ahmet Oruçolu
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OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Baykal ailesinin Tavacı keyfi

C

HP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal, ailesiyle birlikte Eski Lara Yolu üzerinde bulunan Tavacı Recep
Usta’da yemek yerken görüntülendi. Akşamüstü saatlerinde geldikleri mekanda hem sohbet eden hem de Recep Usta’nın
meşhur lezzetlerinden tadan Baykal ailesi, birlikte güzel bir gün geçirdi.

Kaplan’ın taze
balık zevki

K

onsiyad Başkanı ve eski FIFA
kokartlı hakemlerimizden
İlhami Kaplan, balık halinde
görüntülendi. Sabahın erken
saatlerinde geldiği balık halinde yeni
yakalanmış balıklar arasından
istediklerini seçerek alışveriş yapan
Kaplan, aldığı ürünlerin deniz mahsulü
olmasına özen gösteriyor.

Tatil
bitmeden
kirli sakal
bıraktı

C

HP Antalya Milletvekili
Yıldıray Sapan’ı
geçtiğimiz günlerde
The House Cafe’de sohbet
ederken görüntüledik. Sapan,
Antalya Barosu eski Başkanı
Zeki Durmaz ile uzun uzun
sohbet etti. Sıcak havalarda
soğuk içecekler içerek kısa bir
mola veren Sapan ve
Durmaz’ın önemli konular
konuştukları belliydi.
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GERGN VE DNAMK BR CLT ÇN SES ÖTES TEDAV…

AMELYATSIZ CLT
GENÇLETRME
Ultra Skin teknolojisi cildin alt katmanlarındaki taıyıcı dokularda
odaklanmı ses dalgaları kullanılarak kollajen üretiminin
uyarılması yolu ile ciltte sıkılama ve gerginlik salayan bir tedavi
yöntemidir. Ultra Skin ile cildin sıkılıını yitirmesi sebebi ile
sarkma yaanan ka, alın, yanak, aız kenarı, yüz konturu, çene
hattı, gıdı bölgesi, dekolte bölgesi ve kırıan göz çevresinde
ameliyatsız toparlanma ve gençleme salanmaktadır.

O

daklanmış ultrason teknolojisini
kullanarak ve cerrahi müdahale
olmadan derin dokular üzerinde etki
sağlayan tek yöntemdir. Tek bir uygulama
ardından rejenerasyon süreci hemen
başlar, ilk anda bile hafif bir gerilme etkisi
görülmektedir. Cilt uygulama sonrası her
geçen gün daha iyi görünmeye başlar, 1
hafta sonrasında cildinizi daha
iyi hissedersiniz, 1 ay sonra
etkiler görünür hale gelir, 3
ayın sonunda istenen sonuç
gözlenmeye başlar. Tam
sonuç alınması ise 6 ay
sürmektedir. Ciltte
kollajen üretimini
uyardığı için elde edilen
sonuç uzun süreli kalıcı
olmaktadır. Bu amaçla;
Daha fazla kollajen
üretimi
Güçlenmiş bağ dokusu
Daha sıkı bir cilt
Kırışıklarda gözle
görülür azalma
4,5 mm. derinliğe kadar
tedavi imkanı
Opsiyonel USG
görüntüleme sistemi
Lifting & Tightening
SMAS tabakasından
başlayan Lifting etkisi
Cerrahi dışı uygulama
ile lifting etkisi
Kısa tedavi süresi, uzun
etkinlik sağlanmaktadır.
Ultraskin cihazı ile
yapılan tedavide, ısı
enerjisi oluşturan ses
dalgaları istenen doku
derinliğine odaklanmakta ve cildin
üst tabakasına zarar vermeden deri
altındaki bağ dokusunda kollajen üretimini

artıran küçük ısı hasarları
oluşturulmaktadır.
Ultraskin ile cilt gençleştirme nasıl
uygulanır?
Ultraskin yüz ve boyun germe sırasında
cildin 3 mm ve 4,5 mm altına odaklanmış
ultrason dalgaları
hedeflenen uygulama
bölgelerinde, kollajen
üretimini uyaran ısı hasarları
oluşturulur. Bu işlem
sırasında cilt yüzeyi
uygulamadan etkilenmez.
Cilt altında taşıyıcı bağ
dokusunun bulunduğu
derinliğe ulaşan enerji
sayesinde dokuda yeni
kollajen yapımı uyarılarak
güçlü bir sıkılaşma
etkisi meydana gelir ve
zaman içinde cerrahi
olmadan yüz germe
etkisi elde edilir.
Ultraskin ile cilt
gençleştirme ve
germe hangi bölgelere
uygulanır?
Yüz cildi ve yüz
ovalitesinde kaybı olan
çene çizgisinde
sarkmaları olan
hastalarda yanaklara,
gıdı bölgesindeki
sarkmayı düzeltmek
amacıyla boyuna, kaş
kaldırmak amacıyla
kaş-alın bölgesine, göz
dış ve alt kısmındaki
kırışıklıkları azaltmak
amacı ile göz çevresine,
dekolte bölgesindeki
kırışıklıkları düzeltmek
amacıyla dekolteye
uygulanmaktadır.

Uygulama ne kadar zaman alır?
Ultrason ile cilt germe süresi uygulama
yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında
değişmekte olup tüm yüz ve boyuna
yapılan uygulama 1 saat kadar
sürmektedir. Ultrason ile cilt germe tek
seanslık bir uygulama olup en erken 6 ay
en geç 2 yıl içerisinde tekrarlanmaktadır.
Uygulama ağrılı mıdır?
Uygulama sırasında hastalar hissettikleri
acıyı genelde “iğne batması” ya da
“elektriklenme” olarak tanımlamaktadır.
Özel odaklama ultrasona sahip cihazlarla
anesteziye ihtiyaç olmadan uygulamam
yapılabilir. Tedavi ağrısız kişinin sosyal
yaşamını etkilemeyecek bir tedavidir.
Uygulama Sonrasında günlük yaşantıya
hemen dönülebilir mi?
Uygulamanın ardından kişi günlük
aktivitelerine hemen dönebilir. Ultrason ile
cilt gençleştirme sonrasında ciltte yanık,
leke, herhangi bir yan etki oluşmaz. Bazı
hastalarda birkaç saat sonra normale
dönecek olan hafif kızarıklıklar oluşabilir.
Ultraskin ile cilt gençleştirme güvenli
bir yöntem midir?
Ultrason enerjisi tıpta 50 yıldan aşkın
süredir güvenle (gebelerde dahi)
kullanılmaktadır.
Ultraskin ile cilt gençleştirmenin
sonuçlarını ne zaman ortaya
çıkmaktadır?
Uygulama sonrası ilk andan itibaren
başlayan etki her geçen gün daha
belirginleşir, 3 ayın sonunda maksimum
etkiyi verir. Ultrason ile cilt germe ciltte
kolajen üretimini uyardığı için sonuçlar
uzun süreli kalıcı olmaktadır.
Adres: Yüzüncü Yıl Bulvarı Gazi Lisesi
Karşısı Aslan Apt. No:78 D: 7
Muratpaşa/Antalya, 07100 Antalya
Telefon: 0 242 243 63 63
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OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR

Baran
molayı
Fener
Caddesi’nde
verdi

En renkli çiftin
Antalya kaçamağı

T

ürkiye’nin en renkli çiftlerinden Safiye Soyman ile Faik Öztürk’ü
kaldıkları Mardan Palace Otel’den çıkarken görüntüledik. Genel
Müdür Çetin Pehlivan’ın yakından ilgilendiği ikili, neşeli
tavırlarıyla oldukça dikkat çekti. Keyifleri yerinde olan Safiye ve Faik
çifti, otelden çıktıktan sonra Antalya turu yaptı.

56

T

arım sektöründe
faaliyet gösteren bir
firmanın sahibi Ziya
Baran’ı bir arkadaşıyla
birlikte sohbet ederken
görüntüledik. Fener
Caddesi üzerinde bulunan
David People’de vakit
geçiren ikili, öğlen
saatlerinde geldikleri
mekanda uzun zaman
vakit geçirdi.

Yol üzeri sohbet

A

ntalya sahnelerinin sevilen sanatçılarından
Hülya Orhan’ı akşamüstü saatlerinde Dedeman
yolu üzerinde aracına bindiği sırada
görüntüledik. Akşam sahneye çıkacağı için
hazırlıklarını tamamlayan Orhan, arabasına bindiği
sırada karşılaştığı bir arkadaşıyla da yol üzerinde kısa
bir sohbet gerçekleştirdi.

OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Alışveriş Beymen’den

Ş

engül Dönmez, Beymen mağazasından alışveriş sonrası çıkarken görüntülendi. Elleri dolu bir şekilde alışverişini tamamlayan
Dönmez, daha sonra son model cipine binerek caddeden uzaklaştı. Şengül Hanım’ı aldıklarını taşırken mağaza yetkilileri de
yardımcı oldu.

Güneşli günün
tadını çıkardılar

Sıra alışverişte

M

T

agic Life Otel’de görevli Nurhayat Altay ve Limak
Lara’da görevli Fatma Sarı Nar Bistro’da bir araya
geldi. Güzel ve güneşli bir günün tadını çıkarmak
için mekana gelen ikili, deniz manzarası eşliğinde keyifli bir
gün geçirdi.
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ürk pop müziğinin 1990’lı yıllarda en popüler
isimlerinden biri olan Tayfun Duygulu, Antalya
günlerini keyifli geçiriyor. TerraCity Alışveriş
Merkezi’ne eşi ve çocuğuyla birlikte gelen Duygulu, yeni
sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı.

Ailesiyle geziyor

B
OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR

ahar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, eşi ve
çocuğuyla TerraCity Alışveriş Merkezi’nde bulunan
Midpoint’te oturdu. Önce alışveriş yapan sonra da
Midpoint’te soluklanan Bahar ailesini, Midpoint’ten çıkarken
görüntüledik.

Kızıltan’ın cadde keyfi

H

ukukçu Muhtar Kızıltan Fener Caddesi üzerinde
objektifimize takıldı. Aracını park ettikten sonra caddede
kısa bir tur atan Kızıltan, daha sonra The House Cafe’ye
girerek hem yorgunluk attı hem de güzel bir akşama geçiş yaptı.
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Gündüz
ayrı şık
gece ayrı

B

lack Live’nin
başarılı solisti
sevilen sanatçı
Erkan Güleryüz’ü
gündüz saatlerinde
Starbuck’tan çıkarken
görüntüledik. Gece
çalışmalarından kendine
kalan zamanda dışarıda
vakit geçirmeyi tercih
eden Güleryüz,
sahnedeki şıklığını
günlük hayatına da
yansıtmasıyla dikkat
çekti.

OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Menderes Türel’den AB Medya ziyareti...

A

K Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel AB Medya Grup bünyesindeki Akşam Akdeniz,Antalya Life, High Life Dergileri ile
haberantalya.com’u ziyaret etti. AB Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Çekiç’in ev sahipliğinde Menderes Türel uzun bir sohbet
gerçekleştirdi. Türel, sohbet esnasında önümüzdeki günlerle ilgili partisinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Öğle
kaçamağı

D

eha Tur firmasının
sahibi Cengiz
Akar’ı Fener
Caddesi üzerinde bulunan The
House Cafe’den çıkarken
görüntüledik. Gün içerisinde
yoğun iş temposundan
kendisine zaman ayırarak
geldiği mekanda hem
yorgunluk atan hem de keyifli
zaman geçiren Akar, daha
sonra işlerinin başına dönmek
üzere mekandan ayrıldı.
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OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Başkan’dan AB
Medya’ya ziyaret

Bakımına
özen gösteriyor

A

B

ntalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AB
Medya’yı ziyaret eden isimlerdendi. Başkan
Çandır’ı, yoğun iş temposunu arasında
gerçekleştirdiği ziyaretin ardından AB Medya’dan
ayrılırken görüntüledik.

ankacı Evrim Şelale Atılgan’ı, bakım için geldiği MEY
Kuaför’den çıkarken görüntüledik. Bakımına özen gösteren
isimlerin başında gelen Atılgan, minik oğluyla geldiği
kuaförden ayrıldı.

Keyifli
bir gün

A

ntalya Yelken
İl Temsilcisi
Gamze
Akdeniz ve Çelebi
Marina Sahibi
Füsun Gürbüz ile
Big Man’de bir araya
geldi. Birlikte keyifli
bir gün geçiren
hanımlar, güzel
havanın ve güneşin
tadını çıkardı.
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Musa Nizam’a tesislerde doğum günü kutlaması

M

OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR

edicalpark Antalyaspor’un teknik kadrosu ve oyuncuları Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacakları
Galatasaray maçı öncesinde başarılı oyuncuları Musa Nizam için sürpriz bir doğum günü düzenledi. Hasan Subaşı
Tesisleri’nde düzenlenen doğum gününde yeni yaşına takım arkadaşlarıyla birlikte giren Nizam, tebrikleri kabul ederek,
tüm takıma teşekkür etti. Nizam pastasının ilk dilimini de Kaptan Uğur İnceman’ın elinden yedi.

Hayranları
artıyor

A

ntalya’nın sevilen
eğlence
merkezlerinden
olan Club Cece’de sahne
alan Levent Dörter,
alışveriş için TerraCity
Alışveriş Merkezi’ni
tercih etti. Antalyalılara
eğlence hayatında çok
kısa zamanda oldukça
sevilen Dörter’i alışverişi
sırasında gören
hayranları da sanatçıyla
yakından ilgilendi.

Telefonda
hararetli sohbet

M

imar Ali Eyiler, TerraCity Alışveriş Merkezi’nde
bulunan Midpoint’te arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Eyiler’in hararetli bir şekilde yaptığı telefon
görüşmesinin oldukça uzun sürmesi dikkatlerden
kaçmadı.
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OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR

İş
sonrası
alışveriş
yaptı

T

itanic Beach
Resort Otel
İşletme
Müdürü Hediye Çete’yi
TerraCity Alışveriş
Merkezi içerisinde
dolaşırken
görüntüledik. Sonbahar
sezonu için gelen yeni
sezon ürünlerine göz
atan Çete, aynı
zamanda iş stresinden
uzaklaştı.

Düğün
öncesi çekim
Yeğeniyle
vakit geçirdi

A

ntalya’nın tanınmış simalarından Ebru Berberoğlu
yeğeniyle TerraCity Alışveriş Merkezi’nde gezdi.
Yeğeniyle vakit geçiren Berberoğlu’nu AVM’den çıktığı
sırada park halindeki aracına doğru yürürken görüntüledik.
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M

aden Mühendisi Hakan
Çankaya, eşi Maike Çankaya
ile düğün öncesi fotoğraf
çekimi için Eski Lara Yolu üzerindeki
Falez Parkı’nı tercih etti. Gelinlik ve
damatlıkla parka gelen çift, pozitif
enerjileriyle çevredekilerin ilgi odağı
haline gelirken, mutlukları
gözlerinden okundu.

OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Koyu sohbet uzun süre devam etti

D

E-HA Tur’un sahibi Cengiz Akar, Necati Yılmaz ve tayini çıkan Antalya Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Erol Demir, yakın
arkadaşlarıyla birlikte TerraCity Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Midpoint’te bir araya geldi. Buluşma boyunca sohbet eden
arkadaşların hararetli konuşmaları oldukça dikkat çekti.

İşinin
başında

B

lack Live’nin
sahibi Yüksel
Çakıroğlu,
gündüz saatlerinde
işlerini takip ederken
görüntüledik. Black
Live’nin içerisinde
tadilatı devam eden
bölümün inşaatını
yakından takip eden
Çakıroğlu, işlerin
aksamaması için çok
büyük önem
gösteriyor.

Sık sık buluşuyorlar

Y

akın arkadaşlar Sibel Taşyapan ve Serpil Güneş rutin
buluşmalarından bir tanesini de Sheakespeare’de gerçekleştirdi. Sık
sık bir araya gelerek sohbet eden ikili, birlikte keyifli bir günü daha
geride bıraktı.
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OBJEKTFLERMZE
TAKILANLAR
Okutan ailesinin
sağlık yürüyüşü

F

ame Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Sertan Okutan eşi Melis Okutan
ve küçük çocukları ile birlikte Eski Lara Yolu üzerinde yürüyüş
yaparken görüntülendi. Akşamüstü saatlerinde havaların
serinlemesiyle birlikte yürüyüşe çıkan Okutan ailesi, sağlıklarına verdiği
önemi göstermiş oldu.

Yeni
Ekizoğlu
yolda
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir
firmada Kalite Uzmanı olarak görev
yapan Şeyma Cansu Ekizoğlu, TerraCity
Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Henüz birkaç aylık hamile olan
Ekizoğlu’nun karnının büyümesi de
dikkat çekti. Ekizoğlu, şimdiden
bebeği için alışveriş yapmaya
başladı.

Alışveriş
arasını
değerlendirdiler

Y

akın arkadaşlar Musa Özgür ve Gamze
Avun Erasta AVM içerisinde bulunan
Kafeden’de bir araya geldi. İkili, alışverişin
vermiş olduğu yorgunluğu Kafeden’de bir şeyler
içerek ve sohbet ederek attı.
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AUTOSHOW
2013 BALADI
OTOMOTV SEKTÖRÜNÜN
ÖNDE GELEN FRMALARI
AUTOSHOW 2013’TE
BR ARAYA GELD
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2 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmeye balayan fuarda, yeni araçların
yanı sıra klasik otomobillerde sergileniyor. 2 yıl aradan sonra 9’uncu kez
Antalyalılarla buluan Antalya AutoShow (Otomobil, Ticari Araçlar, Yan
Sanayi ve Aksesuar) Fuarı, Expo Center’da düzenlenen bir törenle açıldı.
AFT Fuarcılık tarafından organize edilen fuara, Mercedes, Ford, Fiat,
Volkswagen ve Toyota gibi sektörün önde gelen firmaları
katıldı. Katılan firmaların yeni araçlarını
tanıttıkları fuarda, klasik otomobillerde
görücüye çıkıyor. Kadın
ziyaretçilerini arttırmak için
kadınlardan giri ücreti
alınmayan fuar 15 Eylül
tarihine kadar ziyaret
edildi.
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E

xpo Center’da düzenlenen AutoShow 2013 Fuar’ının
açılış töreninde birçok önemli isim yer aldı. AK Parti
Antalya Milletvekili Sadık Badak, Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye
Başkanı Süleyman Evcilmen ve Otomotiv
Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri
Erce’nin hazır bulunduğu açılış töreninde AFT
Fuarcılık Genel Koordinatörü Fuat Aktaş ev
sahipliğini üstlendi. Açılış konuşmasını AFT
Fuarcılık Genel Koordinatörü Fuat Aktaş yaptı.
Aktaş, hedeflerinin İstanbul’dan sonra Türkiye’nin
en büyük ve kapsamlı fuarı olmak istediklerini dile
getirdi. Aktaş’dan sonra Otomotiv Distribütörleri
Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce’de sektörle
ilgili kısa bir konuşma yaptı. Antalya’nın sektörde ilk
5 içerisinde yer aldığını belirten Erce, sektörün lider
kuruluşlarının da Antalya’da ki yatırımlarını
büyüttüğünü dile getirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı
Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Evcilmen ve Antalya
Milletvekili Sadık Badak’ın konuşmalarından sonra
kurdele kesilmesiyle tören devam etti.
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EMNYETTEN STANT
Fuarda otomotiv firmalarının
yeni araçlarının yanı sıra Antalya
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube
Müdürlüğü’nün bir standı da yer
alıyor. Emniyet kemeri
simülatörü ve yaya öncelikli
şehir projelerinin gösterildi
stant, trafik eğitimi ve
bilgilendirme hizmeti de
sunuyor.

“ANTALYA BZM ÇN
ÇOK ÖNEML”
Antalya Otoshow Fuarı’nda basın
toplantısı gerçekleştiren Ford
Otosan’ın Saha Operasyon
Direktörü Özgür Yücetürk,
Antalya’da Ford bayrağını
Bilaller ve Otokoç bayilerinin
başarıyla dalgalandırdığını
belirterek, Antalya’nın Ford
Otosan için çok önemli bir yeri

olduğunu söyledi. Yücetürk
konuşmasının devamında, “Son
11 yılda Türkiye’nin en çok satan
markasıyız. Öncelikli hedefimiz
bu özelliğimizi devam ettirmek.
İşimiz kolay değil. Yaklaşık 50
markayla yarışıyoruz ve
teknolojiden tutun,
geliştirmemiz gereken ne varsa
hepsini geliştirerek bu yarışta
daha da yükselmeliyiz” dedi.

BR FRMA 3 MARKA
Fuarın en büyük
katılımcılarından birisi Başaran
Otomotiv oldu. Firma fuara Audi,
Seat ve Volkswagen ile katılıyor.
Bu üç önemli markanın Antalya
satışlarını yapan Başaran’ın
fuarda büyük ilgi görmesi
bekleniyor. Seat, Audi ve
Volkswagen’in yeni modellerinin
sergilendiği stantlar Başaran
Otomotiv’in aracılığıyla görücüye
çıkıyor.
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YENLERN FUARI
Hastalya Otomotiv’in
standında yeni S serisi
araçların lansmanı yapılıyor.
Ziyaretçilerine yeni
araçlarının yüksek konforunu
ve özelliklerini tanıtan
Hastalya Otomotiv, yeni
araçlarını ziyaretçilerin
beğenisine sunuyor. Rixos
Hotels’in bünyesine kattığı
Rixos Hotels Expo Center
Restaurant’ta ilk kez bu
fuarda hizmet vermeye
başlıyor. Ayrıca fuarda Toyota
Corolla’nın 11’inci nesil yerli
üretim Corolla aracı da
AutoShow görücüye çıkıyor.

Sadık Badak

HANG FRMALAR
KATILDI

Ali Rıza Akıncı
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brahim Baaran

Antoto A.Ş. (Man), Bakırcılar
Otomotiv (Toyota), Başaran
Otomotiv (Audi, Seat,
Volkswagen), Bilaller
Otomotiv (Fiat, Ford), Çağ
Otomotiv (Skoda), Esay
Otomotiv (Toyota), Gün-Las
Otomotiv (Citroen - Iveco),
Haşim Balaban Otomotiv
(Peugeot), Hastalya Otomotiv
(Mercedes), Hastalya
Otomotiv (Mercedes,
Kamyon, Otobüs, HTA),
Kırmızıtaş Otomotiv (Nissan,
Kia), Otokoç A.Ş. (Ford),
Otokoç A.Ş. - Birmot (Fiat),
ABT (Açı Bilişim
Telekomünikasyon), Karmi
Tour, Vostalya, AKOK
(Antalya Klasik Otomobil
Kulübü).

Eset Göyük, smail Bilal

Özgür Yücetürk, smail Bilal

Metin Yılmaz,
Nevin Atalay,
Onur Koca

Mehmet Tulunay, Mustafa Çalık
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CHP’DEN 90. YIL
COKUSU
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 90’ıncı kurulu yıldönümü etkinlikleri
kapsamında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda bir dizi etkinlik
düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldıı kutlamada, Hilmi Yarayıcı ve
Burcu Güne sevilen arkılarını seslendirdi.

C

HP Antalya İl Başkanlığı
tarafından düzenlenen geceye
CHP’li milletvekilleri ve belediye
başkanları katıldı. Kutlamaya İl Başkanı
Devrim Kök ev sahipliği yaptı. CHP İl
Başkanı Devrim Kök, konuşmasında
hükümete yüklendi. Muhalefet olarak
yaptıkları düzgün siyasetin karşılığını
alacağına inandığını söyleyen il başkanı,
“Antalya’da bugüne kadar
kazanamadığımız beldeleri bile
kazanarak yükselişimizi herkese
göstereceğiz” dedi. Kök’ün konuşmasının
ardından partinin 90 yıl içerisinde genel
başkanlığını yapmış siyasetçiler ile ilgili
bir film gösterildi.
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Mustafa Akaydın, Devrim Kök

Gürkut Acar, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Cavit Arı

Süleyman Evcilmen, Cavit Arı, Devrim
Kök, Mustafa Akaydın, Gürkut Acar
83

10’UNCU YIL
COKUSU
Antalya’nın ilk organizasyon firmalarından
Seans Animasyon ve Organizasyon 10’uncu
yılını Mardan Palace Otel’de düzenlenen
bir törenle kutladı. Yönetim Kurulu Bakanı
Halis Altay’ın ev sahipliini yaptıı geceye
çok sayıda turizmci ve sektör temsilcisi
katıldı. Antalya’nın ilk organizasyon
irketlerinden olan ve sektörün lider
firmalarından Seans Animasyon ve
Organizasyon 10’uncu kurulu yıl
dönümünü kutladı. Mardan Palace Otel’de
84

düzenlenen ve yaklaık 5 yüz davetlinin
katıldıı geceye, turizm sektörünün önde
gelen isimleri katıldı. Gece irket Yönetim
Kurulu Bakanı Halis Altay’ın konuması ile
baladı. Altay konumasında irketin büyük
geliiminden bahsetti. 10 yıl önce 8 kiiyle
baladıı çalımanın bugün 3 yüz kiilik dev
bir ekibe dönütüünü vurgulayan Halis
Altay, “lk çalımaya baladıımız günden
bu yana bizlere destek veren herkese çok
teekkür ediyorum” dedi.

Anna Gencer Irina Yeilta

Fatih Erkoç

Didem Gürbüz, Leman Kaya
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Nihan-Tuncay Özbakır

Alev afak, Emel Çakmak

Mina-Batuhan Harputlu

Eylem-Mustafa Demir, Sinem Yılmaz
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Julia-Cenk Aslan

Güler Erdoan, Arif Çamçakal

Özlem Eriken, Ümit Çelikkaya

Gece Halis Altay’ın kardei ve
ortaı olan Aytaç Altay ile
birlikte irkete katkı sunan
çalıanlara plaket verilmesiyle
devam edildi. Birçok seans
çalıanının plaket aldıı
gecede, Mardan Palace Otel
Genel Müdürü Çetin
Pehlivan’a da bir teekkür
plaketi verildi. Plaket töreninin
ardından Türkiye’nin en
önemli sanatçılarından olan
Fatih Erkoç konseri ile devam
eden kutlama geç saatlere
kadar devam etti. Caz ve Blues
arkıların yanı sıra kendi
arkılarından da seslendiren
Erkoç, büyük beeni topladı.

Mine Cömertolu
Maria-Korhan Kılıç
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Sandra-Ümit Pikin

Elena-Yılmaz Kaya
Cala Yılmaz, Yüksel Gökhan

Aye Çöve, Kubilay Ouz

Lidya-Erdal Atmaca
Gökçen Ece-Hüseyin Tunca
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Seda-Volkan Tolunay

Nesrin-ahin Turan, Çetin Pehlivan, Selma-Mehmet Aydın

Nazik-lyas Türkkan

Lito Cancion, Güler Erdoan, Michael Ilamas
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“SEVDM
ADAMIN MZASINI
KALBME ATARIM”
2011 YILINDA “YEN” ADLI ALBÜMÜYLE MÜZK PYASALARINA HIZLI BR GR
YAPAN VE GÜZEL SANATÇI SMGE SAIN, YEN ÇIKACAK ALBÜMÜ, ÖZEL
HAYATI VE KEND LE LGL BLNMEYENLER DERGMZE ANLATTI
Müzisyen ailede büyüdünüz.
Profesyonel müziğe başlamanızda
bunun ne kadar etkisi oldu?
Evet babam müzisyendi. Evde sürekli bir
gitar sesi duyardım. Evde müzik hiçbir
zaman azalmazdı. Yeni çıkan albümleri
babam alır getirir ve bende takip
ederdim. Ayrıca konserlere götürür
popüler sanatçıları canlı dinleme fırsatı
bulmamızı sağlardı. Bu da sürekli
müziğin içinde olmama sebep oldu.
Bende daha küçük yaşlarda şarkı
söylemeye başladım. Hani “Ağaç yaşken
eğilir” dedikleri gibi.
İTÜ Devlet Konservatuvarında eğitim
aldınız ancak uzatmalı bir eğitim
hayatınız oldu. Bunun sebebi iş
hayatına daha çabuk adım atmak mı?
Eğitimimi ne yazık ki tamamlayamadım.
Eğitim almak gerçekten çok önemli.
Ancak ben ve benim gibi sahnede olan
müzik insanları gerçekten eğitimini
tamamlamakta oldukça zorluk çekiyor
diyebilirim. Bunun yanında mezun olmak
beni ne kadar etkiler onu da
bilemiyorum. Sahnede olmak, şarkı
söylemek ve meslek olarak şarkı
söylemek okulda öğretilmiyor. Sahneyi
öğrenmek için sahnede olmak gerekiyor.
Okulda bize nota, armoni ve enstrüman
öğretiyorlar. Fakat Klasik Türk Müziği
eğitimi aldığım için bunu da dışarıda
sunamıyorsunuz. Çalışma şansı sadece
TRT ile sınırlı. Orada da açılan kadro
sayısı yetersiz olduğu için bizlerde
popüler şarkılar söylüyoruz. Her ne kadar
hocalarımız kızsa da…
Peki, son dönemde şarkıcılığa soyunan
çok sayıda isim var. Eğitim almadan
şarkı söyleyenler hakkında siz ne
düşünüyorsunuz?
Ben konservatuvar eğitimimi aldım. Daha
önceki yıllarda bununla ilgili
görüşlerimde olgunlaştıkça değişti.
Geçmişte eğitimsiz müzik
yapılamayacağını düşünürken artık bir
insanın şarkı söylemesi için illa ki
konservatuvardan geçmesi gerekmiyor
diye düşünüyorum.

Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar
Ortaç, Yaşar gibi çok önemli
sanatçılarla çalıştınız. Bunun
sizin müziğinize etkileri neler
oldu?
Benim bütün çalıştığım
sanatçıların hepsi söz yazarı ve
besteci. Sadece şarkı söyleyen
insanlar değil. Bende hem söz
yazıp hem de beste yapıyorum.
Serdar Ortaç gibi bir beste
fabrikası, Gülşen kendi şarkı
dışında şarkı söylemiyor,
Yaşar’da kendi şarkılarıyla
fark yaratan bir isim. Zeynep
Dizdar da kendi şarkılarından
seslendiren ve beste
yapabilen bir sanatçı. Bu

isimlerle çalışmak benim için çok büyük
bir şans oldu. Onlarla birlikte beste
yapmayı öğrenmedim. Ancak onlarla
aynı sahneyi paylaşmak bile benim
için inanılmaz bir avantaj oldu.
“Tamam, artık albüm
yapmalıyım” sözü ne zaman
söylendi?
“Tamam, artık albüm
yapmalıyım” dediğim nokta
Serdar Ortaç oldu. Yani orada
pik yaptı şarkıcı olma isteğim.
Serdar’dan ve tüm çalıştığım
isimlerden öğrendiğim şeyleri
bir araya getirdiğimde artık
zamanı dedim.
Peki, o dönemde Serdar
Ortaç ile bir kırgınlık
yaşadığınız söylendi.
Bunu biraz açar mısınız?
Aslında herhangi bir
kırgınlık yok ve olmadı
da. Bunlar tamamen yanlış
haberler. Basında bu
konuda yazılanlar biraz
yanlış yansıtıldı. Ben ilk
albümümde Erdem Kınay
ile çalıştım diye bu tip
haberler yansıtıldı. Ancak
herhangi bir kırgınlık,
küslük veya buna benzer bir
şey söz konusu değil.
Albüm çıkarmak için karar vermek
zor oldu mu?
İlk sahneye çıktığım günden bu yana
yapmak istediğim şey kendi
şarkılarımı başka insanlara dinletmek
olduğu için bu kararı vermek hiç zor
olmadı.
Annem dizisinde Kıraç ile yapmış
olduğunuz düet çok ses getirdi.
Albüm yapmanızda bunun etkisi
ne kadar oldu? Sizi
cesaretlendirdi mi?
Bu şarkı çok beğenildi. TTnet’te bu
şarkımız 3 yıl bir numara oldu.
Tıklanma rekorları kırdı desek
yalan olmaz. Bu ülkede çok
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önemli sanatçılar bile bu şarkıyı o dönemde geride
bırakamadı. Mutlaka bu şarkının da bir etkisi olmuştur
albüm yapmamda.
En kolay çalıştığınız sanatçı kimdi?
Hepsiyle çalışmak kolaydı aslında. Ancak Gülşen ile kız
kardeşler gibiydik. Yaşar ve Serdar ile çok iyi zamanlar
geçirdim. Belki en çok eğlendiğim sanatçıyı söyleyebilirim,
Zeynep Dizdar… Çünkü Zeynep benim ilk çalıştığım
sanatçı ve ilk göz ağrımdır.
Yeni albüm ne zaman olacak?
İlk albüm aslında bir Erdem Kınay projesiydi. Çok yakında
yeni albümüm piyasaya çıkacak. Bu albüm ilk albümden
farklı olarak bu albümde kendi bestelerim olacak. Yakın
arkadaşlarımın destekleriyle bu şekilde bir hazırlık
içerisine girdim. Bu albümde ilk albümün
tecrübesizliklerini tecrübe etmiş olacağım. İlk albümden
bu yana daha iyi neler yaparım diye düşündüm. Şimdi sıra
artık yeni çıkacak albümle sevenlerimin karşısına
çıkacağım.
Müziğe başladığınız yıllardan bugüne geldiğinizde
istediğim yerdeyim artık diyebiliyor musunuz?
Çocukluğumdan bu yana şarkı söylemeyi istedim ve şu
anda yapıyorum. Zaten başka bir şey yapamam herhalde.
Çünkü sahnede olmayı ve bu şekilde yaşamayı gerçekten
kendime çok yakın buluyorum. Ancak şu an olduğum
yerden çok daha ileride olacağıma da inancım tam.
Sadece adımları sağlam atmak gerekiyor. Bir anda
yükselip bir daha anılmamaktansa ben daha yavaş
hareket ederek bulunduğum yerde sağlam durmak
istiyorum.
Çalıştığınız sanatçılardan albüm sürecinizde
hiç destek aldınız mı?
Uzun yıllar hepsine vokal yaptım ancak hiç
birinden destek almadım. Tek başıma yürüdüm
ve tek başıma her şeyi yaptım. Yoluma bir
aranjör ve besteci olan Erdem Kınay ile devam
ettim. Bu yüzden de yavaş ilerledim. Ben eğer
Serdar Ortaç ya da çalıştığım isimlerden herhangi
birinin desteğiyle ilk albümümü yapmış olsaydım
çok daha fazla insana çok daha kısa bir zamanda
ulaşabilirdim. Fakat ben bir başka sanatçının
gölgesi altında kalmayı tercih etmedim. Kendi
ayaklarım üzerinde durmayı istedim.
İnternette söylediğiniz “Vay” şarkısı
büyük bir beğeni kazandı. Yeni
çıkacak olan albümünüzde bu şarkı
gibi akustik öğeler taşıyacak mı?
Sahnede zaten akustik bir performans
gösteriyoruz. Ancak bu söylenenlerden
bende çok etkilendim. Ama yeni
albümde hem pop hem de akustik
öğeler içerecek bir albüm olacak.
Bu bahsettiğiniz destek almamak zor
bir yolu tercih etmek mi?
Evet. Ben zor yolu tercih ettim. Daha kolaya kaçıp bu
sanatçıların projeleri içerisinde sadece bir proje olarak
kalabilirdim. Ama ben koşmayı değil yürümeyi hatta kan
ter içinde yürümeyi tercih ettim. İşte bu yürüyüş ve
yorgunluk bana kendi şarkılarımı yaptırıyor. Daha kolaya
kaçıp bu isimlerle albüm yapmakta bir tercih olabilirdi, fakat
bana göre bir yaklaşım değil.
Simge Sağın özel hayatında nasıldır? Nelerden hoşlanır?
Sinemaya gitmekten, kitap okumaktan, spor yapmaktan ve
evimde zaman geçirmekten mutlu olurum. Çok kalabalık bir
çevremde yok. Çok az arkadaşım vardır onlarla da zaman
geçirmek beni gerçekten mutlu eder. Çok göz önünde
yaşamaktan da hoşlanmıyorum. Sonuçta gündemde olmak
istesem olurum. Kameralar ve fotoğraf makinelerinin nerelerde
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beklediğini biliyorum. Ancak ben
daha sakin yaşamayı seven biri
olarak geri planda durmak ve
sadece yaptığım iş ile anılmak
istiyorum.
Kendinizi eleştirebilen biri
misinizdir?
Kendimi çok rahat eleştiren
biriyimdir. Hatta eleştirilerim
ağırda olabilir. Çünkü yanlış olan
her şeyi eleştiren bir yapım var.
Mesela “Ödeme Vakti” şarkımın
klipinden nefret ediyorum.
Çünkü insanların kafasında
oluşturulacak ilk yargıyı bu
klipte ben gerçekten ben
değilim. İzlediğim zaman ben
buna nasıl izin verdim diye
kendimi sorguluyorum. Bu klip
benim için çok büyük bir
fiyaskodur. Birçok insanın
kafasında seksi şarkıcı imajı
uyandıran bir klip oldu. Yeni
projemde bu konuda çok ciddi
anlamda değiştireceğim.
Özellikle sanal ortamlarda
güzelliğinizle oldukça
konuşuluyorsunuz. Bunun bir
sırrı var mı? Giyim tarzınız
beğeniliyor kendiniz mi
tasarlıyorsunuz?
Ben hazır giyinmeyi tercih eden
biri değilim. Kendime yakışacak
olan şeyleri diktirmek ve bu
şekilde kendi tarzımı
oluşturmaktan yanayım. Modaya
da çok fazla inanan biri
değilimdir. Sonuçta moda
kendisini 20 yılda bir tekrar eden
bir döngü. Ne yaparsanız yapın o
İspanyol paça pantolon
hayatınızın bir döneminde moda
olarak karşınıza çıkıyor.
Daha önceki
röportajlarınızda bir evlilik
fobinizin olduğunu
söylemiştiniz. Bu fobiyi
yenebildiniz mi?
Evlilik fobim halen geçmedi. Bir
kere evlendim ve o gördüğüm
resim bana bir evlilik fobisi
kazandırdı. İnsanlar birbirlerini
seviyorlarsa bence önemli olan bir imza
olmamalı. Ne kadar seviyorsan o kadar
yanındasın sevdiğin kişinin. Sevmediğin
biriyle evli kalmakta atılan imzanın
anlamını yitirmesini sağlıyor. İmzalar
insanları bir arada tutabilecek bir şey değil.
Sadece bir kâğıt parçası diyebilirim. Bu da
insanları ne kadar birbirine bağlı tutabilir ki?
Biraz özele girersek şu an hayatınız da biri
var mı?
Hayatımda biri var. Çok değer veriyorum.
Çokta mutluyuz. Ancak evlenmeyi
düşünmüyoruz. Çünkü bu şekilde çok
mutluyuz. Gidip bir imza atmak bir şeyi
değiştirmez. Sonuçta biz imzalarımızı
kalplerimize atmışız. Gerisi bence boş.

Röportaj Cenk ÖZEL

YÖRESEL ÜRÜNLER
ANTALYA’DA
Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüünde bu yıl dördüncü kez
düzenlenen Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı, Antalya Expo Center’de
gerçekletirildi. 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekletirilen fuarın
açılıını Antalya Valisi Sebahattin Öztürk yaptı. Açılıa Vali Öztürk’ün
yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve i adamı katıldı. Fuara Türkiye’nin dört
bir yanından katılan çok sayıda katılımcı, kendilerine özgü ürünleri ve
lezzetleri tanıtma fırsatı buldu. Antalya Expo Center’de düzenlenen fuara
Antalyalılar youn ilgi gösterdi. 60 yöreden katılımcının ürünlerini
sergiledii fuar, ülkemizin ne kadar çok çeitlilii barındırdıını gösterdi.

Fuarın açılıını yapan Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, daha sonra Antalya Büyükehir Belediye Bakanı Mustafa Akayadın, ATSO
Bakanı Çetin Osman Budak ve Antalya Ticaret Borsası Bakanı Ali Çandır’ın da içinde yer aldıı kalabalık bir ekip ile fuarı gezerek
ürünleri yakından inceledi. Vali Öztürk, stantlardan ikram edilen yöresel lezzetlerinde tadına baktı.
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Muratpaa Belediye Bakanı Süleyman Evcilmen, Mehur Kervansaray
Kahvesi’nin tadına baktı.

Fuarı dolaan ziyaretçilere Adıyaman Kahvesi ikram edildi.
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Vali Sebahattin Öztürk, Antalya Altın Potakal Film Festivali için açılan stantta
incelemelerde bulundu.

Fuarda Adıyaman Nemrut’un da bir maketi hazırlandı.

Fuarda yöresel kıyafetlerin tanıtıldıı
birde defile gerçekletirildi. Her yörenin kendine özgü kıyafetlerinin tanıtıldıı defilede sergilenen kıyafetler
izleyenler tarafından takdir topladı.

Sivas standında bulunan
Kangal yavrusu görenler tarafından çok
beenildi.

Antalya l Emniyet Müdürü Mustafa
Salam, fuarı ei Fatma Salam ile birlikte
gezdi. Emniyet Müdürü Salam’a ve eine
dut kurusu ikram edildi.
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EXPO Genel Sekreteri Selami
Gülay ile Yeilçam’ın efsane
oyuncusu Cokun Göen, baston
imal edilen bir stantta karılaarak
ayaküstü sohbet etti.

TOBB Bakanı Rıfat Hisarcıklıolu fuara katıldı. Hisarcıklıolu’na fuarda ATSO Bakanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Osman Budak ve Antalya Ticaret Borsası Bakanı Ali Çandır elik etti.

Antalya Barosu
avukatlarından l Genel
Meclis Bakanı ve CHP
Antalya Büyükehir
Belediye Bakan Aday
Adayı Cavit Arı’da fuarı
gezenler arasındaydı.
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Diyarbakır
standında
sergilenen el
yapımı
ürünler
büyük ilgi
gördü.

CIP TRAVEL
5 YAINDA
Turizm sektörünün önde gelen operatörlerinden CIP Travel 5’inci yılını
muhteem bir gala ile kutladı. Mardan Palace Otel’de gerçekletirilen
kutlamaya çok sayıda turizm temsilcisi katıldı.

T

Vefa Çelik
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urizm
sektörünün önde
gelen
firmalarından CIP
Travel 5’inci yılını iş
ortaklarının ve
çalışanlarının katıldığı
bir törenle kutladı.
Mardan Palace’de
gerçekleştirilen törene
çok sayıda turizmci
katıldı. CIP Travel’ın
tüm üst yönetiminin
katıldığı kutlamada,
yapılan gösteriler
büyük ilgi çekti.
Turizmin başkenti
olan Antalya’da 5 kişi
ile kurulan ve bugün
yüzlerce kişinin görev
yaptığı dev bir firma
haline gelen CIP,
turizm sektörüne yön
vermeye devam
ediyor.

Aye Yılmaz, Kamile Sait

Kamile Sezgin, Dicle
Uzunmustafaolu

Merve-Seyza Gül Kamilolu

Anstasia Glushenkova

Nurcan Eyübolu
Cem Özda, Aygül
Kutay, Anastasia Rustik
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ANTALYA BAROSU’NDAN

ADL YILA
ÖZEL KOKTEYL
Adli yılın açılması dolayısıyla Antalya Barosu Rixos
Downtown’da bir kokteyl düzenledi. Kokteyle savcı ve
avukatların yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı.

A

Gülsüm-Alper
Tunga Bacanlı
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ntalya Barosu Başkanlığı,
Antalya’da yeni adli yılın açılışı
dolayısıyla kokteylli bir gece
düzenledi. Rixos Downtown Antalya
Otel’de gerçekleşen geceye Antalya Vali
Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Akaydın, İl Genel
Meclisi Başkanı Cavit Arı, CHP Antalya
Milletvekili Gürkut Acar, Antalya Baro
Başkanı Alper Tunga Bacanlı gibi önemli
isimlerin yanı sıra birçok hakim, savcı ve
avukat katıldı.
Kokteylde söz alan Antalya Baro Başkanı
Alper Tunga Bacanlı, "Geçtiğimiz dönem
zor bir dönemdi gerek ülkemizin içinde
bulunduğu sosyal ekonomik koşullar,

gerek kamuoyuna mal olan davalardaki
yaşanan hadiseler, uzun süre
gündemimizi meşgul etti” dedi. Sözlerine,
geçtiğimiz dönemin örnek olması
gerektiğini belirterek devam eden
Bacanlı, “Mesela gezi olaylarında ben ve
yönetim kurulu üyesi avukat
arkadaşlarımızla iki gece emniyette
sabahladık. Vatandaşlarımızın hukuki
haklarının korunması noktasında
yanlarında olduk. Konusu suç teşkil eden
eylemlerin yanında olmadık. Antalya
Barosu gerek ülke gündemiyle alakalı
konularda gerekse Antalya'nın
yerelindeki davaları yakından takip
edeceğiz" diyerek yeni adli yılla ilgili
hedeflerini dile getirdi.

Mustafa Akaydın

Günkut Acar, Osman Yalçıner,
Serpil Yalçıner, Hüseyin Aydemir

Açelya Çoban, Ufuk Ünver
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Asu Ünal, Ebru Çebi, Girnay Erdem, Yasemin Sönmez
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Bekir Özsoy, Ali Erolu, Münir Eren Korman, Abdurrahman Öztekin

Pelin Kantarcılar, Derya Geçim
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Alkım Oral, Yonca-Gökçe Güngörür
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Melek Akbulut Çelik,
Leyla Nur Kaymakolu

ANTALYALILAR’IN
ANTALYASPOR AKI
Medical Park Antalyaspor evinde oynadıı maçlarda Antalyalılardan büyük destek
gördü. Tribünleri dolduran taraftarlar takımı maç sonuna kadar desteklediler.

Samet Aybaba
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Mithat Berberolu

Fahrettin Kayan

AK Parti Genel
Bakan Yardımcısı
ve Antalya
Milletvekili
Menderes Türel’i
olu ve efik Öz ile
birlikte Antalyaspor
ile Bursaspor
arasında oynanan
maçta görüntüledik.
Türel, Adopen kale
arkası tribünde
maçı heyecanla
takip etti.
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Esay Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı
Utku Takın’ı kızı Deren Takın ile birlikte
görüntüledik. Koyu bir Antalyaspor taraftarı olan Utku Bey maçları olabildiince kaçırmadan tribünden izlemeyi tercih ediyor.

Dedeman Antalya Otel’de konaklayan Bursaspor maç öncesinde lobide bir
araya geldiler. Otel misafirlerinden büyük ilgi gören futbolcular otobüse binmeden önce objektifimize poz verdiler.

Medical Park Antalyaspor’un teknik direktörü
Samet Aybaba ve Bursaspor’un baarılı oyuncusu Tuncay anlı maç öncesinde birbirlerine
sarılıp ans dilediler.
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Sergün Güne Sistemleri Yönetim Kurulu
Bakanı Tamer Uurluel maç saatinden
önce objektifimize giri kapısında takıldı.
Girie yakın güne sistemlerinin ürünlerinin sergilendii tırı ziyaret eden Tamer
Bey, çalıma arkadalarından da bilgi aldı.
Kepez Belediyesi eski Belediye Bakanlarından
Erdal Öner’de Antalyaspor ile Bursaspor arasında
oynanan maçı tribünde izledi.

Spor Toto Süper Lig’in baarılı
isimlerinden Deniz Barı uzun
süredir devam eden sakatlıı
nedeniyle Bursaspor maçında
sahada deil tribünde yer aldı.

Antalya Barosunun baarılı Avukatlarından zzet
Cansız’da objektifimize takılan isimlerden oldu. zzet
Bey maçı protokol tribününde izledi.
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Eskiehirspor Bakanı Mesut Hocan ile Medicalpark Antalyaspor
Bakanı Gültekin Gencer maçı yan yana izledi.

3K Grup Hotels Yönetim Kurulu Bakanı Fikret Karaka, maç öncesinde maçı izlemek için Antalya’dan gelen Büyükehir Belediye Bakanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın ile bir müddet sohbet etti.
Ergin Civan, lknur Kepez Fidan ve Orhan
enolu, Medicalpark Antalyaspor’u
desteklemek için Antalya’dan Eskiehir’e
gelenler arasında yer aldı.
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YEN BR LEZZET
BOMBTY
Atatürk Caddesi üzerinde hizmete giren Bombty Fruit - Tea - Coffee, elence
dolu bir açılı töreni düzenledi. Antalya yepyeni bir mekana daha kavutu.
Farklı konsepti orijinal içecekleri ve lezzetli yiyeceklerini Antalyalıların
hizmetine sunan Bombty, Atatürk Caddesi üzerinde hizmete girdi.
Baloncuklu içecekleriyle oldukça büyük beeni toplayan Bombty markası,
aynı zamanda hafif ve kalorisi düük içecekler sunuyor.

D

eğişik meyve çeşitlerinin
yanı sıra birçok farklı
alternatifi de olan Bombty
içecekleri, içecek anlayışına yeni
bir soluk getiriyor. Son
dönemlerin en sevilen
yorumcularından Emre Kaya’nın
açılışını yaptığı Bombty’e Kaya
hayranlarının da yoğun ilgisi
vardı. Açılış kurdelesini
işletmenin sahibi Fahrettin Aslan
ile kesen Kaya, açılış töreninin
ardından hayranlarına imza
dağıttı. Hayranlarına bol bol imza
dağıtıp fotoğraf çektiren Kaya,
Bombty içeceklerinin de tadına
baktı. Çok beğendiği içeceklerin
farklı çeşitlerinden deneyen
başarılı sanatçı, Antalya’ya her
geldiğinde uğrayacağı bir nokta
olduğunu söyledi.
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Mehmet Ali Kınay, Samet Koç

Emre Kaya

Fahrettin Aslan
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H.O.G ANTALYA
ÜYELERNN
ÇEME ÇIKARMASI
zmir H.O.G'un davetlisi olan Antalya H.O.G üyeleri zmir'in
Çeme ilçesinde bir araya geldi.

G

Murat Sülün
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eçtiğimiz ay Antalya'da
kurulan ve başkanlığını
Talip Küner’in yaptığı
H.O.G Antalya üyeleri aileleriyle
birlikte Çeşme’ye çıkarma
yaptılar. İstanbul, Ankara, İzmir
ve Antalya'dan yola çıkan H.O.G
üyeleri Çeşme’de bir araya
gelerek hem tanışma hem de
güzel zaman geçirme fırsatı
buldu. Her yıl düzenlenen ve
Harley Davidson motorları ile
sürüş keyfi yaşayarak bir arada
olmanın tadını çıkaran H.O.G
üyeleri yeni rotalarını zaman
içerisinde belirleyecekler.

Hüseyin Acarlıolu
Yılmaz Sıanık
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Dora-Vural-Ceren çli

DORA’YA
SÜRPRZ
KUTLAMA
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brahim-Azize Civili, DoraVural-Ceren çli, Semiha Civili

Vural çli ve Ceren çli,
kızları Dora’nın 1’inci
ya gününü verdikleri
bir davetle kutladı. Nar
Bistro’da
gerçekletirilen doum
günün partisine, çli
ailesinin üyeleri ve
yakın arkadaları
katıldı.

İ

çli Ailesi, kızları Dora’nın ilk yaşını Nar
Bistro’daki doğum günü partisiyle kutladı.
Yaklaşık yüz davetlinin katıldığı doğum günü
partisinde, İçli çiftinin aileleri ve dostları, küçük
Dora’yı yalnız bırakmadı. Tam bir şenlik havasında
geçen partide, güzelliğiyle herkesin ilgi odağı olan
Dora, neşeli tavırlarıyla partiyi daha da renkli bir
hale getirdi. Nar Bistro’nun kır bahçesinde
düzenlenen doğum gününde her yer Dora’nın
fotoğrafları ve süslerle renklendi. Konukların yavaş
yavaş parti alanına gelmesiyle başlayan partide İçli
çifti, misafirleri tek tek kapıda karşıladı. Dora’yla ve
gelen misafirlerle her anı fotoğraflayan anne ve
baba, konukların tamamen parti alanına gelmesiyle,
Dora’nın yaş günü pastasını kesti. Hediyelerin
verilmesiyle devam eden doğum günü partisinde İçli
çifti ve misafirleri, güzel ve unutulmaz bir gün
geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Bahar Babagil,
Berker Yörükolu

Ayegül Aya

Zeynep Özge
Kaçmaz

Esra-Serhat-Paa
Sipahiolu

Nuray-Erhan Ege

Burak-Defne - Lina çli

Hale Avar,
Seda Emek
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ÖMER 5 YAINDA
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Esra Öner ve Cemal Öner çifti, oulları
Ömer’in 5’inci ya gününü verdikleri yemekli
davetle kutladı. Parti Adası’nda
gerçekletirilen kutlamaya Öner ailesinin
yakın çevresi katıldı.

Ö

NER Ailesi, oğulları Ömer’in 5’inci
yaş gününü Parti Adası’nda yakın
çevresine verdikleri yemekle
kutladı. Aile üyelerini ve arkadaşları bir
araya getiren kutlamada Ömer,
konukların tam anlamıyla ilgi odağı oldu.
Sıcak bir ortamda geçen yemekte, Ömer
ve arkadaşları da mekanın alt katında
bulunan oyun parkında doyasıya eğlendi.

“İyi ki doğdun Ömer” yazılarıyla ve
balonlarla süslenen mekanda bolca
fotoğraf çektiren aile üyeleri ve diğer
konuklar, yemeğin ardından pasta
kesmeyi de ihmal etmedi. Hediyelerin
verilmesiyle süren eğlence, hoş
sohbetlerle devam etti. Birlikte güzel bir
gün geçiren aile üyeleri ve arkadaşları
Ömer’i doğum gününde yalnız
bırakmayarak unutulmaz bir gün geçirdi.
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CEYLAN’IN 1’NC
YA MUTLULUU
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Antalya’nın tanınmı i adamlarından
Okan Akta’ın kızı minik Ceylan, 1
yaına bastı. Akta ailesini bu mutlu
günlerinde dostları ve yakın çevresi
yalnız bırakmadı.

İ

ş adamı Okan Aktaş ile eşi
Ceren Aktaş’ın küçük
kızları Ceylan 1’inci doğum
gününü kutladı. Aktaş ailesinin
dostlarının yalnız bırakmadığı
kutlama Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan Rayen
Bistro’da gerçekleşti. Mekanın
her yerine Ceylan ile ilgili
süslemelerin yapıldığı kutlama
alanında, çocukların eğlenmesi

için çeşitli aktiviteler
düzenlendi. Antalya’nın seçkin
ailelerinin katıldığı doğum
gününde pastanın mumlarına
Aktaş ailesinin fertleri hep
birlikte üfledi. Günün bütün
ilgisini üzerine çeken doğum
günü sahibi minik Ceylan, tüm
konuklar tarafından kucaktan
düşürülmedi.
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“HASTALARIMLA
HER ZAMAN DOST
OLMUUMDUR”
Kadın Hastalıkları ve Doum Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malkoç bu ayki
“Yaama Dair” bölümünün konuu oldu. Yeni kliniine taınan Sibel
Malkoç bir çok konuda sorularımızı yanıtladı.
1968 yılında Trabzon’da doğan Sibel
Malkoç, ilköğretimini Trabzon, orta
öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra
1997 yılında Antalya’ya yerleşmiştir.
Yaklaşık 8 yıl kadar Antalya Devlet
Hastanesi’nde çalışırken Yüzüncü Yıl’da eş
zamanlı muayenehane işleten Malkoç, 2004
yılında kurucu ortağı olarak Jinefem’i açtı.
Yaklaşık 10 yıl boyunca Jinefem’i iki ayrı
yerde belli bir seviyeye getiren Dr. Malkoç,
şuanda kendi kliniğinde hizmet
vermektedir.
Neden Antalya? Antalya’dan
kopamamanızın ve burayı sizi bağlayan
neler oldu?
Antalya’ya eşim üniversitede kariyer
yaptığı için yerleştim. Yıllar içinde
Antalya’ya çok alıştım ve oğlum dünyaya
geldi. Antalya ile karşılıklı çok
paylaşımlarımız oldu. 17 yıl içinde birçok
hastam ve birçok dostum oldu. Artık
kendimi yarı Antalyalı görüyorum.
Çok uzun zamandır Antalya’da hizmet
veriyorsunuz. Açılan ilk kliniklerden
birisiniz? O dönemlerde zorluklar
yaşadınız mı?
O dönem hem çok zor, hem çok keyifli
geçti. O dönemde karşımızda büyük
hastaneler vardı. Biz sadece kadın doğum
ile ilgilenen bir tıp merkezi idik.
Zorluklarla karşılaştık ama hiç yılmadık ve
sonunda da marka olmayı başardık. Çünkü
kadınlarımızın çoğu özel hizmet almak
istiyor. Özel hizmet almak istedikleri için
de hastane ortamından ziyade böyle daha
kompakt, daha küçük bir yere gelip,
hizmet almak onları mutlu ediyor. O
dönemde, biz bu açığı kapattığımız için
insanlar bize güvendi ve geldi.
Sibel Malkoç ismini insanlara nasıl
sevdirdiniz?
Bu güven duygusunu bu şehre vermek
benim için çok büyük bir onur ve gururdur.
Ayrıca doğurttuğum çok sayıda çocuğum
var. 16 yıl önce doğurttuğum çocuklar
içinde üniversiteye gitmeye başlayanlar,
liseyi bitirenler var. Bu bana çok gurur ve
keyif veriyor. Bu gururla ve güvenle de
Jinefem’den sonra yeniden kendime ait,
sadece Sibel Malkoç’a ait bir marka
yapmak istedim ve SM Klinik doğdu.
Sibel Malkoç yeni kliniğinde neler
yapar, ne gibi hizmetler verir?
Bunlardan biraz bahsedelim.

Sağ olsunlar hastalarım beni bu süreçte hiç
yalnız bırakmadı. 20 Eylül’de web
sayfamızı açtık, 21 Eylül’de Facebook
hesabımızı açtık ve hastalar arasında
inanılmaz bir paylaşım oldu. Bu benim için
çok gurur verici bir şeydi. Ben neler
yapacağım? SM Klinik’te benim için daha
özel olduklarını hastalarıma
hissettireceğim. Daha önce çalıştığım
merkezde çoğu zaman zamanla yarışırken,
SM Klinik’te daha geniş zamanlarda onlara
yardımcı olmaya çalışacağım. Bana
duydukları güveni hak etmek istiyorum.
Ayrıca burada tüm laboratuar hizmetlerini
veriyoruz. Bunları yaparken hastayı
herhangi bir tetkik için hiçbir yere
yollamıyoruz. Memorial Hastanesi ve
Tosun laboratuvarı ile iş birliği
içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da bu konu
da tam destek verdi. 2 tane porter tamamen
bize hizmet ediyor. Tüm tetkikleri 2 saatte
bir gelen porterlerle gönderiyoruz. Aynı
gün akşam ya da ertesi gün bize sonuçlar
mail olarak atılıyor. Böylece zaman
kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Memorial
Hastanesi üzerinden tüm özel sigortalarla
çalışıyoruz. Onun dışında ameliyatlarımı,
doğumlarımı, sezaryenlerimi yine
Memorial ve Anadolu Hastaneleri’nde özel
sigorta anlaşmalarımla aynı şekilde
yapmaya devam edeceğim.

Ofisinize kinikten çok uzak bir
dekorasyon hakim. Bu çizimler kendi
çalışmanız mı?
İnsanlar özellikle jinekologa gelirken çok
gergin geliyorlar. Beni tanımalarına
rağmen yıllardır hala çok gergin gelen
hastalarım var. Onları biraz daha o
gerginlikten uzaklaştırmak daha
evlerindeymiş gibi hissetmelerini istedim.
Buranın dekorasyonunda özellikle alt
kattaki daha erkeksi doku tamamen
mimarıma aittir. Üst kat da tamamen kendi
zevkime göre dekore ettim.
Peki dekorasyona olan ilginiz nerden
geliyor?
Çok keyif alıyorum. Dekorasyonla ilgili
geniş bir arşivim var.
Doktor olmasaydınız iç mimar
olurdunuz herhalde?
Evet, zevkle…
Genellikle hangi tarzlar hoşunuza
gidiyor var mı böyle dekorasyon ile
ilgili tarzınız?
Ben biraz provence seviyorum. Biraz daha
romantik, biraz daha eskiyle yeniyi
karıştırmayı seviyorum. Çok modern
hatlardan çok hoşlanmıyorum.
Terasa baktığınızda eski evler, eski
tarzlara bir özlem olduğu dikkatimizi
çekiyor…
Çok yoğun çalışıyorum, hep şehir hayatının
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içindeyim. Bu nedenle terasımı dekora
ederken biraz özen gösterdim. Burada
oturulduğunda şehrin kalabalık lığından
uzaklaştığımı hissediyorum, dinleniyorum,
huzur buluyorum.
Peki var mı böyle bir hayaliniz dağ evi
gibi ya da köy evi gibi bir yer yapmak?
Daha erken onun için, bir 10 sene sonra
kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Deniz
kenarında çok sakin bir yerde
yaşayacağım. Ben deniz görmeden
yaşayamam.
Hastalarınızla ilişkiniz hasta – doktor
değil, dost arkadaş gibi olduğunu
söylediniz. Bunun için neler
yapıyorsunuz?
Bir kere güven vermek çok önemli. Eğer
kendinizden eminseniz, o güveni o zaman
karşıya veriyorsunuz. Benim asıl bundan
sonra asıl hedefim jinekolojik estetik ile
ilgilenmek. Bu konuda özel bir yere
gelmek istiyorum. Yine tüm hastalarımın
takibini yapacağım ama Jinekolojik
Estetik’le yakından ilgileneceğim.
Jinekolojik estetik nedir?
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Son dönemde çok trend olan bir uygulama.
Modadan ziyade olması gereken bir şey.
Türkiye gibi Müslüman bir ülkede çok ön
plana çıkarılan bir şey değil. Çünkü
insanlar için bir tabu ama artık iletişim
çağındayız ve insanlar gizli saklı bunları
sormaya başladılar. Son bir iki yıldır
kafamda vardı. Normal doğum yapan ya da
yaşı ilerleyen bir kadının nasıl bütün
vücudunda sarkma oluyorsa, vajinada ve
genital bölgede de sarkmalar ve ensemeler
oluyor. Artık insanlarımız kendine çok
fazla bakıyor. Dolayısıyla bu hem kendi
özgüvenini kazanmak hem de cinsel
anlamda daha keyifli bir hayat yaşamak
için, vajinada yapılan estetik
operasyonlardır. Bunların ön plana çıktığı
bir klinik haline gelmek istiyorum. Onun
dışında insanlar, eskiden orgazmı
söylemekten çekinirdi. Fakat şimdi birçok
Türk kadını bu duyguyu yaşayamadığını
ve yaşamak istediğini söylüyor. Bu grup
hastaya büyük merkezlerde hizmet vermek
zordur. Çünkü bu tarz hastalar, bunun
daha mahrem olduğunu, bu konuda daha

özel yerlere başvurmak istediklerini
belirtiyorlar. Jinekolojik estetik
uygulamalarda bir çok yöntem var,
gerekirse dolgu enjeksiyonları, botokslar
çok basit yöntemlerle yapılabiliyor. Son iki
yılda yurt dışında ve yurt içinde bunların
eğitimini tamamladım. Bundan sonrada
vajina ve genital bölge estetiğini ön plana
çıkararak özellikle bu alanda hizmet
vermek istiyorum. Onun için daha butik,
daha küçük, daha mahrem bir yer tercih
ettim.
Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine
katılıyor musunuz?
10 – 13 Ekim tarihlerinde Atina da
olacağım. Rahim ağzı kanseri aşısı için bir
toplantıya katılacağım. Bu konu çok
önemli… Rahim ağzı kanser aşısı artık
tartışmasız bir hale geldi. 9-26 yaş
grubundaki bütün genç bayanların
mutlaka yaptırması gerekiyor. Çünkü
HPV’den korunmanın tek yolu aşıdır.
Kendinize ait zaman dilimlerinde neler
yapıyorsunuz?
Bu ara boş zamanım neredeyse yok.
Buranın hazırlığı ve buraya taşınma
süreciyle yaklaşık 3 aydır uğraşıyorum.
Onun dışında 14 yaşında bir oğlum var ve
benim için çok önemli. Ona vakit ayırmak
için büyük çaba sarf ediyorum. Seyahat
etmeyi çok seviyorum, bilimsel
toplantılardan dolayı sıkça seyehat
ediyorum. Yüzmeyi çok seviyorum her gün
yüzebilirim yaz - kış. Kitap okuyorum,
ayrıca haftada 2 gün plates yapıyorum, o
benim için vazgeçilmez.
Önümüzdeki süreçte yeni projeler var
mı?
Tüm enerjimi şuan jinekolojik estetik
üzerine harcıyorum. Bunun tanıtımlarını
yapacağım. Vajina çok arsız bir dokudur,
olmadı diye bir şey yoktur. Uygun
tekniklerle vajina ve dış genital bölge
yenilenebilir.
Neler önerirsiniz bayanlara?
Seksüel aktif her kadın yılda bir kez rutin
muayene olmalıdır. Bu muayenede mutlak
Pop-smear test alınmalı ve rutin meme
muayenesi olmalıdır. 40 yaş altı
bayanlarda, risk faktörü yoksa yılda bir
meme ultrosonografini yeterlidir. 40 yaş
üstü bayanlar 2 yılda bir memografi ve
yılda bir ultrason ile takip edilmelidir. 9-26
yaş arası tüm genç bayanlar rahim ağzı
aşısı olmalıdır.
Gebeler için ne söylersiniz?
Gebelik yaşı eskisi gibi 20’li yaşlarda değil
artık. Kariyerini düşünen anne
adaylarımızın gebelik yaşları 30’lu yaşlara
sarkmaya başladı. Ben 17 yıldır
Antalya’dayım, ilk geldiğimde gebelik yaşı
20 28 arasıyken şuan da 30-35 hatta 40’lı
yaşlara kaymış durumda. Bildiğimiz bir
gerçek var ki 35 yaş üstü gebeliklerde
Down Sendromu riski ve kromozom
aniomal riski biraz daha artıyor. Ama hiç
korkulacak bir şey değil bu. Elimizde o
kadar güzel tanı yöntemleri var ki, ikili,
dörtlü tarama testleriyle amniosentez
yapılıyor. Şimdi çıkan yeni yöntemle
peliferik kandan, karından hiç sıvı
almadan anne kanından direk bebeğin
kromozomal analizi yapılıyor. Fetal kanı
anne kanından örnekleme yöntemi
Türkiye de 6 aydır mevcut. Biz kanları
alıyoruz, İstanbul’a yolluyoruz,
İstanbul’dan Almanya ve Amerika’ya
gidiyor. Üzerinde çalışılıyor ve 3 hafta
sonra sonuçlar geri geliyor. Bebek için riski
olmayan bir yöntem olduğu için eminim ki
kısa sürede yaygınlaşacak.
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Kurulu Asistanı Nurhan
3K Grup Hotels Yönetim
n için organize ettii
Dalgın, ei Cüneyt Dalgı
tlamasından bir fotoraf
romantik doum günü ku
sta, arap kadehleri ve
paylatı. Kalp eklinde pa
ambiyans yakalayan
mum ııında romantik bir
ptıı sürpriz bir kutlama
Nurhan Dalgın, eine ya
neytdalgin
gerçekletirdi. @nurhancu
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DÖKMEN’DEN
VELLERE SEMNER
Küçük eyler Anaokulu velileri için düzenlenen “Çocuk, Okul, Dünya”
temalı seminer The Marmara Otel’de gerçekletirildi. Seminer, Küçük
eyler Anaokulu kurucusu Üstün Dökmen tarafından verildi.

Liudmila-Önder-Melisa Kele

Üstün Dökmen

T
Aye Uysal, Salih Korkmazolu

ürkiye genelinde 37 şubesi bulunan ve
Antalya’da bu yıl hizmet vermeye başlayan
Küçük Şeyler Anaokulu, The Marmara Otel’de
bir seminer düzenledi. Okulun kurucusu Üstün
Dökmen tarafından verilen “Çocuk, Okul, Dünya”
temalı seminerde, aynı zamanda velilere okul
hakkında bilgiler de verildi. Antalya’da ilk kez
gerçekleşen seminerin yılda 4 kez verilmesi
planlanıyor.

VELLERDEN LG BÜYÜK
Seminer sonunda velilerle sohbet eden Üstün
Dökmen, Antalya Küçük Şeyler Anaokulu’nun
ortakları Ayşe Uysal, Salih Korkmazoğlu ve kurum
çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 saat
süren ve velilerin büyük bir ilgiyle dinlediği
seminerde Dökmen, kişiliğin biçimlendiği, bireyin
kendisi, yakın çevresi ve dünya hakkında kararlar
verdiği, yaratıcılığın, merakın ve öğrenme hızının en
yüksek olduğu dönem olan çocukluk dönemiyle ilgili
velileri bilgilendirdi.
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Ecehan-Volkan Emir
Semra-Uur Özerdem

Elif-Yılmaz Baykara
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UFUK CÖMERTOLU’NA
GÖRKEML TÖREN

Turizm sektöründe önemli bir yer edinen Cömertolu ailesinin
oulları Ufuk Cömertolu için, Delphin mperial Otel’de görkemli bir
sünnet düünü gerçekletirildi. Çok sayıda i adamı ve siyasetçinin
katıldıı düünde, önce dans gösterisi, ardından da Ebru Günde’in
canlı performansı ile görkemli gece son buldu.
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Alper Cömertolu,
Sebahattin Öztürk, Ufuk
Cömertolu
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Banu-Ufuk Cömertolu

Delphin Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Alper
Cömertolu ve ei Mine Cömertolu’nun
oulları Ufuk Cömertolu, düzenlenen sünnet
düünü ile erkeklie ilk adımı attı . Siyaset ve
i dünyasının tanınmı isimleri ve çok sayıda
seçkin davetlinin katıldıı gecede, Cömertolu
ailesinin mutluluuna ortak oldular.

D

elphin Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk
Cömertoğlu’nun oğlu Alper Cömertoğlu, yeğenleri
Alper ve Yıldırım Cömertoğlu’nun ev sahipliğini
yaptığı gecede şıklık yarışı yaşandı. Tören öncesi
düzenlenen kokteyl ile birlikte misafirlerini karşılayan
Cömertoğlu ailesi, bol bol sohbet etme şansı yakaladı.
Kokteylin ardından salona geçen konuklar, Alper
Cömertoğlu ve oğlu Ufuk’un sürpriz harmandalı oyunu
karşısında baba ve oğlu alkış yağmuruna tuttu.
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Mustafa Köse, Hüseyin Samani

Menderes Türel

Meral-Gökalp Dinçmen

Mehmet Küçüközkan
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Sabit-Göknur stif
Nurhan-Nafiz Tanır

Melis-Mevlüt Karlık, Emre-Özleyi Önen
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Safiye-Sururi Çorabatır

Azime-dil-Ahmet Doaner

rfan Erdoan

Nevin-Cem Uzan

143

Tuce-Hasan Ali-Emine-Hüseyin Onay

Tuce-Yavuz
Kahraman
Mehmet Aygün, Tolga Cömertolu

Can-Zeynep Alisva

Duygu-Serkan Bahar

Ramazan Ta
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Sema-Kazım, Yıldız Özer

Yeim-Erkan Yılmaz

Ahmet Turan Aydın
Elif Meydanlı
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Özle-Sezgin Özer
Hale-Emre-Yaman-Zeynep Ada Denizer
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Efe Ünver, Emre Aysan, Egemen Cömertolu, Atahan
Altuni, Yılmaz Oruçolu, Ahmet Gökhan

Erhan-Selda Tunç

Huriye-Melih Beken

Esra-Cemal Öner

Eylem-Hikmet Ayvacı
Guna-Ethem Okudur

Feride-Cihan-Mahir Koragüllü,
Neslihan-Mehmet plikçiolu
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“KZLER”E

MUHTEEM SÜNNET

150

Berna Peker’in oulları
Kerim Can ve Ahmet Mert
Ozan, erkeklie ilk
adımlarını Ramada
Otel’de gerçekletirilen
muhteem sünnet
düünüyle attı. Çok sayıda
davetlinin katıldıı sünnet
düününde ikizler
misafirlerin ilgi odaı oldu.

Cengiz-Tansu Sevin

P

eker ailesinin ikizleri Kerim Can ve
Ahmet Mert Ozan’ın sünnet düğünü
aileyi ve dostları bir araya getirdi.
Ramada Otel’de gerçekleşen ve tam bir şölen
havasında geçen sünnet düğününe yaklaşık
250 davetli katıldı. Çizgi film kostümleriyle
giyen müzik ekibinin konukları kapıda
karşıladığı gecede, aile üyeleri de gelen
misafirlerle yakından ilgilendi. Yemekle
başlayan gecede sünnet olan Kerim Can ve
Ahmet Mert Ozan, sünnet kostümleriyle düğün
alanına girdi. Anneleri Berna Peker ile alana
gelen ikizler, büyük bir alkış tufanıyla
karşılanırken erkekliğe ilk adımın vermiş
olduğu gururla etrafa gülücükler saçtı.
Ardından piste çıkarak aile büyükleriyle
harmandalı oynayan minikler, alanı büyüklere
bırakarak kendi oyunlarına daldı
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Gonca Yıldız, Burç Ozan
lkay-Yasemin-Uur Birkay
Nadire-Hasan Akıncıolu

Hakan-Sema Peker
pek-Emre-Alp-Benk Tülümer
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Süheyl Peker, Merve Çitçiler

Ebru Güngeçiren

Servet-Pınar-Anıl Taner

Pınar Özel

Tümay Selçuk

Zeynep Peker, Özlem Özel
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‘HOME COMNG
DAY’ PARTSNDE
ANILAR TAZELEND
Antalya Koleji Mezunlar Dernei (AKMED) tarafından düzenlenen geleneksel
‘Home Coming Day’ de mezunlar bir araya gelerek anılarını tazelediler.

P

artide mezunlar ile okulun
kuruluşundan bu yana
emeği geçen öğretmenler,
Partytruck Organizasyonun
müzikleri eşliğinde keyifli saatler
geçirdiler. Antalya Koleji Beden
Eğitimi Bölümünün düzenlediği
eğlenceli sportif yarışlardan
fasulye torbası atma, basketbol,
penaltı yarışı ve kaşıkla pinpon
topu taşıma etkinliklerine de
katılan mezunlar, kıyasıya
yarıştılar. Yarımada birinci olanlar
madalya ile ödüllendirildi.
Antalya Koleji fotobloğunda
dönem arkadaşları ile anı
fotoğrafları da çektiren mezunlar,
derneğin kupa, t-shirt ve
yüzüklerinden hatıra amaçlı
almayı da ihmal etmediler.
Mezunlar Derneği Yönerim
Kurulu Başkanı Aykut Ege,
gecede yaptığı konuşmada
gerçekleştirdikleri bu tür
aktivitelerle mezun arkadaşlarını
ve öğretmenlerini bir araya
getirmenin mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.
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BÜYÜK AKTA
MUTLU SON
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Fransız Laurent Ferron ile Fato Kalkan, Calista Luxury Resort’ta düzenlenen muhteem bir düünle dünya
evine girdi. Renkli görüntülere sahne
olan düüne yaklaık 150 kii katıldı.

İ

nşaat tasarım ve uygulama
firması sahibi Laurent Ferron
ile Mineks International
Antalya Direktörü Fatoş Kalkan,
dünya evine girdi. 150 kişinin
katıldığı ve Calista Luxury
Resort’un VIP İskelesinde
gerçekleştirilen düğün renkli
görüntülere sahne oldu. Klasik
müzik dinletisiyle başlayan
düğün daha sonra fasıl ekibinin
çaldığı şarkılarla devam etti.
Konfetiler eşliğinde kıyılan nikah
merasimi davetliler tarafından
alkış sağanağına tutuldu. Modacı

Canker tarafından hazırlanan ve
yapımı 2 ay süren gelinlik
davetlilerin gözlerini kamaştırdı.
Kumaşlarının özel olarak
Lübnan’dan geldiği gelinliğin
üzerinde 9 kilogram kristal taş
kullanıldı. Davetlilerle gece
boyunca yakından ilgilenen
Ferron çifti, gecenin sonunda
balayı için gidecekleri Mykonos
Adası’na doğru yola çıktı.
Yaklaşık 15 günlük bir tatil
planlayan çiçeği burnunda çift,
tatilin tadını doyasıya çıkaracak.
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Yaız Danı, ElifAli Korkmaz

Ali Kızılda,
Volkan-Seda
Tolunay

Aysel Pikin

Canay-Zafer Kaya
Ayın-HakanGizem Duran
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Nesrin-Osman Sapmaz
Neriman Özkaya,
Nuran Kalkantunç,
Demet Kurnaz
Pırıl Us

Özlem-Ertan Acar

Alper-Ekatarina
Ate, Damaris Gines
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163

BR ÖMRE
YELKEN AÇTILAR
164

Osman-Simten Telli, Ahmet Kitin

Doru Yol Partisi eski l Bakanı
Ahmet Kitin’in kızı Gülah Kitin
ile Gökhan Telli, dünya evine
girdi. Su Hotel’de gerçekletirilen
düüne çok sayıda misafir katıldı.

D

ış İlişkiler Uzmanı
Gülşah Kiştin ile
Finans Uzmanı Gökhan
Telli, Su Hotel’de düzenlenen
törenle dünya evine girdi. Kır
üzerinde düzenlenen kokteyl
ile başlayan törene çok sayıda
misafir katıldı. Alkışlar
arasında bahçede kurulan
platforma gelen Gökhan Telli
ve Gülşah Kiştin, heyecanlı
görüntüleriyle dikkat çekti.
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Akaydın’ın
kıydığı nikahın şahitliklerini
de AK Parti Dış İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı ve Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu,

CHP Antalya Milletvekili
Gürkut Acar ve AK Parti
Antalya İl Başkanı Mustafa
Köse yaptı. Nikah töreninin
gerçekleştirilmesinin ardından
canlı müzik eşliğinde geç
saatlere kadar eğlenceli bir
şekilde devam eden düğünde
çiçeği burnunda çift, tüm
konuklarla yakından
ilgilenerek tebrikleri kabul
etti. Gökhan ve Gülşah Telli
çifti, mutluluklarının gelen
konuklarla paylaşarak törenin
tadını doyasıya çıkardı. Telli
çifti, düğünün bitmesinin
ardından sürpriz balayı tatili
için yol açıktı.

165

Osman-Simten Telli
Müge Tunaboylu

Mehmet-Zeynep Yıldız

Mustafa Köse, Mevlüt Çavuolu, Mustafa
Akaydın, Gürkut Acar
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Yiit-Çidem Bileydi

Semra Ünsal, Çidem
Bileydi, Demet Peker

Tolga-Aycan Köktürk

Zuhal-Gökhan Timuçin
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LSE AKINDA
MUTLU SON
168

Antalya Gazeteciler
Cemiyeti’nin eski
bakanlarından Erdoan
Kahya’nın kızı Gözde
Kahya, Bankacı Harun Erbey
ile ık bir düünle dünya
evine girdi.

Ç

iftin düğününe çok sayıda davetli
katılırken, siyaset dünyasının önemli
isimleri de düğünde yer aldı.
Antalya’nın duayen gazetecilerinden ve
Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından
Erdoğan Kahya’nın Bankacı kızı Gözde Kahya,
meslektaşı Harun Erbey ile Wow Kremlin
Palace’de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğüne
çok sayıda davetli katılırken konuklar
şıklıklarıyla göz doldurdu. Otel’in iskelesinde
gerçekleşen kokteylle başlayan düğüne, CHP
Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Antalya
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan
Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Akaydın, Konyaaltı Belediye Başkanı
Muhittin Böcek ve CHP Antalya İl Başkanı
Devrim Kök gibi önemli isimler yer aldı.
Lise yıllarında başlayan ve 13 yıldır devam eden
aşkta evliliğe ilk adım Kasım ayında gerçekleşen
nişanla atılmıştı. Kahya ve Erbey ailelerinin
üyeleri ve dostlarının alkışları arasında nikah
alanına gelen gelin ile damat, Muratpaşa Belediye
Başkanı Süleyman Evcilmen’in kıydığı nikahla
bir ömür mutluluğa “Evet” dedi. İskelede kıyılan
nikahın ardından düğün alanına geçen konuklar,
çiftin mutluluğuna gece boyunca eğlenerek ortak
oldu. Çiçeği burnunda evliler, balayı için Yunan
Adaları’nı tercih etti.

Perihan-Erdoan Kahya
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Zehra-Gürkut Acar
Muhittin Böcek

Mustafa Akaydın

Armaan Can, Dilat Yalçın

Süleyman Evcilmen,
Devrim Kök
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Cihan-ule ahan

Aslıhan Ömerci
adi Bezmez, Gülah Yalçın

Doan-Sıdıka ahin

Kerem-Pınar Yertutan

Haluk Can, Onur Çiçekda
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SNEMADAN
NKAHA
MUTLULUK

Olcay-Geylani Nazlı,
Sumru-Hasan Elal

Avukat Çala Elal ile
 Güvenlii Uzmanı
Çada Nazlı
geçtiimiz günlerde
Lara Otel’de
düzenlenen düün
töreniyle hayatlarını
birletirdiler.

İ

Selçuk-Ruksan Elal, Damle-Fırat
Akkaya, Fırat Sever
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ş Güvenliği Uzmanı Çağdaş Nazlı ve
Avukat Çağla Elal düzenlenen
organizasyonla sürdürdükleri
beraberliği evlilikle taçlandırdılar. Avukat
Başak ve Furkan Tandoğan çifti
sayesinde sinemada tanışan ve
birlikteliklerini devam ettiren Çağdaş ile
Nazlı çifti bir ömür boyu mutluluğa
yelken açtı. Bir akşam yemeğinde gelen
evlilik teklifiyle hayatlarını birleştirme
kararı alan çift balayı tatilini Kaş’tan yana
kullandı.

Gökçe Su Ulukut, Cansu
Öcal, Pınar Semerkant Ünal

Banu-Muhtar Kızıltan

Gizem Bezgin

Çoku Çelik, Aycan Koç,
Caner-Pınar Ate

Erdem Yılmaz,
Lolta Mam

173

Selma-Gizem brahimolu, erife Özhasaki

pek brahimolu

rem Arıkan, Melek Nur Atılgan, Elçin Elmas
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Gizem brahimolu

Kayseri Büyükehir
Belediye Bakanı
Mehmet Özhaseki’nin
yeeni Kemal Özhaseki,
müstakbel ei Gizem
brahimolu için bir
kına gecesi düzenledi.

K

ayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’nin yeğeni ve
Hasekioğlu Tekstil’in sahibi Kemal
Özhaseki ile hukukçu Gizem İbrahimoğlu,
Club Hotel Falcon’da kına gecesini kutladı. İşi
gereği İstanbul’da yaşayan Gizem
İbrahimoğlu ve Kayserili olan Kemal
Özhaseki’nin şehir dışından da çok sayıda
misafirinin katıldığı gece, renkli görüntülere
sahne oldu. Fasıl müziği ile başlayan ve oyun
havalarıyla devam eden eğlence dolu kutlama
geç saatlere kadar devam etti. Geleneksel
kıyafetlerini giydikten sonra kına merasimine
geçilen gecede duygu dolu anlar yaşandı. 21
Eylül’de Kayseri’de gerçekleşecek düğünden
önce küçük bir prova yapan çift, heyecanlı
görüntüleriyle de oldukça dikkat çekti.

Tuba Zeyrek, Sehra Alakavuk, Gizem
brahimolu, Yamur Sırt
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Galeri Kristal adını altın
harflerle yazdırıyor

TAL

RİS
GALERİ K

ŞIK

Kristal Zücaciye
1955 yılında Turan Kilit tarafından
ak faaliyetlerine
olar
i
Toptan ve Perakende Ev gereçler
an içerisinde otel
balayan Kilit irketler Grubu, zam
k adını altın
ekipmanları sektöründe uzmanlaara
ntajını
ava
e
Bölg
rdı.
harflerle yazdırmayı baa
plinli çalıma
disi
ve
arı
kullanarak, ön görülü bakı açıl
la
adıy üçte biri
prensipleriyle bugün Galeri Kristal
binden fazla ürün
sürekli aktif satıta olmak üzere 50
ve tedarikçi firmaları
çeidiyle, sektörün yenilikçi, öncü
sırasına yükseldi.
arasından sıyrılarak sektörünün ilk
takımları, çatal kaık
Cam malzemeler, porselen yemek
eleri, açık büfe
bıçak takımları, restaurant malzem
fak set üstü
malzemeleri, bar malzemeleri, mut
e sunan firma,
erin
teril
malzemeleri gibi ürünleri mü
turizm
de
le
bünyesinde bulundurduu 10 otel
sektörüne büyük katkı salıyor.

Antalya Koleji
örencilerinden Milli Eitim
Müdürü ziyareti

bir grup örenci,
Antalya Koleji lkokul 4. sınıflardan
al Aktiviteler
lkokul Müdürü Gülen Eker ve Sosy
rehberliinde, 2013–
Sorumlusu Pedagog ükriye Tınay
k amacıyla Antalya l
2014 eitim-öretim yılını kutlama
ay’ı ziyaret etti.
Milli Eitim Müdürü Osman Nuri Gül
ekleen ziyarette
lköretim Haftası kapsamında gerç
al alanlarda birçok
Antalya Koleji’nin akademik ve sosy
i Eitim Müdürü
baarıya imza attıını söyleyen l Mill
er Eitimine” verilen
Osman Nuri Gülay, Kolej’de “Deerl
a örencilerin
öneme de deindi. Ziyaret sırasınd
4. sınıf örencilerine
sorularını yanıtlayan Müdür Gülay,
r arkadalarına örnek
deerlerine sahip çıkmaları ve die
ndu. Osman Nuri
olmaları konusunda öütlerde bulu
ere teekkür etti.
Gülay, ziyaretlerinden dolayı örencil

ANTALYA KOLEJ

İ

EĞİTİM

ayın”
“Alzheimer’li hastayı asla cezalandıllarırm
artık geçersiz

enler

ranı ve iletiimin normal kura
Alzheimer hastalıı ilerledikçe, dav
l uslamiiklikleri meydana gelir ve mantıksa
olur. Alzheimer'lı hastada kiilik de
baa çıkıl deiiklikleri bakım verenler için
lama yetilerini kaybederler. Davranı
Özel
duygusal olarak da çok yıpratıcıdır.
ması en zor belirtiler olabilir, ayrıca
eimer hasoloji Uzmanı Dr. Melih Vural, Alzh
Medline Antalya Hastanesi’nden Nör
ları neyin
i gerekenler hakkında, “Belirli davranı
talarının bakımında dikkat edilmes
indirmeye
bunlardan kaçınmaya veya en aza
tetiklediini anlamaya çalıın, sonra
ı asla ceranı
utanç verici olursa olsun hiçbir dav
çalıın. Ne kadar saldırganca veya
eyan gibi
vermeyin. Öfke, saldırganlık veya hez
zalandırmayın veya öfkeli tepkiler
Alzheimer
göstermeye çalıın. Halüsinasyonlar
durumlarda hastaya mantıklı olanı
er’lı hasta
r. Bu konuda anlayılı olun. Alzheim
hastalıında en sık görülen bulgudu
tup bakalaa çöpe atabilir, sonra da bunu unu
kendisine ait eyaları saklayabilir vey
belgeyi
adresi ve telefon numarası içeren bir
rını bunları çalmakla suçlayabilir. Ev
. Böylece
e gibi hastanın boynuna asabilirsiniz
hastanın cebine koyabilir ya da koly
sı kolaylaacaktır” dedi.
hastanın kaybolması halinde bulunma
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ÖZEL ME

K

SAĞLI

BOMBTY

LEZZET

Hem lezzetli
hem de elenceli
Dünyada 2000’den fazla satı
noktalarıyla kendini kanıtlamı yen
i
bir kafe konsepti olarak BombTy,
Antalyalılara çok farklı ve elenceli
bir lezzet sunuyor. BombTy, her
yatan birey için tasarladıı Türk
damak zevkine uygun lezzetli,
elenceli ve yenilikçi ürünleriyle
takip edilen güçlü markalar arasında
yer almak için yola çıktı. Türkiye’de
hedeflenen dı pazarlarda BombTy
bir Türk markası olarak en büyük 10
kafe konsept firması arasında yer
alıyor. Bu esiz lezzetleri denemeden
karar vermeyin.

Sudan gelen
salıa kendinizi
bırakın
Miracle Spa Center ile bedensel ve
ruhsal rahatlıa ulamanın
güzelliini kefedin. Sauna, Haman,
Hidroterapi, Kese ve Köpüklü
Masaj, Tai Masajı, Afüzyon Du
Masajı, Klasik Masaj, Ayak Refleks
Masajı, Sıcak Ta Terapisi, Lenf
Drenaj Masajı, Cilt Bakımı, Göz
Çevresi Bakımı ve size özel
hazırlayabileceimiz seanslarla
teninizi ve ruhunuzu buhar, su,
yosun, koku ve yaların sihrine
bırakın. Ayrıca donanımlı Fitness
Center’da formunuzu koruyun.

MIRACLE SPA

BAKIM
Yenilenen bir
imaj için Mey
Kuaför

MEY KUAFÖR

TREND

2002 yılında Mehmet, Erhan ve
Yılmaz tarafından oluturulan bir
marka olan Mey Kuaför, kısa sürede
eitimli, deneyimli ve güçlü bir ekip
kurarak dikkatlerini üzerine
çekmeyi baardı. letme ve teknik
anlamda almı oldukları eitimlerle
salonun vizyonunu bir üst noktaya
taımaya ve kendisini sürekli
yenilemeye devam eden Mey
Kuaför, trendi yakalayan saç kesimi
ve boya renkleriyle sizin de
imajınıza imaj katabilir.
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LEZZETN VE
KALTENN
BULUTUU NOKTA
Tavacı Recep Usta’nın mehur lezzetleri Antalya’nın vazgeçilmezleri
arasında yer almaya devam ediyor. Zengin menüsüyle kendine özgü
lezzetleri bünyesinde bulunduran mekan, kaliteli ve farklı servisiyle de
Antalya’da fark yaratıyor. Sonbaharın yaandıı bu günlerde serin
rüzgarla birlikte ho sohbetlerin yaandıı mekan, kapalı alanıyla da yine
en çok tercih edilen restoranlardan biri olacak gibi görünüyor.

Yeni yaşına dostlarıyla girdi

Y

akın arkadaşlar Erkan Eltut, Anıl İşletici ve Ümit Alça, eşleriyle birlikte Tavacı Recep Usta’da bir araya geldi. Anıl İşletici’nin
38’inci yaş günü dolayısıyla bir araya gelen dostlar, önce yemek yedi, ardından da doğum günü pastasını kesti. Birlikte güzel bir
akşam geçiren aile dostlar, güzel bir sonbahar akşamının da keyfini çıkardı.
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Baş başa
akşam yemeği

T

urizmci Aydın Kırış, eşi Canan Kırış ile baş
başa güzel bir akşam yemeği yedi. Eski
Lara Yolu üzerinde bulunan Tavacı Recep
Usta’da yemek yiyen Kırış çifti, kaliteli hizmet ve
lezzetli menülere hayran kaldı. Leziz yemeklere
sohbet ederek eşlik eden çift, yoğun çalışma
temposundan uzak stressiz bir akşam geçirdi.
Geç saatlere kadar mekanda kalan çift, yemekten
sonra Eski Lara Yolu üzerinde kısa bir yürüyüş
yaparak akşamı sonlandırdı.

Keyifli bir gece geçirdiler

V

eteriner Hekim Çağdaş Tekman eşi Güzide Tekman ve küçük kızları
Ece ve Ayça Yenihan ile eski Lara Yolu üzerindeki Tavacı Recep Usta’da
akşam yemeği yedi. Havanın kararmasıyla mekana gelen Tekman ailesi
ve Ayça Yenihan, lezzetli yemekler eşliğinde uzun uzun sohbet ederek güzel
bir akşam geçirdi. Yemeğin ardından restorandan ayrılan aile, birlikte keyifli
bir akşam geçirmiş olmanın mutluluğuyla geceyi noktaladı.

Yatçıların
sohbetli
yemeği

K

emer Yatçılar Kooperatif
Başkanı Levent Aslan,
Serkan Yatçılık Sahibi
Serkan Güler, Kaş Yatçılık
Sahibi Oğuz Şahin ve Cemka
Akaryakıt sahibi Ömer Lüle,
hem iş konuşmak hem de
eşleriyle birlikte keyifli bir
akşam yemeği için bir araya
geldi. Eski Lara Caddesi’nde
bulunan Tavacı Recep Usta’da
buluşan Yat işletmecileri,
yemeklerinin ardından kahveleri
eşliğinde gece boyunca derin bir
sohbete daldı.
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Ailesiyle yemek keyfi

D

oktor Orhan Salmanlar, eşi ve ailesi ile Eski Lara Yolu üzerindeki Tavacı Recep Usta’yı tercih eden isimler oldu. Başarılı Doktor
ve ailesi mekanın lezzetleri eşliğinde güzel bir akşamın tadını çıkardı.

Şimdi keyif
zamanı

C
İşi de ihmal etmediler

D

eniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi ve Serkan
Yatçılık sahibi Serkan Güler, eşi Negül Güler ve
kızları Helin ile birlikte akşam yemeği için Tavacı
Recep Usta’yı tercih edenler arasında yer aldı. Akşamda
Yatçılık sektörü sahipleri ve eşleriyle bir araya gelen Güler
çifti, keyifli sohbet eşliğinde yenilen lezzetleri yemeklerin
yanında iş konuşmayı da ihmal etmedi.
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emka Akaryakıt sahibi
Ömer Lüle, eşi Gülşah
Lüle ile birlikte iş
arkadaşlarının davet ettiği
akşam yemeğinde Tavacı
Recep’e geldi. Yat ve deniz
taşımacılığının önemli isimleri
ve eşleriyle bir araya gelen Lüle
çifti, lezzetli yemeklerine iş
konuşmalarının yanı sıra hoş
sohbetleri de eklemeyi ihmal
etmedi. Keyifli dakikalara imza
atan iş adamları ve eşleri,
gecenin ilerleyen saatlerine
doğru mekândan ayrıldı.

Antalya’ya
Lezzetlere hayran hayran
kaldılar
P

C

YK Emlak şirket sahibi Cüneyt Kırdar ve
eşi Özlem Kırdar, Antalya’nın gözde
restoranlarından Meşhur Tavacı Recep
Usta’da keyif dolu bir akşam yemeği yedi.
Keyifli sohbetlerine leziz yemeklerin eşlik ettiği
akşamda Kırdar çifti, güzel vakit geçirdi.
Meşhur lezzetleri tattıktan sonra akşama kısa
bir şehir turuyla devam eden Kırdar çifti, yoğun
iş temposundan uzak bir akşam geçirmiş oldu.

op müziğin sevilen isimlerinden
Levent Dörter, Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan Tavacı Recep
Usta’da akşam yemeği yedi. Antalya’nın
gözde gece kulüplerinden Cece Bar’da
sahne almaya başlayan sanatçı, restoran
çıkışında Antalya’nın muhteşem bir
şehir olduğunu belirtti. Dörter, “Ben de
artık yarı Antalyalıyım ve burada
olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Stresten
uzaklar

B

ankacı Züfer Özdemir ve eşi
sınıf öğretmeni Gamze
Özdemir romantik bir akşam
yemeği için Tavacı Recep’i tercih etti.
İş stresinden biraz olsun uzak kalarak
birbirlerine vakit ayırmak isteyen
Özdemir çifti, lezzetli yemeklerinin
yanına keyifli sohbetlerini eklemeyi
ihmal etmedi. Yemeklerinin ardından
tatılarla devam eden romantik akşam
yemeği, Özdemir çiftinin restorandan
ayrılmasıyla son buldu.

Baş başa
keyifli akşam

O

p. Dr. Kemal Gökkuş, güzel
eşi Yulia Shapovalova ile
Antalya’nın sevilen
restoranlarından Tavacı Recep
Usta’da akşam yemeği yedi. Çift,
akşam saatlerinde geldikleri
mekanda lezzetli yemekler yiyerek
sohbet etti. Baş başa yenen
yemeğin ardından mekandan
ayrılan mutlu çift, daha sonra kısa
bir Antalya turu yaptı ve birlikte
güzel bir akşam geçirmenin keyfini
yaşadı.
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YAZIN SON DEMLERNDE
ANTALYA AKAMLARI
Yaz sıcaklarının etkisinin azaldıı bu günlerde Akdeniz’in serin akamlarında
sohbetin ve elencenin tadı daha da arttı. Sonbaharın vermi olduu
buruklua ramen kente dönen Antalyalı tatilciler ehri oldukça renklendirdi.
Elence dolu gecelerin ilk adresi olan et ve balık restoranlarında soluu alan
akamcılar serin esen rüzgar eliinde Akdeniz’in manzarasını her zamanki
gibi büyük bir zevkle izlemeye devam ediyor.

Sertifikaları kutladılar

G

elişen Adam Eğitim Akademisi, kursiyerleriyle Çatı Restoran’da gerçekleştirdiği yemekte bir araya geldi. 5 hafta
süren eğitim sonucu sertifikalarını almaya hak kazanan kursiyerler, bu yemekle yorgunluk atarken, aynı zamanda
sertifikalarını almış olmanın haklı gururunu da yaşadı. Akademi yöneticisi Işıl Öznur Özer tarafından organize edilen
gecede, Akademi yetkilileri ve sertifika alan kursiyerler Çatı Restoran’da vur patlasın, çal oynasın bir eğlence düzenleyerek
birlikte güzel bir akşam geçirmenin keyfini yaşadı. Antalya’da yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Gelişen Adam Eğitim
Akademisi kursiyerlere kişisel gelişimin yanı sıra pek çok alanda eğitim imkanı sunmasıyla biliniyor.
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Arkadaşlarla balık keyfi

G

ülen Latife İkizoğlu, yakın arkadaşlarıyla akşam yemeğinde
bir araya geldi. Serpme Balık Evi’nde misafirlerini
ağırlayan İkizoğlu, gece boyunca arkadaşlarıyla uzun uzun
sohbet etti. Lezzetli yemekler eşliğinde güzel bir akşam geçiren
dostlar, daha sonra restorandan ayrılarak geceyi noktaladı.

Genç avukatın
mutlu günü

A

Güzellerin ocakbaşı keyfi

Y

akın arkadaşlar Deniz Palabıyık ve Merve Altunhisar,
Antalya’nın sevilen mekanlarından Çatı Ocakbaşı’nda
eğlendi. İkili, gece boyunca fasıl eşliğinde unutulmaz bir
gece geçirdi. Eğlencenin yanı sıra güzellikleriyle de oldukça
dikkat çeken ikili, gece geç saatlere kadar mekanda kalarak
eğlendi. Yaz mevsiminin son günlerini birlikte doyasıya eğlenerek
geçiren yakın arkadaşlar, ocakbaşının keyfini çıkardı.

ntalya Barosu’nun genç ve başarılı
avukatlarından Sevil Kuldemir yeni
yaşını Antalya Balık Evi’nde düzenlenen
bir yemekte kutladı. Eşi Burak Kuldemir ve
kardeşi hukuk fakültesi öğrencisi Seda Emek
ile birlikte aile arası bir kutlama yapan Sevil
Kuldemir, unutulmaz bir gece geçirdi. Eşi ve
kardeşinin aldığı hediyelerle mutluluğunu ikiye
katlayan başarılı avukat, gecenin ilgi odağı oldu.
Yemek yedikten sonra gelen doğum günü
pastasının üzerindeki mumlara üfleyerek
alkışlar arasında pastasını kesen Kuldemir, yeni
yaşından sağlık ve mutluluk diledi.

Misafirleriyle
akşam yemeği

Y

aşam Hastanesi Diş Hekimi Dervişhan Küçük ve eşi Ayça
Küçük, misafirleri İlker Yaman ve Merve Yaman ile birlikte
keyifli bir akşam yemeği yedi. Misafirlerini Antalya’nın sevilen
restoranlarından Lara Balık Evi’nde ağırlayan Küçük çifti, güzel bir
sonbahar akşamını keyifli geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Fasıl eşliğinde
eğlendiler

İ

şletmeci Özkan Gündoğdu ve eşi Nurdem Gündoğdu,
Rayb Ocakbaşı’nda fasıl eşliğinden keyifli bir akşam
geçirdi. Eğlenceli tavırları ve sempatik halleriyle
dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu ailesi, gece
boyunca sohbete hız kesmeden devam etti. Gecenin
sonunda yüzlerinde tebessümle mekandan ayrılan
Gündoğdu çifti, memnun kaldıkları mekana
teşekkürlerini sunmayı eksik etmedi.
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Keyifli bir akşam geçirdiler

T

arım sektörüyle uğraşan Erkin Yılmaz, ailesiyle birlikte
Kolcuoğlu Restoran’da akşam yemeği yedi. Yılmaz ailesi,
mekanın lezzetli yemekleri eşliğinde güzel bir akşam
geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Avivasa yeni kadrosu buluştu

A

vivasa Antalya Bölge Müdürlüğü İl Satış Müdürleri ile Rayb Ocakbaşı’nda bir araya geldi. Göreve yeni gelen satış müdürlerinin
katıldığı özel yemekte, hem bölgenin yeni yapılanması hem de şirket olarak satışların arttırılması hedefleri üzerine fikir alışverişi
yapıldı.

Dostların
balık keyfi

B

ackware sahibi Azime
Doğan ve eşi Özgür
Doğan, yakın
arkadaşları Sait Bilgin ve
Ayça Bilgin ile birlikte
Serpme Balık'ta bir araya
geldi. Kısa haftasonu tatili
öncesi akşam yemeğinde
buluşan dostlar, balık
keyiflerine hoş sohbetlerini
de eklemeyi ihmal etmedi.
Neşeli tavırları ve sempatik
gülüşleriyle birlikte derin bir
muhabbete dalan grup,
gecenin geç saatlerine kadar
sohbetlerine aralıksız devam
etti.

Bir ömre
“Var mısın”

Y

KB Sigorta’da çalışan Burak Tıraş, 6
yıldır birlikte olduğu İktisatçı
Dilara Aslan’a The Paşa
Restaurant’ta evlenme teklif etti. Keman,
çiçekler, maytaplar ve mumlar eşliğinde
yüzüğü sevgilisine uzatan Burak Tıraş,
aldığı “Evet” cevabıyla birlikte
mutluluğunu perçinledi. Romantik ve
duygusal anlara sahne olan teklif sırasında
Burak Tıraş aldığı yüzüğü sevgilisinin
parmağına taktı. Teklifin ardından Kasım
ayı içerisinde nişan yapmayı planlayan
mutlu çift, nikah için de 2014 yılının
Haziran ayını düşünüyor.
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Aydın’ın mutlu günü

S

idar Aydın yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte Nar Bistro’da kutladı. Aydın’ın yakın arkadaşı Murat Evren Aydurdu’nun
organize ettiği ve yaklaşık 25 kişinin katıldığı sürpriz doğum gününde yakın arkadaşlar geç saatlere kadar gecenin tadını çıkardı.
Eğlenceli şekilde devam eden partide Aydın, pastasının mumlarına üfleyip yeni yaşından sağlık ve mutluluk diledi. Aldığı
hediyelerle mutluluğu ikiye katlanan Sidar Aydın, gecede kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.

Hem
sohbet,
hem oyun

Y

akın arkadaşlar Tuğçe
Tanalı, Hazal Kurnaz,
Duygu Ekren, Deniz
Aslan, Yasin Alıcı, Birkan
Karakoç ve Selim Kaplan
Antalya’nın sevilen
mekanlarından Türk
Kahvesi’nde bir araya geldi.
Grup, keyifli sohbetlerinin yanı
sıra mekanda bulunan çeşitli
oyunlarla da zaman geçirdi.

Mutlu
çiftin
oyun
keyfi

Ü

mit Uyaroğlu eşi Gülsüm
Uyaroğlu ile birlikte
Antalya’nın oyun ve
sohbet adreslerinden Türk
Kahvesi’nde oturdu. Çift,
birlikte sohbet etmenin yanı sıra
tavla ve diğer oyunlardan
oynamayı da ihmal etmedi.
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Sempatik ve neşeliler

G

ülpınar Gündoğdu, Simge Tunçman, Selda Hatipoğlu, Nurdem Gündoğdu, Hayriye Armağan ve Berna Alan, akşam yemeği için
Rayb Ocakbaşı’nda bir araya geldi. Fasıl müziği eşliğinde akşam yemeklerini yiyerek sohbet eden hanımlar, birlikte unutulmaz
bir gece geçirdi. Geç saatlere kadar mekanın tadını çıkaran yakın arkadaşlar, sempatik tavırları ve neşeli sohbetleriyle de oldukça
dikkat çekti. Yemek sonrasında Antalya eğlencesine gece kulüplerinde devam eden arkadaşlar, uzun zaman sonra bir araya gelmenin
keyfini yaşadı.

Tat'ları bol
olsun

T

ekstil sektöründe
faaliyet gösteren
bir
firmanın sahipl
er
inden
İsmail Tat ve eş
i Derya Tat
baş başa roman
tik bir akşam
yemeği için Serp
me Balık'ı
tercih etti. Gece
boyunca
sohbetlerinin bi
r an olsun
duraksamadığı
Tat ailesi,
sempatik tavırla
rı ve sıcak
gülüşleriyle çevr
esine enerji
saçtı.

Güzel bir
sonbahar
akşamı

R

egna Travel Turizm Şirketi’nin
sahibi Olga Yıldız,
arkadaşlarıyla Antalya Balık
Evi’nde bir araya geldi. Birlikte unutulmaz
bir gece geçiren dostlar, gece boyunca
uzun uzun sohbet ederken, lezzetli
yemekler eşliğinde güzel bir sonbahar
akşamı geçirdi.
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Ramada’nın gurur gecesi

A

ntalya’nın en önemli şehir otellerinden olan Ramada Plaza Antalya’nın departman müdürleri moral ve motivasyon için bir araya
geldi. Lara’da bulunan Ramada Beach Club’ta gerçekleşen gece boyunca departman müdürleri sezon yorgunluğunu attı.

Aile
yemeği
un Express çalışanı
Serdar Hastürk ve eşi
Aylin Hastürk, güzel
n
bir akşam yemeği içi
bir
de
i’n
Ev
lık
Serpme Ba
ti
çif
rk
stü
Ha
.
ldi
araya ge
bir
tercihlerini. Keyifli
rdiği
akşam geçirmenin ve
hbet
so
a
sıy
ya
do
mutlulukla
en
erk
,
esi
ail
rk
stü
eden Ha
u
lun
yo
saatlerde evlerinin
an
nd
kâ
tutmak üzere me
ayrıldı.

S

Yeni yaş
kutlaması

G

ıda Mühendisi Şahver
İnal Gökcan, yeni
yaşını Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan şehrin yeni
gözdesi Mill House’de
kutladı. Ailesi ve yakın
çevresiyle birlikte yeni yaşına
giren Şahver İnal Gökcan,
mutluluğunu paylaştı.

Köse çiftinin birinci yılı

A

YD Granit ve Mermer firmasının sahibi Alper Köse eşi Hilal Köse
ile birlikte evliliklerinin birinci yıl dönümünü Nar Bistro’da
yedikleri romantik bir akşam yemeğiyle kutladı. Akdeniz’in eşsiz
manzarası ve dalga sesleri eşliğinde lezzetli menülerden yiyen Köse çifti,
birlikte unutulmaz bir gece geçirdi. Eşinden aldığı sürpriz hediye ile
mutluluğunu ikiye katlayan Hilal Köse de, hayatının en mutlu gününü
yaşadığını ifade etti. Evlilikleri boyunca her geçen gün birbirlerine olan
aşklarının arttığını ifade eden genç çift, yıl dönümü pastasını kestikten
sonra geceye geç saatlere kadar devam etti.

Mutluluğun resmi

M

üzisyen Anıl Şahin ile Plates Eğitmeni eşi
Münire Şahin, evliliklerinin birinci yılını Nar
Bistro’da yedikleri romantik bir yemekle
kutladı. Akdeniz’in dalga sesleri ve muhteşem deniz
manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece geçiren Şahin
çifti, unutulmaz bir geceye imza attı. Anıl Şahin’in eşine
bu özel gün için pırlantalı bir yüzük hediye etti. Çift
birinci yıl pastalarını kestikten sonra romantik şarkılar
eşliğinde geceye devam etti. Mutluluklarının bir ömür
sürmesini dileyen Şahin çifti, geceye geç saatlere kadar
sohbet ederek devam etti.
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Yorgunluk attılar

O

rman Mühendisi Şule Ceyda İzmir, yakın arkadaşları Celal
Gök ve Gülay Ormanlı ile Rayen Bistro’da bir araya geldi. Eski
Lara Yolu üzerinde bulunan ve huzurlu ortamıyla dikkat
çeken mekanda dinlenen dostlar, birlikte güzel bir akşam geçirdi.
Akşamüstü geldikleri mekanda gece boyunca oturan üçlü, uzun uzun
sohbet ederek günün yorgunluğunu attı.

22’inci yaşa özel kutlama

A

kdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencisi Burcu Gülaydın, 22’inci yaş gününü Beachpark’ta kutladı. Sınıf
arkadaşları ve yakın dostlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen kutlamada Gülaydın, heyecanlı tavırları ve neşeli halleriyle göz
doldurdu. Kesilen pastanın ardından hediyeleri birer birer açan Burcu, heyecanını gizlemeye çalışsa da başaramadı. Bu özel gününde
kendisini yalnız bırakmayan dostlarıyla sohbet eden Gülaydin, mutluluğunu paylaşarak herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Yıldönümüne
özel romantik
yemek

L

ikya Şarapları’n
ın sahibi
Burak Özkan eş
i Burcu Özkan
ve küçük kızlar
ı Aria ile Club
Arma’ya evlilik
yıldönümlerine
özel
bir akşam yemeğ
i için geldi. Özk
an
çifti evlilik yıl dö
nümlerini
kutladıkları akşa
mda, romantizm
dolu bir yemek
yedi.

Süper
baba

Ö

nümüzde ki günlerde
Antalya'ya yeni bir
yatırım hazırlığında
olan Gürol Gülsever, kızı Vera
Gülsever ve oğlu Emir Gülsever ile
birlikte neşeli bir akşam yemeği
yedi. Mutlu aile tablosunu, keyifli
bir akşam yemeği ile perçinlemek
isteyen Gülsever ailesi, Eski Lara
Yolu üzerinde yer alan Serpme
Balık Evi’ni tercih etti. Yoğun iş
temposundan bunalan baba
Gülsever, kendine ve çocuklarına
zaman ayırmayı ihmal etmedi.
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Rixos Royal Spa’nın moral gecesi

R

ixos Antalya Downtown Antalya içerisinde hizmet veren Rixos Royal Spa'nın çalışanları yoğun geçen sezonun ardından moral
depolamak için bir araya geldi. Fasıl müzikleri eşliğinde eğlence dolu geçen gecenin organizasyonunu Spa Müdürü Durdane
Çakmak üstlendi. Yıl içerisinde 2 kez toplandıklarını ve yoğun iş temposundan bir nebze olsun uzaklaştıklarını belirten Çakmak,
ekibinden çok memnun olduğunu ifade etti. Unutulmaz bir geceye hep birlikte imza atan ekip, başarı sözü vererek geceyi sonlandırdı.

8 yıl sonra
gelen
buluşma

sahibi
ündoğdu Rent a Car
du yakın
oğ
nd
Gü
az
Yeliz Yılm
el Ay ve
arkadaşları Müge Uz
lu
Yo
Lara
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araya geldi. 2005
ar
aşl
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şen
rü
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kez yüz yüze
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di.
çir
n ge
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en hiç
ind
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bir
bir
geçen 8 yıl boyunca
an
nd
bu
ar
aşl
ad
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kopmayan yakın
n
içi
gelmek
sonra sürekli bir araya
i.
rd
ve
z
sö
ine
birbirler

G

Big Man’da
akşam
buluşması

S

ıkı dostlar Tuba Tekin ve
Beyza Şahin, akşam
yemeği için Eski Lara
Yolu üzerinde bulunan The Big
Man Lara’da bir araya geldi.
Lezzetli yemekler eşliğinde geç
saatlere kadar sohbet eden ikili,
bir araya gelmenin
mutluluğunu yaşadı.
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Dostlar doğum gününde buluştu

A

rda Adil Özkara doğum gününü arkadaşlarıyla Çatı Ocakbaşı’nda kutladı. Geceye Menajer Cafer Uslu eşi Esin Uslu’yla katılırken
yakın arkadaşları Bengü Balaban ve Melih Bulduk da Özkara’yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Fasıl eşliğinde
eğlence
Günsev ailesinin akşam sefası

M

imar Hasan Günsev, ailesiyle birlikte Lara Balık Evi’nde akşam
yemeği yedi. Eşsiz Akdeniz manzarası ve leziz yemekler eşliğinde geç
saatlere kadar mekanda vakit geçiren Günsev ailesi, yoğun iş
temposu arasında birlikte güzel bir akşam geçirdi.
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T

T Sigorta Acente sahibi Tunç Terzioğlu, eşi
Sezen Terzioğlu ve Esa Güvenlik’in
ortaklarından Tuna Terzioğlu ile Rayb
Ocakbaşı’nda bir araya geldi. Havanın kararmasıyla
birlikte geldikleri mekanda fasıl eşliğinde eğlenen
Terzioğlu ailesi, gece boyunca çalan tüm şarkılara
eşlik etmeyi ihmal etmedi. Birlikte unutulmaz bir
gece geçiren Terzioğlu çifti ve Tuna Terzioğlu, saatin
gece yarısını geçmesiyle mekandan ayrıldı.

Dostların oyun keyfi

E

ngin Vurar eşi ile birlikte, yakın arkadaşları Hatice Şahin, Fatih Ekşiler ve Gözde Derin’le Eski Lara Yolu üzerindeki Türk
Kahvesi’nde bir araya geldi. Vurar çifti, arkadaşlarıyla eğlenceli geçen akşamda uzun uzun sohbet etmenin yanı sıra okey
oynayarak da keyifli anlar yaşadı.

Shakespeare’de
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Dostlar
doğum
gününde
buluştu

M

azda Mepaz’ın sahibi Cem
Pazıoğlu, eşi Gözde
Pazıoğlu’nun 26’ncı yaş
gününü yakın arkadaşı Genpa
Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Eldek
ve nişanlısı Birce Altınpınar ile
kutladı. Pazıoğlu çifti, yakın
arkadaşlarıyla bu özel günde birlikte
olmanın keyfini yaşadı ve dostlarıyla
birlikte unutulmaz bir gece geçirdi.
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İlk günkü gibi

İ

lker Güven ve Şebnem Güven, 20’nci evlilik yıl dönümlerini Segah Meyhane’de gerçekleştirdikleri partiyle kutladı. Çiftin yakın
çevresinin katıldığı parti oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Güven çiftinin, düğünlerinde giymiş oldukları gelinliği ve damatlığı 20
yıl sonra yeniden giymesi gecenin en dikkat çekici olayı olarak göze çarptı. Bu özel günü doyasıya kutlayan Güven ailesi, 20 yıllık
evliliklerini eskimeyen aşklarıyla kutladı. Mutluluklarını yakın çevreleriyle paylaşan çift, unutulmaz bir yıldönümü kutlamasına imza attı.

Antalya gecelerinde
sohbet bir başka
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İş dışında da arkadaşlar

Ö

zel bir firmada Finansal Danışman olarak görev yapan Fatmana
Kaya, Hülya Duran ve Seda Okur eğlenmek için Rayb Ocakbaşı’nı
tercih eden isimler arasındaydı. Genç hanımlar, iş dışında da sıkça
bir araya geldiklerini ve aynı zamanda sıkı birer dost olduklarına dikkat
çekti. Birlikte unutulmaz bir gece geçiren dostlar, fasıl eşliğinde gece geç
saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardı.

İstanbul’dan ağır misafir

M

aksimum Mimarlık Ofisi’nin sahibi Sinem Elbir yakın
arkadaşı Nursen Kasapoğlu ile birlikte İstanbul’dan gelen
misafirleri Deniz Ebru Gültekin’i The Big Man Lara’da
ağırladı. Eski Lara Yolu üzerinde bulunan mekana akşam saatlerinde
gelen hanımlar, gece boyunca Nursen Kasapoğlu ile yakından
ilgilenerek hasret giderdi. Gün içerisinde Antalya’yı gezdirdikleri
arkadaşlarıyla akşam yemeği molasını verdikleri mekanda hem
dinlenen hem de sohbet eden üçlü, uzun zaman sonra bir araya
gelmenin keyfini bütün gece çıkardı.

Hem güzel,
hem de şık

A

ntalya gece hayatı yazın son günlerinde de
oldukça hareketli geçmeye devam ediyor.
Eğlenmek için Segah Meyhane’yi tercih eden
isimler arasında yer alan Berfu Kaya, güzelliği ve
şıklığıyla görenleri tam anlamıyla büyüledi. Genç bayan,
gece boyunca doyasıya eğlenirken arkadaşlarıyla birlikte
unutulmaz bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Akşam sohbeti eşliğinde
nargile keyfi

Y

akın arkadaşlar Liudmila Keleş ve Karina Buza, Antalya’nın
sevilen mekanlarından Türk Kahvesi’nde bir araya geldi.
Akşam saatlerinde buluşan çift, birlikte uzun uzun sohbet
etmenin yanı sıra nargile keyfi yaptı. Geç saatlere kadar mekanın
tadını çıkaran arkadaşlar, neşeli halleri ve şen kahkahaları ile gecede
öne çıktı. Mekandan ayrıldıktan sonra kısa bir Eski Lara Yolu
yürüyüşü yapan yakın arkadaşlar, unutulmaz bir geceye imza attı.
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Tıp öğrencilerinin akşam sefası

A

kdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Büşra Çiftçi, İpek Ucuz, Aygen Yaman, Gözde Akgün ve Özge Ucuz güzel bir
akşama Nar Bistro’da start verdi. Deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde sohbet edip yemek yiyen arkadaşlar, yoğun çalışma
programlarının stresinden uzaklaştı. Her fırsatta dışarı çıktıklarını ve eğlenmeyi çok sevdiklerini söyleyen tıp öğrencileri, neşeli
halleri ve şen kahkahalarıyla geceyi renklendirdi.

Başarının
kutlaması

M

uğla Sıtkı Kocaman
Üniversitesi öğrencisi
Sezen Yabacı, yakın
dostu Özen Efe ile birlikte
eğlenceli dakikalar geçirmek için
Türk Kahvesi’ni tercih etti.
Üniversiteyi kazanan Yabacı’nın
kutlamasını kız kız
değerlendirmek isteyen sıkı
dostlar, tavla atarak ve bol bol
sohbet ederek harika bir geceye
geçirdi.

Ortaklar
akşam
yemeğinde
buluştu

D

ekotur Müdürleri,
Avusturya’daki
partnerleriyle
Antalya Balık Evi’nde
akşam yemeği için bir
araya geldi. Yemekte
Melek Şen Develi, Ali
Develi, Şevket Develi,
Beartl Müller, Nail
Renkmen ve Philiph
Wernike gibi sektörün
önemli isimleri yer aldı.
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* Bu Sonbaharın moda renkleri sizce neler ?
* Antalya’da sonbahar geldiinde en sevdiiniz aktiviteler nelerdir?
* Sıcak havaların sona ermesi ile birlikte hangi mekanlara gitmeyi tercih ediyorsunuz?
* Sonbahar deyince ilk aklınıza gelen nedir?
* 9 günlük uzun bir bayram tatili var önümüzde. Sizin bu bayramda ki tatil planınız nedir?
Cüneyt Dalgın – Ramada Plaza Antalya Excutive Chef
• Metalik ve pastel renklerin sonbahara daha çok hakim olduunu
düünüyorum, Üstelik renklerde bu yıl altın ve gümüün dıında yeil, mor,
mavi gibi metalik canlı tonların yer aldıını görüyorum. Fütüristtik akımların
etkiledii renkler, bu kı holografik parçaları da trend haline
getirebileceinin inancındayım.
• Yazın o kavurucu sıcaklıının ardından, sabah rüzgârlarının serin nefesini
üzerinizde hissetmeniz gerektii düüncesindeyim. Sonbaharda özelliklede
Antalya da tatil gününüzü dier günlerden çok farklı yaamalısınız. Ben
gündüzleri o sonbaharın ılık güneinde her zaman için huzurlu, dingin ve
ehir stresinden tamamen uzak
doayla ve sevdiim insanlarla
(eimle, ailemle, arkadalarımla)
vakit geçireceim sakin yerlere
gitmek ve bol bol yürüyü yapmak
gibi aktivitelerle mutlu oluyorum.
• Sıcak havanında etkisiyle yazın
sürekli gitmek zorunda kaldıımız
alıveri merkezlerinden sıyrılarak,
denizi izleyebileceim sala ve sakin
mekanları tercih ederim.
• “Hırka, emsiye, yola dökülen
sarı yapraklara basılınca çıkan hıırtı
ve sıcak çikolata. Çou insanın
aslında hüzünlendii bir dönemdir
özelliklede sonbaharın ilk ayı ama
unutmamak lazım ki aslında Ekim ve
Kasım ayları da var. Beni Ekim ayı
kendine her zaman çekmitir. Ekim
ayının çekicilii eimin doduu ay
olmasından deil ☺. Kasım ayının
aaçlarının yapraklarını dökmesi ve
biraz da görmek ve duymak
istediim duyguları yansıtmıtır
bana. Tıpkı Hayat gibi.
• Benim ne yazık ki böyle bir tatil
ansım yok. Turizm; denildii
zaman çocukken hep elence, tatil,
dinlenme olduunu düünürdüm ve
o yıllarda öyleydi. O yıllarda
elenceyi, rahatı, tatili çok seven bir
çocuk olduum içinde “Tam benlik
bir meslek” diyerekten ve üstüne
üstlük Turizm okulunu okuyaraktan
bugünkü mesleimi seçtim. Bayram
bundan böyle benim için çocukken
seçmi olduum meslein ince
ayrıntılarını, detaylarını tatil
yapanlara sunmak.
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ule Develier – Asmaba Grup
Yönetim Kurulu Asistanı
• Ate kırmızısının yanı sıra mavi ve bordo renkleri sonbaharın
vazgeçilmezi olacakmı gibi görülüyor. Bu renkler sonbaharın sarı renkleriyle bence müthi uyum salar.
• Genellikle yazdan kıa geçerken benim için duraklama dönemi oluyor. Fakat
yeni dönemin balangıcı ile birlikte dansa etmeye devam ediyorum. Ayrıca tenis oynamak ve arkadalarımla vakit geçirmek benim için en güzel aktiviteler.
• Antalya'nın sıcak yaz aylarından sonra baharın keyfini çıkarmak bir baka güzel oluyor. Bunaltıcı sıcaklardan
uzak serin akamüstlerinden akam saatlerine kadar açık
mekanları tercih ediyorum. Yürüyü yapmak beni mutlu ediyor. Gitmeyi tercih ettiim yerler ise Nar Bistro ve
Kaleiçi’nde bulunan Puclic ile Bademaltı Art Cafe oluyor.
• lk bata sarı yapraklar ve rüzgar… Ancak ben çok neeli bir mizaca sahip olduum için benim için 4 mevsim ilkbahar diyebilirim.
• stanbul... Uzun zamandır youn i temposundan dolayı göremediim arkadalarım ve akrabalarımı göreceim. Bu da benim için uzun bir aranın ardından gerçekten hem dinlendirici hem de muhteem olacak.

Alev afak Turizm
Organizasyon
irket Sahibi
• Bu sonbaharın
moda renkleri kırmızı,
bordo tonları, hardal
sarısı, mor ve altın
tonları olacak. Ayrıca
batan aaı
bembeyaz giyinmekte
çok moda olacak. Bu
sonbahar bence
gökkuaı gibi birçok
rengi moda yapacak.
• Antalya’da yazın
açık havada nem ve
sıcaktan dolayı
oturamadıımızdan,
sonbaharda
mekanların açık
alanlarında
arkadalarımla oturup
sohbet etmek bir
eyler yemek içmek
en büyük keyfim…
Antalya sonbaharda
sanki daha güzel
oluyor.
• Sıcak havaların
bitmesi ile birlikte alıveri merkezi çılgınlıına son verip,
havadar deniz manzaralı mekanlara gitmeyi tercih ediyorum.
The House Cafe, Big Chef gibi mekanlarda favorilerim.
• Sonbahar deyince hep aklıma ilk gelen aaçların
yapraklarının sararması ve dökülmesi olur. Birde
akamüstleri havanın serin esintiler ile insanı tatlı tatlı
üütmesi.
• Bayram tatilini her zamanki gibi ailemle birlikte
geçireceim. Yurtdıı ve yurtiçi olmak üzere 2 ayrı planımız
var tatilin uzun olması sebebi ile bol bol gezip dinleneceiz.

Talat Doan –
Doan Yapı ve
naat sahibi
• Bu sonbaharda
özellikle moda olmasını
düündüüm renkler,
turuncu, yeil ve bordo.
Bu renklerin sonbahara
en yakıan renkler
olduu kanaatindeyim.
• Festivallerin balaması
ile birlikte kendimi bu
tip aktivitelere
yönlendiriyorum. Altın
Portakal, Oktober Fest
ve bunlara benzer film
ve müzik festivalleri ile
güzel zaman
geçiriyorum.
• Genellikle mekan ayırt
etmiyorum. Pek çok
farklı tarzda yere
gitmeye özen
gösteriyorum. Bir gün
deniz kenarında
otururken dier bir gün
apayrı bir yerde olmak
fikri güzel geliyor.
• Yaprakların sararması,
dökülmesi ve
yamurların balaması.
Sonbahar denince
Antalya’da ilk akla gelen
eyler.
• Antalya tatil cenneti
olduundan her hangi
bir program yapmayıp
günün artlarına uygun
yerlere gitmeyi
düünüyorum. Yani
herkesin tatil için geldii
bir ehirden tatil zamanı
gitmek bana biraz garip
geliyor.

Mehmet Ali Kınay – Müteahhit
• Bana göre moda, insanın kendine yakıanı severek giymesi demektir. Benim sonbahar moda rengim turuncu ve
pembedir. Sarı yaprakların yerlere dümesiyle doayı
daha canlı renklerle açmalıyız bence.
• Bunaltıcı sıcaklardan kurtulmu olmanın vermi olduu
rahat ve huzur eliinde yürüyü yaparak havanın o temiz
kokusunu hissetmek. Tabi bunlar dıında ehirde olan kültürel aktiviteleri de elimden geldiince takip etmeye çalııyorum.
• Sunduu muhteem lezzetlerle müterilerinin takdirini
alan ve kendimi mutlu hissettiim ilk yer Rayen Bistro, sonrasında ise Nar Beach ve Starbucks geliyor. Bu yerler benim için sonbaharda deil 4 mevsimde kendimi bulduum
yerler.
• Antalya sıcaının bittii, ehri yaamanın en güzel olduu
aylar ve doyumsuz Akdeniz’in izlendii akamüstleri. Artık bunaltıcı sıcaklardan rahatlamı ve kendinizi iyi hissettirebilecek fresh bir hava. Daha ne olabilir ki?
• Bayramdaki tatil programım öncelikle benim için çok deerli olan sevdiklerimle birlikte Efes gezisi, oradan da kaçamak yapıp belki kısa bir de Bodrum seyahati…
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FENER CADDES’NDE
LATN COKUSU
The House Cafe Antalya, düzenledii House Beatz konseptli Latin Gecesi’nde
misafirlerine dans cokusunu doyasıya yaattı. Medical Park Hastanesi’nin Genel
Koordinatörü Tarkan Ayçetin ve Sal Santana’nın sahne aldıı gecede Latin
tutkusuyla dans eden konuklar unutulmaz bir gece geçirdi.

Tarkan Ayçetin
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T

he House Cafe’nin Antalya’da bir ilk olarak
misafirlerine sunduğu Meet&Greet ve House
Beatz konseptli partiler, büyük ses getirmeye
devam ediyor. House Beatz konseptli Latin
gecesinde sahne alan Tarkan Ayçetin ve Sal Santana
muhteşem performansıyla eğlence severlere kolay
kolay unutulmayacakları bir gece yaşattı. Mekanın
içerisinde yer alan sahnede Ayçetin ve Santana canlı
performans sergilerken, konuklar sahne önünde ve
dışarıda dans ederek doyasıya eğlendi.
Saat 21.00’da başlayan ve Antalya eğlence hayatına
damga vuran partide Medical Park Hastanesi’nin
Genel Koordinatörü Tarkan Ayçetin bateride
muhteşem bir performans sergilerken izleyenleri
kendine hayran bıraktı. Gece boyunca süren eğlence
oldukça renkli görüntülere sahne olurken Sal
Santana da güzel sesiyle birbirinden keyifli şarkıları
seslendirerek eğlenceyi üst seviyeye taşıdı. Her
hafta farklı simaları Antalyalılarla buluşturan
Meet&Greet ve House Beatz konseptinin yeni
konukları, yeni etkinliklerle yine The House Cafe
Antalya’da konuk olacak.

Zeynep Çetinkaya, Fatma
Aykın, Elmas Döemeci

Pelin Özta, Mehtap Doan,
Fulya Orhan, Nida Ceylan
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Ezel Tademir, Seda Soylu

Partiye katılan
davetliler müzik
eliinde dans
ettiler, youn
katılımn
gerçekletii parti
geç saatlere kadar
devam etti.
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Meltem Akda, Sadık Yılmaz,
Aylin Ayaz Yılmaz

Çiler -Merter Özenci
nga Papana, Melek Babacan

Eylem Oruç, Burçak Öztürk

The House Cafe Antalya,
konseptli
tz
ea
B
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u
o
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rine dans
Latin Gecesi’nde misafirle
.
cokusunu doyasıya yaattı

HOUSE’DE
YEN KONSEPT
Sonbahara girdiimiz günlerde The House Cafe, yeni konseptiyle hedefi
12’den vurdu. Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki yazarı Onur Batürk’ün
konuk olduu ve Antalya’nın önemli isimlerini aynı masada buluturan
“Meet & Greet with Onur Batürk” buluması gerçekletirildi.

Onur Batürk
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A

ntalya’nın önemli isimlerinin
davetli olduğu geceye Onur
Baştürk ile tanışmak isteyen de
çok sayıda Antalyalı katıldı. Onur
Baştürk’ün hem konuk hem de ev
sahibi olduğu gecede, tüm konuklar
Baştürk ile uzun uzun sohbet etme
imkanı buldu. Antalya Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Belarus
Fahri Konsolosu Laçin Mirza ve çok
sayıda önemli isim katıldı. Koyu bir
sohbetin gerçekleştirildiği gece, yemek
sonrası geçilen parti ile devam etti.

Buket-Volkan Pamuk
Yasemin Saraçolu

Feyza-Ferda Özmen

Gecenin keyfini çıkardılar
Yakın arkadalar Türkan Koyuncuolu ve Merve
Gürel, Fener Caddesi üzerinde bulunan The House
Cafe’de bir araya geldi. ıklıkları ile oldukça dikkat
çeken ikili, gece boyunca sohbet etti. Gece boyunca Dj Özkan nal’ın müzikleriyle elenen güzel
ikili, youn i stresinden biraz olsun uzaklamanın
keyfini çıkardı.

Önce yemek, sonra elence
DM Demirta Mermer’in sahibi Alican Demir, arkadaı Tuçe Zeren ve kız kardei Ayegül Demir ile Dükkan Steakhouse’de akam yemei yedi. Fener Caddesi
üzerinde bulunan mekana akam havanın kararmasıyla birlikte gelen yakın arkadalar, gece boyunca bolca sohbet etti. Yemein ardından daha hareketli bir elence için cadde üzerindeki dier mekanlara yönelen isimler, birlikte unutulmaz
bir gece geçirmenin tadını çıkardı.

Akamın tadını çıkardılar
Kemal ener, ei Aycan ener ile Fener
caddesi üzerinde bulunan The House
Cafe’de akam yemei yedi. Çift, havanın
kararmasıyla birlikte geldikleri mekanda
romantik bir akam yemei yerken, mekanda sahne alan Dj’in canlı performansıyla da keyifli anlar yaadı. Birlikte güzel
bir akam geçirmenin mutluluunu yaayan ener çifti, daha sonra mekandan ayrılarak geceyi noktaladı.
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Yemekten sonra Dj Özkan nal’ın çaldıı müzikler
eliinde yapılan partiye geçen Onur Batürk,
geceye kendisiyle tanımak için gelen
Antalyalılarla sohbet etti. House ve Elektronik
müziin eliinde devam eden gece, geç saatlere
kadar renkli bir biçimde devam etti. Antalya’yı
çok beendiini ve burada insanların sıcak
yaklaımlarından çok holandıını dile getiren
Batürk, gecede Cahide Saraçolu ve Can Tayfun
için de birer kitabını imzaladı.

Güzel bir hafta sonu
Lise arkadaları Tuçe Irmak ve Fırat Can Köseci,
Fener Caddesi üzerinde yer alan The House Cafe’de
bir araya geldi. Farklı üniversitelerde eitim hayatlarına devam eden Irmak ve Köseci, okullar açılmadan
son kez bir araya gelerek Antalya akamlarının tadını
çıkardı. kili, gece boyunca hem lezzetli yemeklerin
tadına vardı, hem de uzun uzun sohbet ederek güzel
bir akam geçirdi.
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G

ece
örüşü

“İşler Güçler” eğlence dolu geceler

S

evilen televizyon dizisi İşler Güçler ekibinin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir,
Antalya tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre için Antalya’dan yeni filmlerinin
çekimi için ayrılan ve çekimlerin bitmesinden sonra şehre geri dönen ve Antalya gecelerinde
boy göstermeye başlayan başarılı oyuncular, Cece’de eğlencenin tadını çıkardı. Levent Dörter’in
şarkılarını dinleyen ve gece boyunca eğlenceli bir şekilde yerlerinde duramayan ikili, mekanda kız
arkadaşlarıyla eğlendi.

Yorgunluk attı

B

eymen Antalya’nın sahibi Gökhan Gel, Fener Caddesi’nin
sevilen mekanı The House Cafe’yi tercih eden isimler
arasında yer aldı. Gel, akşam saatlerinde geldiği mekanda
günün yorgunluğunu attı.
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Açık havada
keyifli sohbet

Y

akın arkadaşlar Armaan Koca, Merve Çançar ve Selin
Keskin ile Eski Lara Yolu üzerinde bulunan Rayen
Bistro’da bir araya geldi. Akşam saatlerinde mekana
gelen üçlü, açık havada doyasıya sohbet ederek güzel bir
gece geçirdi.

Spor otomobiliyle geziyor

A

ntalya’nın tanınmış simalarından Sude Sır’ı, Fener Caddesi’nde spor
otomobiliyle turlarken görüntüledik. Havanın karardığı anlarda
caddede rastladığımız Sır, tura ara vererek The House Cafe’de bulunan
arkadaşlarının yanına uğradı.

Sapan
ailesinin
akşam
yürüyüşü

C
Sahne sonrası

A

ntalya’nın sevilen sanatçılarından
Arzu Turalı geçtiğimiz günlerde Black
Live girerken objektifimize takıldı.
Güçlü sesiyle sevenlerini mest eden Turalı,
sahne sonrası Erkan’ın şarkılarını dinledi.

HP Antalya
Milletvekili Yıldıray
Sapan ve eşi Sedef
Sapan, çocuklarıyla
birlikte Fener Caddesi
üzerinde objektifimize
takıldı. Antalya’da sıcak
havaların yavaş yavaş
etkisini kaybetmesi ve
bahar havasının hakim
olduğu günlerde Sapan
Aile’si, keyifli akşam
gezintisinde
karşılaştıkları isimlerle
de sohbet etti.
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BERNA ÖZTÜRK FARKI
Antalya’nın sevilen gece kulüplerinden Rixos Downtown Antalya içerisinde
yer alan Kalina Bar, yeni sezonu Berna Öztürk ile açtı. Ünlü Dj’in muhteem
bir performans sergiledii gecede, elence severler dansa ve müzie doydu.

Berna Öztürk

A

Anıl Acar, Esma Çakır
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ntalya’nın önde gelen
eğlence merkezlerinden
olan Rixos Downtown
Antalya içerisinde yer alan Kalina
Restaurant & Bar, sezonu açtı.
Yaz aylarında çok fazla parti
düzenlemeyen Kalina, yeni
sezona “Dj Berna Öztürk Party @
Kalina Bar” ile start verdi. Çok
sayıda davetlinin katıldığı gecede
eğlence doruğa tırmandı.
Türkiye’nin ün Dj’lerinden Berna
Öztürk’ün performansını
sergilediği geceye Antalyalılar
adeta akın etti. Gece yarısından
sonra sahne alan ve konuklarına
unutamayacakları bir gece
yaşatan Öztürk, çaldığı
birbirinden güzel parçalarla
eğlence severleri bir an olsun
yerlerinde oturtmadı. Sabahın ilk
ışıklarına kadar aralıksız devam
eden eğlencede Öztürk’te çoğu
zaman kendini müziğin ritmine
bıraktı.

Natalia-Atıl Peken
rem Bostancı

rina Balan, Nazan Özel
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Köse ile Yeni House’da bir araya geldi

A

K Parti Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, The House Cafe’de düzenlenen bir organizasyona katıldı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Mevlüt Yeni’nin de katıldığı organizasyonda İl Başkanı Köse keyifli saatler geçirdi.

Emniyet Müdürü
Sağlam’ın akşam
sefası

A

ntalya İl Emniyet Müdürü Mustafa
Sağlam ile eşi Fatma Sağlam,
Antalyalı iş adamı Mehmet Sarıoğlu
ve eşi Gül Sarıoğlu ile birlikte Antalya Balık
Evi’nde akşam yemeği yedi. Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan mekana birlikte gelen iki
aile, gece boyunca uzun uzun sohbet etme
fırsatı yakaladı. Antalya üzerine konuşan iki
aile, akşamın ilerleyen saatlerinde
mekandan ayrıldı.

Baş başa
sohbet ettiler

A

dil Baysal ve eşi Mihriban
Baysal, Eski Lara Yolu
üzerindeki Türk
Kahvesi’ni tercih eden isimler
arasındaydı. İkili, ılık bir sonbahar
akşamının tadını kahveler
eşliğinde baş başa sohbet ederek
geçirdi.

216

CUMA–CUMARTES
GECES, LEVENT
DÖRTER CECE’S
Antalya’nın gözde elence mekanlarından Eski Lara Yolu üzerinde
bulunan Club Cece, elenceye soluksuz devam ediyor. Her Cuma ve
Cumartesi günleri ünlü sanatçı Levent Dörter’in sahne aldıı mekan,
dolup taıyor. Antalya’nın alıılagelmi sanatçılarının arasında farklı
sahne tarzı ve esiz performansıyla dinleyenlerini coturan Dörter, hem
kendi arkılarından hem de son dönemin popüler parçalarından
seslendirerek konuklara unutulmaz anlar yaatıyor.
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Uzun yıllar sonra tekrar açılan
Cece sunduu müzik
ziyafetiyle konuklarını geç
saatlere kadar elendiriyor.
220
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Doğum gününe özel yemek

G

enpa Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Eldek, nişanlısı Birce Altınpınar’ın
doğum gününü Ala Balık’ta yedikleri romantik akşam yemeğiyle kutladı.
Mekanın balkonunda baş başa oturan ikili, gece boyunca gözlerini birbirinden
ayırmadı. Eldek’in nişanlısı Altınpınar’a hediyesi ise sürpriz dövmesi ve kırmızı
güller oldu. Eldek Altınpınar’ın doğduğu tarihi koluna yazdırarak doğum gününde
Altınpınar’a unutulmaz bir jest yaptı.

Arkadaşlarla
tavla keyfi

A

ntalya Otel’in sahibi Ozan
Öz Eski Lara Yolu
üzerindeki Türk
Kahvesi’nde arkadaşlarıyla bir
araya geldi. Arkadaşlarıyla tavla
oynarken görüntülediğimiz Öz,
keyifli bir akşam geçirmenin yanı
sıra güzel havanın da tadını
çıkardı.

Baba oğul
yemek
yedi

O

ptikce Mağazası’nın
sahibi Nazif Eken, oğlu
ile birlikte Dükkan
Steak House’de güzel bir gece
geçirdi. Fener Caddesi
üzerinde bulunan mekanda
geç saatlere kadar hem yemek
yiyip hem sohbet eden baba
oğul, erkek erkeğe güzel vakit
geçirdiklerini dile getirdi.
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Hancı’nın gece turu

C

ece ve Meşhur Tavacı Recep Usta’nın sahiplerinden Cemal Hancı’nın oğlu
Hürcem Hancı, Fener Caddesi üzerinde amcası Celal Hancı’nın arabasıyla
dolaşırken objektifimize takıldı. Gece saatlerinde kısa bir cadde turu atan
Hürcem, daha sonra Cece’de sahne alan Levent Dörter’in sahne performansını
dinlemeye gitti.

Baş başa yemek
yediler

D

elphin Hotel’s Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Cömertoğlu, eşi Mine
Cömertoğlu’yla Fener Caddesi’nde
bulunan Kitchenette’ye girerken
görüntülendi. Cömertoğlu çifti, akşam
yemeği için geldikleri mekanda keyifli bir
gece geçirdi.

Şenkal’in House keyfi

S

porsever kişiliğiyle öne çıkan
turizmci Mehmet Şenkal, The House
Cafe’de tek başına güzel bir akşam
geçirdi. Spor yapmayı oldukça seven
Şenkal, eğlenmeye de yürüyerek geldi.
Akşamları çok fazla dışarı çıkmayan
Şenkal, yoğun iş temposundan biraz
uzaklaşmış oldu.

G
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Eğlenceli gece

A

ntalya mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Levent İstanbullu eşi Elif
İstanbullu ile Atatürk Parkı’nda bulunan Paşa Çadırı’nda görüntülendi.
İstanbullu eşiyle birlikte eğlenceli bir gece geçirdi.
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ERKAN GÜLERYÜZ
ANTALYALILAR’I
COTURMAYA
DEVAM EDYOR
Antalya gece hayatını oldukça hareketli bir hale getiren Black Live,
Erkan Güleryüz’le adeta gecelerin tozunu atıyor. Muhteem sesi ve
yorumuyla Antalyalı elence severlere unutulmaz geceler yaatan
Güleryüz, sahne ovlarıyla da göz dolduruyor.

T

atil döneminin sona ermesiyle hareketlenen Antalya gece
hayatının en dikkat çekici noktalarından biri olan Black Live,
eğlence severlerin uğrak noktalarının başında gelmeye devam
ediyor. Mekanda sahne alan Erkan Güleryüz ile Antalyalılara müzik
ziyafeti yaşatan Black Live, kaliteli müşteri potansiyeliyle de fark
yaratıyor. Kış döneminin tam olarak gelmesiyle daha da renkli hale
gelecek gecelerin en merkezi noktalarından birinin Black Live olacağı,
şimdiden su götürmez bir gerçek olarak göze çarpıyor.
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Eren Ergün, Cansu Bozta,
Sevil Yılmaz

Derin Derya Aydın
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Emir Çil
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Erkan Güleryüz söyledii
arkılarla ve yaptıı esprilerle
kendisini dinlemeye gelen
misafirlerini elenceye bouyor.
Hafta sonları çok youn olan
mekan hınca hınç doluyor.

Berk Uslu,
Gamze Asena
Yıldırım

Melis-Haluk en

Cem Yıldırım, Erdoan Erku,
Cansu Tatlısu
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Haftasonu eğlencesi

D

elphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu ve Manolya
Barut’u geçtiğimiz günlerde Antalya gecelerinde görüntüledik.
Tolga Bey ve Manolya Hanım hafta sonu dışarıya çıkarak güzel ve
keyifli bir gece geçirdiler.
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Arkadaşlarıyla
bir araya geldi

L

imak Hotel’s Genel Koordinatörü
Kaan Kavaloğlu’nu Fener
Caddesi’nde yürürken görüntüledik.
Eğlence hayatının hareketli noktalarından
biri olan caddede Kavaloğlu, Dükkan Steak
House’a girerek arkadaşlarıyla buluştu.
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Akdemir
kardeşlerin
gece gezmesi

E

vva Boutique’nin ortakları Aslı ve Eda
akdemir kardeşler özel bir kutlama için
bir araya geldiler. Güzellikleriyle büyük
ilgi çeken Akdemir kardeşler, şıklıklarıyla da
göz doldurdu. Kendi tasarımları olan
kıyafetlerle geceye katılan güzel kardeşler,
geç saatlere kadar eğlendi. Müzik
eşliğinde güzel bir gece geçiren ikili,
işlerinin yoğunluğundan
uzaklaştı.

CLUB ALLY’DEN
YAZA ELVEDA
KIA MERHABA
Antalya’nın en büyük açık hava diskosu Club Ally, yaza muhteem bir
ekilde “Elveda” dedi. Yaz boyunca birbirinden elenceli gecelerin yaandıı
mekan, yazın son bulmasıyla açık havada misafirlerini aırlamaya ara verdi.

E

ski Lara Yolu
üzerinde açılan
kışlık mekanda
misafirlerini ağırlayacak
olan Club Ally, açık hava
diskosunda olduğu gibi
yine çok iddialı. Kapalı
mekanda hizmet
vermeye başlayan
mekan, renkli şovlar,
dans gösterileri ve yeni
konseptiyle adından
yine çok söz ettirecek.
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Elenceye doymadılar
Yurt dıından tatil için Antalya’ya gelen yakın
arkadalar Tino Botha ve Victo Ria, elenmek
için Secret Bar’ı tercih etti. Club Ally içerisinde bulunan Secret’te doyasıya elenen ikili,
unutulmaz bir gece yaadı. Dj performansıyla
coan güzeller bir an olsun yerlerinde durmadan doyasıya dans etti. Sempatik tavırlarıyla
da ilgi odaı olan hanımlar, geç saatlere kadar
elenirken ülkelerine dönmeden mekana tekrar geleceklerini söyledi.

Gece’ye hızlı
baladılar
Antalya’da modellik yapan Beril
Aslanyay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo örencisi Rabia Öz
ile birlikte Club Ally’de geceye
hızlı bir balangıç yaptı. Hareketli
müzikler eliinde çılgınlarca dans
eden güzeller, son dönemin hit
parçalarına yüksek sesle elik etmeyi de ihmal etmedi.
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Açık hava’da
son demler
Yakın arkadalar Serap Uyanıker ile
Mine Görgülü, elencenin tozunu
Club Ally’de attırdı. Dj performansları eliinde sabahın ilk ııklarına kadar dans ederek elenen ikili, unutulmaz bir geceye imza attı. Sonbaharın
gelmesiyle beraber son açık hava elencelerini yaayan ikili, sempatik tavırları ve en kahkahalarıyla da geceye renk kattı. Güzellikleriyle de oldukça dikkat çeken ikili, geceye noktayı sabahın ilk saatlerinde koydu.
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Antalyalı güzel
gecelerde
Antalya’da yaayan Nazan Özel,
arkadalarıyla birlikte Club Ally’de
elence dolu bir gece geçirdi. Gece
boyunca hareketli müzikler
eliinde elenceye doyan Özel, ık
giyimi ve güzelliiyle de göz
doldurdu.
Melisa Arslan, Furkan Özdoan

Unutulmayacak bir gece
Yakın arkadalar Özge Kırolu, Merve Bozkır, Göksu Uslu ve
Gonca Laçin, Antalya gecelerinin tadını Club Ally’de çıkardı.
Baarılı DJ performansları ve renkli ovlar eliinde doyasıya
elenen sıkı dostlar, unutulmaz bir geceye birlikte imza attı.
Sabahın ilk ııklarına kadar bir an olsun mola vermeyen genç
ekip, dans, müzik ve elenceli zamanlar geçirmenin
mutluluunu hep birlikte yaadı.

Figen ahin, Gülüen Özçelik
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Dostların sohbeti

K

ale Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çelik, Antalya’da tatil yapan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftini, akşam
yemeğinde ağırladı. Antalya Balık Evi’nde bir araya gelen dostlar, hem güzel havanın tadını çıkardı hem de doyasıya
sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Keyifleri
yerinde

L

aura Alışveriş Merkezi
içerisindeki W Collection
mağazasının sahibi Ali
Ulusoy, eşi Esra Ulusoy ve
Mehmet Duru’yu geçtiğimiz
günlerde Black Live’de
eğlenirken
görüntüledik.
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FARKLI ELENCENN
ADRES SHOT’S
Gerçekletirdii birbirinden elenceli partilerle adından fazlasıyla söz
ettiren Shot’s, Antalyalıların en çok tercih ettii elence mekanlarının
baında geliyor. Fener Caddesi üzerinde bulunan mekan, shotları farklı
sunumuyla renklendirmenin yanı sıra, djlerin elektronik müzik
performansıyla da dikkat çekiyor. Antalyalıların büyük rabet gösterdii
mekan kı aylarının da en büyük favorileri arasında yer alıyor.

Ali Seyrek, Ezgi Genç

Deniz Palabıyık, Dilayda Soylu,
Begüm Okunak
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Ecem Uyanık,
Leylanur
Kaymakolu

Hülya Canlı, Fulya Çay

Gizem Savtak, Gürül Aköz

Tatilin son günlerinin
tadını çıkardılar
Lise arkadaları Burcu Kasar ve Zübeyde Güllü, Antalya gece hayatının sevilen gece kulüplerinden
Shots’ta elenen isimler arasındaydı. Farklı üniversitelerde eitim gören eski dostlar, okulların açılmasına kısa bir süre kalırken tatilin son günlerini
birlikte elenerek geçirdi. Güzellikleriyle de göz
dolduran ikili, gece boyunca doyasıya elenirken
saatin gece yarısını geçtii vakitlerde mekandan ayrılarak elenceyi noktaladı.
Burak Bulduk,
Buket Akitolu

“Apple Bite”
hayranları
Emre Tosun ve arkadaı Hilal
Özbek, Fener Caddesi üzerinde bulunan Shots’ta bir araya geldi. Elektronik ve House müzik eliinde
oldukça elenceli zaman geçiren
ikili, gece boyunca dans etti. Shot
kokteyllerin su gibi aktıı gecede
yakın arkadalar, elenceye doydu.
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Fanta
Gençlik
Festivali
coşturdu

K

enan Doğulu, Fanta
Gençlik Konserleri
kapsamında
Antalya’da muhteşem bir konser
ile Antalyalıları coşturdu.
Konyaaltı Beach Park’ta
gerçekleştirilen konsere yaklaşık
85 bin Antalyalı katıldı.
Doğulu’nun yanı sıra sevilen
sanatçılar Şebnem Ferah ve
Emre Aydın’ın da sahne aldığı
konserler geç saatlere kadar
devam etti. Binlerce dinleyicinin
bir ağızdan Doğulu’ya, Ferah’a
ve Aydın’a eşlik ettiği konser
boyunca ünlü sanatçılar en
sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yeni albümlerinde yer alan
şarkılarının yanı sıra efsane
haline gelen şarkılarından da
seslendiren sanatçılar, festivale
katılanlara unutamayacakları
anlar yaşattı.
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Yıldönümüne
özel
akşam
yemeği

L
Eğlenceli
zaman

E

lektrik Mühendisi
Nadir Aybek Ertuğ’u
geçtiğimiz günlerde
Black Live girişinde
görüntüledik. Nadir Bey
hafta sonu Erkan
Güleryüz’ün şarkılarını
dinleyerek eğlendi.
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'Oréal saç bakım
firması çalışanı
Evren Çapın,
sevgilisi Gizem Kılçar ile
birlikteliklerinin 1’inci
yılını kutlamak için
Antalya Balık’ta bir araya
geldi. Romantik bir akşam
yemeği yiyen genç çift,
sempatik tavırları ve
neşeli halleriyle oldukça
beğeni topladı. Yemeğin
ardından hediyesini özel
sözlerle birlikte sevgilisine
veren Çapın, ardından
birlikte geçirecekleri
mutlu günler adına uzun
bir sohbete daldı.

Cece’ye ünlü akını

C

lub Cece’nin Halkla İlişkiler Müdürü Şevket
Kaya, yakın arkadaşı oyuncu Buket
Akşitoğlu’nu ağırladı. Tavacı Recep Usta’da
yedikleri akşam yemeğinin ardından Club Cece’de
Levent Dörter’i dinlenmeye geçen ikili, keyifli bir
gece geçirdi. Adını Feriha Koydum adlı dizide
Nehir karakteriyle hayatımıza giren ünlü
oyuncunun Antalya gecelerinde oldukça eğlenceli
vakit geçirdiği gecenin ardından ikili, tekrar bir
araya gelmek üzere ayrıldı.

Eğlenceli cumartesi

A

ntalya’nın tanınmış isimlerinden Osman Bahçe’yi arkadaşıyla
birlikte Black girişinde görüntüledik. Osman Bey
hanımefendiyle bol eğlenceli bir cumartesi gecesi geçirdi.

Güzel bir
akşama imza
attılar

T

urizmci Emre Önen, eşi
Özleyiş Önen ve arkadaşıyla
akşam yemeği için Antalya
Balık Evi’ni tercih eden
isimlerden oldu. Birlikte uzun
uzun sohbet eden Önen çifti ve
yakın dostları keyifli bir akşama
imza atmanın mutluluğunu
yaşadı.
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GECELER BR
BAKA GÜZEL
Konsept mekanları, farklı partileri, canlı grupları ve özel ovları ile
Antalya geceleri, elencenin nabzını tutuyor. Elence hayatının ritmini
belirleyen mekanlar sonbahara girdiimiz bu günlerde özellikle
üniversite örencilerinin akınına uruyor. Antalya’da elence hayatı
sonbahara hız kesmeden giriyor. Sıcak havaların yerini serin havaların
aldıı günlerde mekanlar dolup tatı. Kaleiçi, Lara ve Konyaaltı’nda
ehrin gözde elence mekanları yava yava kılık mekanlara geçerken,
ehre gelen yeni müzik grupları ve göz alıcı mekanlar elencenin nabzını
tutuyor. Üniversite örencilerinin de Antalya’ya gelmesiyle gençlerin
kendilerini sokaklara attıı Antalya’da geceler artık bir baka güzel.

Güzellerin elence zamanı
AutoShow 2013’te görev yapan F Ajans mankenleri fuarın bitmesini düzenlenen yemekle kutladı. Eski Lara’da yer alan bir restoranda bir araya gelen, fasıl ve oryantal eliinde gönüllerince elenen mankenler, youn geçen fuarın yorgunluunu attı. F Ajans sahibi Fevziye Çalıkan tarafından organize edilen ve stantlarda görev yapan tüm mankenlerin katıldıı yemek geç saatlere kadar
devam etti. Yemein ardından ayrılan mankenler, en kısa sürede yeni ilerde görümek için mekandan ayrıldı.
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Sürpriz gecede elenceye doydular
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendislii bölümü örencileri Ilgın Susin, Betül Demirgöz ve efik Aydınlı, mezun olan arkadaları Ömer Gök’e elence dolu bir gece
organize etti. Sürpriz bulumayı Tudors Pub’da gerçekletiren genç ekip, hareketli
müzikler eliinde gece boyunca elenceyi doyasıya yaadı. Hareketli müzikler eliinde bir an olsun mola vermeden dans eden genç ekip, gecenin geç saatlerine
doru mekandan ayrılarak geceyi noktaladı.

Elenceye ara
vermediler
Akdeniz Üniversitesi Turizm bölümü
örencisi Ahmet Andiç, kız arkadaı Tuçe
Elitok ile birlikte Sponge Pub’da elendi.
Gecede bir an bile olsun yerlerinde
duramayan ikili, canlı müzik eliinde dans
ederek elenceyi doruk noktasında yaadı.
Gecenin geç saatlerine kadar mekanın ve
müziklerin tadını çıkaran sevgililer, en kısa
zamanda tekrar dıları çıkman için
sözleerek geceye noktayı koydu.

Elence
sokaklara tatı
Yakın arkadalar Furkan Dumanlı ve
Buse Akarsu, Kaleiçi’nin hareketli
mekanlarından Tudors Arena’da elenen isimlerden oldu. Canlı müziin balamasıyla mekana giren çift,
birlikte müziin cokusuyla elenceye tam anlamıyla doydu. Cokunun Kaleiçi sokaklarına taındıı
gecede ikili, Tudors Arena’da ve mekanın önünde unutulmayacak bir
elencenin tadına vardı.

Elenceyi
doyasıya yaadılar
ANS Organizasyon ekibinden Sezgi Sezal,
Çidem Derin ve Kaan Eberdes, Kaleiçi’nde bulunan elence mekanı Turdors
Pub’ta elenmeyi seçenler arasında yer
aldı. Hareketli müzikler eliinde gece boyunca dans eden gençler, youn çalıma
temposundan biraz olsun uzaklaarak elenmenin tadını doyasıya yaadı. Sempatik
tavırları ve neeli halleriyle göz dolduran
ekip, gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan ayrılarak elenceyi noktaladı.
241

G

ece
TURU

Gecelere erken veda
Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dilleri bölümü örencisi Yamur
Tombul, kardei Cansu Tombul ve yakın arkadaı Damla Has ile birlikte elenceye Kaleiçi’nde start verdi. Kaleiçi’nin gözde mekânlarından olan SpongePub’da elenmeyi tercih eden güzeller, gece
boyunca canlı müzik eliinde elencenin tadını doyasıya çıkardı.
Elencenin geç saatlere kadar sürdüü unutulmaz bir gece geçiren
üçlü, en kısa zamanda tekrar bulumak için sözleti.

Yeni yaını kutladı
Yes English’in Kurucusu Orhan Kemal nalöz, doum gününde
ei Çidem nalöz ile birlikte Türk Kahvesi’nde oturdu. Doum
günü partisinin ardından geldikleri mekanda kahvelerini içerek
dinlenen çift, sakin ortamda sohbet ederek akamın keyfini çıkardı. Birlikte unutulmaz bir gün geçiren çift, daha sonra mekandan ayrılarak geceyi noktaladı.

Ba baa
elendiler
laç sektöründe faaliyet
gösteren Murat Ozan Yazıcı, sevgilisi Gülçin Saygılı ile birlikte Antalya
gecelerinde elence dolu
saatler geçirdi. Ba baa
geldikleri Sponge Pub’da
canlı müzik eliinde elenen ikili, sempatik tavırları
ve ıklıklarıyla göz kamatırdı. Söylenen arkılara
dans ederek elik eden
ikili, i streslerini üzerinden atmı oldu.
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Evlilie ilk adım
Groupon Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Oral, Mula Üniversitesi Öretim Görevlisi olan Ceren Uzar ile evlilie ilk adımı attı. Çift,
Mula’da gerçekleen nian ile 3 yıllık birlikteliklerini perçinlerken, niana çiftin yakınları ve aile dostları katıldı. Yakınlarının sevgi
dolu bakıları arasında nian alanına gelen çiftin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Kıbrıs’tan Antalya’ya
elenmeye geldiler
Kıbrıs Girne Üniversitesi’nde mühendislik okuyan
Ömer Faruk Esen ve kız arkadaı Ezgi Kırkıncı, elenmek için geceye Sponge Pub’ta baladı. Antalya
gecelerini merak ederek Kıbrıs’tan elenmeye
gelen genç çift, mekânın canlı müzii eliinde
gece boyunca doyasıya dans etti.

Tatile özel kapanı
Yakın dostlar Pelin Pütgül, pek Dili, Yade Erdeen ve Begüm Akyıldız, elenmek için geldikleri mekanda geceye damga vuran isimler oldu. Yeni eitim döneminin balamasından önce tatillerini harika bir gece ile sonlandırmak
isteyen genç ekip, çılgınlar gibi elenerek unutulmaz bir gece çıkardı.
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Rixos ile Expo Center’dan ortak çalıma
Rixos Downtown Hotel ile Antalya Expo Center arasında kurulan ba Kalina Restaurant & Bar’da yapılan bir bulumayla doyasıya
kutlandı. Ev sahipliini Rixos Downtown Antalya adına Genel Müdür Mehmet Tulunay’ın yaptıı geceye Expo Center’in çok sayıda
yetkilisi katıldı. Antalya Fuarcılık letme ve Yatırım A. Genel Müdür Yardımcısı Server
Seçer’in Rixos Hotels ile i ortaklıı yapmanın mutluluk verici olduunu söyledii gece, Dj
performansları eliinde elenceli bir ekilde geç saatlere kadar devam etti.

ki mutluluk birden yaıyorlar
Ziraat Mühendisi Nazım Kırıcı ve ei Çala Kırıcı, evlilik yıldönümlerini Çatı Ocakbaı’nda kutladı. Ba baa romantik bir akam
yemei yiyen çift, gece boyunca akları üzerine uzun uzun sohbet
etti. Geçtiimiz günlerde katıldıkları “Ben Bilmem Eim Bilir”
isimli yarıma programında birinci olarak araba kazanan Kırıcı
çifti, araba kazanmanın mutluluunu yaadıklarını dile getirerek,
“Hem arabayı, hem de evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz” dedi.
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Elence sabaha kadar sürdü
Yakın arkadalar Hilal Demirci ile Sulinda Polat Public Live’de
Barock grubunun arkılarıyla cotu. Sabahın ilk ııklarına
kadar grubun arkılarına elik eden ve elencenin tadını doyasıya çıkaran ikili, birlikte unutulmaz bir geceye imza attı. Sempatik tavırlarıyla da oldukça dikkat çeken Demirci ve Polat,
gece boyunca neeli halleriyle de öne çıktı.
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Sarı kırmızı heyecan
Doan Yapı naat’ın sahibi Talat Doan, Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanan
ampiyonlar Ligi maçını eiyle birlikte izledi.
Aynı zamanda Antalya Galatasaraylılar Dernei’nin Genel Koordinatörü de olan Doan, dernee ait lokalde maçı izlerken, heyecanlı
geçen 90 dakika boyunca hop oturup hop
kalktı. Galatasaray formalarıyla maçı izleyen
çift, maç sonuysa skordan dolayı büyük
üzüntü yaadı.

Aile üyeleriyle lezzet keyfi
Güncü naat sahibi Müteahhit hsan Güncü, ailesiyle birlikte keyifli bir akam
yemei için Antalya Balık Evi’ni tercih etti. Ei, olu ve kızıyla birlikte güzel bir
akam geçiren baarılı müteahhit, mekanın lezzetli yemeklerinin ve temiz
havanın tadını çıkardı.

Yeni favori AHMAT
Vokalde Deniz Tarman, gitarda Salim Yaar,
bas gitarda Bora Güngör, klavyede Levent
Bozkurt ve bateride Furkan Özgene’den
oluan Antalya sahnelerinin yeni grubu ahmat, müzik yolculuuna baladı. Holly
Stone ve Tudors Pub gibi önemli mekanlarda sahne alan grup, imdiden elence severlerin favorisi haline gelmeyi baardı.
Deniz Tarman’ın söyledii arkılara grup
üyelerinin de elenceli sahne performansı
ekleyerek unutulmaz geceler yaatan grup,
Antalya geceleri “ahmat” ediyor.
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Yazın son elencesi
Kaleiçi’nde
Mutluluklar
Sushico Aquarium’un letme Müdürü Ekrem Türkkan yaklaık 3 yıl önce bir arkadaları vasıtasıyla tanııtıı Didem Türkkan ile hayatını birletirdi. Hotel Lara’da gerçekletirilen
düüne çok sayıda davetli katıldı. Tüm konuklarla yakından
ilgilenen Türkkan çifti, elence dolu bir düün geçirdi. Balayı
için yola çıkan çiçei burnunda çift, yaklaık 15
günlük uzun bir tatil
ile aklarını doyasıya yaayacak.

Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve
Edebiyatı Bölümü örencileri Tolga
Karalolu ve Ceysu Yıldırım, Kaleiçi’nde bulunan Up Shot’ta elendi.
kili, yaz tatilinin son günlerinde ve
okullar açılmadan önce, son elencelerini Kaleiçi’nde gerçekletirdi. Doyasıya elenen Karalolu ve Yıldırım,
birlikte güzel bir geceye imza attı.

Akamın
tadını
çıkardılar
Emre Evren ve Selenay
Yıldız, Eski Lara Yolu
üzerinde bulunan Türk
Kahvesi’ni tercih eden
isimler arasındaydı. Çift,
akamın tadını mekanda
oturarak çıkarırken, uzun
uzun sohbet etmeyi de
ihmal etmedi.
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Neeli bir akam
Yakın arkadalar Fahriye Iık, Burcu Karata ve Gizem Dilmaç The Big Man Lara’da bir araya geldi. Esiz deniz manzarası eliinde leziz
yemeklerini yiyen ve geç saatlere kadar birlikte zaman geçiren üçlü, sempatik tavırları ve neeli halleriyle de oldukça dikkat çekti.

Arkadalarına
destek
verdi

Kaleiçi’nde unutulmaz gece
Yakın arkadalar Elif Soylu ve Batuhan Duman, yurt dıından
gelen misafirleri Micol Nicko Lambourn’a Antalya’nın tarihi
merkezi ve elence hayatının kalbi olan Kaleiçi’ni gezdirdi.
Farklı tarzıyla Kaleiçi’nin sevilen mekanlarından Up Shot’ta elenen arkadalar, misafirleriyle birlikte unutulmaz bir gece geçirdi. Sabahın ilk ııklarına kadar mekanda ve Kaleiçi
sokaklarından elenen dostlar birlikte keyifli bir gece geçirmenin mutluluunu yaadı.

Antalya Barosu’nun genç ve
güzel avukatlarından ve aynı
zamanda Yırtık Cübbe Tiyatro
Topluluu’nun oyuncularından
Fulden Çobanolu, elenmek
için Kaleiçi’nde bulunan Holly
Stone isimli mekanı tercih etti.
ahmat grubunun canlı
performansı eliinde güzel bir
gece geçiren Çobanolu,
arkadaları olan grup üyelerini
ilk sahne günlerinde yalnız
bırakmadı. Gece boyunca
grubun söyledii arkılara elik
eden baarılı avukat, keyifli bir
geceye tek baına imza attı.
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Zen Pırlanta'dan “charm bileklikler”
Zen Pırlanta koleksiyonunun Charm bileklik ailesi şans ve sevgi konulu simgelerden
oluşuyor. Kader ve şans sembolü Charm bileklikler, asırlar boyunca birçok medeniyette,
farklı moda akımlarında yer almış. “Charm” bilekliklerin hikayesi sandığımızdan da
geçmişe gidiyor. Zen Pırlanta birçok medeniyette yer alan charm bileklikleri günümüze
taşıdı. Melek, kalp, balık, fil gibi şans ve sevgi konulu simgelerden oluşan charmlar
hazırladı. Zincirden ayrı olarak da satılan bu charmları dilerseniz tek tek alarak
zincirinize ekleyebilirsiniz. Zincire kolaylıkla takılabilen charmlar kendiniz ve
sevdikleriniz için hoş bir armağan olacak. Charm bileklikleri Zen Pırlanta mağazaları ve
www.zenpirlanta.com adresinden inceleyip, satın alabilirsiniz.
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Keyifli ve kaliteli zaman Cafe Sera’da
Antalya’nın nezih kafeleri arasında yer alan Cafe Sera siz müşterilerini bekliyor. Uçağa binmeden önce çayınızı içebileceğiniz
güzel bir mekana sahip olan kafe, en güzel sunumlarını sizler için hazırlıyor. Sınırsız yerli ve yabancı alkollü-alkolsüz içecekleri,
Lig TV ve Dsmart’da maç izleme imkânları ve kesintisiz internet bağlantısıyla Cafe Sera Bistro, Antalya Havalimanı İç Hatlar’da
sizlere 24 saat hizmet sunuyor. Siz de Antalya Havalimanı’nda kaliteli ve keyifli zaman geçirmek isteyenlerdenseniz, Cafe Sera
sizin için de doğru adres.

Eski Lara
Yolu’nun yeni
gözdesi
Eski Lara Yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde
hizmete açılan Mill House, birbirinden leziz
içecekleri ve farklı damak tatlarına hitap eden
menüsüyle misafirlerine nezih bir ortam
sunuyor. Mekan sıra dışı dekorasyonu ve özel
bahçesiyle de keyifli dakikalar yaşatıyor.
Kaliteli hizmeti ve farklı konseptiyle hizmet
veren mekan caddenin gözde mekanlarından
biri olmaya aday.
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Erasta’da Dinozor
Sergisi’ne büyük ilgi
Erasta Alışveriş Merkezi, düzenlediği çeşitli etkinliklerle misafirlerine renkli
alışverişler yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AVM’nin üst katında
sergilenen hareketli ve sesli dinozor maketleri alışverişe gelen konuklar tarafından
büyük bir ilgiyle izlendi. Dinozor seslerini duyan konuklar önce büyük bir merak
duygusuyla üst kata çıkarken gördükleri maketler karşısında ufak bir şaşkınlık
yaşadı. Ardından maketlerle fotoğraf çektiren konuklar, Erasta Alışveriş Merkezi’nde
güzel bir gün geçirdi.

Daisy Mom
rahat ve şık
çizgisiyle her
an yanınızda
Modern ve şık çizgisinin yanı sıra
kalitesinden ödün vermeyen Daisy
Mom, klasik iş grubundan abiyeye,
eşofmandan iç çamaşırına kadar
sunduğu çeşitlilikle hamile bayanların
imdadına yetişmeye devam ediyor.
Hamile ve büyük beden bayanların
gözdesi olan Daisy Mom bünyesine
kattığı yepyeni ürünlerle her bedenden
bayanı da cezbediyor. Geniş ürün
yelpazesiyle Daisy Mom’ın birbirinden
şık ve rahat ürünlerini görmeden yeni
sezon alışverişinizi yapmayın.

Oyun parklarının dışında
bir eğlenceye hazır mısınız?
Girerken sizi karşılayan etkileyici Truva kuleleri ve ana kapısı ile alışılmış
oyun parklarının dışında farklı bir eğlence dünyasına geldiğinizi anlayacaksınız. Tüm ihtişamıyla sizi karşılayan
uygarlıkta başlayan yolculuğunuz 10
metre genişliğinde şelalenin, meşalelerle aydınlatılan geniş platformuna yanaştığınızda ve en son kulenin kıvrımlı
merdivenlerinden yukarı çıktığınızda
artık benzersiz ve etkileyici eğlenceye
başlayabilirsiniz.

249

Beyler için de
Justin
Alexander
Tasarımlarıyla gelinlik modasına
farklı bir çizgi kazandıran “Justin
Alexander” Antalya’da 750 metre
karelik mağazasında beyler için de
geniş ürün yelpazesiyle hizmet
veriyor. Gelin ve damat adaylarına
çeşitli fırsatlar sunmaya devam eden
marka ABD ve Avrupa’nın önde gelen
gelinlik firmaları arasında yer alıyor.
İki katlı, modern, şık mağaza, ürün
çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.

Evinizden daha rahat edeceksiniz
Club Sera Hotel Deluxe suit odalarıyla, misafirlerine konforu ve huzuru en üst seviyede sunmaya devam ediyor. Fransız yataklı bir
yatak odası ve bir salon olmak üzere iki odadan oluşan deluxe suitte, ayrıca bir küvet, bir duş ve iki WC bulunuyor. Bunlarla sınırlı
kalmayan hizmetler kurutma makinesi, minibar, banyoda ve odada telefon, uydu yayınlı televizyon, emanet kasa, merkezi ısıtma ve
soğutma sistemi ve bir standart, bir de Fransız balkonla daha da ayrıcalıklı bir hale geliyor.

z
ip
haber

Eğlencenin
merkezi Fly Disco
Antalya’nın gözde tatil yerlerinden biri olan
Beldibi’nde bulunan Fly Disco yaz gecelerinde
eğlenmek, dans etmek isteyen tatilcilerin bir
numarası olmaya devam ediyor. Gece ve gündüz
muhteşem dj performansıyla eğlencede hız
kesmeyen Fly Disco eğlence severlerin ilk
tercihi haline geldi. Yaz partilerine de ev
sahipliği yapan kulüp sizleri eğlencenin
merkezine davet ediyor.
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Camda kalite ve deneyimin adresi Harecam
10 bin metrekarelik üretim alanıyla Harecam Antalya’nın yıldızı olmaya
devam ediyor. İç ve dış piyasanın taleplerini kendi üretim tesislerinde
karşılayan marka, yeniliklere uyum sağlayan donanımlı teknik
altyapısı, titiz çalışma ilkeleri ve çağdaş üretim koşullarıyla, üretim
planlamadan nakliyeye kadar tüm birimlerinde kalitesini koruma ve bu
konudaki kararlılığı ile dünya standartlarıyla hizmet veriyor. Cam
sektöründe öncü bir marka olan Harecam, yeni yatırımlar ve planlama
yöntemleriyle minimum maliyetle kaliteli ürün imalatı yapmayı,
kaynakları en verimli şekilde kullanmayı kendine görev ediniyor.
Harecam; float cam, float ayna gibi temel ürünlerden, cephe kaplama
camlarına, özel nitelikli konut camlarından dekoratif camlara, cam
kapılara, güvenlik camlarından emaye boyalı camlara kadar çok farklı
ürün gruplarının üretim ve satışını gerçekleştiriyor.

Tüp bebekte Anadolu
Hastanesi’ne güvenin
Her yaşta tüp bebek yapılabilir mi? Çoğul gebelik ihtimali tüp bebek tedavisinde daha
mı fazla? Peki, hiç spermi olmayan erkek baba olamaz mı? Şüphesiz çoğu insan bu
sorulara “evet” yanıtını verir. Halk arasında doğru olmayan pek çok bilgi tüp bebek
tedavisiyle ilgili yanlış algılamalara neden oluyor. Peki, neleri yanlış biliyoruz, doğrular
neler? Anadolu Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Yrd. Doç. Dr. Tonguç
Gündüz, tüp bebek tedavisi konusundaki tüm sorularınızı yanıtlamak için sizleri
Anadolu Hastanesi’ne davet ediyor.

Şıklığı ve zarafeti
arayanların tercihi
Montenapoleone
Bayanlara doğallığın getirdiği rahatlığı ve saf
kişisel zevkin en iyi adapte edildiği doğa dostu
kıyafetleriyle Montenapoleone, TerraCity AVM
karşısında yer alan mağazasıyla dikkat çekmeye
devam ediyor. İçeriğinde kimyasal olmayan ya da
genetiğiyle oynanmamış tohumlardan elde edilen
organik ve çevre dostu ürünler ve kıyafetler, başka
bir deyişle çevreye duyarlı kişilere hitap eden bir
bayan giyim butiği olan Montenapoleone’ı, çok
sevdi. İtalya’dan gelen ipek, kaşmir ve süt
pamuğundan yapılma doğal, yumuşak, narin ve şık
malzemelerden elde edilen ürünlerden oluşan
markaları içeren bir butik olan Montenapoleone
sınırlı sayıda bulunacak olan kıyafetleriyle de
sizleri bekliyor.

Yeni lezzetler
mucidi
Ramada Plaza Antalya’nın Excutive
Chef’i Cüneyt Dalgın, yaptığı özel
tariflerle Antalyalıların damak tadına
yeni lezzetler katıyor. Ramada Plaza
Antalya içerisinde bulunan Verona
Restaurant’ta beğeniye sunulan en yeni
yiyecek ise bir salata. Chef Cüneyt
Dalgın’ın kendi özel formülüyle
hazırladığı, “Dondurmalı Gavur Dağı
Salatası” ilk tadanlar tarafından büyük
beğeni kazandı. Dalgın’ın meyve ile
sebzelerin uyumunu çok iyi birleştirdiği
salata, hem hafif hem serinletici hem de
çok sağlıklı. Ramada Plaza Antalya
Verona Restaurant’ta menüye dahil
edilmeden özel olarak satışa sunulan
yemek, Antalyalılara inanılmaz bir lezzet
sunmak için bekliyor.
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Sonbaharda da Pink
Avenue farkı
Birbirinden özel markaları ve trendi yakalayan
ayakkabı modelleriyle dikkatleri her mevsim üzerine
çekmeyi başaran Pink Avenue, sonbahara girdiğimiz
şu günlerde de farkını ortaya koyuyor. Birbirinden
etkileyici modelleri görmek ve sonbahar için
dolabınızı yenilemek istiyorsanız Pink Avenue sizi
bekliyor olacak.
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Oyun keyfi Türk Kahvesi’nde
Antalya’nın modern kahvehane kültürüyle tanışmasına vesile olan Eski Lara Yolu üzerindeki Türk Kahvesi, Antalyalılar için bir
buluşma noktası haline geldi. Yabancı kahve çeşitlerinden, aromalı Türk kahvelerine kadar geniş bir yelpaze sunan mekanda ufak
atıştırmalarla iddialı bir mekan profili çiziyor. Akşamüstü nargilenizi içip diğer taraftan da arkadaşlarınızla oyun oynayabileceğiniz
insanlarla iç içe ve Antalya’nın nezih mekanlardan biri.

Roberto Bravo Black Magic
koleksiyonuyla sofistike
siyahı yorumluyor
Roberto Bravo son moda akımlarına göre, sofistike siyah çılgınlığı modanın
tüm alanlarında stil reçetesini sunmaya devam ediyor. Roberto Bravo’nun
trend belirleyici ruhu siyah efsanesini, altın ve siyah onix’i doğadan ilham
alan illüzyonlar ile kombine ederek; Black Magic Koleksiyonu’nda
yaşatmaya devam ediyor. Sıradan ruhlara karşı; karanlık figürler ve estetik
algıları gizemli tasarımlara yansıtıyor. Şüphesiz, siyahın büyüsü hiç bir
zaman dilimi ile sınırlandırılamaz; Roberto Bravo kadını stil yaratmanın
femme fatale formülünü Black Magic Koleksiyonu’nun aydınlık yansımaları
ile keşfederek limitlerini zorlamaya devam edecek.
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Antalya
Hotel’le resort
otel keyfi
Bey Dağları’na hâkim muhteşem
konumu, kusursuz hizmet anlayışı ve
konukların memnuniyetine verdiği
önemle Antalya Hotel, misafirlerinde
güven ve aidiyet duygusu yaratmaya
devam ediyor. Şehir merkezinde resort
otel atmosferini yakalamış ender
otellerden birisi olarak, yalnızca tatilciler
için değil, kongre turizmi için de
rahatlıkla tercih edilen Antalya Hotel,
şehir merkezinde resort otel atmosferini
yakalamış ender otellerden birisi olarak,
konuklarına unutamayacakları bir tatil
vaat ediyor.

Doğum günü öncesi saçlar
San Kuaför’e emanet
Antalya’nın sevilen sesi Arzu Turalı doğum günü öncesi saçlarını San Kuaför’de
yaptırdı. Saç modeli seçimini usta tarak Mahmut Karataş’a bırakan Turalı, doğum günü
için özenle hazırlandığını ve tercihinin San Kuaför olduğunu söyledi.

Mudo Concept
Sonbahar-Kış
koleksiyonu
Her yıl dünyanın dört bir yanından
özenle seçtiği koleksiyonları ile adından
söz ettiren Mudo Concept Sonbahar-Kış
2013/14 sezonunda çok iddialı. Yeni
sezonda dekorasyon trendlerine
damgasını vuran pastel ve canlı renklerin
birlikteliği koleksiyonda kendini
gösterirken, her konuda olduğu gibi en
yeni dekorasyon trendlerini müşterileri
ile ilk buluşturan marka olmanın
ayrıcalığını yaşıyor. Her koleksiyonunda
yeni sezon trendlerinden ilham alan
Mudo Concept, Sonbahar-Kış 2013/14
sezonunda yeni renk ve malzemelerle
yaşanmış öykülere farklı bir yorum
getiriyor. Yeni sezonda retro
özgünlüğünü yansıtan seçeneklerin yanı
sıra endüstriyel çizgilerin ve provence
stilinin en zarif örnekleri sizlerle
buluşuyor.

Yeni temalar, tasarımlar ve
ürünler Koleksiyon Mobilya’da

1971 yılından bu yana yenilikçi tasarım endüstrisi olarak ev, ofis mobilyaları, obje ve
aksesuarlar üreten Koleksiyon bir defa daha yeniliklere imza atıyor, “Tasarım Sunumu”
sergisi ile “tasarım mağazacılığını” başlatıyor. Koleksiyon bu sergi ile öncü, yenilikçi
yaklaşımları, temaları, tasarımları ve ürünleri üreticileri kim olursa olsun özgün
halleriyle Koleksiyon Tarabya Tasarım Mağazası’nda iç ve dış pazarlara sunuyor.
“Tasarım endüstrileri”, “yaratıcı endüstriler”, “kültür endüstrileri”, “açık kurum”, “açık
tasarım”, “ortak-yaratım”, “katının reddi”, “tasarım mağazası” kavramlarını
güncelimize taşıyan Koleksiyon bu sergisi ile yeni bir platformun temelini atıyor.
Dünyadan ve ülkemizden 30’dan fazla tasarımcının ürünleriyle katıldığı bu sergi
“Tasarım Mağazacılığı” temasını gündeme getiriyor ve sektörle tanıştırıyor. Sergide
başı çeken kumaş tasarımlarına ek olarak “hazır perdeler”, mobilyalar, cam, porselen,
seramik objeler, takı, giysi, yastık, kilim, halı, aydınlatma yer alıyor.

253

İş dünyasının
tercihi Dedeman
Antalya
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Dedeman Antalya Hotel& Convention Center,
Havaalanı’na 15 km, deniz kenarında ve şehir
merkezindeki eşsiz konumu, neredeyse tamamı
deniz manzaralı odaları, teraslı ve gün ışığı alan
toplantı salonları ile iş dünyasının tercihi
olmaya devam ediyor. Dedeman Antalya’nın iş
amaçlı seyahat eden konuklarına sunduğu
hizmetler arasında ücretsiz Life Style kullanımı
(Açık ve kapalı yüzme havuzu, Hamam, Sauna),
Business Center, Kablosuz internet, otel
müsaitliğine göre erken giriş ve geç çıkış
imkanı yer alıyor.

İşe dönüş stresi
sizi tüketmesin!
Hayatın daha yavaş aktığı güneşli ve uzun
yaz günleri, aile ve dostlarla geçirilen tatil
dönemlerini geride bırakarak yoğun
temposu ve sorumluluklarıyla iş hayatına
tekrar geri dönmek kişiyi birçok stres
faktörüyle karşı karşıya bırakıyor. Özel, iş
ve sosyal hayatta yaşanan gerçek veya
tahmini her türlü tehdit, zorlanma, engel
ve hayal kırıklığının yol açabileceği bir
tehlike ise “Tükenmişlik Sendromu”
olarak biliniyor. Memorial Antalya
Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr.
Güneş Berk, “Tükenmişlik Sendromu”
hakkında, “Aşırı ve uzamış stresin yaratığı
duygusal, zihinsel ve fiziksel tükenme
haline ise ‘Tükenmişlik Sendromu’
denilmektedir. Tükenmişlik
sendromunun temel nedeni, yapılan işin
doğası ve iş yükünün fazlalığıdır. Kronik
hale gelmiş stres kişilerde, dikkat ve
konsantrasyon zorluğu, karar vermede
güçlük, olumsuz düşünmeye eğilim,
devamlı endişelenme hali gibi bilişsel
belirtilere yol açmaktadır. Bunun yanında
keyifsizlik, mutsuzluk, sinirlilik,
huzursuzluk, yalnızlık, çaresizlik gibi
duygusal değişikliklere de neden
olmaktadır. Yorgunluk ve bitkinlik hissi,
uyku iştah değişiklikleri, enerji
kaybı, baş ve kas ağrıları, mide
bağırsak şikayetleri, baş
dönmesi ve sersemlik hissi,
kalp çarpıntısı, nefes darlığı
ve sık soğuk algınlığı
geçirme gibi fiziksel
sorunların yanı sıra
insanlardan ve zevk verici
aktivitelerden uzaklaşma,
erteleme ve sorumluluktan
kaçınma, alkol, sigara ve
yatıştırıcı ilaçlar ile
gevşemeye çalışma
gibi davranışsal
belirtiler de
göstermektedir”
dedi.
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En leziz pastalar Mieze Cake’de
Birbirinden lezzetli macaronların, poğaçaların, butik ve özel yapım pastaların
yeni buluşma noktası Mieze Cake, butik pastane konseptiyle dikkatleri üzerine
çekmeyi başardı. Mine Cömertoğlu ile Zeynep Tunalı ortaklığında hizmete giren
Mieze Cake enfes pastalarıyla da sizi cezbedecek. İsmet Gökşen Caddesi’nde
kapılarını açan Mieze Cake hem pastane hem de kafe konseptini içinde
barındırıyor. Özenle dizayn edilmiş bahçede kahvaltı yapabileceğiniz bir ortamın
yanı sıra gün içerisinde de lezzetli atıştırmalıklardan da tadabileceğiniz enfes bir
menü Mieze’de sizleri bekliyor.

Partilerin merkezi
Kalina Bar
Moskova’nın en ünlü barı Kalina, Rixos Downtown
Antalya’da kapılarını açtığı günden bugüne
aralıksız eğlendirmeye devam ediyor. Zengin
kokteyl-içecek menüsü, İtalyan, Rus ve Japon
mutfaklarından seçme lezzetleri, şık atmosferi,
karaoke ve canlı müzik performansları ile seçkin
misafirlerine hizmet veren Antalya’nın gözde
eğlence mekanlarından Kalina Bar sürekli olarak
düzenlenen parti ve ekinliklerle Antalyalıların
gönlünü fethetmeye devam edecek.

Erastada Klasik Araba Sergisi Büyük İlgi Gördü
Erasta Avm ile AKOK’un ( Antalya Klasik Otomobil Kulübü) ortaklaşa düzenledikleri “Klasik Araba Sergisi” haftasonu Erasta Avm’de
ziyaretçilere açıldı. Aynı etkinlik içinde bulunan fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş’ün fotoğraflandırdığı “Klasik Araba Fotoğraf
Sergisi” ay sonuna kadar devam edecek. Gerçek görüntülerden oluşan sergideki fotoğraflar da aynı zamanda kulübe gelir amaçlı satışa
sunuldu. Mustang, Corvette, Chevrolet, Mercedes, Ford gibi klasiklerin yanında ülkemizde klasikleşen Murat 124’ün de olması sergiyi
hayli ilginç duruma getirdi. AKOK Başkanı Serkan Uzel, klasik otomobil denilince akla hemen Corvette, Mustang gibi araçların
geldiğini, bu nedenle klasik araba uğraşının pahalı olduğu düşüncesinin yerleştiğinden sıkıntı duyduklarını söyledi. Halbuki çok ufak
değişiklik ve masraflarla bu hobinin yapılabileceğini, hayatı renklendireceğini bu vesile ile kurulmuş dostlukların paylaşıma
döndüğünü dile getiren Uzel, Erasta’daki sergide büyük ilgiyle karşılaşan Murat 124’ün buna çok iyi bir örnek olduğunu belirtti.
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3. Uluslararası Resort Turizm
Kongresi, 28-29 Kasım’da
AKTOB tarafından 28-29 Kasım günleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nin
basın toplantısı İstanbul Titanic Otel’de yapıldı. Toplantıya AKTOB
Başkanı Sururi Çorabatır’ın yanı sıra, turizmci Yeliz Gül Ege, Yusuf
Hacısüleyman, Hakan Süral ve turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu
katıldı. Yapılacak programla ilgili detaylı bilgi veren turizmciler,
basın mensuplarının da konu ile ilgili sorularını cevapladı.
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Ece Resort bayrama hazır
Ece Resort size kusursuz bir bayram tatili sunabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özel dekore edilmiş odaları, sıcak atmosferi ve
güler yüzlü personeliyle tatilin keyfini çıkaracaksınız. Sessizliğiyle yorgunluğunuzu üzerinizden atıp tatilde dinlenmenin tadına
varacaksınız.

İdeal kilo için
OFM Hastanesi
Özel OFM Antalya Hastanesi
hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Adnan Sulu günümüzün en önemli
hastalık ve hastalık sebeplerinden biri olan
obezite ameliyatlarını başarıyla
gerçekleştiriyor. Yapılan mide küçültme
(tüp mide) ameliyatlarından sonra hastalar
8-12 ay içerisinde ideal kilolarına düşerek;
diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi
hastalıklardan kurtulmasının yanı sıra
sosyal hayatta daha aktif, kendilerine
güvenli ve işlerinde daha başarılı hale
gelmekte.
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Corendon Havayolları’ndan yeni
sosyal sorumluluk projesi

Ultraskin
farkını Kubilay
Yücel’de
Cilt gençleştirme ses dalgaları
kullanılarak cildin alt katmanlarındaki
kollajen üretiminin tetiklenmesiyle ciltte
sıkılaşma ve lifting etkisi sağlayan bir
tedavi yöntemi olan Ultraskin farkını
Kubilay Yücel Polikliniği’nde yaşamaya
ne dersiniz? Ultraskin cihazıyla yapılan
tedavide, ısı enerjisi oluşturan ses
dalgaları istenen doku derinliğine
odaklanmakta ve cildin üst tabakasına
zarar vermeden deri altındaki bağ
dokusunda kollajen üretimini arttıran
küçük ısı hasarları oluşturulmaktadır.
Ultraskin yüz ve boyun germe sırasında
cildin 3 mm ve 4,5 mm altına odaklanmış
ultrason dalgaları hedeflenen uygulama
bölgelerinde, kollajen üretimini uyaran
ısı hasarları oluşturulur. Bu işlem
sırasında cilt yüzeyi uygulamadan
etkilenmez. Cilt altında taşıyıcı bağ
dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan
enerji sayesinde dokuda yeni kollajen
yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma
etkisi meydana gelir ve zaman içinde
cerrahi olmadan yüz germe etkisi elde
edilir.

Uluslararası hava taşımacılığının Türkiye’deki öncü firmalarından Corendon
Havayolları, eğitim, spor, havacılık ve çevre konularında yürüttüğü sosyal sorumluluk
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Alanya Payallar Beldesi’ndeki Günay Demirel
İlk ve Orta Öğretim Okulu’na 20 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı kuran firma eğitime
verdiği destekle örnek bir davranışa imza attı. Okul binasında yapılan açılış törenine,
Alanya İlçe Kaymakamı Erhan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu,
Günay Demirel İlk ve Orta Öğretim Okulu’nu yaptıran hayırsever emekli Yargıtay
Cumhuriyet Savcısı Güleç Demirel gibi önemli isimler katıldı. Açılşın ardından
Corendon Havayolları’nın Koordinatörü Nihat Demirkan, İnsan Kaynakları Müdürü
Berna Oskay ve Corendon Havayolları Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Kadir Demirel
öğrencilere yeni öğretim yılının ilk bilgisayar eğitimini verdi.

Sergün’ün kalitesine siz de
güveneceksiniz
Türkiye’de güneş enerjisiyle su ısıtma sektöründe 29 yıllık tecrübeye sahip olan
Sergün Güneş Enerji Sistemleri Antalya’nın parlayan markası olmaya devam ediyor.
Yılların tecrübesini ürünleriyle müşterine sunan marka led ile aydınlatma
çözümleriyle de fark yaratıyor. Firma, Antalya’da gerçekleştirdiği led uygulamalarla
hem görsel şölen yaratıyor hem de göz dolduruyor. Ledle aydınlatma sistemlerinin
üretimini saatte 45 bin adet malzeme dizme kapasitesine sahip PCB otomatik
makinelerde yapan Sergün Antalya Atatürk Parkı, Delphin Palace Otel, Crown Plaza
Sauna, Antalya Akvaryum gibi birçok ünlü kuruluşun renklendirilmesine ve
aydınlatılmasına imza attı.

Harley Davidson 2014’e
hazır
Harley Davidson 2014 model yeni motorlarının tanıtımını
gerçekleştirdi. Showroomda gerçekleştirilen tanıtımda
Antalyalı mankenler yer aldı. Harley Davidson Antalya
mağazası 2014 model motorlarını ve yeni sezon ürünlerini
tanıttı. Mağazada gerçekleştirilen tanıtımda mankenler
Açelya Turgut, Evgeniya Sidorenko ve Anıl Kırımlı ürünleri
tanıttı. Motor severlerin 2014 model motorları görebileceği
showroomda birbirinden güzel yan ürünler de yer alıyor.
Fiyatları değişik aralıklarda yer alan ve tutkunları için bir
efsane olan Harley Davidson motorların son modelleri, şık
çizgileri ve klasik Harley kalitesiyle birleştirilerek
tutkunlarına sunuluyor.
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Amfizemde yeni teknoloji
bir nefes sıhhat gibi
Çağının en büyük hükümdarı Muhteşem Süleyman bile “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat
gibi” demiş. Hayatın kaynağı oksijendir ve kana geçmesi için akciğerlerin sağlıklı olması
gereklidir. Çeşitli sebeplerle solunum yollarında darlık gelişirse içeri giren havanın hepsi çıkamaz
ve içerde hapsolur. İşe yaramayan geniş hava bölümleri oluşur, nispeten sağlam bölümleri
baskılar. İşte bu hastalığa amfizem denir. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs
Cerrahisi Bölümü Opr. Dr. Ahmet Bülent Kargı amfizemle ilgili, “Ülkemizde tüm ölümler
sıralamasında solunum sistemi hastalıkları dolaşım sistemi hastalıkları ve kanserlerden sonra 3.
sıradadır. Hastaneye yatış sıralamasında ise; solunum sistemi hastalıkları birinci sıradadır.
Amfizemin tedavisinde öncelikle önleyici (sigarayı bırakma) ve ilaç tedavileri vardır. İlaç dışı
tedavilerdeki amaç ise hastalıklı dokuyu çeşitli yöntemlerle bloke ederek alttaki sağlam akciğer
dokusunun havalanmasını sağlamaktır. Sonuçta bağlı olarak nefes darlığı azalır, egzersiz
kapasitesi artar ve yaşam kalitesinde düzelme elde edilir” diye konuştu.

Kazandıkları kupayı Büyükşehir’e armağan ettiler
Demirpençe Spor Kulübü, Nevşehir’de düzenlenen 3. Geleneksel Muay Thai Kapadokya Kupası’nda takım halinde en fazla
madalya kazanan kulupler arasında, madalya sıralamasına göre 1.olurken, Antalyayı ise iller arasında ikinciliğe taşırayarak,
şehrimizin gururu oluklarını gösterdiler. Şampiyonların kulübü, aldıkları madalyalarını ve kupayı kendilerine her türlü desteği
sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.
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Zamanınızı boşa
harcamayın, bırakın
Çallıoğlu Beton size
zaman kazandırsın
Çallıoğlu İnşaat, Çallıoğlu Prefabrik Yapı ve Ticaret A.Ş. ve
Çallıoğlu Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çap İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çallıoğlu Beton Sanayi ve Ticaret
A.Ş. olarak yoluna emin adımlarla devam eden Çallıoğlu
Şirketler Grubu, gerek şahıs firması, gerekse A.Ş. olarak;
Antalya, Burdur, Isparta, Aydın, Afyon illerinde yaklaşık
2.000 km. kanalet şebekesiyle 45.000 hektar arazinin
sulama inşaatları, dere ıslahı, 2 adet baraj, muhtelif bina,
yol, köprü inşaatlarını yaptırarak başarısını kanıtlıyor.
Hazır beton sektöründe 20. yılını tamamlayan Çallıoğlu
Beton, Antalya ve Alanya çevresinde yıllık 375.000 m3
hazır beton satışını gerçekleştirmekte.
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Caka Kuaför
7 Yaşında

Ş

irinyalı Mahallesi üzerinde bulunan
Caka Kuaför, kuruluşunun 7’inci
yılını çalışanlarıyla birlikte kutladı.
Bu özel gün dolayısıyla üzerinde “Caka
Kuaför 7 Yaşında” yazan bir pasta kesen
Caka ekibi, birlikte keyifli anlar yaşadı.
Caka Kuaför’ün sahibi Tarık Uludağ,
“Caka Kuaför’ün başarısı, ekibimizle
oluşturduğumuz aile ortamını,
müşterilerimize de aynı sıcaklıkta
hissettirmemizden kaynaklanıyor” dedi.

Mutlu müşterinin adresi La Stella
Antalya merkezli ayakkabı ve erkek giyim mağazası La Stella, farklı ürün konsepti ve uygun fiyat politikası ile dikkat
çekiyor. Güleryüzlü hizmet politikası ve ürün çeşitliliği ile Özdilek AVM’nin en popüler ayakkabı mağazaları arasında yer
alan La Stella Ayakkabı Mağazası’nın sezon sonu indirimleri de müşterilerden büyük ilgi görüyor. Bayan ayakkabılarında
29.90 TL’ den başlayan fiyatlar bay deri ayakkabılarında ise 49.90 TL’den başlayan fiyatlarla her gelir grubundan
Antalyalılara cazip seçenekler sunan La Stella AVM , güleryüzlü ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla AVM
mağazacılığına butik samimiyetini de katmayı hedefliyor.
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CHANEL SUBLIMAGE

Ünlü markanın güzellik ürünleri de
kıyafetleri ve çantaları kadar başarılı
bulundu. Bilhassa kremini mutlaka
deneyin. Sonbahar günlerinde de
allığını kullanın.

EN yenileri
LANVIN

CHANEL LES BEIGES

Bu şık tasarımcı yeni
tasarladığı yüzük ve kolyelere
büyük harflerle yazı yazarak
moda dünyasında bir çığır açtı.

J BRAND
Son yılların başarılı jean
firması bu sezonun tekrar
moda olan bahçıvan
pantolonlarını deriyle
tasarlayarak bu markanın
kullanıcılarına yeni bir
heyecan kattı.

LOAFER
PUNK
Punk Chanel’den başlayıp
tüm ünlü markaların kış
tasarımlarına burnunu
sokarak hepsini yeni bir
heyecan ve akım getirdi.
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Okul zamanımızın
Loafer’leri taş ve
kadifelerle süslenerek,
günümüzde
kullanılmaya başlandı.

NYLON TRENCH COAT
Yağmurlu romantik günlerde şık
kıyafetlermizin üzerine bu şeffaf
yağmurluğu giyerek değişik bir tarza
bürünebiliriz

BOTLAR
Bu
önümüzdeki
sezonda ünlü
tasarımcılar
herkesin
zevkine
uygun botlar
tasarladı.
Bunlardan
bir tanesini
mutlaka
almalıyız.

60’LAR
SAINT LAURENT
Bu sezonun gözde
modeli olan botları
SL’de uçuk ve güzel
bir şekilde çalışmış.

VERSACE

60’ları daha iyi hissetmenin tek
yolu o zamanın kumaş ve
tasarımlarını en iyi yapabilen
modacılardan bir parça edinerek
kış sezonunda bu akımın
öncülerinden olabiliriz.

Versace’nin bu
zımbalı çivi
topuklu seksi
çizmeleri
herşeyin
altında boy
gösteriyor.
TEEN AGE
Bu modayı en iyi Grease filminden hatırlayabiliriz. Pazar
günleri jeanlarimizin üzerine bu montlardan bir tane çekerek
altına giydiğimiz bot ya da sneakerlarla rahat ve şık olabiliriz.
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Tek aşkım…

K

ahramanımız Antalya’nın yakından tanıdığı bir hanımefendi. Kendi işletmesinde form tutmak isteyen bayanlarla yakından
ilgilenmekte. Uzun boyu ve fiziği yaptığı işin hakkını veriyor dedirten cinsten. Çok uzun zamandır sürdürdüğü ciddi bir ilişkisi
var. Tanınmış bir turizmciyle yaşadığı uzun ilişki gizli tutulmaya çalışıyor. Yalnız kahramanımız son günlerde biraz

yaramazlık yapmaya başlamış. Antalya gecelerine fazla merak saran bayanımız gittiği mekanlarda yeni arkadaşlar edinmeyi de
ihmal etmiyormuş. Mekanlarda tanıştığı beylerle zaman kavramı hiçe sayılmaya başlamış. Bütün bunlardan haberi olmayan
turizmcimiz ise tek aşkım her şeyim demekten geri kalmıyormuş.

Cesur ve güzel

K

ahramanımız zayıf, uzun boyu ve güzel fiziğiyle gözde hanımefendilerden. Antalya’nın tanınmış turizmcilerinden birinin de eşi.
Bu aralar gece hayatında çok sık boy gösteren bir bekar beyimize kafayı fazla takmış. Sık sık evine kahve içmeye davet eden
hanımefendimiz, eşinin şehir dışında olmasını fırsat biliyor olmalı. Çocuklarının evde olmasına aldırış etmeden bekar beyimizi

evine davet eden hanımefendi, beyefendinin üzerine oldukça fazla düşüp sürekli mesajlar atmaya başlamış. Hanımefendinin
telefonlarına ve mesajlarına aldırış etmeyen beyimizin bu tutumu kahramanımızı iyice ateşlemiş olacak.

İş bahane, çapkınlık şahane

A

ntalya’nın önde gelen iş adamlarından olan beyimiz, çapkınlıkta sınır tanımıyormuş. Evli ve bir çocuk sahibi olan iş adamı
beyimiz, yabancı marka beyaz renkli arabasıyla bu aralar oldukça fazla çapkınlık turları atmaya başlamış. İşlerinin yanına
eklediği yeni iş yerinde iş görüşmesi bahanesiyle sevgilisi ile sık sık buluşan beyimizin sürekli iş seyahati bahanesiyle şehir

dışına çıkması da küçük kaçamaklarına işaret ediyor olacak.

Neyleyim Antalya’yı sonbaharda

A

ntalya’da gece hayatında neredeyse her gün boy gösteren beyimiz, gönlünü İstanbullu bir güzele kaptırmış bu aralar. Sevgilisi
için İstanbul seyahatlerini arttıran beyimiz, gönlünü kaptırdığı renkli gözlü hanımefendiye henüz açılamamış. İstanbullu
güzelin Antalya’ya ziyareti sırasında bir gece kulübünde tanışan beyimiz, hanımefendiye sırılsıklam aşık olmuş.

Sevgilim sevgilin olsun mu?

K

ahramanlarımız iki yakın arkadaş ve ikisi de turizmci… Yakın arkadaşlar bu sırlar sosyal medya aracılığıyla hedef şaşırtmaya
çalışıyorlarmış. Kız arkadaşının bilinmesini istemeyen esmer turizmci, yakın arkadaşından bir ricada bulunmuş. Kız
arkadaşını arkadaşının kız arkadaşı gibi göstermek isteyen esmer turizmcimiz, bu taktiğiyle böylece ailesine ilişkisi olmadığını

inandırmış.

Sevgilim gizli kalsın her şey…

A

ntalya’nın yerli ailelerinden birinin oğlu olan beyimiz, bu sıralar sık sık ziraat işiyle yakından ilgilenen bir hanımefendiyle
görünüyormuş. Muhafazakar ailesine pekte uygun olmayan bu hanımefendiyle gizli bir aşk yaşayan beyimiz, sevgilisiyle gizli
gizli buluşup dışarıda yemekler yiyip gecelere akmaya başlamışlar. Varlıklı ailesini karşısına almak istemeyen beyimiz, bu

sıralar oldukça sıkıntılı bir halde ne yapacağını düşünmeye başlamış.

Babadan oğluna ikinci uyarı!

K

ısa bir süre öncesine kadar o bar senin bu bar benim diyen beyimize babasından bir uyarı gelmişti. Uyarı gelmiş gelmesine ama
delikanlı bu uyarıyı dikkate almayıp yaptıklarından geri kalmayınca babasından gecikmeden ikinci uyarı gelmiş. Yasaklamış
birçok şeyi. Gece gezmeleri yerini evde arkadaş partilerine bırakmış. Bir süre bu şekilde devam eden beyimiz sıkılmış iyice ve

atmış kendini tekrardan gecelere. Babadan gizli kaçamaklar yapan beyimiz kısa süre önce popüler bir mekana da yeni tanıştığı
hanımefendiyle el ele gelmiş. Fotoğraf makinalarından kaçmayı başaran beyimiz Kara Tahta’ya yazılmaktan kaçamadı.
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