
270-Anadolu yakasından Çırağan Sarayı ve gerisindeki Yıldız Parkı ile yeni 
gökdelenlerin görünüşü. Yıldız Parkının korunmasını diliyoruz. 

08.09.2016 1 



271-Çırağan Sarayının  arka planının eski halini hatırlatan bir 
fotoğraf. Gökdelen yok,  yeşillik daha çok. 

08.09.2016 2 



272-Boğaziçi’nde hala yeşil kalabilmiş, İstanbul’un büyüklüğüne oranla minik 
kalan alan fotoğraflarından bir başkası. 

08.09.2016 3 



273-Son yıllarda İstanbul’da çok katlı yapılaşma büyük bir hız kazanmış, 
mega kentin her tarafına  gökdelenler  ve gökdelen grupları yapılmıştır. 
Fotoğraf Adalara giderken Başıbüyük tarafına bakarak çekilmiştir. 

08.09.2016 4 



274-İstanbul’a bilindiği gibi fazla kar yağmaz. Bu nedenle karlı 
günlerde çocuklar için eğlence, fotoğraf meraklıları için de  
kameraya sarılma gündeme gelir. Burada2016 bir Ocakta 
Ataşehir’de çekilmiş bir manzara görülmektedir. 

08.09.2016 5 



275-Son birkaç yıldır Ataşehir’de Migros Genel Müdürlüğü yanındaki boş 

alanda zaman zaman birkaç hafta süreli pazarlar kurulmaktadır. 

Fotoğraf bunlardan birinin görüntüsünü yansıtmaktadır. 

08.09.2016 6 



276-30 Mart 2016’da Burgaz Ada’ya yaptığımız bir aile gezisi sırasında bir 

sıra yelkenlinin bu güzel görüntüsü ile karşılaşmıştık. 

08.09.2016 7 



277-1908 yılında yapılmış ve  Türkiye’nin en büyük tren istasyonu 

olan Haydarpaşa garında, hızlı tren projesi çalışmaları nedeniyle 01 

Şubat 2012’de kapatılan gar şimdilik kullanımdan çıkarılmış trenler 

iççin açık hava deposu olarak kullanılmaktadır. Yenilenerek ünlü 

tarihine uygun hale dönüştürülmesi ümit edilmektedir. 

08.09.2016 8 



278-20140419 Ataşehir. İstanbul’da fotoğraf çekenlerin bu kentin 

simgesi haline gelmiş olan erguvan ağaçlarını görmezden gelmeleri 

olanaksız. Burada Ataşehir’de yoğun çiçekli  bir ağaç görülmektedir. 

08.09.2016 9 



279-08 Ocak 2011’de Bilfen Çamlıca Koleji park yerinde geniş 
şemsiye biçimli bir salkım söğüt ağacı. 

08.09.2016 10 



280-Bir başka salkım söğüt ağacı. Ataşehir’de  Nezahat Gökyiğit 

parkında havuz içinde oluşturulan adacıkta yetiştirilmiş.  

08.09.2016 11 



281-Ataşehir’de sitemiz girişinde  11 Nisan 2015 tarihinde görüntülenmiş 
kamelya çiçekleri. (çok erken açtıkları için kış gülü de denilmektedir). 

08.09.2016 12 



282-«Çarşıdan 

aldım bir tane, eve 

getirdim bin tane» 

diyen bilmecenin 

sevimli narları. 

İstanbul’da son 

yıllarda taze meyve 

sıkıp pazarlayan 

büfeler artmıştır. 

Fotoğraf Kadıköy’de 

bu tür büfelerin 

birinde çekilmiştir. 

08.09.2016 13 



283-Bir sevimli kumru. Mutfak penceremizin pervazına soğuk günlerde 

bulgur koyarak güvercinlerin ve kumruların beslenmesine yardımcı olmaya 

çalışırız.2015’te bir çift kumru pervazın köşesine yuva yapıp bir çift yavru da 

yetiştirdi Bu fotoğraf biz mutfakta otururken aniden pencere kenarına 

konan sevimli bir kumruyu göstermektedir. Fotoğrafı çekildikten sonra uçup 

gitti. 

08.09.2016 14 



284-03 Haziran 2013 Bodrum Turgutreis Dereköy’ün bir kesimi ve arkadaki 

sırtta  kullanımdan çıkmış eski yel değirmenleri. Bu sırtın hemen arkasında 

da Gümüşlük köyü gelmektedir. 

08.09.2016 15 



285-03 Haziran 2013 Turgutreis. İslamhaneleri köyünün Turgutres yönündeki 

çıkışından Turgutreis bahçelerine bakış. Arka planda solda Kos adası, sağda 

Çatal Adalar görülmektedir. Turgutreis’teki bu yoğun yeşillik büyük oranda 

mandalina bahçelerinden oluşmaktadır. 

08.09.2016 16 



286-Turgutreis’ten Bodrum yönüne gelirken İslamhaneleri köyü girişi sol 

tarafından bir güzel manzara. Mandalina bahçeleri ve servi çamlar, bahçe 

içinde sevimli bir ev. Bakış Dereköy yönüne. 

08.09.2016 17 



287-05 Nisan 2012 Gümüşlük. Köyün güneydoğu ucundan Dereköy yönüne bakış. 
Yazlıklar sağda sırta doğru tırmanmıştır. Ufukta eski yel değirmenleri 

görülmektedir. 

08.09.2016 18 



288-29 Nisan 2015 Gümüşlük kuzeybatı sırtları. Daha çok meşe ağaçları ve 

makilerle, tepelere kadar tırmanmış yazlık siteleri dikkat çekmektedir. 

08.09.2016 19 



289-20 Mayıs 2015 Gümüşlük limanı. Doğu kıyısı balıkçılar ve kafelerle 

dolu olan bu liman Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük 

çoğunluğunun uğrak yerlerinin başında gelmektedir. Bu limanda değişen 

ışık ve hava netliği durumlarına göre fotoğraf çekme hevesi de 

yaşanmaktadır. Fotoğrafta deniz içine girinti yapmış bir lokanta dikkat 

çekmektedir. 

08.09.2016 20 



290-24 Haziran 2015. Gümüşlük koyunda adım başı manzara 

değişmektedir. Önceki  fotoğraf batı devamında da bu görüntü 

bulunmaktadır. Dikkat çeken bir özellik  denize yerleştirilmiş ağaç 

dalları ve üzerlerindeki kabak lambalardır. 

08.09.2016 21 



291-20 Mayıs 2016. Gümüşlük koyunun tam kuzey kenarında da bu manzara 

görülmektedir. Solda ufukta bölgede görülen uzun otsu bitkilerin dizisi  ilgi 

çekmektedir. 

08.09.2016 22 



292-24 Temmuz 2013. Gümüşlük koyunda güneye, Ormancılar sitesi yönüne 

bir bakış. Sağ önde Tavşan Adasının ucu görülmektedir. 

08.09.2016 23 



293-05 Nissan 2012 Kadıkalesi. Ormancılar Sitesinden Armonia Evlerine bakış. 

Armonia Evleri oldukça büyük bir Devre Mülk sitesi, sahilde de tesisleri var. 

08.09.2016 24 



294-11 Ağustos 2016 Kadıkalesi. Armonia  Evlerinin (önceki fotoğraf) sahil 

tesisleri . Geri planda Çatal Adanın bir kesimi görülmektedir. 

08.09.2016 25 



295-05 Nisan 2012 Turgutreis. Marina üstü dağ tarafı. Geride görülen 

binalar yazlık sitelerine ait. Soldaki binalardan yeşil alana doğru her 

yıl  adım  adım betonlaşma ilerlemekte; Turgutreis yöresinin zaten az 

olan yeşil alanları da giderek yok olmaktadır. 

08.09.2016 26 



296-25 Mayıs 2012. Turgutreis Merkez sahiline uzaktan bakış. Burada da yaz 

mevsimi boyunca işletilen plajlar bulunmaktadır. 

08.09.2016 27 



297-05 Nisan 2012 Turgutreis. Marina yakınından fenere bakış. Yandaki 

tekne görüntüye bir zengiinlik ve güzellik katmaktadır. 

08.09.2016 28 



298-05 Nisan 2012 Turgutreis. Marina yakınından Kos Adasına bakış. Berrak 

havalarda zumlama ile  bu fotoğraftaki ayrıntıdan daha ötede evler tek  tek 

seçilebilmektedir.  

08.09.2016 29 



299-05 Nisan 2012 Turgutreis Karabağlar’da bir bahçe. «Benim sadık 

yarim kara topraktır», diyor ünlü halk ozanımız Aşık Veysel. Çok 

anlamlı bir ifade.  Tesadüf Turgutreis’in eski adı da Karatoprok. imiş. 

08.09.2016 30 



300-15 Mayıs 2016 Turgutreis Kadıkalesi. Sahildeki bir balıkçı lokantasının 

arka bahçesinde beslediği kaz sürüsü ailesinin öğle keyfi.  

08.09.2016 31 



301-25 Ekim 2011 Turgutreis.  Bir sokakta ev sahibinin köpeği tekneye 

sahip çıkıyor, sanki ben de iki ayaklıyım diyor. 

08.09.2016 32 



302-11 Haziran 2012 Bodrum Merkez. Çiçekler her yerde, her 

zaman iç açıcı güzellikler sunar. Burada kent içinde bir 

sokakta eski bir ağaç gövdesine yerleştirilmiş çiçekler görülüyor. 

08.09.2016 33 



303-12 Haziran2012 Bodrum Ortakent Yalısı’nda bir yazlık evin 

duvarını süsleyen Begonviller. Bu çiçekler adeta Bodrum’un simgesi 

gibidir. 

08.09.2016 34 



304-03 Haziran 213 Bodrum İslamhaneleri. Bodrum’un klasik 

mimarisinden hayli farklı, koyu renkli taşların kullanıldığı bir konak. 

08.09.2016 35 



305-21 Mayıs 2016 Bodrum Yahşi Yalısı.   Gençlere yelken kursu veren bir 

kuruluşun çalışması. Yelkenli sayısı bu fotoğrafın dışında da yaklaşık bu kadar 

sayıda devam ediyordu. 

08.09.2016 36 



306-09 Ağustos 2015. Bodrum Kadıkalesi’nde, Ormancılar sitesi 

üzerinden farklı bir gün batımı fotoğrafı. 

08.09.2016 37 



307-20 Mart 2006 Antalya Tekirova.. Kısa bir Mart tatili sırasında Olimpos 

Dağının değişik fotoğraflarını çekmek kısmet olmuştu.. 

08.09.2016 38 



308-15 Haziran 2008 Antalya-Kemer.  Toros Dağlarının eteğinde; 

dağların denizin ve yeşilliğin birarada yaşandığı ender güzellikteki 

yurt köşelerinden biri. 

08.09.2016 39 



309-15 Haziran 2006 Antalya-Kemer; önceki fotoğrafın biraz doğusu. 

Ortadaki duman bir orman yangınını göstermektedir. Ne yazık ki yaz 

aylarında  ülkemizin güney ve batı bölgelerinde  sıklıkla orman yangını 

meydana gelmektedir. 

08.09.2016 40 



310-15 Haziran 2008 Antalya Kemer. Tatil yaptığımız otelin balkonundan 

neredeyse elimizi  uzatsak Toros Dağlarının kayalarına dokunacaktık. 

08.09.2016 41 



311-23 Mart 2006 Antalya Geyikbayırı yolunda bir domates 

tarlasına,  sahibinden izin alarak girip domates toplarken bir 

tatil arkadaşımız bu fotoğrafı çekmişti. 

08.09.2016 42 



312-04 Ağustos 2009 Bodrum Bağla koyu. Bir tekne 

gezisinde torunum  Uzay’’ın (6 yaş) tekne üst 

katından denize atlayışı; sanırım bu yükseklikten 

ilk atlayışı idi. 

08.09.2016 43 



313-14 Temmuz 2010. Bandırma. İlçe merkezi sahilinde Bandırma 

köprüsü. 

08.09.2016 44 



314-14 Temmuz 2010 Erdek Halk Plajı. İç turizmin başlangıç 

yıllarında özellikle İstanbul için hedef nokta olan Erdek’e daha 

sonraları güney ve batı sahillerimizdeki gelişmeler sonucu  ilgi 

azalmıştır. 

08.09.2016 45 



315-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon 

arası. Otobüs yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs 

penceresinden çekilen fotoğraflardan. 

08.09.2016 46 



316-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon arası. 

Otobüs yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen 

fotoğraflardan. 

 

08.09.2016 47 



317-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon 

arası. Otobüs yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden 

çekilen fotoğraflardan. 

08.09.2016 48 



318-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon arası. Otobüs 

yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen fotoğraflardan. 

08.09.2016 49 



319-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon arası. Otobüs 

yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen fotoğraflardan. 

08.09.2016 50 



320-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Eskişehir Afyon arası. 

Otobüs yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen 

fotoğraflardan. 

08.09.2016 51 



321-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Bozhüyük-Eskişehir arası. Otobüs 

yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen fotoğraflardan 

08.09.2016 52 



322-15 Temmuz 2010, Anadolu’dan manzaralar. Burdur-Antalya arası. 

Otobüs yolculuğu sırasında hızla  giden otobüs penceresinden çekilen 

fotoğraflardan. 

08.09.2016 53 



323-02 Mayıs 2011, Anadolu’dan manzaralar. İzmir Gaziemir yakını. Otobüs 

yolculuğu sırasında otobüs penceresinden çekilen fotoğraflardan, bir orman köyü. 

08.09.2016 54 



324-02 Mayıs 2011 Balıkesir-Akhisar yakını (otobüsten). Önde ortada sıralı 

zeytin ağaçları, onun önünde zeytinci kulübesi, arka ortada köy.  

08.09.2016 55 



325-14 Haziran 2011 Balıkesir yakını (otobüsten). Çayırda otlayan ala 

inekler sürüsü. 

08.09.2016 56 



326-14 Haziran 2011, Çine yakını (? otobüsten).Ovada tarım arazisi dokusu, dağ 
yamaçlarında kalıntı ormanlar. Anadolu’nun birçok yöresinde benzer 

manzaralar görülür. Belli ki iklim ve toprak orman yetişmesine uygun, ama  

yamaçların çoğu kesimi çıplak, acaba neden? 

08.09.2016 57 



327-14 Haziran 2011, Bafa Gölü yakını (otobüsten). Dağları kaplayan bitki 

örtüsü zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. Acaba bunlar değerlendirilebilmekte 

midir? Bilemiyorum. 

08.09.2016 58 



328-16 Nisan 2012, Bafa Gölü güneybatısı (otobüsten). Olasılıkla gölün 

çekilmesiyle oluşmuş bir yeşil alanda otlayan koyun sürüsü. 

08.09.2016 59 



329-16 Nisan 2012, Selçuk yakınında Belevi Sulak Alanı (otobüsten). Bir 

gülün kısmen dolması kısmen suyunun azalması ile meydana gelmiş olması 

gerekir. Sazlıklar su derinliğinin çok düşük olduğunu göstermektedir. 

Yamaçtaki bitki örtüsü bodur meşeler ve makilerden oluşmaktadır 

08.09.2016 60 



330-26 Mayıs 2012, Akhisar-Manisa arası (otobüsten). Ege bölgemizin 

verimli ovalarına özgü bir görüntü. Yoğun tarım dokusu, daha çok gıda 

sanayiine ait fabrika binaları… 

08.09.2016 61 



331-26 Mayıs 2012, Akhisar -Manisa arası (otobüsten). Keskinoğlu 

tavukçuluk tesislerinden (?). Tesislerin ovanın I. Sınıf topraklarına 

değil de böyle bir yamaca yapılması  çok akıllıca. 

08.09.2016 62 



332-26 Mayıs 2012 Balıkesir yakını (otobüsten). Önde otlayan inekler, 

arka planda çok parçalı tarım arazisi dokusu. 

08.09.2016 63 



333-26 Mayıs 2012 Seçuk yakınında Belevi yol kavşağında genç nar 

ağaçları bahçesi (otobüsten). Arkadaki tepelerde zeytin ve meşe ağaçları.  

Son yıllarda bu yörelerde nar bahçeleri sayısı artmaktadır. Fotoğraf 

netliği biraz düşük, buna rağmen sergiye koymak istedim. 

08.09.2016 64 



334-26 Mayıs 2012 Milas yakını (otobüsten). Tepeler zeytin 

ağaçlarıyla  kaplı: Bunlar kendiliğinden mi yetişmiş, yetiştirilmiş mi, 

sahipli mi, değerlendiriliyor mu ? Sorularının yanıtı bende yok 

maalesef.  

08.09.2016 65 



335-26 Mayıs 2012 Bafa Gölü yakını, doğu kesim (otobüsten). Gölün ucun sağda 

görülmektedir. Arkadaki dağlar Menderes Masifinin kristalin kayaçlarından 

oluşmaktadır. Onun dışında arazinin neredeyse tamamı zeytin ağaçlarıyla 

kaplıdır. 

08.09.2016 66 



336-26 Mayıs 2012 Balıkesir yakını (otobüsten). Yeşillikler içinde bir başka 

köy manzarası. 

08.09.2016 67 



337-26 Mayıs 2012 Balıkesir yakını. Manzara çok güzel. Yeşil ekin tarlaları, 

sınırlarda ağaçlar, arkada orman. Tarla açmak için orman mı yok edilmiş, 
yoksa ağaç sevgisiyle orman mı yetiştirilmiş??? 

08.09.2016 68 



338-26 Mayıs 2012 Germencik-Belevi arası (otobüsten). Zeytin ve badem 

ağaçlarıyla örtülü, insanın gönlüne yaşam sevgisi dolduran arazi manzarası. 

08.09.2016 69 



339-26 Mayıs 2012 Germencik-Belevi arası (otobüsten). Bir başka cennet 

manzarası. Bitki örtüsü güzellik veriyor, erozyondan koruyor, bol ürün veriyor, 

daha ne olsun!!! 

08.09.2016 70 



340-26 Mayıs 2012 Manisa-Akhisar arası (otobüsten).  Orman 

kenarında genç bir zeytin, ortasında zeytincinin kulübesi. Bereket 

fışkıran yeşil manzara. 

08.09.2016 71 



341-17 Nisan 2013 Bursa-Balıkesir arası (?, Otobüsten). 

Baharda tarlaları bir ressam fırçasıyla boyanmış gibi gösteren  

renkli  tarla bitkileri. Sol üstte uçan bir kartal. 

08.09.2016 72 



342-23 Nisan 2015 Antalya. Lara tarafından Beydağlarına bakış. En 

çok sevdiğim doğa manzaralarından biri Antalya’nın Beydağları 

manzarasıdır. Önceki sergilerde de örnekler koymuştum. 

08.09.2016 73 



343-25 Nisan 2015 Antalya-Fethiye arası  Korkuteli yakınlarında bir 

Toros köyü (otobüsten). Doğanın sadece güzelliğini değil, temizliğini ve 

ferahlığını da yansıtmaktadır. 

08.09.2016 74 



344-25 Nisan 2015 Antalya-Fethiye arası  Korkuteli yakınlarında bir başka 

Toros köyü (otobüsten).  Henüz yaprağını açmamış kavak servilerinin bir tül 

gibi örttüğü güzel bir Toros köyü. 

08.09.2016 75 



345-25 Nisan 2015 Muğla Gökova (otobüsten). Önde mandalina bahçesi ortada 

köy ve içinde dağılmış zeytin ağaçları, arkada orman. Cennetten bir başka köşe. 

08.09.2016 76 



346-02 Haziran 2015 İzmir-Muğla arası (otobüsten).  Tarım arazisi dokusu, 

çoğu tarla sınırlarına serpişmiş  doğal veya bir kısmı yetiştirilmiş ağaçlar. 

Arazi bölünmesi (küçük ve  biçimsiz çok sayıda tarla) işletmeyi 

zorlaştırmakta, maliyeti artırmakta, verimi azaltmakta. Gelişmiş ülkelerde 

tarlaların makul boyutlar altında parçalanması genelde önlenmektedir. 

08.09.2016 77 



347-26 Mayıs 2012 Bursa Balıkesir arasında Karacabey Harasından 

bir görünüş (otobüsten). Pansiyon Hara olarak da bilinen harada 

çok sayıda at bakımı yapılmaktadır. 

08.09.2016 78 



348-15 Temmuz 2010(?) Karacabey harası yakını (otobüsten). Hasatı 

kaldırılmış ve samanı balyalanmış büyük bir tarla. Sanırım Karacabey Tarım 

İletmesi Kurumuna ait olmalı. 

08.09.2016 79 



349-30 Mayıs 2015 İzmir-Belevi arası (otobüsten) Yeşillikler içinde bir başka, 

büyük köy. Arkadaki yamaç vasıfsız ormanlarla kaplıdır. Köye yakın aşağı 

seviyelerde zeytin ağaçları da bulunmaktadır. 

08.09.2016 80 



350-02 Haziran 2015 İzmir Bodrum arası, (?) Milas yakını (otobüsten). 

Çok hoşuma giden manzaralardan biri de yeşillikler içinde ya da önünde 

kırmızı kiremit çatılı evleriyle, şık minareli camisiyle köy manzarasıdır; 

buradaki gibi. Fotoğraf hızla giden otobüs penceresinden çekildiği için 

arzu ettiğim kalitede olmamıştır. 

 

08.09.2016 81 



351-30 Mayıs 2015 Bodrum, Gürece Köyü doğu yamacı. Önde yeni 

oluşturulmuş zeytin bahçesi arkada çoğunlukla meşe ağaçları. 

Fotoğrafta görülen binalar özel yazlık binalarıdır. 

08.09.2016 82 



352-02 Haziran 2015 İzmir- Muğla arası, Muğla yakını olabilir (otobüsten). 

Solda ortada bölgede oldukça sık rastlanan bir su sarnıcı, önde ağaçların 

arasında bir köy evi 

08.09.2016 83 



353-02 Mayıs 2016 Balıkesir- Akhisar arası (?, otobüsten).  İki kuşak zeytinlik, 

ortada zeytincinin sevimli kulübesi ve arka planda karışık ağaçlar. 

08.09.2016 84 



354-26 Mayıs 2016 Marmaris. Halk plajından İçmeler yönüne bakış. Arka 

planda Turunç Dağları. 

08.09.2016 85 



355-26 Mayıs 2016 Marmaris.. Otellere ayrılmış kent plajından İçmeler 

yönüne bakış. İçmeler solda fotoğraf dışında vadi içinde kalmaktadır 
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356-25 Mayıs 2016 Marmaris. Kapalıçarşı sokaklarından biri. Tenhalık 

turizmin bu yıl gerilediğini göstermektedir. 
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357-25 Mayıs 2016 Marmaris. Halk plajından rıhtıma bakış ve  rıhtım 

ışıklarının denizde yansıması. 
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358-26 Mayıs 2016 Muğla. Kentin batı çıkışında bir karakol 

yanındaki Şehitler Anıtı ve kayalar üzerinde kalpaklı Atatürk 

portresi. 
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359-13 Ağustos 2016  Marmaris Selimiye köyünde otantik yamaç 

evleri. 
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360-13 Ağustos 2016  

Marmaris/Selimiye 

Selimiye sahile oteller ve 

lokantalarla dolu. 

Bunlardan birinin ön 

bahçesinde yaklaşık 3 m 

uzunluktaki bu siyah üzüm 

asmasını ilk görüşte yapay 

sanmıştık, yakından baktık 

ve gördük ki değilmiş. 
Yüksekliği  yaklaşık 2-2,5 m 

kadar. 
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361-13 Ağustos 2016 Selimiye.  Köyün doğu girişinden bir akşam manzarası. 

Bana göre çok iç açıcı bir manzara. 
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362-14 Ağustos 2016 Selimiye. Otelimizin balkonundan batı yönüne bakış. 
Dağların büyük kısmı maalesef çıplak. 
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363-14 Ağustos 2016 Selimiye. Selimiye  Bozburun yolu 

üzerindeki tepeden köye bakış. 
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364-14 Ağustos 2014 Marmaris/Bozburun. Liman yakın bölgesinde 

tekneler. Bozburun çevresi tamamen kireçtaşı dağlarından 

oluşmaktadır ve bitki örtüsü bakımından çok zayıf bir bölgedir. 
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365-14 Ağustos 2014 Bozburun limanında eski model bir fener. 
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366-14 Ağustos 2016 Bozburun. Liman yakınından tipik bir Bozburun manzarası. 
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367-14 Ağustos 2014 Bozburun. Limanda Deniz Hudut Kapısı binası (bayrak 

arkasındaki yazı).  

08.09.2016 98 



368-14 Ağustos 2016 Bozburun. Liman içinden bir başka manzara. Caminin 

sol tarafındaki bina Deniz Hudut Kapısı binası. 
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369-26 Ağustos 2016 Bodrum Kadıkalesi Ekinlife yazlık sitesi bahçesinden bir 

görüntü. 45 birimden oluşan sitenin geniş ve güzel bir havuzlu bahçesi 

bulunmaktadır. 
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370-26 ağustos 2016 Gümüşlük.. Gümüşlük limanında değişik ışık 

koşullarında bir çok fotoğraf çekmiştim, ama gece çekimi hiç yapmamıştım. E-

SERGI 6’yı Gümüşlük’ten bu gece çekimi ile bitirmek istedim. 
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