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davet ediyoruz

zekİ ÜNLÜ EVLERİ

MARMARİS YAPI’nın seçkin lokasyonlardaki yeni projeleriyle tanışmak için sizleri bekliyoruz.

Mutlu Yıllar!
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Seycan Akman

Yıl bitiyor. Bir yılın muhasebesini yapma zamanı şimdi. Neler 
geldi, neler gitti 2018 ile birlikte. Ve hepsinden önemlisi ne 
olsun 2019’da? Tabii ki, önce sağlık olsun kendim ve tüm iyi 
kalpli insanlar için. Sonrası halledilir nasıl olsa. 
Aldınız mı yeni kararlar? 
Yine, spor yapacağım, sigarayı bırakacağım, kilo vereceğim, 
daha tutumlu olacağım, bol bol kitap okuyacağım, daha 
çok gezeceğim, sevdiklerimle daha çok vakit geçireceğim 
minvalinde notlar mı alıyorsunuz ajandanıza? Bütün planla-
rınız sadece kendiniz için mi?
Bence ne yapın biliyor musunuz? 
Bu yılı kendinize,  başka insanlara, başka canlılara, hatta 
doğaya yardım yılı seçin. ''Bizi zor günler bekliyor'' diyorlar. 
Aynı zamanda, ''dünyayı iyilik kurtaracak'' da diyorlar. En 
az bir sosyal sorumluluk projesi geliştirin kendinize. Proje 
üretemiyorsanız, hali hazırda  var olan projelere katılın. Bun-
ları paylaşın. ''İyiliğin gizlisi makbuldür'' sözüne aldırmayın. 
Şahit olduğunuz  iyilikleri duyurun, yaptıklarınızı paylaşın. 
Gönüllü iyilik hareketlerini arayın ve bulun. Gönüllü çalışan 
dernekler belki bir tık ötenizde belki de yan kapınızda, yeter 
ki adım atın, niyet edin. Eğer kendinize ait bir yardım fikriniz 
varsa, gücünüz ve paranız yetmiyorsa yardım isteyin, grup 
kurun!  Sanal, sosyal tüm çevrenizi zorlayın. Enerji ve sinerji 
oluşturun.
Ve  bundan sonra atacağınız her adımda, inanacağınız her 
siyaside, alışveriş yapacağınız her markada, hangi sosyal 
sorumluluk projeleri var bir bakın.  Dünya ve insanlık için 
hayaller kuran, bunları gerçekleştirenlerin peşinden gidin.  
 Sosyalleşirken sorumluluk alın.  
 En çok da,  kendinizi iyi hissetmek için iyilik yapın.
İsteyin ve dileyin!  
 
Gelelim Şamata ekibine. Ekip bu yıl yine çok çalıştı, bunu 
yaparken de hep eğlendi. ''Şehri yaşa ve yaşat'' sloganı ile 
güzel kentimizde neler oluyor sizler için tek tek yaşadık ve 
sizlerle paylaştık.
Biz bunu 2019 yılında yine sizlerle birlikte yaşamayı arzulu-
yoruz.
Marmaris bu yıl büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı, 
2019 yılı için de yine  dev organizasyonlara, konserlere ev 
sahipliği yapmaya hazır.
Yeni yıl nedeniyle, Marmaris'te bitmeyen festival yapmışlar
Büyük ses getiren Yeni Yıl Festivali, Marmaris’te bir aydır 
sürüyor. Sanırım siz bu satırları okurken de devam edecek, 
festivalin her günü dolu ve heyecanlı. Şehrin her yeri ışıl ışıl. 
2018 yıl sonuna kadar sürecek olan bu  festivalde konserler, 
şovlar, alışveriş çılgınlığı ve eğlence had safhada. Ama en 
güzeli kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yapması. Ayaz 
Ata ve Noel Baba dünyada ilk kez Marmaris’te bir araya 
geldi. Ve bunda da eğlenen yine çocuklar oldu. Santa Claus 
ve Ayaz Ata dünyaya iyilik yapmanın aslında çok da uzak 
olmadığını anlatmaya geldiler.
Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği bu festivalde çok 
kişinin emeği var. Halkla İlişkiler biriminin yaratıcı ekibi 1 
ay süren bu festivalin her günü ve her saatini özel şovlarla 
programladı. Ve festivalde her şey yolunda görünüyor. 
Yağmurlu havada konser izleyenlerden sokakta zumba 
yapanlara, buz pateni yapanlardan kamikazeye binenlere 
kadar herkes çok mutlu görünüyor. En çok da çocuklar eğ-
leniyor. Bu festivale herkes sahip çıkıyor. En çok da temizlik 
işleri müdürlüğü; yerlerde bir tane bile çöp atık yok. Çünkü 
geri dönüştürdüler. Bu yıl ki yılbaşı ağacı atık cam şişelerden 
yapıldı. Dünyada bir benzeri olmayan bu yılbaşı ağacı çok 
konuşuldu. Geri dönüşümde kullanılamayan tek şey yollara 

attığınız o atıklar. Geri dönüşüm kutularına attığınızda ise 
dünya daha yaşanılır bir yere dönüşüyor.
 
Bu ay ki özel dosya konumuz ise çorbalardı. İlk çağdan gü-
nümüze gelen bu lezzetlerin Marmaris’teki en iyilerini sizler 
için denedik .
 
Ünlü şef, marka ve konsept danışmanı Ebru Omurcalı’nın 
sağlıklı mutfaklar mottosuyla yazdığı ‘Çorbanın Kitabını’ ta-
nıttık. Yazar Omurcalı, ayrıca çorbalar dosyamızı da yönetti.
 
Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir haber de Grand 
Yazıcı Club Turban Otel'den geldi.  Bol mineralli termal su 
ile sağlık ve güzellik yılın on iki ayı turizme hizmet edecek. 
Bu haber hem cildimize hem sağlığımıza iyi gelecek. Şifa 
arayanlara duyurmanız ricasıyla.
 
Yeni bir yıla uyandığınız o sabah ve daima çevrenizde sev-
dikleriniz var olsun, geçen her dakikanın kıymetini iyi bilin. 
Bu yıl hayatınızın en güzel ve en iyilik yaptığınız yılı olsun.
 
İyilik, güzellik ve umut hepimizle olsun.
İyi yıllar.

Yeni Yıl, İyi Yıl

Mutlu Yıllar

Şamata Plus Magazin Dergisi’nin 
Ekim 2018 tarihli, 27. sayısında, 
Wedding özel Ekinin 24. sayfasın-
da basılı olarak yer alan  “En Mut-
lu Güne Hair Club ile Hazırlanın” 
başlıklı haberinde yer alan “Aydan”  
alt başlıklı, Aydan Aydın Şahin’in 
fotoğrafının yer aldığı haber metni 
yanıltıcıdır.

Marmaris 2. Noterliğine, keşideci 
Aydan Aydın Şahin tarafından yapı-
lan ihtar ile haber metninin düzetil-
miş hali şu şekildedir:

Aydan Aydın Şahin, kuaförden 
memnun kalmayarak Hair Club 
Akın yerine bir başka kuaföre git-
miştir. Yapılan hatayı düzeltir, özür 
dileyerek kamuoyuna duyururuz.

TEKZİP VE DÜZELTME

Önsöz

10 Aralık 2018





Bono’da
Hafta Sonu Keyfİ

Marmaris’in tanınmış simalarından 
Yelken Meyhane sahibi Volkan Yaylalı ve 
yakın arkadaşı Kaptan Mehmet Doku-
zoğlu’nu balığa çıkarken görüntüledik. 
Hemen hemen her akşamüstü balığa 
çıkan yakın arkadaşlar ellerinin boş 
dönmediğini söylediler. 

Yat Limanında Bulunan Bono ve Hix 
Bar’ın sahibi İdris Akgül’ü güzel eşi Gon-
cay Hanım kayınvalidesi Lütfiye Gürsel 
ve küçük oğlu Asil ile görüntüledik. Gü-
neşli bir hafta sonunda kahvelerini içen 
aile “Marmaris’in en keyifli günleri bu 
mevsimde burada olmak harika” dedi.

Muğla barosunun Marmaris’te 
görev yapan genç avukatların-
dan Ayşem Gök, Sinem Özçelik 
Kaçar, Başak Kallem Tercan ve 
Mehmet Karaarslan’ı Bono Bea-
ch’te bir öğle yemeği molasında 
görüntüledik. Keyifle sohbet 
eden meslektaşlar işlerinin çok 
yoğun olduğunu belirttiler. 

VOLKAN YAYLALI’NIN 

BALIK KEYFİ

Genç 
Avukatların 
Molası

Cadde Sokak

12 Aralık 2018



Marmaris’in tanınmış simalarından Bahar Öncü ve kızı Derin’i 
köpek güzellik yarışmasında görüntüledik. ‘Hafta sonu anne 
kız birlikte iyi vakit geçiriyoruz, köpek güzellik yarışmasını 
da çok beğendik. Marmaris’te sürekli bir etkinlik var, Marma-
ris’te yaşadığımız için çok şanslıyız’ dediler. 

DJ Davy Jones ( Tuncay Demir) 
ve güzel eşi Anna’yı Bono 
Marin’de görüntüledik. Minik 
kızı Maya’nın da olduğu ma-
sada güzel bir aile yemeği için 
siparişlerini bekliyorlardı.

Bir dönem AKP Millet Mekilliği yapan Nihat Öztürk’ü Marmaris Yat 
Limanı’nda görüntüledik. Güzel eşi ile birlikte restorana yemeğe giden 
Öztürk Çifti ‘yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da Marmaris’te vakit 
geçirmek çok keyifli’ dedi.  

Anneli Kızlı Hafta Sonu Keyfi

DEMIR AILESININ 
BAŞBAŞA 
YEMEK KEYFI

Öztürk Çifti’nin Marina Turu

13Aralık 2018



YENI YIL FESTIVALINDE 
KEYIFLI ALIŞVERIŞ TURU 

CAN ÇAPAR 
VE OĞULLARI

Marmaris’in tanınmış simalarından Makyaj Uzmanı Demet 
Bayındır’ı, güzel kızı Selin ile birlikte görüntüledik. Yeni Yıl Fes-
tivalinde Marmaris’te hem etkinliklere katılan hem de alışveriş 
yapan güzel anne kız bu festival Marmaris’e çok iyi geldi. Dü-
zenleyen Marmaris Belediyesi ekibine teşekkür ediyoruz dedi. 

Marmaris’in ünlü modacısı Can Çapar, Yunus Cafe Bar’da görün-
tülendi. 2018-2019 kış modasının özel kreasyonlarını mağazasına 
getiren Can Çapar, oğulları Batuhan ve Kuthan ile hafta sonu hoşça 
vakit geçiriyordu. Kendinlerine yakın arkadaşı Cihan Çakan’ın mini-
oğlu Uzay da eşlik etti.

Cadde Sokak

14 Aralık 2018



Marmaris’te yaşayan İngiliz yazar Louise Bell ve yakın arkadaşı 
Kara Fax’ı 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda düzenlenen festivalde 
görüntüledik. Birlikte yürüyüş yapan yakın arkadaşlar Marma-
ris’te yaşamanın çok keyifli olduğunu belirterek festivali de 
başarılı bulduklarını, Londra’daki yılbaşı etkinliklerini aratmadı-
ğını söylediler. 

Louise Bell’in 
Noel Telaşı

Akyaka’da bulunan Kerme Ottomon Butik Otel yöneticisi Çiğ-
dem Togo ile Marka ve Konsept Danışmanı Ebru Omurcalı’yı, 
Kadınlar Azmağında bulunan Ottoman Otel’de görüntüledik. 
Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da Aykaya’nın keyfini 
yaşamak için bir araya geldiler. Şömine başında kahvaltı sonrası 
sakin Akyaka’nın tadını çıkardılar. 

Akyaka’da 
Kış Keyfi

15Aralık 2018



Marmaris’in seçkin kuaförlerinden Mevlüt 
Bayındır ve profesyonel makyöz eşi Demet 
Bayındır’ı iş başında görüntüledik. Bayındır 
çifti, Bedia ve Ertan Yılmaz çiftinin düğününde 
gelin Bedia Yılmaz’ın saçları ve makyajı ile gü-
zelliğine güzellik kattılar. Hem kına gecesinde 
hem de düğününde birlikte çalıştıkları Yılmaz 
çifti ile objektiflerimize poz verdiler. 

Çanta 
Çılgınlığı

Aslı Aldoğan Aydın Serpil Işıktaş Derya Güner Şengör Gülşah Türkmen Işık Deveci Antmen

GELIN SAÇ VE MAKYAJINDA 
BAYINDIR IMZASI 

Marmaris Yat Limanında geçtiğimiz yaz 
açılan dünyaca ünlü çanta markalarını bir 
araya getiren La Boheme çanta mağazası 
Marmarisli güzel hanımların baskınına(!) 
uğradı. GÖN Deri ve Tony Bellucci markası-
nın seçkin modellerini gören hanımlar bol 
bol alışveriş yaptı. ‘Çantalara düşkünlüğü-
müz vardı ama bu mağazaya hiçbir kadın 
karşı koyamaz tüm dostlarımıza tavsiye 
ediyoruz’ dediler.  

Cadde Sokak

16 Aralık 2018





Marmaris’in güzel çiftlerinden Blogger ve İngilizce Öğretmeni Be-
tül Şimşek Kargın ve lüks gemi kaptanı eşi İsmail Kargın’ı bir sanat 
etkinliğinde görüntüledik. ‘Bir İdam Mahkumunun Son Günü’ İsim-
li Tiyatro oyununa gelen Kargın Çifti Marmaris’teki hiçbir etkinliği 
kaçırmıyoruz takip ettiğimiz sürece çok güzel etkinlikler oluyor 
daha mutlu yarınlar için sanatı sanatçıyı desteklemeli çevremizde-
ki olup bitenlere duyarlı olmalıyız’ dedi.

Marmaris’in tanınmış simalarından Vahide 
Narin’i annesi Güner Hanım ile görüntü-
ledik. Ege Vera’da birlikte yedikleri yemek 
sonrası çay kahve keyfi yapan Güner Hanım 
‘4 kızımdan en küçüğü Vahide’dir ben 
hepsini severim ama Vahide’nin yeri başka-
dır. O’nunla birlikte gezmeyi ve alışverişe 
çıkmayı seviyorum. Ama diğer kızlarımla 
da ŞamataPlus’a çıkmak istiyorum bir gün 
onlarla da beni çek’ dedi. 

Marmaris’te sağlıklı kaslar, agrısız konforlu yaşam sloganı ile yola 
çıkan kişiye ve her kas grubuna özel egzersiz programı olan E.F.E.E 
(Exercise For Everyone Every Age) her yaştan üyelerini M.E.F.E 
(Marmaris Exercise For Every Age ) egzersiz salonunda ağırlamaya 
devam ediyor. Marmaris’in tanınmış aile büyüklerinden Ergül Yay-
lalı da Dr Semra Ercan’ın kişiye özel olarak hazırladığı bu program-
dan yararlanıyor.

KARGIN ÇİFTİNDEN SANATA DAİMA DESTEK

ANALI KIZLI 
GEZMELER 

E.F.E.E. ile Kaslarınıza Sağlık 

Cadde Sokak

18 Aralık 2018



Gökhan Taşkan eşi Melis ve minik oğulları Ayaz Aren ile karşılaştık. 
Pukka’da kahvaltı eden Taşkan ailesi Şamataplus objektiflerine gü-
lümsemeyi ihmal etmedi. 

Marmaris’in tanıdık simalarından, matematik öğretmeni Seda 
ve Osman Erarslan çifti, minik oğulları Ata ile birlikte Yunus 
Cafe’de kahvaltı ediyorlardı. Pazar gününün keyfini çıkaran çift 
objektiflerimize gülümseyerek poz verdi.

D Resort Grand Azur Hotel 
yöneticisi ve departman mü-
dürlerini Pukka bar’da görün-
tüledik. Birlikte kahvaltı eden 
yakın arkadaşlar tüm sezonun 
yorgunluğunu çıkardılar.  

Sezon 
Yorgunluğunu 

Pukka’da 
Attılar 

Armağan Kayır, Ezgi Demirtaş, Işın İpin Birinci, İrina Tuz, Pınar Çakır, Ayşe Altunyaldız, Selda Vural, Cansu Alper 

Taşkan AilesiMİNİK ATA’NIN PAZAR KEYFİ

19Aralık 2018



Marmaris yaşayanlarından Eda - İsmail 
Akgül çifti, kahvaltı için Yunus Cafe Bar’ı ter-
cih ettiler. Keyifli bir kahvaltının adresinin 
Yunus Cafe Bar olduğu belirten Akgül ailesi 
“tüm dostlarımızı buraya davet ediyoruz. 
Özellikle ekmek fırınında anında pişen 
sıcacık ekmekleri bir harika” dediler.

Kahvaltının Adresi
Yunus Cafe Bar

Marmaris’in tanınmış turizmcilerinden 
Zehra Sayar’ı misafirleri Türkiye’nin 
önde gelen holding ve kurumların avu-
katlığını yapan İstanbullu Avukat Özgür 
Noyan, Müşerref Bayram ve Ahmet Bay-
ram çifti ile Yelken Meyhane’de birlikte 
yemek yerken görüntüledik. Marmaris’e 
yatırım ve bazı hukuksal işlerini takip 
için gelen Avukat Noyan ve kayınvali-
desi ve kayınpederi Müşerref Ahmet 
Bayram çifti Marmaris’i çok beğendik-
lerini belirterek Yelken Meyhane’ye 
hayran kaldık mezeleri çok güzel tüm 
İstanbullu dostlarımıza tavsiye edece-
ğiz dediler.  

Zehra Sayar 
Dostları ile Yelken’de 

Ege Rent A Car ve The Marmaris Boutiqe 
Hotel sahipleri Kudret Taktakoğlu ve eşi 
Senem Partal Taktakoğlu çifti  öğle yemeği 
için Egevera’yı tercih ettiler. Oldukça yoğun 
bir yaz temposunu geride bıraktıklarını 
söyleyen Taktakoğlu çifti ‘kış mevsimi de 
yaz ayları kadar yoğun geçiyor özellikle 
belediyenin düzenlediği yeni yıl festivali 
turizm sektöründe de canlılık yaşattı’ dedi.

KUDRET VE SENEM 
ÇIFTI EGEVERA’DA  

Cadde Sokak
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Marmaris’in tanınmış simalarından turizmci Barbaros Yaylalı ve 
güzel eşi Yana Zabudska Yaylalı, Nur Barış Tuhafiye’den alışveriş 
yapıyorlardı. Bebek beklediğini söyleyen Yana, bebeğini bekler-
ken örgü örmek istediğini ve bebeği için battaniye örmeye başla-
yacağını belirtti. Bu güzel haber üstüne Yaylalı çiftine bebeklerini 
sağlıkla kucaklarına almalarını diliyoruz. 

Barbaros ve Yana 
Bebek Bekliyor 

Marmaris’in tanınmış organizatörlerinden ve Karen Pastanesi sahip-
lerinden Özlem Uysal Ünlü’yü annesi Naime Hanım ile görüntüledik. 
Geçtiğimiz yaz sonu evlenen ve Aydın’a yerleşen Özlem Ünlü “düğün 
sonrası annemle ilk kez görüşüyorum, O’nu ve Marmaris’i çok özle-
dim.” dedi. Organizasyon çalışmalarına kampanyalarla devam eden 
Özlem Uysal Ünlü, 2019 gelinlerine ve damatlarına çok özel sürpriz-
leri olduğunu, sosyal medya hesaplarını takip etmelerini belirtti.

Düğün Sonrası İlk Ziyaret

BEKAROĞLU AİLESİ
SERİN KÜLTÜR’DE 
Doğru Hasar Merkezi Muğla Temsilcisi ve yöneticisi Nigar Beka-
roğlu’nu eşi Onat Bekaroğlu ve oğlu Arel ile görüntüledik. Se-
rin Kültür Kafe’de kısa film gösterimlerine ailesi ile gelen Nigar 
Bekaroğlu  ‘trafik mağdurları ile ilgili çalışmalarımız oldukça 
yoğun, işimden fırsat buldukça ailemle zaman geçiyorum ama 
sosyal aktiviteleri de kaçırmamaya çalışıyorum’ dedi. 

Cadde Sokak
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İzgören Akademi Muğla Temsilcisi Seval Çetin Suna, eşi Fuat Çetin ve Kızı 
Ayşe’yi Netsel AVM’de görüntüledik. Birlikte alışveriş yapan Suna ailesi 
‘Marmaris’in yazdan kalma günlerini yaşıyoruz bu memleket dört mev-
sim harika iyi ki burada yaşıyoruz’ dedi. 

Marmaris’in tanınmış esnaflarından, Mey-
zen mağazalarının sahibi Ender Gölcük, 
eşi Sivel, büyük oğlu Can ve küçük oğlu 
Berk’i Yunus Cafe Bar’da kahvaltı yaparken 
görüntüledik. Kahvaltıya ve taze, sıcak 
ekmeklerine tam puan veren Gölcük ailesi 
“çocuklarımız Donut’ları çok beğendi. 
Buraya daha sık geleceğiz” dedi.

Marmaris Siteler Mahallesi Muhtarı Gülizar Çetin Pekpak 
kişiye özel planlama ile vücuttaki kas sistemini dengeleyen 
hareketler bütünü olan M.E.F.E salonundan özel hizmet 
aldı. 7den 70’e her yaşta psor yapmanın gerekliliğini savu-
nan Muhtar Pekpak ‘Dr Semra Ercan’ın geliştirdiği bu sistem 
gerçekten mucizevi bir buluş. Mutlaka gelmelisiniz’ dedi. 

Suna Ailesinin Alışveriş Keyfi

Yunus Cafe’de
Donut ’lu Kahvaltı

Marmarisli Muhtar da 
M.E.F.E Dedi 
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Dostlar Serin Kültür’de Buluştu

Şahin Yeşilyurt, Barbaros Teoman, Fırat Ünlü, Hüseyin Özcamgöz ve 
Erol Teoman kale içinde bulunan Konti Ali’nin meyhanesinde bir akşam 
yemeği yiyorlardı. Birlikte eğlenip şarkılar söyleyen Marmarisli gençler 
Şamataplus Magazin Dergisi’ni beğenerek takip ettiklerini belirttiler. 

Marmaris’in tanınmış simalarından Sibel Üre, Hülya Karabulut, Fikriye Şenel, Asuman Sevinç, Sevgi Kutlu, Hülya Şekerkıran, Sevinç 
Uğur, Burcu Sinem Şenel, Arzu Kutlu, Aynur Aksoy, Nuray Varilci, Ayşe Sümer, Serin Kültür Kitap Kafe’de görüntüledik. Birlikte çay 
kahve içen yakın arkadaşlar, Serin Kültür’ün leziz ev yapımı tatlılarını çok sevdiklerini belirttiler.

Marmarisli Gençler 

Cadde Sokak
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Kuzey 9 Yaşında
Yat kaptanı Hüseyin Türk ve sağlık çalışanı İnci Türk çifti oğulları Kuzey’in yeni yaşını 
kutladılar. 9 yaşına giren oğulları Kuzey’ın sınıf arkadaşlarının olduğu doğum gününü 
Armutalan’da bulunan Serin Kültür Kitap Kafe’de kutladılar. Birlikte Serin Kültür mutfağın-
dan çıkan pastanın mumlarını üfleyen Kuzey ve arkadaşları hatıra fotoğrafları çektirdiler. 

Marmaris’te bulunan Eagean Park Otel sahiplerinden Hakan Küçüker  ve eşi Anna Küçüker kızları Me-
ral’in ilk yaş gününü kutladılar. Minik  Meral’in abisi Timur, anneannesi Galina Sidolar, dedesi Ronal-
dus Sidolara, babaannesi Müzeyyen Küçüker dedesi Mustafa Küçüker ve Hakan Bey’in dayısı Yaşar 
Kalpakçı’nın olduğu yaş günü Taşhan Park’ta kutlandı. Marmaris Muğla karayolu üzerinde 15. Km’de 
olan kahvaltısı ve doğası ile ünlü mekan Taşhan Park’ta birlikte yapılan pazar kahvaltısının ardından 
kutladıkları doğum gününde Minik Meral ve aile büyükleri bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Minik Meral’in İlk Doğum Günü

Doğum Günü
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Marmaris’in tanınmış simalarından Marma-
ris Koleji eski Müdürü ve Marmaris CHP İlçe 
Sekreteri Ertan Durukan dostları ile yeni 
yaşını kutladı. Marmaris’in gözde mekan-
larından Kahveci Alibey Fine Dining’ te 
kutlanan doğum gününde yakın arkadaşlar 
birlikte yemek yedi. Ardından şarkıcı Ev-
şen’in müzikleri ile gönüllerince eğlendiler. 
Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen 
Ertan Durukan, sağlıkla kalmayı, dostları ile 
hep bir arada olmayı dilediğini belirtti.

Ertan Durukan 
Yeni Yaşını Kutladı

Marmaris’in tanınmış simalarından İpek Çetinkaya yeni yaşını 
dostları ile kutladı. Uzunyalı’da bulunan Stella Restoran’da kutla-
dığı doğum gününe dost ve akrabaları katıldı.  DJ Tufan’ın yaptığı 
müziklerle geç saatlere kadar eğlenen yakın arkadaşlar pastanın 
mumlarını birlikte üflediler. 

Yeni Yaşında Dostlarıyla

Doğum Günü
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Marmaris’in tanınmış simalarından, güzellik ve bakım 
uzmanı Hatice Seviler yeni yaşını dostları ile kutladı. Bono 
Beach’te kutladıkları doğum gününü yakın arkadaşı ve Gol-
den Rose Make Up Stüdyo sahibi Goncay Akgül organize 
etti. Birlikte geç saatlere kadar eğlenen yakın arkadaşlar 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  Doğum gününe Bonita 
Güzellik Salonu sahibi ve güzellik uzmanı Oksana Artvih 
Güller de katıldı. Birlikte yedikleri akşam yemeğinin ardın-
dan güzel hanımlar Marmaris Yat Limanı’nda bulunan Hix 
Bar’da eğlendiler. 

Marmarisli yakın arkadaşlar Muhasebeci Nihan Bıçakçı, Pukka Bar işletmecilerinden Duygu Sayar, Marmaris Tv Genel Yayın Yönetmeni 
ve sunucu Hayriye Akok, Turizmci Zuhal Uysal, Turizmci Yaprak Demiröz, Merve Yılmaz, Öğretmen Latife Işık, Turizmci Şükriye Uzun-
köprü kale yolunda bulunan meşhur meyhane Konti Ali’de bir araya geldiler. Öğretmen Latife Işık’ın doğum gününü kutlayan Marma-
risli yakın arkadaşlar birlikte yemek yediler sohbet ettiler. 

Hatice Seviler 
Yeni Yaşını Kutladı 

Konti Ali’de Buluştular
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Marmaris Muğla karayolu üzerinde 10. 
km’de bulunan  Taşhanpark Restoran hafta 
sonları müdavimlerine keyifli anlar yaşatı-
yor. Bol içerikli leziz serpme kahvaltısı hafta 
sonlarına lezzet katıyor. Çekirdekli ekmek-
leri, kahvaltılık börekleri, lezzetli reçelleri, 
peynirleri ve zengin içerikli kahvaltısı ile ha-
tasonlarının vazgeçilmezi olan Taşhanpark 
açık ve kapalı alanları ile hizmet veriyor. 
17 dönüm doğal yapılanan arazi üzerinde, 
bakımlı peyzajı ve mimarisi ile eşsiz güzel-
likteki mekanda aile kahvaltıları yapabilir 
gün boyu doğal ortamın oksijeninde hoşça 
vakit geçirebilirsiniz. Açık ve kapalı alanlar-
da kurulu parklarında çocuklarınız güvenle 
oynarken siz de sevdiklerinizle sohbet 
etmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Marma-
ris’in 25 yıllık köklü kuruluşu olan Çağlar 
Teknoloji bünyesindeki Taşhanpark kış 
aylarında kusursuz bir hizmet için sadece 
hafta sonları hizmet veriyor. Taşhanpark 
ayrıca toplantılar, iş yemekleri, parti, eğlen-
ce, atölye çalışmaları, terapi programları, 
motivasyon aktiviteleri, grup oyunları için 
de ideal ev sahipliği yapabilir açık ve kapalı 
alanı ve 600 kişilik kapasitesi ile hizmet 
verebilmektedir.

Ketenci Otel sahibi Cengizhan Ketenci, ailesi 
Derya, Ecem, Emir Ketenci de hafta sonu kahvaltı 

keyfi için Taşhanpark’ı tercih ettiler. 

Taşhanpark kış aylarında sadece Cumartesi 
ve Pazar günleri hizmet vermektedir.

Rez. 0 (539) 838 2222 - 0 (252) 419 9020

Aksaz Hizmet Destekleri Birlikleri Komutanı 
Ertan Engerek eşi Canan ve kızı Ecenur Engerek 
de Taşhanpark müdavimlerimden.

Semral, Ethem Tüfekçi çifti de Taşhanpark’ta 
kahvaltı keyfini doyasıya yaşayanlardan.

Silkroad Seramik Mağaza yöneticisi Abdullah Bar-
baros, eşi Fatma, çocukları Hamza Yağız Barbaros da 
hafta sonu keyfi için Taşhanpark’ı tercih ettiler.

Marmaris’in tanınmış simalarından Avukat Zekican Balcı, eşi Fulya Balcı, Batuhan Özünal ve 
eşi Sevde Özünal da çocukları ile hafta sonu keyfi için Taşhanpark’ı tercih edenlerden. 

Taşhanpark’ta
Hafta Sonu Keyfi

Advertorial
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Marmaris esnaflarından Sever ailesi de Taşhanpark’ı tercih edenlerden.
Aliye, Sezer, Halil, Mürüvvet, Cenk, Bartu Alp Sever

Cengiz, Medine ve Beyza Çakır ailesi de Taşhanpark’a 
ilk kez gelip hayran kalanlardan.

Marmaris’te Erikli Su bayiliği yapan Sercan Eren ve Atiye Melek Eren çifti ve yakın arkadaşları Veteriner Hekim 
çift Halil ve Aycan Karaman ile birlikte Taşhanpark‘ta kahvaltı ediyorlardı.

Otantik Çanta Mağaza Yöneticisi İsmail Tiril, eşi Ner-
gis Tiril, çocukları Mustafa Miran Tiril Taşhanpark’ı 
çok beğendiğini belirtti.

Taşhanpark Restoran Müdürü Barbaros Karaçetin, Çağlar 
Teknoloji bünyesinde bulunan Taşhanpark misafirlerine 
ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşarken eşi 
Ceyda ve minik kızı Nil de Taşhanpark’ın doğal ortamının 
tadını çıkarıyor.

Taner, Dilek, Melisa Gürsoy ailesi de Taşhanpark’ta kahvaltı keyfinden vazgeçemeyenlerden.

Taşhanoark’ta 

kahvaltı keyfinize 

özel serpme kahvaltının 

yanında, kendi 

fırınlarında pişen sıcacık 

ekmekleri eşlik 

ediyor.
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MARMARİS’TE

TURİZM BAŞLADI
TERMAL
Dünyanın önemli turizm 
kentlerinden biri olarak kabul 
edilen Marmaris, ayrıcalıkları 
arasına bir yenisini daha 
ekledi. Deniz, kum, güneş, 
tarihi ve doğal güzellikleriyle 
ün yapan Marmaris’in artık 
şifa kaynağı kabul edilen 
termal suyu da var. 

İlçede termal suyu kullanan ilk ve tek otel 
olan Grand Yazıcı Club Turban Otel, bu 
özelliğiyle de adından söz ettirmeye baş-
ladı. 12 ay açık olan, her yaş grubuna hitap 
eden birçok aktivitelere, ünlü firmaların iş 
toplantılarına ve Dünya Ralli Şampiyonası-
na da ev sahipliği yapan otel, termal suyun 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ‘termal 
tatili’ tercih edenlerin buluşma noktası 
oldu. Sıcaklık değerlerinin uygun ve şifalı 
termal suyla birlikte artan rezervasyonlar-
dan memnun olduklarını belirten Grand 
Yazıcı Club Turban Otel yetkilileri “Termal 
suyu şu an iki kapalı, bir açık olmak üzere 
toplam üç havuzumuzda kullanıyoruz. 
Ayrıca SPA merkezimizin içinde ilave olarak 
3 adet termal havuzlu odalar yapılmakta 
olup en kısa sürede hizmete açılacaktır.” 
dedi. Termal suyun kullanılmaya başlanma-

sıyla birlikte rezervasyonlarda artış olduğu-
nun altını çizen otel yetkilisi ise: “ Otelimiz 
konum itibariyle mavi ve yeşilin buluştuğu 
bir noktada. Verdiğimiz hizmetin kaliteli 
olması, otelimiz eşsiz konumu itibariyle 
yılın her döneminde tercih ediliyor. Bu öze-
liklerine ek olarak otelimize bir de termal 
suyu getirdik. Termal suyu Marmaris’te 
kullanan ilk ve tek oteliz. Termal suyumuzu 
misafirlerimizin hizmetine sunduk. Termal 
suyla birlikte rezervasyonlarımızda da artış 
yaşanmaya başlandı.” dedi.

Termal suyun faydaları

Otelde kullanılan termal suyun birçok 
faydası bulunuyor. Banyo uygulamaları şek-
linde inflamatuvar romatizmal hastalıkların 
remisyon dönemlerinde, osteoartrit gibi 

dejeneratif eklem hastalıklarında, kronik 
bel ağrısında, miyozit, tendinit, fibromiyalji 
sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu gibi 
yumuşak doku hastalıklarında, ortopedik 
operasyonlar sonrası ve uzun süreli hare-
ketsiz kalma gibi durumlarda mobilizasyon 
ve rehabilitasyon çalışmalarında destek-
leyici /tamamlayıcı tedavi unsuru olarak 
kullanılabilir niteliktedir.

Güzelleştiren termal

Termal su içinde barındırdığı zengin mine-
ralleri sayesinde cilde de birçok faydası var. 
Ciltteki kırışıklıkları ve yaşlanmayı önleyen 
yapısıyla özellikle kadınların tercih ettiği 
termal suyun faydaları saymakla bitmiyor.
Termal suyun tedavi edici, zindelik verici, 
dinçleştirici ve güzelleştirici özelliğinden 

Advertorial
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faydalanmak isteyenleri aynı zamanda 
havuzun yanı sıra özel masaj terapileri 
hamam ve sauna da bekliyor. 

Antik Şifa Kaynağı

Mitolojiye göre; Marmaris’in antik tarihin-
de Sağlık ve Güzellik Tanrıçası Hemithea 
(Hemitya) tarafından kendisine iyileşmek 
için gelen hastaları bir çırpıda tedavi edip 
sağlıklarına kavuşturduğu için kutsal kabul 
edilen kadim su…
Dalında başarılı jeotermal mühendisler 
tarafından yapılan araştırmalar neticesin-
de; saha üzerinde gerçekleştirilen bir dizi 
jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeokimyasal ve 
jeotermal çalışmalar sonucunda ana fayın; 
eser element, anyon-katyon, doğal mineral, 
gaz ve radyoaktivite yönünden çok zengin 

bir termal su taşıdığı tespit edilmiştir.
Binlerce yıl öncesinden günümüze sağlık, 
zindelik ve güzellik getiren bu suya Aqua-
Hemithea® adı verilmiştir.

Termal İle Gelen Kış Turizmi

Marmarisli turizmci ve bölge esnafının 
yıllardır özlemini duyduğu yaz – kış, on iki 
ay turist arzusunun gerçekleşmesine bir 
başlangıç ve şifa bulma amacıyla; dok-
tor tavsiyesiyle kaplıcalara koşan yerli ve 
yabancı insanlara da bir umut olabilecek, 
sağlık turizmini hayata geçiren otel yetkili-
leri Termal suyun zengin minerallerinin bir 
gençlik iksirine sahip olduğunu belirterek 
hem sağlıklı olmak hem de genç kalmak 
isteyenlere tavsiye ettiklerini belirtti.  
Termal su ile birlikte kışın da açık olacak 

Grand Yazıcı Club Turban Otel termal 
havuzun dışında hamam sauna ve masaj 
salonları ile de hizmet verdiklerini belirtti. 
Grup toplantıları, eğitim seminerleri, büyük 
organizasyonlar ve düğünler için de özel 
konseptlerle de hizmet veren otel 2019 yılı 
için özel yapılanma ve yeniliklere tatilcileri-
ne hizmet vermeye devam edecek. 

Kendine Bir İyilik Yap 
ve Farkı Hisset...
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Oksana Artvih Güller aslen Ukraynalı , 47 
yaşında iki kız annesi. Büyük kızı 27 yaşında, 
Amerika’ da yaşıyor. Küçük kızı ise 14 yaşında 
Marmaris’te bir kolejde eğitimine devam 
ediyor. Oksana hanım 18 senedir Türkiye’de  
son iki yıldır da Marmaris’te yaşıyor. 

Kendisi  bir hemşire, ülkesinde almış olduğu 
diplomasının Türkiye’ de  geçerliliğini sağla-
mak için 2016 yılında YÖK e başvurmuş ve 
geçtiğimiz Ağustos ayında denkliğini almış, 
yani artık Türkiye’de de yasal hemşire.

Kozmetoloji konusunda uzmanlaşmaya 
nasıl  karar verdiniz?
 
Yaşamımın büyük kısmında çocuklarımla 
ilgilendim ve mesleğime ara verdim. Aktif  
çalışma hayatına dönmeye karar verince 

pek çok şeyin değiştiğini, geliştiğini fark 
ettim ve güne ayak uydurabilmem için 
hemşireliğin yanına artı değerler koymam 
gerektiğini düşündüm. Bütün yaşamım 
boyunca cilt bakım kliniklerine güzellik 
salonlarına giderdim cilt bakımıma çok 
özen gösterirdim. Yani bu konu her zaman 
fazlasıyla ilgimi çekerdi. Hal böyle olunca 
medikal estetik konusunda eğitim almaya 
karar verdim, eğitimlerimi tamamladım ve 
bu konuda uzmanlaştım artık plastik cer-
rahların yanında bile çalışacak yetkinliklere 
sahibim.

Bonita’ yı ne zaman hayata geçirdiniz?

Burayı 11 ay önce açtım, burayı açabil-
mem için de Türkiye’den bir çok sertifikalar 
almam gerekiyordu,  bu sertifikaları ta-

AYNA AYNA SÖYLE BANA

Benden Güzel Var Mı Dünyada?
Bonita Beauty  güzellik merkezi, sizlere bilinçli güzelleşmenin kapılarını açıyor. 

Bonita’nın kurucusu Oksana Artvih Güller cildin ihtiyaçlarını çok iyi belirleyen ve  
daha salona  adım attığınız andan itibaren size güven veren bir uzman.  Cilt bakımı 
işlemlerinde 48 yıldır dünyanın sayılı markalarından olan  DMK (Danne Montague 

King) ürünlerini kullanıyor. Daha güzel olmak istiyorsanız röportajımıza başlıyoruz…

Röportaj
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mamlamak da bir hayli zamanımı aldı ama 
sonunda açabildim.

Hizmetlerinizi anlatır mısınız?

Ciltle ilgili tüm sorunları elden geçiriyoruz. 
Dermotolojik sorunların dışındaki tüm so-
runlara çözüm getirebiliyouz.  Genç guruba 
hafif seyreden akne, sivilce bakımı,  ileri 
yaşlara  yorgunluk giderici zinde görünüm 
kazandıran bakım,  daha ileri yaşlara ise 
kırışıklık mücadelesi yapıyoruz .  
Ayrıca aquapeel ve iğnesiz mezoterapi 
yapıyoruz.

Müşterileriniz genellikle kaç yaş grubu?

14 yaştan itibaren anneler çocuklarını geti-
riyorlar. Zaten cilt bakımı 14 yaşında başlar 
ve sonu  yoktur.  Genellikle 60 yaşından 
sonra kadınlar kendilerini  çok iyi tanıyorlar, 
nasıl bir bakım uygulayacaklarını bulmuş 
oluyorlar ama biz kadınların kadınlıkların-
dan vazgeçmedikleri yaşa kadar hizmet 
veriyoruz

Marmaris’te bir çok güzellik salonu var, 
sizin farkınız nedir?

Aslında diğer salonlarla aynı işi yapıyoruz 
ama bizim  arkamızda çok güçlü bir dermo-
kozmetik marka var. DMK (Danne Monta-
gue King)  Amerika Califonia menşeili  48 
yıllık bir marka. Şu anda 38 ülkede satılıyor. 
Sadece 3 ülke dışında diğer ülkelerde fiyat-
ları aynı. Yani geriye kalan 35 ülkede DMK  
ürünleri ile çalışan bir salona gittiğinizde 
aynı hizmeti aynı fiyata alabiliyorsunuz.
Ürünler laboratuar ortamında ve eczane 
standartlarında test edilmiş dermokozme-
tik ürünlerdir. Dolayısıyla güvenilir, doğal 
ve etkili ürünlerdir. 
Güçlü bir markanın ürünlerini kullanıyoruz 
ve markamıza güveniyoruz.

DMK (Danne Montague King)  ürünlerini 
uygulamak için eğitim aldınız mı?

Önce bu markanın kullanıldığı bir klinikte 
çalıştım daha sonra da markanın eğitimini 
aldım. Hala da almaya devam ediyorum 
çünkü bu marka çalışanlarının sürekli  yeni-
likleri öğrenmeleri ve bilgi tazelemeleri için 
eğitim veriyor.

Ürününüzü nereden bulabiliriz?

Ürünümüz internette, eczanelerde satılmaz 
sadece yetkili kozmotologlar aracılığıyla 
satılıyor. Her problem için ayrı bir ürünü-
müz var dolayısıyla satışçının içeriği çok iyi 
bilmesi gerekir ki doğru ürün sunulabilsin.

Kozmetik, dermakozmetik ve mass mar-
ket ürünler  arasında ne fark var?

Dünyada binlerce marka var. Bu markalar 

üçe ayrılır, kozmetik, dermokozmetik ve 
mass market (market ürünleri).
Mass market ürünleri herkese hitap eden 
ürünlerdir. Kişiye özel olmaz ortalama bir 
üründür, alerji ve benzer sorunlara neden 
olmaması için aktif maddesi düşüktür . 
Bunlar psikolojik olarak rahatlatan ürünler-
dir. 
Kozmetik ürünler biraz daha kişiseldir 
üzerinde hangi cilt tipine uygun olduğu 
gibi bilgiler yazar. Aktif maddesi biraz daha 
fazladır fiyatı biraz daha fazladır.
Dermokozmetik ise uzamanlar tarafından 
uygulanan ürünlerdir. 

Ekonomik koşullar işinizi etkiledi mi?

Ekonomik koşullar elbette etkiliyor, ürün-
lere zorunlu olarak zam geldi ama biz çok 
fazla etkilenmedik, kadınlar cilt bakımının 
ve öneminin farkında. Bilirsiniz; biz kadınlar 
önce çocuğum sonra güzelliğim deriz. 

Cilt bakımı neden önemli?

Kadınları genç gösteren cilt kalitesidir. 

Kırışıklar olsa dahi cilt sağlıklı görünüyorsa, 
parlıyorsa leke yoksa kadın kendini genç, 
bakımlı ve canlı hissediyor. Bunu sağlama-
nın temel koşulu ise cildi iyi temizlemek ve 
nemlendirmektir. 

Mesajınız var mı?

Özellikle vurgulamak istediğim bir konu 
var. Eğer kadınlar cilt bakımı yapmak 
istiyorlarsa oradan buradan yalan yan-
lış bilgilerle işe girişmesinler. Bizden bir 
randevu alsınlar, vakit ayıralım, dinleyelim 
ve ortaklaşa birlikte sorunu belirleyelim. Bu 
benim için çok önemli.
Bazen kadınlar telefonla bilgi almak 
istiyorlar, bu telefonla olacak iş değildir ki 
mutlaka görmeliyiz. Bazen de ellerinde bir 
ilaç adı “Bunu bana uygular mısın?” diye 
soruyorlar. Bu ilacı nereden buldun, içeriği 
nedir, cildine iyi gelir mi, kim önerdi? Fay-
dalı olacağını düşündüğü bir ürün tam bir 
felakete bile sebep olabilir. 

İleriye yönelik projeleriniz 

Büyük düşün küçük adım at diye bir söz 
vardır. Hemen yarın olacak diye planla-
mıyorum ama konsepti olan bir salon 
düşünüyorum. Konusunda uzman eleman-
larla  aynı zamanda  cilt bakımı, saç bakımı, 
vücut bakımı, el ayak bakımı yapılan, 
takı, süs malzemeleri de satan,  küçük bir 
natürel içecek barı ve atıştırmalıklar olan 
bir salon açmayı planlıyorum.  Kadınlar çok 
yoğun çalıştıkları için fazla vakitleri yok. 
Randevularını alarak kısa sürede  kişisel 
bakımlarıyla ilgili her türlü hizmeti alabile-
cekleri bir mekan olmalı.Tabi ki bunun için 
acele etmiyorum çünkü öncelikle Marmaris’ 
in böyle bir işletmeye ihtiyacı var mı onu 
anlamam lazım.

Teşekkürler Oksana hanım.

Fotoğraf: Seycan Akman
Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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Yollarınız nasıl kesişti?
Sibel Yaşa: Hande Hoca eskiden benim 
öğrencimdi daha sonra ortak olduk ve 1 
yıl önce de MAGSK’ nü (Marmaris Akademi 
Gençlik Spor Kulübü)  kurduk.

MAGSK’nü anlatır mısınız?
Sibel Yaşa:  MAGS da  10 tanesi benimle 10 
tanesi Hande hocayla olmak üzere yaklaşık 
20 eğitmen çalışıyor. Ayrıca  Muğla üniver-
sitesi eğitmen desteği sağlamak için stajyer 
öğrenci yönlendiriyor. Hem alt yapıda hem 
de spor okullarında hizmet veriyorlar. 
Basketbolda 4 tane, voleybolda 10 tane alt 
yapı takımımız var. Bir de 1. lig profesyo-
nel takımız var ve iki senedir Muğla’da ilk 
üçteyiz.
Plaj voleybolu oynayan hem okul takımı 
hem de alt yaş gruplarımız var. Bu yıl Antal-
ya’da  4. oldular. 

Hande Gazioğlu:  4 yaşından 18 yaşına 
kadar çocuklara gençlere eğitim veriyo-
ruz. Son iki yıldır da  31 yaş üzeri  Master 
grubumuzu oluşturduk . Yüzme teknikleri 
öğretiyoruz, devam etmek isteyenlere 
antrenman yaptırıyoruz  60 yaşa kadar 
sporcularımızı yarışlara sokuyoruz. Geçen 
yıl eski sporcuları bir araya getirdik ve mas-
ter grubunda Türkiye şampiyonu olduk.  Bu 
sene de Eskişehir’e gideceğiz.

Sporcu seçiminizde kriterleriniz  neler?
Marmaris’te yaşadığımız için fazla tercih 
şansımız yok. Burası küçük bir kasaba, 
nüfus az, dolayısıyla çocuk sayısı da az.  
Bütün dünyada sporcu seçiminde çocuğun 
anatomisi ve yeteneği göz önünde bulun-
durulur ancak bu bizim için pek mümkün 
değil.  Yine de çocukların boyunun uzun 
olması, ellerinin ayaklarının büyük olması 
dikkat ettiğimiz özellikler. Öte yandan kısa 
boylu ve çok yetenekli sporcularımız da var. 
Gerçekten çok çaba sarf etmemiz  gere-
kiyor, kötüyü bile iyi yapmak zorundayız. 
Bütün çabalarımızın sonunda MAGS olarak 
Türkiye barajlarını geçen öğrencilerimiz 
var. En son iki hafta önce bir kızımız milli 
takım barajını geçti.  

Okullardan ve velilerden destek alıyor 
musunuz?
Bizim için çocukların özellikle de kız ço-
cuklarının spor yapmaları seçtikleri spor 
dalında başarılı olmalarından daha önemli. 
Yeter ki istesinler…
Evde internet karşısında fazla vakit geçire-
ceklerine burada spor yapmaları çok daha 
faydalı. Bizim sabah 6:00 ‘da antrenmanla-
rımız var, çocuklar geliyorlar 8:00’ e kadar 
antrenman yapıyorlar sonra okullarına 
gidiyorlar ve 5:30’da tekrar havuza geliyor-
lar. Antrenmandan sonra hemen evlerine 

Spor Bir İnsanın Her Durumda 
Farklı Olmasını Sağlar

M. Kemal Atatürk

Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübünün 
kurucuları Sibel Yaşa ve Hande Gazioğlu 
deneyimli, başarılı, kararlı, disiplinli iki 
genç kadın. Özellikle voleybol ve yüzme 
branşlarında milli takımlara sporcu 
yetiştiriyorlar, burslar kazandırıyorlar 
ve katıldıkları turnuvalardan ödüllerle 
dönüyorlar. Yaşam öyküleri başarılarla dolu 
bu iki kadına merak ettiğimiz her şeyi sorduk.

Sibel Yaşa  beden eğitimi öğretmeni , voleybola 
profesyonel voleybol oyuncusu olarak başlamış 
1998  yılından beri  de voleybol antrenörlüğü 
yapıyor.  Önce Bilkent Üniversitesinde arkasından 
da Erzurum Doğu İlleri Projesinde akademisyen 
olarak çalışmış. Antrenörlük yaşamı  başarılarla 
dolu.  Göztepe Spor Kulübünü 1. lige çıkartmış,  
Marmaris’te Hande Gazioğlu ile birlikte  Marmaris 
Belediyesinin voleybol takımını 3. ligden 2. lige en 
sonunda da 1. lige çıkartmışlar. Halen  MAGSK’deki 
görevinin yanı sıra Köyceğiz’de bi r köyde beden 
eğitimi öğretmenliğine devam ediyor. Köy halkı 
güreş ve futbolu çok seviyorlarmış ama Sibel  
Hoca oraya da yavaş yavaş voleybolu sevdirmeye 
başlamış. 

Hande Gazioğlu’ nun yaşamı ise yüzme alanında 
başarılarla dolu. Marmaris’e gelmesine Sibel Yaşa 
neden olmuş. Voleybol oynarken hafta sonları 
yüzme havuzunda yardımcı olmaya başlamış ve  
18 yıldır hiç ara vermeden yüzme  antrenörlüğüne 
devam etmiş. Bu süreçte sayısız Türkiye derecesi 
yapmışlar, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu” 
tarafından “E n Başarılı Antrenör” unvanına 
sahip,2 yıl üst üste miilli takımda görev almış, 
Marmaris’ten milli takıma 2 tane sporcu vermiş. 
Halen baş antrenör olarak çalışmalarına devam 
ediyor.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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dönüp ödevlerini yapıyorlar ve uyuyorlar. 
Okudukları okulların müdürleri ve beden 
eğitimi öğretmenleri ile sürekli temas 
halindeyiz çünkü onların okul takımlarında 
da bizim sporcularımız var. Aynı zamanda 
aileyle de çok sıkı temastayız. Sonuç olarak 
çocuklar kulüp, okul, aile üçgeni içerisinde 
eğitimlerine devam ediyorlar. Televizyon, 
bilgisayar karşısında veya zararlı ve tehlikeli 
ortamlarda bulunmalarına vakitleri olmu-
yor. Böyle disiplinli bir yaşamları olduğu 
için de derslerinde  çok başarılılar. Kolej-
lerden spor bursu alabiliyorlar. Şu anda 
yaklaşık 10 öğrencimiz kolejlerde spor 
bursuyla okuyor.
Devlet özellikle bireysel spor yapan çocuk-
lara destek sağlıyor bu nedenle son 2 yıldır 
öğrenci sayımızda ciddi bir artış oldu 

Marmaris’teki tesisler yeterli mi?
Havuzumuz hem ebat hem de hijyen açı-
sından Türkiye’deki  havuzlar arasında ikinci 
veya üçüncü sıradadır. Birçok yere yarışlara 
gidiyoruz ve aradaki farkları görebiliyoruz. 
Biz yarı olimpik şampiyonalar yapabili-
yoruz.  Çok şanslıyız Türkiye’deki pek çok 
takım  kampları için özellikle Marmaris’ i 
seçiyorlar. Havuzuyla, oteliyle, deniziyle ve 
iklim koşullarıyla  konforlu bir kamp süreci 
için gereken  her şey var çok rahat antren-
man yapabiliyorlar. 

Hedefleriniz ve beklentileriniz neler?
Bu işe başlarken asıl amacımız voleybolu 
tekrar canlandırmaktı çünkü voleybol bu-
rada 2006-2007 yılına kadar çok başarılı bir 
performans sergiledi futbolun bile önüne 
geçti. Bir ilçe takımı olarak 3-4 yıl içinde  
1. lige çıktık.  O yıllarda seyirciler sahalara 
sığmıyordu. Marmaris voleybolu seven ve 
voleybola yatkın bir ilçe çünkü  bölgenin 
en iyi salonuna sahibiz  herkes buraya 
gelmek için can atıyor. Eğer takım bir üst 

ligde olursa bütün büyük takımlar özel-
likle milli takımlar buraya gelir ve bir spor 
turizmi oluşur. Marmaris in bir spor cenneti 
olmaması için hiçbir neden yok. Tesisleri, 
havası iklimi koşulları çok uygun. 

Sponsorlarınız var mı?
Bir malzeme sponsorumuz var bir de  Mar-
maris belediyesi  ulaşım ve konaklama ko-
nusunda destek sağlıyor bunu dışında her 
şeyi kendi bütçemizden karşılıyoruz.  Yeterli 
değil çünkü biz şu anda ligde 600-700 bin 
TL  bütçeli takımlara karşı oynuyoruz ve ilk 
6 içerisindeyiz. Daha yüksek bütçemiz olur-
sa çok daha keyifli olaylar yaşatabiliriz. Bu 
nedenle kurum ve kuruluşların sponsorluk 
desteklerine ihtiyacımız var. 
Sponsor kurum ve kuruluşların logoları en 
az 100 sporcumuzun, onların ailelerinin 
ve maçı izlemeye gelen yüzlerce taraftarın 
üzerlerindeki formalarda oluyor. Bir yıl bo-

yunca gittikleri tüm deplasman maçlarında 
formalarını giyecekler ve dolayısıyla logo-
ları taşıyacaklar. Böyle bir reklam aracının 
sponsorlarımızın markalaşması, kendilerini 
duyurması adına sağlayacağı katkıları da 
göz önünde bulundurmaları gerekir. Bir de 
üst lige çıktığımızda İDDAA ya da girebili-
yoruz ve çok daha geniş kitlelere adımızı 
duyurabiliyoruz. 

Sadece Marmarislilere mi hizmet veri-
yorsunuz?
Söğüt’ten Aksaz’dan Selimiye Bozbu-
run’dan gelen sporcularımız var. Geçen 
yıl Söğütten gelemiyorlardı biz Söğüt’e 
hizmet götürdük, bir antrenörümüzü 
yönlendirdik bedelsiz olarak voleybol 
ders verdi oradaki yetenekli çocukları bize 
yönlendirdi. Bu yıl Söğüt’ten bir aile bütün 
çocukları topluyor antrenmanlara getiriyor, 
geri götürüyor, birlikte maçlara gidiyorlar. 

Çok başarılı sporcu annelersiniz ve yeni 
sporcular yetiştiriyorsunuz. Kendi ço-
cuklarınızın spora yaklaşımları nasıl?
Sibel Yaşa: Benim çocuğum sporcu bir 
ailenin çocuğu olmasına rağmen farklı 
bir alana yöneldi. Şu an konservatuarda 
okuyor. Farklı bir dünyaya doğru yelken 
açtı gidiyor.

Hande Gazioğlu: Benim biri dört buçuk 
diğeri yedi yaşında iki çocuğum var. Oğlum 
hem yüzüyor hem tenis oynuyor. Tenis 
daha ağırlıklı gibi görünüyor. Kızım ise hem 
jimnastik hem de yüzmeye devam ediyor.  
Onun tercihi henüz  belli değil. 

Bu işe başlarken asıl amacımız 
voleybolu tekrar canlandırmak-
tı çünkü voleybol burada 2006-
2007 yılına kadar çok başarılı 
bir performans sergiledi.
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Herkes profesyonel Koç olabilir mi? 
Henüz Türkiye’de 2 üniversitede 
koçluk bölümü açılmış olmasına 
rağmen popülerliği fazla olan 
mesleğe zorlu bir sınav sürecinden 
geçerek te sahip olmak mümkün. 

Meslek Belgeli Koç Gamze Ağca, 
ebeveyn olma sanatını bu 
röportajında sizler için anlattı.

O Türkiye’de 23 kişiden biri. 
Henüz 23 Profesyonel Koç’ta 
bulunan Meslek Belgeli Koç’luk 
ünvanını Muğla ve Marmaris’te 
alan tek kişi. Gamze Ağca, iki 
üniversite bitirip ardından zorlu 
bir sınav sürecini tamamlayarak 
almaya hak kazandığı Meslek 
Belgeli Koç’luk belgesi, ardından 
Montessori Eğitici Eğitmenliği, 
okul öncesi çocuklar üzerine 
yaptığı araştırma, katıldığı eği-
tim seminerleri, okuduğu kitap-
lar, yüzlerce deneyim ve daha 
fazlası...  Hepsini 31 yaşındaki 
bu genç beynine sığdırmış. Gü-
zelliği, gözlerine yansıyan zeka 
pırıltısı doğallığı, özgüveni ve et-
kileyici iletişimiyle Gamze Ağca, 
1910 Koçluk merkezi’nde anne-
lerin çocukların  yaşam yolcu-
luklarında profesyonel desteğe 
ihtiyaç duyanların yanında.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN BAHSEDER 
MİSİNİZ?

1987 yılında İzmir’de doğdum. Örgün 
öğrenimimi Adnan Menderes Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde tamamladım. 
Daha sonra Newport Üniversitesi Davranış 
Bilimleri bölümünü okudum ve alan olarak 
‘Okul Öncesi Dönemin Önemsenmemesin-
den Kaynaklanan Adaptasyon Problemleri’ 
konulu araştırmalar yaptım. Özel bir yelken 
okulunda 5 yıl yöneticilik yaptım. 2016 
yılında kızım dünyaya geldikten sonra 
Montessori Eğitici Eğitmenliği sürecini ta-
mamlayarak belgelendirildim. Yakın tarihte 
koçluk eğitimleri alarak, MYK sınav sürecine 
dahil oldum ve belgeyi almaya hak kazan-
dım. 19 10 Öğrenci Koçluk ve Danışmanlık 
Merkezi olarak hizmet vermekteyim.

KOÇLUK SON YILLARDA ÇOKÇA DUY-
DUĞUMUZ POPÜLER MESLEKLER 
ARASINDA YER ALIYOR. SİZSE MESLEK 
BELGELİ KOÇ OLARAK ANILIYORSU-
NUZ. BİRAZ KONUDAN BAHSEDERMİ-
SİNİZ?

Evet koçluk son yıllarda adını çokça duy-
duğumuz meslekler arasında yer alıyor. 
26.06.2013 Tarihinde yayınlanan 28692 sa-
yılı Resmi Gazete ‘Koçluk’ Mesleki Yeterlilik 
Kurumunda kayıtlı meslekler arasında ye-
rini aldı. Şöyle ki artık herhangi bir konuda 

koçluk hizmeti almak isteyen kişiler, bu bel-
geyi kontrol ederek uzman kişiyi kolayca 
ayırt edebilecekler. Oldukça zorlu bir sınav 
sürecini tamamladıktan sonra almaya hak 
kazandığınız bu belge, Türkiye’de henüz 23 
Profesyonel Koç’ta bulunmaktadır. Mar-
maris’in ilk Meslek Belgeli Koç’u olarak 19 
10 Öğrenci Koçluk ve Danışmanlık Merkezi 
tüm öğrencilere, okullara ve ebeveynlere 
farklı alan ve konularda hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Gamze Ağca
Meslek Belgeli Koç

Koçluk Üzerine
ile
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PEKİ 19 10 KOÇLUK MERKEZİNDE NE 
GİBİ HİZMETLER YER ALIYOR?

19 10 koçlukta öğrenciler için;
• Çocuğun öğrenme ve algılama 

modelini belirlemek için çoklu test 
uygulamaları

• Aktif Okuma (ilköğretim)
• Hızlı Okuma  

(Orta öğretim ve Lise seviyesi için)
• Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları 
• Hafıza Teknikleri ve Eğitimi
• Sınava Hazırlık  

(lise ve üniversite sınavları için)
• Verimli Ders Çalışma
• Tercih ve Meslek Danışmanlığı
• Zihin Haritaları
• NLP 
• Motivasyon gibi konularda eğitim ve 

danışmanlık hizmeti verilmekte.

19 10 koçlukta ebeveynler için;
Öğrencinin hayatında ebeveynin önemi ve 
etkisi oldukça önemlidir. Elbette hepimizin 
isteği çocuklarımızı başarılı, mutlu ve sağ-
lıklı yetiştirmek. Fakat bu serüvende bazen 
çaresizliğe düşebiliyoruz, ya da bazen 
anlam veremediğimiz, Ne oldu bu çocu-
ğa? dediğimiz durumlar gelişebiliyor. Bu 
programda temel amaç çocuğun ihtiyaçları 
ve istekleri doğrultusunda ona rehber ola-
bilmek. Yani anne ve babalara ebeveynliğin 
dışında yeni bir rol öğretiyoruz. Bu süreci 
daha iyi yönetebilmek ve çocuğu daha iyi 
anlamak için etkili iletişim, davranış model-
leri, pozitif disiplin, sınırlar ve kurallar gibi 

konularda danışmanlık hizmeti verirken, 
ebeveyn olma sanatını anlatıyor, birlikte 
çözüm ortaklığı yapıyoruz.

19 10 koçlukta kurumlar için;
• Yönetici Koçluğu
• Kurum Analizleri ve Koçluk Eğitimleri
• Zaman ve Stres Yönetimi
• Etkili iletişim
• Hedef Çalışması
• Gelişmiş Zihin Harita Yöntemi 
• Biz Bilinci konularında eğitim ve semi-

nerler verilmektedir. 

19 10 koçlukta okullar içinse; ilköğretim, or-
taokul ve lise düzeyi sınıf öğrencilerine ve 
velilerine yönelik seminerler verilmektedir.

0-6 YAŞ MONTESSORİ EĞTİMLERİ VE 
BİREBİR DANIŞMALIĞI VERİYORSUNUZ. 
BU KONUDAN DA BİRAZ BAHSEDEBİLİR 
MİSİNİZ?

Sayın Maria Montessori ve eğitim sistemi 
ile ilgi ayrıca ve birkaç sayfa röportaj ver-
mek daha iyi bir fikir olabilirdi :) 
Kısaca toparlamak gerekirse, Maria Mon-
tessori 1870 yılında İtalya’da doğmuş ve 
oranın ilk kadın tıp doktoru olarak tarihe 
geçmiştir. Oldukça başarılı, azimli ve zeki 
bir profesördür. Roma Üniversitesi psikiyat-
ri kliniğinde araştırma çalışmaları yapmak 
üzere göreve başlar ve zihinsel engelli 
çocuklar ile tanışır. Onlarla yaşadığı çalışma 
süresi ve deneyimleri ışığında 1907 yılında 
Casa dei bambini isimli eğitim merkezini 

açar. Geliştirdiği matematik materyalleri ve 
duyu geliştiren çalışmalar günümüzde bazı 
anaokullarında ders olarak verilmektedir. 
Çocukların önce duyuları daha sonra zeka-
ları eğitilir felsefesi öyle güzel uygulanmış 
ve başarılı sonuçlar vermiştir ki, günü-
müzde oldukça popüler alternatif eğitim 
sistemleri arasında liderliği korumaktadır.  
Bende Montessori Felsefesi’nin bir uygula-
yıcısı ve elçisiyim. Sistem ile ilgili
anaokul öğretmenlerine  eğitim veriyor, 
bu yaş grubu çocuklara atölye program-
ları oluşturuyor ve ebeveyne danışmanlık 
veriyorum.

SON OLARAK BİZE VERMEK İSTEDİĞİ-
NİZ BİR MESAJ VAR MI?

Öncelikle hepimize 2019 yılında şanslı ve 
sağlıklı bir dönem dilerim. Ben birebir ço-
cuklarla ve çocuk odaklı çalışmalar yapmak 
isterken onların bana verdiği heyecanı ve 
keşif hazzını hatırlayarak 19 10’u kurdum. 
Çocuklar bir fidandı benim gözümde. Ben-
de onları nasıl verimli topraklara eker nasıl 
daha sağlıklı ağaçlar yetişir diye düşünen 
bir çiftçiydim. Fakat o fidanları görünce ve 
topraklarına dokundukça altın buldum. 
Öyle değerli bir hazineydi ki çocuklar, hay-
ran kaldım ve çok inandım onlara. Buradan 
yola çıkarak Başarısız çocuk yoktur, doku-
nulmamış çocuk vardır dedim hep. 
Çocukların sahip olduğu ışığı yakmak için 
kapılarımızı Marmaris’e açtık.

Sevgilerimle,

Bu programda temel amaç çocuğun 
ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ona 
rehber olabilmek. Yani anne ve babalara 
ebeveynliğin dışında yeni bir rol öğreti-
yoruz. Bu süreci daha iyi yönetebilmek ve 
çocuğu daha iyi anlamak için etkili iletişim, 
davranış modelleri, pozitif disiplin, sınırlar 
ve kurallar gibi konularda danışmanlık hiz-
meti verirken, ebeveyn olma sanatını anla-
tıyor, birlikte çözüm ortaklığı yapıyoruz.

“ “
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Ayşe Hanım işletmenin dışa açılan yüzü, Mar-
maris doğumlu. Kökleri yaklaşık 8 asır geriye 
uzanan zarif, akıllı, becerikli bir Marmaris 
kadını. Kendini önce Ayşe, sonra anne, sonra 
iş kadını olarak tanımlıyor ve diyor ki;

“Bencilliğimden değil. Ben iyi olursam 
çocuklarımın ve iş hayatımın daha iyi ola-
cağına inandığım için önce Ayşe’yim” 
İş hayatına  bankacı olarak başlayan Ayşe 
Aras, sigortacı olarak devam etmiş, eğiti-
mini ve çalışma hayatını birlikte yürütmüş. 
En sonunda kız kardeşi ile birlikte Kahveci 
Alibey’i  babaları Tuncel Bey’den devralarak 
işletmeciliğe başlamış. Biri 19 diğeri 16 
yaşında iki oğlu var.

Kahveci Alibey,  Ayşe ve Aysu Aras kardeş-
lerin dedeleri.
Hem Kafkas cephesi gazisi bir vatansever 
hem de Marmaris’ in ilk kıraathanelerin-
den birinin sahibi. Aslında pek kıraathane 
denilemez çünkü  Marmaris’e bir tek gazete 
gelirmiş o da Ali Bey’in kıraathanesine. Do-
layısıyla insanların gazete okumak, radyo 
dinlemek, keyifli sohbetler yapmak için bir 
araya geldikleri bir mekanmış.  O yıllarda 
yolu Marmaris’ten geçen pek çok kişinin Ali 
Bey ve  kıraathanesiyle ilgili çok hoş anıları 
var. Ayşe Hanım Ağrı’nın Patnos ilçesinden 
Lefkoşa’nın Değirmenlik köyüne kadar 
dedeleri Kahveci Ali Bey ile ilgili o kadar gu-
rur verici şeyler duymuş ki Aysu Hanım’la 
birlikte şirketi kurarlarken bunu göz önüne 

almışlar ve ‘Kahveci Alibey’ adını seçmişler.  

Kahveci Alibey Hotel in öyküsünü anlatır 
mısınız?
Babamız ve Kurucu Başkanımız Tuncel 
Aras, Hava Kuvvetleri‘nden emekli  havacı 
kıdemli başçavuş.  Aslında niyeti emekli 
olduktan sonra,  bu araziye iki katlı bir ev 
yaptırıp, teknesini de önüne bağlayıp balı-
ğa çıkmak, ailesiyle, dostlarıyla Marmaris’in 
keyfini çıkartmak,  kısacası öyle sade ve 
mütavazi bir hayat yaşamaktı.  Binayı yap-
tırmak için belediyeye başvurunca ancak 
turistik amaçlı kullanıma izin verilebilece-
ğini öğrendi ve böylece bina 1991 yılında 
otel olarak inşa edildi. İşletmenin başında 
2005 yılına kadar babamız vardı, 2005 ten 
sonra kasayı ve otelin anahtarlarını bize 
teslim ederek değişimin önünü açtı. 

Yıllarca hotel olarak bilinirliğiniz varken 
neden riske girip konsept değiştirdiniz?
2004-2005 yılları ekonomik kriz bütün 
sektörler açısından bir vurgun yeme döne-
miydi. Krizle beraber müşteri portföyünde 
de ciddi bir değişiklik oldu. Yeni müşteri 
portföyüne Marmaris turizmi olarak ihti-
yacımız vardı, biz işletmemizi bu portföye 
hazır bir hale getirdik, biz işletme olarak 
makyavelist  bakış açısına sahip değiliz. Bu 
ihtiyacımız içinde her yolu denemek yerine 
kaliteli hizmet, ilkeli duruş, disiplinli işletme 
davranışı olan yolu tercih ettik.

Restoran nasıl başladı?
O yıllarda bir apart furyası vardı, yapı kulla-
nım izin belgemizde mevcut olan market 
ve restoran izinlerini hiç kullanmamıştık.  
Müşteriler aparta gelecekler, odalarına 
yerleşecekler sadece konaklayacaklar diye 
düşünüyorduk. Ama bir gün konaklayan 
müşterilerimizden biri, aşağıya indi ve öğle 
yemeği için ne yiyebileceğini sordu.  O gün 
de annem bizim için zeytinyağlı taze fasul-
ye çoban salata, kuru köfte yapmıştı. Bir 
de babaannemin gönderdiği aşure vardı. 
Babam da babaannemin pişirdiği aşure-
den başka aşure yemez. Bizim yemekleri 
müşteriye verdim, müşteri tatlı ne var diye 
sorunca da babamın aşuresini  verdim. Ye-
mekleri sattığım için çok sevinmiştim ama 
o sırada babam gelip de aşuresini isteyince 
tam çuvalladım. Aslında bizim restoran 
işine girmemiz annemin yemekleriyle baş-
ladı diyebilirim. O dönemde annem Güler 
Hanım’ın çok ciddi destekleri oldu.

Kahveci Alibey personelinin yarısından 
fazlası kadın.
Bundan çok mutluluk ve gurur duyuyorum. 
İşin içinde kadınlar olunca her şey biraz 
daha farklı oluyor, bir kadın elinin değdiği 
belli oluyor.
Öte taraftan öncelikle şefimizin ve diğer 
personelimizin de asla haklarını yiyemem. 
Şefimiz, 30 senedir bu sektörde çalışan son 
derece tecrübeli, güzide ve sıradışı bir be-
yefendidir. Mutfakta eski ve yeniyi başarıyla 

ÖZEL İNSANLARIN 
ÖZEL MEKANI

Kahveci Alibey Hotel & Finedining Marmaris’in 
en şık, kaliteli ve sıcacık mekanlarından biri.  
Kadın eli değmiş Kahveci Alibey’e.  Ayşe ve Aysu 
Aras kardeşler  işletmelerinde geleneklerinden 
ödün vermeden yenilikçi ve farklı bir ambians 
yaratmışlar. Yerel lezzetlerle dünya lezzetlerini 
harmanladıkları nefis bir menüleri var.  Ayşe 
Hanım’la şık mekanlarında biraz kendimizden 
biraz yaşamdan, biraz Marmaris’ten ve bolca 
Kahveci Alibey’den söz ettik.

Röportaj
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harmanlayarak harikalar yaratıyor. 

Menülerinizde dünya mutfağının yanında 
yerel lezzetlere de yer vermişsiniz.
Klasik menümüzde  “Yöresel Marmaris Lez-
zetleri “diye bir bölüm ayırdık ve bu konuda 
pek de mütevazı değiliz, yöresel yemekle-
rimizi bir Marmarisli olarak annemizden, 
anneannemizden öğrendiğimiz gibi aslına 
uygun hazırlıyoruz.  Örneğin bir Marmaris 
tarhanası çorbasını başka yerde bulup 
içemezsiniz, nevi şahsına münhasırdır, Mar-
marisli kadınlar tarafından yapılmıştır, içi 
börülcelidir özellikle “poyraz cızgırapduru” 
dediğimizde Marmaris tarhanasının yerini 
hiçbir şey tutamaz. Bir de üzerine Marmaris 
Çam Balı ile harmanladığımız meyvelerden 
oluşan bir sunumumuz vardır ki yediğiniz 
zaman bomba gibi gezersiniz.
 
Kahveci Alibey Restoran menüsünün 
yöresel lezzetler bölümünde tarhana, yö-
resel otlar, cingen pilavı, ekşili balık, ballı 
kavurma, yoğurtlama ve gıyam var. 
Bazı yemekler için önceden sipariş verilme-
si gerekiyor, çünkü hazırlık aşaması biraz 
uzundur. Özellikle Marmaris yemeklerini 
tatmak isteyen müşterilerimizin önceden 
rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz.

Kahveci Alibey’ den şöhretler de geçmiş
Konuklarımızdan biri ünlü gurme, gezgin 
ve program yapımcısı Ayhan Sicimoğlu. 
Marmaris Ticaret Odasının  düzenlediği 
Çam Balı Şenliği için Marmaris’e gelen 
Ayhan bey, işletmemize çok yakın bir yerde 
kalıyordu,  ben de karşılama komitesin-
deydim. Konakladığı otel dışında kahvaltı 
yapmak istedi, ben de gerçek Marmaris 
kahvaltısı istiyorsanız Kahveci Alibey’ 
de bulabileceğini söyledim. Ayhan Bey 
arkasında kameralarla geldi, önce gönül 
almak için çekim yapıyorlar zannettim ama 
daha sonra kendi programında mekanımızı 
yayınladı. Her ne kadar kekik balını çam 
balına tercih ediyorsa da kahvaltımızdan 

çok memnun kaldı. Tabi ki bu yayından 
sonra Ayhan Sicimoğlu gibi kaliteli, gerçek 
gurmeleri takip eden insanların epeyce 
ziyaretine mazhar olduk. Böyle bir duayen-
den, böyle bir onay almak herkese kısmet 
olmaz diye düşünüyorum. İsmi bizde saklı 
birçok ünlünün dinlenmek için bizi tercih 
etmesinden de işletme olarak da mutluluk 
duyuyoruz.

Kardeşle çalışmak nasıl bir duygu?
Son derece keyifli, bir anda 5 yaşınıza dö-
nebiliyorsunuz. Bazen de  Aysu bana” Eğer 
kardeş olmasaydık, sadece ortak olsay-
dık, ne yapardık?” diye sorar. Elbette fikir 
ayrılıklarımız oluyor ama kardeş olmamızın 
avantajıyla her şekilde birbirimizi destekli-
yoruz.
İkimizin de görev alanları ayrı. Farklı de-
partmanlardan sorumluyuz.

Babanız yönetime dahil oluyor mu?
Biz iki kardeş bu kadar dik duruşlu olmamı-
zı , dik duruşlu bir babanın kızları olmamıza 
borçluyuz. Tuncel Bey’in bizi uyarmasına 
meydan vermeden, bir şeyleri doğru 
yapma gayretimiz çok yüksek. Elbette 

sıkıştığımız zamanlarda babamıza danışı-
yoruz veya yapacağımız değişiklikler için 
mutlaka babamızın fikrini alıyoruz. Az da 
olsa farklı düşündüğü zamanlar oluyor. 
Kendi fikrimizde ısrar ettiğimiz zamanlarda 
da babamız hep haklı çıkıyor. O nedenle; 
tecrübelerinden yaralanmaya çalışıyoruz.

Kahveci Alibey ailenizde ait köklü bir 
işletme. Sizler bayrağı babanızdan aldınız 
oğullarınızın da bu geleneği sürdürmele-
rini arzu eder misiniz? 
Ben onlara uçabilecekleri kanatları tak-
maya çalışıyorum. İleride değerlendirmek 
isteyeceklerini göz önüne alarak marka 
patent dahil olmak üzere tüm tedbirleri 
alıyoruz ve işletmemizi her geçen gün daha 
iyiye taşıyoruz.  Gençleri de fazla sıkmanın 
anlamı olmadığını düşünüyorum. Aynı 
babamın bize yaptığı gibi; biz alt yapıyı 
hazırlayalım, gençler de bu meşaleyi alıp 
ilerlerse ne mutlu. Çünkü kardeşim Aysu ve 
ben üçüncü kuşağız,  ailemizin dayatma-
sıyla değil kendi tercihimizle işletmemizin 
başındayız.

Kahveci Alibey‘i nereye taşımak istiyor-
sunuz?
Son 10 senedir Marmaris’in marka değeri-
ne çalışıyorum. Herkesin lezzetli-sağlıklı bir 
şeyler yiyeceğinden emin olduğu,  kaliteli 
hizmet alacağını bildiği, huzurlu, güvenilir, 
eğlenceli ve  şık bir mekan hedefliyoruz.  
Sürdürülebilinir hizmet kalitesi ile Mar-
maris’in marka değerine nacizane katkıda 
bulunmaya devam etmek istiyoruz.

Üç hayalimiz var ;
Ahde vafayı yerine getirebilmek, teslim 
edilen emaneti zamanı gelince devredebil-
mek, hak ettiği marka değerine ulaştığını 
görebilmek .

Keyifli sohbetimiz için teşekkür ederim 
Ayşe hanım. Başarılarınızın devamını 
dilerim.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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Victor Hugo'nun ölümsüz eseri 'Bir İdam 
Mahkumunun Son Günü'nden aynı isimle 
tiyatroya uyarlanan oyun, Armutalan Kültür 
Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde izleyiciyle 
buluştu. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kazım 
Akşar’ın tiyatroya uyarladığı ve tek başına 
sahnelediği sahnelediği ‘’Bir İdam Mahku-
munun Son Günü’’ adlı oyun, izleyicilerden 
tarafından büyük beğeni topladı. Ayakta 
alkışlanan Kazım Akşar’a, Belediye Başkan 
Yardımcısı Sedat Kirt tarafından teşekkür 
plaketi ve çiçek takdim edildi.

"BİR İDAM MAHKUMUNUN SON GÜNÜ’’ 

SEYİRCİYLE BULUŞTU

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa 
uğurlanışının 80. yılında özlem ve saygıyla anıldı. Marmaris’teki anma etkinlikleri 
Atatürk Meydanındaki çelenk töreniyle başladı. Törene Marmaris Kaykamakamı 
Celalettin Yüksel, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris 
Belediye Başkanı Ali Acar ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan’ın yanı sıra,  gaziler, 
siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, oda temsilcileri , öğrenciler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 09.05’te siren 
sesleriyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Atatürkü 
Anma ve Anlama Etkinlikleri kapsamında Marmaris Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Armutalan Kültür Merkezinde özel bir gece düzenledi. Aksaz Deniz 
Üs Komutanlığı Bandosu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Mes-
lek Yuksek Okulu ve İnce Saz Musiki Derneği işbirliğinde düzenlenen Atatürk’ü 
Anma ve Anlama Gecesinde şiirler okundu, tarihten alıntılarla Atatürk anıldı.

ATATÜRK’Ü ANMA VE ANLAMA ETKINLIĞI

Kısa Kısa
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Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’n-
de hayranları ile buluşan Nilgün Belgün ayakta 
alkışlandı. Kendi hayat hikâyesinden ve anıların-
dan yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk 
ve Komedi” isimli müzikli danslı gösterisinin 500. 
Temsilini Serin Kültür Kitap kafe organizasyonu 
ile sergiledi. Muhteşem sahne performansı ile 
izleyicileri kendisine hayran bırakan Nilgün Belgün 
neredeyse tamamını sahnede geçirdiği 41 yılın 
kutlamasını, yine sahnede tiyatro severler ile yaptı. 
Usta oyuncu, “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi’yi 
oynarken eski günlere geri dönüyorum. Kendi 
çocukluğumdan başlayıp bütün hayatımı anlatıyo-
rum. Sanatçı kimliğimden itibaren ustalarla yaşadı-
ğım anıları, evliliklerimi, aşkı, sevgiyi anlatıyorum 
ve finalde biraz da hüzünlendiriyorum. Çünkü 
hayat, mutluluk ve hüzünle iç içedir” dedi. 

Oyun sonrası Serin Kültür Kitap Kafe’de hayranları ile hatıra 
fotoğrafı çektiren Nilgün Belgün  Marmarisli sanatseverlerin 
tiyatroya olan ilgisini çok beğendiğini belirterek gelecek nesillere 
tiyatro ve sanat sevgisi aşılamamız gerektiğine dikkat çekti.

NILGÜN BELGÜN 
AYAKTA ALKIŞLANDI
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Marmaris’te Onat Pasajı’nda bulunan Atölye Kırçiçeği adıyla Marmarisli 
hanımlara el sanatları, patchwork çalışmaları ve çeşitli el örgüleri ile 
ilgili atölye çalışmaları yapan Gülser Kırçiçeği dreamcatcher atölyesi 
düzenledi. Son birkaç yıldır gerek sosyal medyada fotoğraflarda, gerek 
odalarımızda duvarlarda, gerek takı eşyalarında kullanımı artan ve güzel 
görüntüsüyle herkesin sevdiği dreamcatcher’ı duvar süsü olarak uyar-
landı.  Kırçiçeği Atölyesi kursiyerleri meydana getirdikleri dreamcatcher 
çalışmalarını evlerinde kullanmak üzere yanlarına aldılar. Rüya yakalayan, 
rüya avcısı, rüya kapanı olarak da bilinen dreamcatcher’lar kötü düşün-
celeri uzaklaştırıp iyi düşüncelerle dolmayı sağlayan bir Kızılderili inanışı 
olmasına rağmen günümüze kadar gelerek dekor amaçlı kullanılmak-
tadır. Atölye ve mağaza sahibi Gülser Kırçiçeği önümüzdeki günlerde 
Kolombiya’da meşhur Wayuu  kabilesinin Wayuu çantalarının yapımı ile 
ilgili atölye düzenleneceğini katılmak, isteyenlerin sosyal medya hesapla-
rından ulaşabileceklerini belirtti. 

KIRÇİÇEĞİ ATÖLYESİ İŞ BAŞINDA

MARFOD 
Yeni Yerinde
Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği 
MARFOD, dernek üyeleri ve aday üye-
lerinin eserlerinden oluşan ‘Deniz ve 
İnsan temalı geleneksel fotoğraf sergisi 
ile 2018-2019 fotoğraf sezonunu açtı. 
Armutalan Kültür Merkezi’ndeki yeni 
yerlerinde açtıkları sergide sanatsever 
dostlarını ağırladı. Dernek üyesi ve 
aday üyelerinin çalışmalarının yer aldığı 
deniz ve insan temalı toplam 40 eser 
fotoğraf dostlarına sergilendi. 1997 
yılında merhum M. Kamil Dürüst tara-
fından kurulan, 2008 yılında dernek-
leşerek faaliyetlerini yürüten ve 2012 
yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Fede-
rasyonu’na üye olan Marfod, Merhum 
M.Kamil Dürüst’ün ilkeleri doğrultusun-
da sergiler, konuk fotoğraf sanatçıları, 
seminerler ve atölye çalışmaları ile Mar-
maris sanat ve kültür hayatına katkıda 
bulunmaya devam edecektir. 

Kısa Kısa
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Marmariste uzun yıllar tuhafiye ürünle-
ri* dantel ve örgü ipleri ve hobi ürünleri 
satışında tanınmış mağaza Nur Barış 
Tuhafiye son zamanlarda hanımlara yönelik 
düzenlediği atölye çalışmaları ile adından 
söz ettiriyor. Renk renk yünler* pamuklu 
ipler* aksesuar malzemeleri* çeşitli hobi 
malzemeleri ile yerli ve yabancı hanımların 
ilgi odağı haline gelen mağazada haftanın 
belirli günlerinde tığ işi ürünler ve örgü 
atölyesi düzenleniyor. Mağaza sahiplerin-
den Nur Hanım ve Melike Dündar eğitmen-
liğinde düzenlenen atölye çalışmalarına ilgi 
günden düne artıyor. Meraklı hanımlara 
örgü teknikleri hakkında bilgi verilen atölye 
çalışmalarında örgüyü sevdirmek, örgü 
geleneğini artırmak, geleneği yeni teknik-
lerle yeniliğe çevirme hedefleniyor. Örgü 
örmenin insanı dinlendiren, rahatlatan, 
stresi azaltan bir terapi etkisi yarattığını 
belirten Melike Dündar örgü örmek eller 
için en iyi egzersizdir. Örgü örmek bize çok 
büyük ruhi gevşeme ve rahatlık sağlar aynı 
zamanda terapi şeklidir. Örgü örmenin 

zihin gelişimi ve alzheimer önleme gibi 
bir çok faydası vardır’ dedi. Yaklaşan yıl 
başı akşamı dolayısı ile özellikle pullu gece 
çantaları yapmak isteyen kursiyerler hem 
eğleniyorlar hem de beğendikleri ürünleri 
kendileri üretmenin keyfini yaşıyorlar. Haf-
tanın 3 günü örgü örmek isteyen hanımlara 
düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra 

Nur Barış Tuhafiyede istenilen her zaman 
örgü konusunda eğitim veriliyor. Mağazada 
ayrıca yerli yabancı bir çok hobi malzeme-
leri, yün örgü ipleri, ve dikiş nakış, dantel 
malzemeleri, etamin ve düğme çeşitleri 
de bulunuyor. Kemeraltı Mah. 56. Sok ( 19 
Mayıs Gençlik Meydanı arkasında)  bulunan 
mağaza haftanın her günü hizmet veriyor. 

ÖRGÜ GELENEĞI NUR BARIŞ 
TUHAFIYE ILE SÜRÜYOR

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği’nin, 
geleneksel hale getirdiği  ve bu yıl dokuzuncu-
su organize edilen  MAHAYKO Köpek Yetenek 
ve Güzellik Yarışması Aktaş mevkinde bulunan 
bir otelde gerçekleştirildi. Yoğun izleyicinin de 
olduğu yarışmaya birbirinden güzel 40 köpek 
katıldı. 15 kilogram altı ve üstü güzellik, kıyafet 
ve yetenek kategorilerinde yarıştırılan köpek-
ler, sevimlilikleri ile dikkati çekti. ünlük yaşam-
da köpekleriyle sosyal ortamlara “yasak”lar ne-
deniyle giremeyen, vakit geçiremeyen köpek 
sahibi aileleri ve çocukların tüm günü bir arada 
geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak ama-
cıyla gerçekleştirilen yarışma tüm gün sürdü. 

Yarışmada dereceye girenler 
ve ödül alanlar ise şöyle
Büyük ırklarda güzellik derece 
sıralaması: Oscar, Potuk, Tucker
Küçük Irklarda  derece sırala-
ması:
Geçen senenin 3.sü Leo bu 
yıl 1.oldu. 2. Monica, 3. Lodos 
oldu.
Yetenek yarışmasında Uğur Sü-
ren’in 14 yaşındaki köpeği Tuti 
birinci oldu. 2. Asil, 3. Monica
sahibine en hızlı ulaşan köpek 
ise Zeytin oldu.

MARMARIS’TE, ‘KÖPEK GÜZELLIK 
VE YETENEK YARIŞMASI
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Her pazar günü Marmaris kapalı Pazar ye-
rinde kurulan halk pazarında tezgah açan 
Marmarisli yerel üreticiler atalık tohum-
lardan elde ettiği gıda ürünlerinin satışını 
gerçekleştiriyor. Yerel Tohum Temiz Gıda 
Üretici Pazarı’nda, ilçenin uzak mahallele-
rindeki çiftçiler eski yöntemlerle ve tarım 
ilacı kullanılmadan ürettikleri ürünleri 
satıyorlar. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü 
olan proje Yerel Tohum Derneği,  Marmaris 
Belediyesi ve Marmaris Kent Konseyi’nin 
katkılarıyla hayata geçti.  İncir, bal, yerfıs-
tığı, yeşillikler, sebze, zeytin, zeytinyağı, 
tarhana, köy ekmeği  ve daha birçok 
ürünün satıldığı pazar, her hafta Pazar 

günü kuruluyor. Geleneksel yöntemlerle 
üretim gerçekleştirilen pazarın müdavim-
leri gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz ay bir 
yaşına basan Pazar kurucuları 1 yıllarını 
kutladılar. Kuruluş kutlamaları kapsamın-
da canlı müzik performansları ve palyaço 
gösterileri yapıldı. Kuruluş gününe özel 
Kitap, el yapımı takılar, el yapımı seramik 
objeler, çantalar, el boyaması taşlar, minik 
tablolar, maket tekneler, ev yapımı kremler, 
tonikler, reçeller, turşular, salçalar, sirkeler, 
yerel buğdaydan ekmekler de tüketici ile 
buluştu. Her pazar yerel tohum temiz gıda 
üreticilerinin buluştuğu pazara bez çanta 
ile gelinmesi çağrısı yapılıyor. 

Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı

Kısa Film Festivali 
Gösterimleri 
Marmaris’te Şeref Öztürk tarafından bu yıl 
4.sü düzenlenen Uluslararası Marmaris Kısa 
Film Festivali 9 -14 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında  yerli ve yabancı sinemaseverler ünlü 
sanatçılar eleştirmenler yönetmenler ve çok 
sayıda Marmarisli sanatseverlerin katılımıyla 
gerçekleştirildi.  
102 ülkeden filmin katıldı katıldığı festivalde 
jüri tarafından 40 kısa film finale kaldı. Seç-
kin bir jüri heyeti tarafından dereceye giren 
filmler ödüllendirildi. 4 gün süren festival 
Hollanda ve Norveç’te de eş zamanlı göste-
rime girdi. Marmarisli sanatseverler tarafın-
dan da takip edilen filmler eş zamanlı farklı 
salonlardaki gösterimleri dolayısıyla tamamı 
takip edilemedi. Yoğun talep üzerine festival 
komite başkanı Şeref Öztürk’ün öncülüğün-
de festival boyunca gösterime giren filmler 
izleyemeyen sinema severler için Armutalan 
Kültür Merkezi’nde bulunan Serin Kültür 
Kitap Kafe’de gösterime girdi. Her perşembe 
saat 20 00 ‘ da izleyici ile buluşan festival 
filmleri belgesel, animasyon, kurmaca, 
deneysel kategorisinde olmak üzere 5 farklı 
kısa film gösterisinden oluşuyor. 

MARMARİS CADDE
Tepe Mah. 36. Sok. No: 35 Z / 1 Marmaris / MUĞLA  

Tel: 0252 413 25 30
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Kale Mevkii, Tepe Mahallesi Eski Camii 
Arkası, 26. Sokak, numara 7 adresinde 
bulunan Mama Good adlı doğal el yapımı 
ürünler satan mağazada Mama Good ve 
Süt Rüyası ortaklığında ‘Peynir Atölye-
si’ düzenlendi. Mağaza sahibi Makbule 
Yılmaz’ın organize ettiği etkinlik iki farklı 
günde yapıldı. Marmaris, İzmir, Bodrum, 
İstanbul ve farklı illerden katılım olan atöl-
ye çalışmasında 30 kadar kadın evlerinde 
peynir yapımını öğrendiler. Bu atölyeye 
özel 12 çeşit peynir ve dondurma yapımı-
nı öğrenen kursiyerler uygulamalı olarak 
peynir yapımı, pastörizasyonu, saklama 
koşulları, tadım ve sunum eğitimi de aldılar. 
Merkezi İstanbul-Kadıköy’de bulunan Süt 
Rüyası Peynir Atölyesi kurucusu ve eğitmen 
Öznur Apaydın Arıkan Marmaris’teki yoğun 
ilgiden çok memnun olduğunu belirtti. 
Türkiye’nin her yerinde eğitime ve atöl-
ye çalışmalarına gittiğini belirten Arıkan 

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur 
Meslek Yüksek Okulu Süt Ve Ürünleri Bö-
lümü mezunu. İŞKUR, Halk Eğitim Müdür-
lüğü, İSMEK kurumlarında , ev yapımı süt 
ürünleri alanında eğitmenlik yapan Arıkan 
4 yıldır Süt Rüyası markasıyla, özel eğitim 
ve workshop çalışmaları yapmaktadır. Atöl-
yeye yurt içi ve yurt dışından her meslek 

grubundan katılımcıların olduğu gibi erkek 
kursiyerlerinin sayısının da fazla olduğu be-
lirten Arıkan sosyal medya hesaplarından 
atölye günlerinin tanıtımının yapıldığını 
belirtti. Sağlıklı yaşamaya önem verenlerin 
ilgi gösterdiği eğitimlerde doğal ürünlerle 
beslenmenin önemine dikkat çekiliyor.

MARMARIS’TE 
PEYNIR ATÖLYESI 
GERÇEKLEŞTIRILDI

Şarkıcı Bora Gencer, yeni şarkılarından 
oluşan albümü ile sürpriz bir projeye 
imza atıyor. Gencer’in yaptığı bu des-
tekle sokak hayvanlarının korunması, 
rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi 
için maddi destek sağlanmış olacak. 
Yeni albümünden elde edeceği satış 
gelirini Haytap’a yapacağı destekle 
sokak hayvanlarının korunması, reabi-
litasyonu ve sahiplendirilmesi için ba-
ğışlayacak. Marmaris’in ünlü mekanı 
Pukka Bar’da sahne alan Bora Gencer 
istanbul’daki projeleri ve albüm ça-
lışmaları için İstanbul Marmaris arası 
mekik dokuduğunu belirtti. Hayvan-
ları çok sevdiğini sokak köpeklerini 
sahiplendiğini belirten Bora Gencer 
oğlum Ayaz da köpekleri çok seviyor. 
O da Paşa sokakta oğlumla yürüyüş 
yaparken yanımıza gelen bir köpekti 
şimdi ise evimizde yaşıyor. Evimizde 
scotish fold cinsi kedimiz ile de çok iyi 
anlaştı. Özellikle sokak hayvanları için 
bir şey yapmak istedim. Yeni albümün 
gelirini sokak hayvanları yararına 
Haytap’a bağışlayacağım dedi. 

BORA GENCER 
ALBÜM GELIRINI 
HAYVANLARA 
BAĞIŞLIYOR

Kısa Kısa

48 Aralık 2018



Sığla Türk Müziği Korosu

ANADOLU SIĞLA AĞACI SERGİSİ

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi konferans salonunda Sığla Türk Müziği Korosu bir 
konser verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen konsere Marmaris İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğretmenler katıldı. Şef Hakkı Çopuroğlu ta-
rafından yönetilen Sığla Türk Müziği Korosu öğretmenlere özel hazırladığı bir reper-
tuvarla sevilen şarkıları seslendirdiler. Kalimerhaba Derneği kurucusu Umur Özlüer’in 
düzenlediği konsere ilgi büyüktü. Konser sonunda geçtiğimiz yıl 94 yaşında kaybetti-
ğimiz Cumhuriyet Öğretmeni Nuran Özlüer’in anısını yaşatmak adına bundan böyle 
her yıl verilecek olan “Yaşam Boyu Eğitim Ödülü” bu yılki sahibi Güler Yücel’e iletilmek 
üzere Çağdaş Marmaris Gazetesi sahibi Mehmet Emin Berber’e verildi. 

Marmarisli sanatçıların hazırladığı fotoğraf ve resimlerden oluşan ‘Anadolu Sığla Ağacı 
Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide 20 yerel sanatçının toplam 40 fotoğraf yağlı ve 
suluboya tablolarına yer verildi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, sivil top-
lum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, sunucunun sığla 
ağacı ve önemi hakkında bilgilendirmesiyle başladı. Salon girişinde TEMA Vakfı Marmaris 
Şube temsilcileri tarafından davetlilerin el içlerine sığla ağacı yaprağı motifli kına yakıldı. 
Sığla ağacı fotoğrafları ve resimleri sergilendi. Ayrıca sığla fidanı ve kurumuş sığla ağacı 
dalı sergide yer aldı. Sinevizyon ile Marmaris Günnücek Orman Kampı'nda bulunan sığla 
ağaçları ile ilgili geçmiş tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. 
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Marmaris’in prestijli markalarından Çağlar 
Teknoloji kurucusu ve Genel Müdürü Ke-
nan Değertaş çalışanlarına özel bir eğitim 
verdi. Çağlar Şirketler Grubu bünyesinde 
olan Taşhanpark’ta düzenlenen eğitim 
programına bayiliğini yaptıkları Arçelik 
markası çalışanları katıldı.  Marmaris’te 
25 yıldır başarı grafiği hızla büyüyen ve 
Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markaları ile 
çalışan Çağlar teknoloji çalışanlarına verdi-
ği önem ve değerle daha da büyüdüklerini 
eğitim, ödül gibi motivasyon araçlarını sık 

sık kullandıklarını belirtti.  Şirket kurucusu 
Kenan Değertaş eğitim verdiği seminerde 
kurum kültürü, motivasyon, iletişim gibi 
konulara değindi. Tüm çalışanların dikkatle 
dinlediği eğitim seminerinde çalışanlarına 
plaket ve özel ödüller de veren Kenan De-
ğertaş ‘Biz büyük bir aileyiz 25 yılımızın her 
bir anında çalışanlarımızın emeği var bu ve 
benzeri toplantılarımızı sık sık düzenliyoruz 
çok fayda sağlıyoruz’ dedi. Çağlar Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı Erol Uzunoğlu da 
‘Genel müdürümüz Kenan Değertaş’ın ilke-

leri bizim için çok değerli öğretilerdir. Şirket 
bağlılığımızı ve motivasyonumuzu O’nun 
ileri görüşleri sayesinde sağlıyoruz. Dünya 
devi markalarda çoğu zaman dereceye 
giren satışlar elde ediyoruz, yüzlerce bayi 
arasında örnek gösteriliyoruz, Türkiye’de bu 
kadar çok ve büyük markayı bünyesinde 
toplayan ve hepsinde başarı elde eden bayi 
çok az. Biz büyük bir aileyiz. Hedefimiz ise 
daima ileri’ dedi. 

Çağlar Teknoloji Daima İleri

İkinci el motorlu araç satıcılarına yönelik düzenlenen 
yeterlilik sınavı Marmaris’te, Armutalan Oto Center’ın ev 
sahipliğinde yapıldı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu 
(MASFED) ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav 
Belgelendirme Hizmetleri A.Ş işbirliğinde, Armutalan Oto 
Center Sahibi Nedim Bulut’un daveti üzerine Marmaris’te 
ilk kez gerçekleşen sınava katılımın yüksek olduğu gözlen-
di. MASFED sınav uygulayıcısı ve değerlendiricisi Osman 
Deli, “Muğla ilinde ilk kez Marmaris’te uyguladığımız bu 
sınavı Oto Center sahibi Nedim Bulut daveti ile gerçekleş-
tirdik. Bu belgeye sahip olmayanlar artık araç alıp satama-
yacak” dedi.

OTOMOBİL SATICILARI 
MARMARİS’TE SINAVA GİRDİ

Kısa Kısa
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Macera Parkına Büyük İlgi
Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Günnücek Parkı 
arasında deniz, orman ve doğal azmak ile iç içe olan proje 20 
bin metrekarelik büyüklüğüyle görkemli park açılışı yapıldı.  
Bugüne kadar Marmaris’e kazandırılan en büyük yeşil alan 
projesi Macera parkı binlerce Marmaris yaşayanı tarafından 
ziyaret edildi. Marmaris Belediyesi’nin prestij proje serisi içe-
risinde yer alan Burunucu Macera Parkı Marmaris Kaymakamı 
Celalettin Yüksel Belediye Başkanı Ali Acar tarafından açılışı 
yapılan Macera Parkında tırmanma duvarı, macera parkuru, 
tranbolin, zipline, serbest atlayış, denge, koşu ve dağ bisikleti 
parkuru, dev salıncak, denize girmeye olanak sağlayan plaj, 
yoga alanı, seyir terası, daha küçük yaş gruplarındaki çocuk-
lara yönelik elektronik ve ahşap oyun grupları yer alıyor. 
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Türkiye’deki yaygın şube 
ağı ile sektör liderliğine 
oynayan
PREMAR Gayrimenkul, 
uluslararası piyasalarda 
bir Emlak Franchising 
şirketi olarak, Muğla 
Marmaris’te de 
hizmetinizde...

Yurt içinde ve Yurt 
dışında, özellikle ABD 
ve Avrupa ülkelerinde 
yaptığı girişimlerle 
isminden söz ettiren 
PREMAR GAYRİMENKUL, 
oluşturduğu iletişim ağı 
ve geniş gayrimenkul 
portföyü sayesinde 
müşterilerine global 
arenalarda emlak 
fırsatları konusunda 
hizmet vermektedir.
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760.000 TL

4+1REF NO: F1049 Armutalan

575.000 TL

2+1REF NO: F976 Armutalan

620.000 TL

395.000 TL

2+1

2+1

REF NO: V717 Beldibi

375.000 TL

4+1

REF NO: V725 Beldibi

465.000 TL

3+1

REF NO: F1010 Merkez

399.000 TL
ÖZEL FİYAT

4+1 REF NO: F1098 Beldibi

440.000 TL

4+1



Marmaris’te uzun yıllar bakım ürünleri, kozmetik ürünler ve 
parfüm satış mağazasında yöneticilik yapan Şeyda Destan kızı-
nın ismini verdiği Armin Cosmetics  mağazasını açtı. Tepe mah 
52.sokakta bulunan Armin Cosmetics isimli mağazasında dün-
yaca ünlü parfüm markaları bakım kremleri ve çeşitli kozmetik 
ürünleri satışı yapılıyor. Beren organizasyonun hazırladığı özel 
bir süsleme ve kokteyl ile hazırlanan açılışa Marmaris’in ünlü 
simaları işadamları ve işkadınları katıldı. Şeyda Hanım açılış kur-
delesini keserken yaptığı konuşmada  ‘kendime ait mağazamı 
açmak nasip oldu, dünyanın ünlü kozmetik ve parfüm markala-
rını Marmaris yaşayanlarına sunmaktan gurur duyuyorum tüm 
dostlarımı mağazama bekliyorum’ dedi. Sadece Kozmetik satışı 
ile değil yakında açılacak olan Armin Beauty güzellik merkezi ve 
make-up stüdyosunun da hizmete gireceğinin müjdesi veren 
Şeyda Hanım davetlilerle yakından ilgilendi. DSV Yatçılığın kuru-
cu ortağı ve yöneticisi Hülya Alizade’nin de katıldığı açılışta da-
vetliler bol bol alışveriş yaptı hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Armin Cosmetics Açıldı

Açılış
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Marmaris’in renkli organizasyonları ile adından söz 
ettiren markası Özlem Organizasyon yeni evlenecek 
çiftlere özel sürprizler hazırladı. 2019 yılını kampanya-
larla karşılan Özlem Organizasyon takipçilerine özel bir 
çekiliş hazırladı. Aralık sonuna kadar çekilişe katılanlar 
arasında yapılacak kurada belirlenecek bir çifte ücretsiz 
organizasyon yapacağını duyurdu. Özlem Organizasyon 
sahibi Özlem Uysal Ünlü ayrıca 2019 yılı çiftlerine erken 
rezervasyon fırsatı sunuyor. Özellikle yaz gelinleri için 
sürpriz hazırlıkları içinde olduğunu belirten Özlem Uysal 
Ünlü’nün sosyal medya hesaplarından ya da 
www.organizasyonozlem.com web adresinden ulaşabi-
lirsiniz.   

ÖZLEM ORGANIZASYON'DAN 
ERKEN REZERVASYON FIRSATI 

YALANLAR ÜZERINE KISACIK OYUNLAR
Geçtiğimiz yıl hizmete giren Oya Şener Güzel Sanatlar Kursu’nun 
kurucusu Tanla Söylemez, Marmaris’e kazandırdığı sanatsal etkinliğe 
bir yenisini daha ekledi. “Yalanlar Üzerine Kısacık Oyunlar” adlı tiyatro 
oyununu yazan ve yöneten Tanla Söylemez ‘MEB Özel Oya Şener 
Güzel Sanatlar Kursu bünyesinde kurulan Düşünperest Tiyatrosu’nun 
ilk projesi olan oyunumuzun komedi olmasına karar verdik pek de 
örneğine denk gelemeyeceğiniz bir prodüksiyonla siz değerli sanat 
severlerin huzuruna çıkacağız’ dedi. Yaptığı işlerle her zaman farklı 
olmaya ve kültür-sanat değerini yükseltmeye çalışan Tanla Söylemez, 
kurucusu olduğu Oya Şener Güzel Sanatlar Kursu’nun sanata dair 
üretime devam edeceğini belirterek Marmaris’e yenilikler ve çeşitli 
kültürel etkinlikler kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Yalanlar 
Üzerine Kısacık Oyunlar adlı tiyaro oyunu 11 Ocak 2019 tarihinde 
saat 21:00’de Armutalan Kültür Merkezinde tiyatro severlerle bulu-
şacak. Biletler Oya Şener Güzel Sanatlar Kursu’nda ve Serin Kültür’de 
satılmaktadır. 
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Toplantı süresince DHM’nin geçmiş yıllar-
daki faaliyetleri analiz edilerek geleceğe 
ait planlamaları yapıldı.  Firma olarak icra 
edilmiş öncü yaklaşımlar vurgulandı.

61 ilde 304 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük 
hasar danışmanlık firması olarak hizmet 
veren  Doğru Hasar Merkezi yöneticileri 
tarafından yapılan sunumlarda, gelinen 
noktanın takdire şayan olduğu, ancak ilkeli 
tavırla gelişme ve yeniliklere hız kesmeden 
devam edileceği deklere edildi. Geleneksel 
eğitim toplantısında bulunduğu sektöre 
yön veren Doğru Hasar Merkezi ailesi 
olarak, başka hiçbir firmada bulunmayan 
Çağrı Merkezi uygulamasıyla 24 saat hak 
sahiplerine güvenilir bilgi vermeye, şeffaf 
yönetim anlayışıyla kaza mağdurlarının 
haklarına kavuşma süreçlerini en doğru ve 
hızlı çözüme ulaştırmaya devam edileceği 
belirtildi.

Eğitim toplantısı kapsamında, yaptığı 
çalışmalarla firma içinde dereceye giren 
acenteler ödüllendirildi. Muğla İl Müdürlü-

ğü Türkiye’nin en başarılı 7. Acentesi olarak 
şehrimizi gururlandırmıştır. Muğla İl Müdü-
rü Sayın Nigar Bekaroğlu, yaptığı açıkla-
mada her zaman mağdurların yanında ve 

haklarının eksiksiz temini için gece gündüz 
çalıştıklarını, bunu öncelikli olarak vicdani 
bir sorumluluk içinde gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Kendileri için en büyük ödülün 
haklarını tam olarak alan mağdurun yüzün-
deki gülümseme ve ettiği teşekkür oldu-
ğunu vurgulayan Sayın Nigar Bekaroğlu, 
haklı başarılarının parçası olmaktan gurur 
duyduğu Doğru Hasar Merkezi tarafından  
ödülle de taçlandırılmasından büyük mut-
luluk duyduklarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Doğru Hasar Merkezi 
tarafından Medya Ödülleri Gala Gecesi 
düzenlendi. Geceye iş, sanat ve medya 
dünyasının ileri gelen isimleri katıldı. Gece-
ye tüm şıklığı ve zarafetiyle damga vuran 
Muğla İl Müdürü Sayın Nigar BEKAROĞLU 
tarafından “Yılın Magazin Programı Ödülü” 
Beyaz TV’de yayınlanan “Mertçe Sohbet-
ler” programını hazırlayan ve sunan Mert 
DOĞAN’a takdim edilmiştir.

Tecrübeli ve profesyonel kadrosu ile ülke çapında meydana gelen ve başta trafik kazaları olmak üzere, sigorta 
teminatı altında bulunan tüm zararların giderilmesi kapsamında hızlı ve güvenilir hizmet sağlayan Doğru Hasar 

Merkezi Danışmanlık A.Ş.’nin geleneksel eğitim toplantısı Kemer Sherwood Exclusive Otel’de düzenlendi.

DHM Muğla Temsilcisi 
Nigar Bekaroğlu’na Ödül

Hayatın İçinden
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     62 ilde faaliyet gösteren DOĞRU HASAR MERKEZİ 
280 kişilik profesyonel kadrosuyla MUĞLA ilinde de yanınızda. 

Trafik kazası sonucu aracın sigortasından, vefatlarda 
15 yıl geriye dönük, yaralanmalarda 8 yıl geriye dönük 

tazminat alabileceğinizi biliyor muydunuz ? 
Sizin ve yakınlarınızın hak kazandığı sigorta tazminatını 

45 gün ila 3 ay arasında eksiksiz olarak almakta 
ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Tepe Mah. Kubilay Alpugan Sk. Hasan Tavacı Apt. No:10/5 Marmaris - MUĞLA

+90 543 969 84 00 | +90 549 822 45 36 | +90 252 412 65 13

www.dogruhasar.com.tr



"Kan Ver, Hayat Ver" sloganı ile Muğla İl Emniyet 
Müdürlüğü'nün başlattığı kan bağışı kampanya-
sına Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 
polisler de katıldı.

Kızılay Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış 
Merkezi doktorları nezaretinde, Marmaris İlçe 
Emniyet Müdürü Metin Ercan, Menteşe İlçe Em-
niyet Müdürü aynı zamanda da Toplum Destekli 

Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılı-
mıyla emniyet mensupları gönüllü olarak kan 
bağışı yaptı. Müdürlük binasında gerçekleşen 
kan bağışı kampanyasında kontrolleri tamamla-
nan polislere, bağış sonrası kek ve meyve suyu 
ikram edildi. Emniyet Müdürlüğüne gelen bazı 
vatandaşlar da kan bağışında bulunurken şehit 
polis babaları Haluk Taşdemir ve Nihat Eker de 
kampanyaya destek oldu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel 
Yürütme Kurulu Yönetimi, ilçede görev yapan medya men-
suplarıyla tanışıp, kaynaşmak amacıyla Uzunyalı’daki  “Kahveci 
Alibey Finedining” ‘de kahvaltı düzenledi. TÜRSAB Marmaris 
BYK’nun Başkanı Suat Esin 2018 turizm sezonunu değerlendi-
rip, 2019’a ilişkin beklentilerini dile getirdi. Erken rezervasyo-
nun önemine değinen Suat Esin yaz aylarında sıkıntı yaşanma-
ması için kış aylarında önlem alınması gerektiğini belirtti. Suat 
Esin, bölge turizminin 2018’de büyük bir sıçrama yaptığını 
gelen turist sayısında yüzde 37’lik bir artış yaşandığını, Avru-
pa’dan gelen rezervasyonlar ışığında önümüzdeki yıl da yüzde 
35 civarında yükseliş öngördüklerini söyledi. Başta Lübnan 
olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden turist getiren “Danny Mu-
yara Tour” adlı firmanın sahibi Özhan Bengoğulları da, Ortado-
ğu ve iç pazar, sağlam bir pazar ve kötü günde de Türkiye’den 
vazgeçmiyorlar. Özellikle Ortadoğulular, Avrupalılardan daha 
çok para harcıyor ülkemize daha çok döviz bırakıyor diyerek 
daha çok Avrupalı’yı tercih eden otelcilere dikkat çekti.

MARMARİS EMNİYETİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

TÜRSAB BYK 2019’U DEĞERLENDIRDI

Özhan Bengoğulları

Kısa Kısa
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Marmaris’in prestijli 5 yıldızlı oteli D-Resort Grand 
Azur Hotel, sezon sonu gelmesi ile birlikte persone-
line özel bir gece düzenledi. Tüm birim müdürleri 
ve personellerinin katıldığı gece birlikte yenen 
yemekle başladı. Yemeğin ardından konuşma yapan 
Otel’in Genel Müdürü Selda Vural tüm birim çalışan-
larına tek tek teşekkür etti ve özel bir değerlendir-
me konuşması yaptı. D-Resort Grand Azur’un Finans 
Müdürü İlker Yıldırım Candaş işe 2018 yazını kapa-
tırken tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum 
hedeflerimize ulaştık umarım daha büyük başarılar 
için yine bir arada oluruz dedi. Yapılan konuşmaların 
ardından sevilen sanatçı Duygu Didi sahneye çıktı. 
Birlikte şarkılar söyleyip dans eden Dresort Grand 
Azur çalışanları geç saatlere kadar eğlendi. 

D-RESORT GRAND AZUR 
PERSONELI EĞLENDI
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Marmaris’te 
Festival Coşkusu

Marmaris Yeni Yıl Festivali coşkulu açılış töreniyle başladı. Bir ay sürecek olan 
festivalin açılış törenine farklı ülke ve illerden onlarca gösteri grubu katıldı. 
Festival kapsamında yerli ve yabancı birçok turist kente geliyor. 

Anatolia önünde başlayan kortejin yürüyüşü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda son buldu. Gösteri grupla-
rından oluşan kortej vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Farklı ülke ve çevre illerden gelen gösteri grupları 
rengarenk kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Törene, Gazeteci Yazar Uğur Dündar, CHP Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi Gürer, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve ilçe sakinleri 
katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar festival hakkında bilgi 
verdi. Turizmi 12 aya yayma düşüncesiyle festivali hayata geçir-
diklerini belirten Acar, şunları söyledi: "Bu festival geleneksel hale 
getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz projelerden birisi. Avrupa 
şehirlerine gittiğinizde yeni yıl ile ilgili çok ciddi hazırlıklar yapılır. 
Bizler de gezip gördüğümüz yerlerle ilgili hep düşünürüz, ne-
den Marmaris'te böyle bir şey olmasın. Beş yıl önce buna küçük 
çapta başladık. Bugün bunu bir Avrupa kenti gibi coşkulu bir hale 
getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Marmaris bir ayını coşkulu 
bir şekilde yaşayacak. Buradaki temel amacımız Marmaris'te 
yaşayanlara bu hareketliliği ve canlılığı yaşatmak. Bununla beraber  
özlemini duyduğumuz turizmi 12 aya yayma düşüncesiyle hareke-
te geçtik. Aralık ayında bu festival kapsamında, İngiltere'den 15, İs-
rail'den 5 uçak olmak üzere 20 uçak seferi hayata geçirildi. Yani bu 
festival ile Avrupalı turistler kışın da Marmaris'e gelecek diyebiliriz." 

Festival
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Ayaz Ata ve Noel Baba 
'Kültürlerin Buluşması'  teması ile açılan yeni yıl festivalinde   
ilçede bulunan yabancılar ile tatil planlayan yerli ve yabancı 
ziyaretçilere "Noel Baba" ile "Ayaz Ata" gibi iki farklı kültürü 
tanıtarak, ziyaretçilerle kültür entegrasyonu oluşturuldu.
Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip "Ayaz Ata" ile Hris-
tiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi "Noelbaba" 
figürü bir araya geldi. Ayaz Ata ve Noel Baba’yı bir arada 
görüntülemek isteyen ziyaretçiler izdiham oluşturdu. 

Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 
ve hareketli noktalarda yöresel ürünlerin satıldığı 
stantlar kuruldu. Ayrıca çocuklar için oyun alanları 
oluşturulup, kentin ana arterleri süslendi. Festival 
boyunca konserler, dans gösterileri, folklör oyunları, 
ve çeşitli şovlar gerçekleştirilirken yöresel ürünlerin 
satışının yapıldığı standlar da dikkat çekiyor. 

Çevreci 

Festival

"ÇAM"DAN DEĞİL, "CAM"DAN
Marmaris Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 7 çalışa-
nı bir aylık çalışma sonucunda, 6 bin 800 pet ve cam şişe, yaklaşık 10 
bin adet de plastik kapak kullanarak, sembolik yılbaşı ağacı oluşturdu.
Çevre temizliğine dikkat çekmek için ve geri dönüşüm konusunda 
farkındalık yaratmak için geri dönüşüm malzemesinden oluşan ağaçlar 
19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Atatürk Meydanı'nda sergileniyor.
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Marmaris Belediyesinin düzenlediği Yeni Yıl Festivali kapsamında ünlü şef ve 
konsept danışmanı Ebru Omurcalı  sağlıklı mutfaklar mottosuyla bir dizi et-
kinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe sağlıklı yaşamaya ve beslenme önem 
veren çok sayıda yerli ve yabancı Marmaris yaşayanı katıldı. A Milli Futbol 
Takımı beslenme sorumlusu Ebru Omurcalı’nın düzenlediği etkinliklerden 
ilki Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. “Sağlığın kalbine giden yol 
mutfaktan geçer’ sloganı ile kahvaltıdan ara öğüne, arındırıcı içeceklerden 
keyifli akşam yemeklerine kadar sağlık şifa ve lezzeti bir araya getirdi. Sahne 
şovunu sergilediği tezgahın dekoru Tutku çiçeklik tarafından özenle yapıldı.  

Sporcu beslenmesine de değinen Omurcalı’yı dinlemeye çok sayıda sporcu çocuk ve yetişkinler de 
katıldı. “Çorbanın kitabı” “Binbir gece sofraları” “Tatlının Kitabı” ‘‘Makarnanın Kitabı’’ ‘‘Salata Kitabı’’ 
Salata Kitabı Tatlılar & Tuzlular ve Gazan Gaynadı Marmaris Yemekleri ve içecekler olmak üzere 10 
farklı kitabı bulunan araştırmacı yazar Ebru Omurcalı kitaplarını Serin Kültür Kitap Kafe’ de imzaladı. 

Çocuklara yönelik sağlıklı atıştırma-
lıklar konseptinde de zencefilli ballı 
kurabiye yapacak olan Ebru Omur-
calı Marmaris’te sağlıklı yaşam 
sağlıklı beslenme mottosuyla özel 
projeler geliştireceğini de belirtti. 

Omurcalı’nın Marmaris Belediyesi’nin 1 ay süren yeni yıl festivali kap-
samındaki bir diğer etkinliği “ yöresel tatlarla yeni yıl lezzetleri” idi.  
Yeni yıl sofraları için şık, farklı lezzet ve tariflerini Marmaris’in yöresel 
lezzetleri ile birleştirdi. Marmaris’te bir ilki gerçekleştirerek canlı mut-
fak şovu yapan  Ebru Omurcalı Özlem Organizasyon’un hazırladığı şık 
sunumlu yılbaşı konseptli masada hindi weellington ve baklava yuf-
kalı yaban mersinli ballı cheescake yaptı. Tadım sonrası izleyicilerden 
tam puan alan yemekler Marmaris Tv’ndan da canlı olarak yayınlandı. 

FESTİVALE EBRU OMURCALI 
YEMEK ŞOVLARIYLA DAMGA VURDU

Festival
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Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında ilçe-
ye davet edilen ulusal medya temsilcileri, 2 
gün boyunca Marmaris’i yakından tanıdı.
Aralarında Milliyet, Fox Tv, Dünya Gazetesi, 
Marketing Türkiye, Skylife, Anadolu Jet Ma-
gazin, Elle Dergisi gibi ulusal kanalların ve 
yayınların da yer aldığı basın grubu, cumar-
tesi sabahı kahvaltıda Belediye Başkanı Ali 
Acar’la buluştu. Sohbet konusu Marmaris, 
turizm ve yaklaşmakta olan yerel seçimler 
oldu. Festival açılışına da katılan 14 kişilik 
grup ardından Burunucu Macera Parkı’nı 
gezdi. Cumartesi gecesiyse kendileri için 
hazırlanan sürprizler eşliğinde yat limanın-
da bir programa katıldılar. Tiyatro Sanatçısı 
Hakan Salınmış, basın grubuna Ayaz Ata 
ve Noel Baba'yı tanıttı. Uzunyalı mevkiinde 
bulunan Yunus Cafe Bar sahilinde sucuk 
ekmek partisine katılan medya mensupları 
gece saatlerinde Marmaris’te ılıman iklimi-
nin hakim olduğu sahilde güzel bir akşam 
geçirdiler. Ertesi sabah Çamlıköy’de bulu-
nan Çınar Restoranda kahvaltı eden ulusal 
medya temsilcileri doğanın güzelliği karşı-
sında hayranlıklarını dile getirdiler.  Marma-
ris Yeni Yıl Festivali ve Marmaris hakkındaki 
görüşlerini, çalıştıkları yazılı ve görsel basın 
kanallarına ve sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımlarına taşıyacak olan medya men-
supları Pazar akşamı ilçeden ayrıldı.

ULUSAL 
BASINDAN 
MARMARIS’E 
BÜYÜK ILGI

Uzunyalı mevkiinde bulunan Yunus 
Cafe Bar sahilinde sucuk ekmek partisi-
ne katılan medya mensupları gece sa-
atlerinde Marmaris’te ılıman ikliminin 
hakim olduğu sahilde güzel bir akşam 
geçirdiler. Ertesi sabah Çamlı Köyü’n-
de bulunan Çınar Restoran’da birlikte 
kahvaltı edip çevreyi gezdiler.
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29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının 95. Yıl dönümü Marmaris’te de büyük coş-
ku ile kutlandı. Kutlamalar 28 Ekim günü saat 13:00 de başladı. Marmaris Kay-
makamlığının resmi kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtında çelenk koyma 
töreni ardından İstiklal Marşı ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. 29 
Ekim günü saat 09:30 ile 09:45 arasında, Kaymakamlık Makamında, Marmaris 
Kaymakamı Celalettin Yüksel tarafından tebrikatın kabulü gerçekleştirildi. 29 
Ekim 2018 günü saat Saat 10:00’ da Atatürk Meydanı’nda Marmaris Kaymaka-
mı, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı törene katılanların 
ve halkın bayramını kutladı. Marmaris Belediyesi de 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları kapsamında meydanda su ve ışık gösterisi yaptı. Kültür 
evinde Cumhuriyet Balosu yapıldı. Balo kapsamında konser ve özel gösteriler 
de yapıldı. 29 Ekim günü yoğun halk katılımıyla fener alayı yürüyüşü ger-
çekleştirildi. Atatürk Meydanında son bulan yürüyüş sonrası halk Garnizon 
Komutanlığı Bando Takımı tarafından “ Cumhuriyet Konseri” ni dinledi.

MARMARIS’TE 
CUMHURIYET 
BAYRAMI 
COŞKUSU

Kutlama
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Ardından Marmaris Ti-
caret Odası tarafından 
gerçekleştirilen Musta-
fa Kemal Atatürk Kıya-
fetleri defilesi yapıldı. 
Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün hazır-
ladığı defilede Mar-
marisli’ler Atatürk’ün 
hayatı boyunca giymiş 
olduğu kıyafetleri 
görme fırsatı yakaladı. 
Büyük alkış alan defile 
sonunda halk man-
kenler ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
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Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü Yüzme takımı, 
eğitmenleri Armağan Mermer ve Hande Gazioğlu öncü-
lüğünde katıldıkları TYF Ulusal Gelişim Projesi Kapsamın-
daki yarışlarda dereceye girerek Marmaris yaşayanlarını 
gururlandırdı. 192 kulüp ve 1097 sporcunun katıldığı 
13-16 Aralık 2018 tarihinde Trabzon’da gerçekleşen TYF 
Ulusal Gelişim Projesi Kapsamındaki yarışlarda Tuna Sa-
atçi altın madalya, Sude Yada altın madalya, Özde Deniz 
Özdemir altın madalya, Sahra Gönen gümüş madalya ve 
altın madalya ile toplamda 3 altın ve 1 gümüş madalya ile 
ildeki en iyi dereceleri alarak spor sever camiayı gururlan-
dırdı. Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü olarak 1 yıl 
önce kurulan yüzme takımı il birinciliğini korudu. MAGSK 
Milli takıma sporcu yetiştirmek için çalışmalarını Marmaris 
Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezinde sürdürüyor. Kış spor 
okulları faaliyetlerini sürdüren kulübün alt yapı çalışmaları 
da devam ediyor. Her yaştan çocuk ve yetişkinin eğitim 
görebileceği kulüpte Armağan Mermer ve Hande Gazioğ-
lu öncülüğünde profesyonel eğitmen kadrosu ile eğitim 
verilmektedir.
İletişim ve detaylı bilgi için 05555135531 – 02524134387 
numaralı telefonları arayabilirsiniz. 

Marmaris’in Gururu 
MAGSK Yüzme Takımı

Türkiye’de 2 lig bayanlar voleybol takımları arasında en genç kadroya sahip Mar-
maris Akademi Gençlik Spor Takımı başarı grafiğini hızla yükseltiyor. 2 sezon önce 
kurulan Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü’nün yönetim kadrosu da kadın-
lardan oluşuyor. Sibel Yaşa ve Hande Gazioğlu yönetimindeki kulüp voleybol, 
basketbol, yüzme ve masa tenisi olmak üzere 4 farklı branşta sporcular yetiştiri-
yor. Yaş ortalaması 15 olan MAGSK Voleybol takımı olarak en genç kadroya sahip 
takım yüksek bütçeli takımlarla mücadele ediyor. Çıtasını hızla yükselten voleybol 
takımı şampiyonluk hedefinde antrenmanlarına devam ediyor. Takım özellikle 
ev sahipliği yaptığı maçlarda Marmaris yaşayanlarından tribün desteği bekliyor. 
Sponsorluk çağrısında da olan MAGSK kulübü antrenör ve oyuncuları her gün 
yaptıkları antrenmanlarının yanı sıra her hafta büyükşehirlerde maçlara çıkıyorlar.

En Genç Voleybol Takımı

Kısa Kısa
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Marmaris’in köklü turizmci ailelerin-
den Paşa ve Hale Ünlü çiftinin vatani 
görevini  yapacak oğulları Mehmet 
Ünlü’ye asker kınası yaktılar. 800’e 
yakın kişinin katıldığı asker kınasında 
önce birlikte kına yemekleri yen-
di. Ardından mevlidi şerif okundu 
dualar edildi. Asker adayı Mehmet 
Ünlü’ye şarkı, türkü eşliğinde ellerine 
kına yakılırken, yakın arkadaşları 
tarafından 'en büyük asker bizim 
asker' sloganı ile havaya atıldı. İstan-
bul’da askerlik yapacak olan Mehmet 
Ünlü ailesi ve arkadaşlarına tek tek 
teşekkür etti. 

Ünlü Ailesinde 
Asker Kınası
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Çorbanın tarihi, tarımın yapılması ile birlikte çorbanın temel malzemelerinden 
olan tahılların ve ateşin kullanılmasıyla başlıyor. Hatta tarihte ilk çorba, kaya 
oyuklarında ya da hayvan derilerinin içine ateşte kızdırılmış taşlar konulup, su 
ve tahılın kaynatılması ile yapıldığını araştırmalar sonucunda öğreniyoruz. 
M.Ö 6000 li yıllarda, toprak kapların-çömleklerin yapılması ile çorbalar ilk 
tencerelerinde pişiyorlar. 

Farsça shor (tuz-lu) ve ba (su-haşlanmış) kelimelerinin 
birleşiminden dilimize geçen çorba, pek çok dile de 
buradan yerleşiyor. Çeşit olarak en fazla çorba, 
Türk mutfağında bulunuyor ve bizler çorbaya 
düşkünlüğümüzü bu üstünlüğümüzle de ortaya 
koyuyoruz. 

Çorbaların çeşitleri, bulunduğu ülke, coğrafya, 
bitki örtüsü, kültürüyle tam bir harman 
oluşturuyor. Deniz ürünleri ile hazırlanmış 
çorbalarla, masmavi kıyısı olan sahillere, 
kremalı ve kuşkonmazlı çorbalarla 
Fransa’ya, erişteli ve bakliyatlı çorbalarla 
Anadolu’ya, etli-baharatlı çorbalarla Orta 
Doğu’ya, acı-ekşi tatların karmasıyla 
Asya’ya gastronomik yolculuklar 
yapabiliyorsunuz.

Bizim şimdiki duraklarımız 
Marmaris’in lezzetli çorbalarının 
yapıldığı mekanlar. Sizler için 
yudumladık ve izlenimlerimizi 
keyifle okumanız dileği ile 
aktarıyoruz. 
Şifa niyetine.

Şehrin En İyi Çorbaları
Hazırlayan: Ebru Omurcalı - Seycan Akman

Özel Dosya
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Anne, Yazar, İşletmeci, Marka ve Konsept Danışmanı, 
Yemek Stilisti, A Milli Futbol Takımı Supervisor Chef 

Onu televizyon programlarından tanıyanlarınız tarifleriyle mükemmel 
sofralar hazırlayanlarınız da vardır. Ama o bu günlerde Marmaris’te 
düzenlediği etkinlikle anılıyor. Sağlıklı Mutfaklar, yeni yıl sofraları, 
imza günleri,çocuklara özel tarifler derken kendisini yakaladığımız 
bir anda bu ayki dosya konumuz olan ‘Şehrin En İyi Çorbaları’ 
turuna çıktık. Mekanlarda tek tek çorbalar içtik lezzet sunum testi 
yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse zor beğenenlerden değil ama, 
kriterleri de hiç küçümsememek lazım. ‘Çorbanın Kitabını’ yazmış 
daha ne olsun. Ama bizleri kırmadı, hem yorumlarıyla hem de 
tarifleri ile çorbalar özel dosyamıza profesyonel bir el attı. 

Bolu’daki evlerinin mutfağında ilk çorbasını 9 yaşında yapan ve Türkiye’de ilk 
çorba konseptli restoranını işleten Ebru Omurcalı birikimini Alfa Yayınları’n-
dan çıkan Çorbanın Kitabı’nda okurlarla paylaşıyor

30 yıllık yemek yolcuğunda 3000’e yakın çorba tarifi arşivine sahip olan yazar 
Omurcalı, kitabında geleneksel Türk Mutfağı’nın yanı sıra İtalya, İngiltere, 
Meksika, Hindistan, Jamaika ve Fas’a kadar gizli kalmış mutfak lezzetlerinin 
kapılarını aralıyor.

Mutfağınızdan Eksik Etmeyin
Sofralarımızın vazgeçilmezi, her yemeğin başlangıcı, hastalıkların şifasıdır 
çorba... Hem Türk mutfağının hem de dünya mutfaklarının olmazsa olmazı 
çorbalar, zengin içerikleriyle hem gözümüzü hem de karnımızı doyurmamızı 
sağlar. 

SHORBA restoran zincirinin yaratıcısı Ebru Omurcalı'nın arşivinde sakladığı 
binlerce tariften derlediği bu kitap sofralarınıza zenginlik ve lezzet sunuyor. 

Bakliyatla yapılan çorbalardan sebze çorbalarına, etli ve tavuklu çorbalardan 
diyet çorbalar ve soğuk çorbalara kadar tam 154 çorba tarifinin yer aldığı 
ÇORBANIN KİTABI'nı mutfağınızdan eksik etmeyin.

Alfa Yayınları’ndan çıkan “Çorbanın kitabı” en çok satan yemek kitabı sırala-
masında ilk sıralarda yer almaktadır. “Binbir gece sofraları” ile okurlarını Arap 
ve Doğu Akdeniz mutfakları ile tanıştıran Omurcalı, “Tatlının Kitabı” farklı bir 
üslupla yemek sonrası tatlılara yer vermekte, Çorbanın Kitabı 2, Makarnanın 
Kitabı, Salata Kitabı, Atıştırmalıklar, Tatlılar Tuzlular ve Gazan Gaynadı olmak 
üzere farklı tarzlarda yazılmış 9 adet yemek kitabı bulunmaktadır. 
Ebru Omurcalı’nın kitaplarını Marmaris’te Serin Kültür Kitap Kafe’den alabi-
lirsiniz. Kim bilir belki Marmaris’te bu aralar O’nu bir lezzet testinde bulabilir 
eşsiz tariflerinin yer aldığı kitaplarını imzalatabilirsiniz. 

Çorba’nın Kitabı
EBRU OMURCALI ÇORBANIN KITABINI YAZDI…
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Kahveci Alibey Meryem Ana
Denizin hemen yanıbaşında, dekorasyonu ve sıcacık görüntü-
süyle sizi hemen içeriye davet ediyor Kahveci Alibey Fine Dining, 
sahibesi Ayşe Aras Hanım’ın özenli yaklaşımını hissettiriyor. Yeni-
lenen menüsünde, farklı çorbalar hemen göze çarpıyor. 

Börülceli Marmaris Tarhanası
Tarhananın farklı bir çeşidi burada da karşıma çıkıyor. Bu kez 
içinde börülceler, Marmaris Tarhanası’nın kendine özgü yumuşak 
tadıyla hemhal olmuş. Ayşe Hanım, ahşap kap içine oturtulmuş 
büyük kepçe ile çorbayı sunarak, özenini yansıtmış. Özellikle Mar-
maris’te yöreye ait yemeklerin yapıldığı yerler çok fazla değil. Bu 
yüzden yöremize özgü bir çorbayla karşılaşmak beni mutlu etti. 

Süzme Mercimek Çorbası
Süzme mercimek çorbası sevmeyen var mı? diye sorarak söze baş-
lamak istiyorum. Hemen herkesin en sık tercih ettiği, sağlıklı ve 
lezzetli bir çorbadır kendileri. Burada süzme mercimek çorbası et 
suyuyla hazırlanıyor. Dolayısı ile hem lezzetli hem de besleyici…

Fransız Soğan Çorbası
Kahveci Ali Bey Fine Dining, bir Fransız klasiği olan çorbaya kendi 
yorumunu katarak keyifli bir hale dönüştürmüş. Ay şeklinde 
doğranmış soğanlar, tereyağında karamelize edilmiş ve yine et su-
yunda pişirilerek çorba hazırlanmış. Farklı lezzet arayışında iseniz, 
Fransız soğan çorbasını denemenizi öneririm.

Adres: 207 Sokak No:146, Siteler - Marmaris
Tel: 0 252 417 78 66

1998 yılından beri hizmet veren, sadece kadınların çalıştığı bir 
aile işletmesi. Yerli - yabancı pek çok müdavimine hizmet veren 
restoranda mantı, gözleme ve ev yemekleri ile popular bir me-
kan. Mekanın adı anneleri Meryem Hanım’dan geliyor. Alışve-
rişten, yönetime, lezzetten servise kadar tüm detaylar Meryem 
Ana’ya ait. 

Yayla Çorbası
Yayla çorbası, mercimek çorbasıyla başabaş sayılabilecek 
çoğunlukta tükettiğmiz çorbaların başında yer alıyor. Meryem 
Ana’da yayla çorbası, yoğurt çok kaliteli seçilmiş ve çorbaya tüm 
lezzetini vermiş. Sosunun içinde en ufak bir pürüz yok, pirinçler 
pişerken hamurlaşmamış, 
tam ağzınıza layık…

Tavuk Suyu Çorbası
Tavuk suyu çorbanın özel-
likle soğuk algınlığına ve 
hatta ruhunuza iyi geldiğini 
duymuşsunuzdur. Meryem 
Ana tavuk suyu çorbasının 
en iyi adreslerinden…

Ayak Paça
Meryem Ana’nın kendisine 
şifa olması için doktorunun önerisiyle pişirmeye başladığı çorba, 
bugün tüm lezzetiyle müşterlerinin emrinde... Terbiyeli olarak ha-
zırlanan çorba bol malzemeli… Sirke, sarımsak ve bahartla servis 
ediliyor. Günlük olarak hazırlanan çorba yoğun talep edildiği için 
erken saatlerde tükenebiliyor. 

Adres: Tepe Mahallesi 35.Sokak No:5/B, Marmaris
Tel: 0 252 412 78 55

Özel Dosya
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Muğla Kebap Pukka
1984 yılından bu yana aynı adreste faaliyet gösteren mekan, de-
deden kalma mesleği sürdüren Nuri Okutan tarafından işletiliyor. 
İçerisi son derece samimi, hatta duygusal olarak da tanımlaya-
bilirim. Duvarları pek çok Marmarisli’nin çocukluk fotoğrafları 
süslüyor. Mekanda sadece 3 çeşit çorba servis ediliyor; kelle paça, 
sulu Muğla kebabı, işkembe…O kadar çok müdavimi var ki, çoğu 
zaman sıra beklemek zorunda kalabiliyorsunuz…

Sulu Muğla Kebabı
Sulu Muğla Kebabı, adı kebap olsa da, Muğla yöresine ait bir çor-
ba. Çorba hazırlanırken, kemikli et suyu en az 8 saat kısık ateşte 
kaynatılıyor. Etin en özel bölgeleri parça halinde çorbanın içinde 
yer alıyor. Yanında sirke, limon ve baharatlarla servis ediliyor. Çor-
ba o kadar lezzetli ki, ünü karşı kıyı Rodos’a Yunanistan’a kadar 
uzanmış. Müdavimleri çorba içmeye sık sık buraya geliyorlar. 

Ayak Paça Çorbası
Paça çorbası pek çok çorbacının menüsünde baş rolü kapar. 
Burada da ayak paça çorbası tam kıvamında hazırlanıyor. Bol sirke 
sarımsakla damağınıza imzasını atıyor. Hatta bir süre de dudakla-
rınızda paçanın jölemsi yapışkanlığını hissederek, keyfi sürdürü-
yorsunuz. Haftanın en az 1 gününü buraya ayırmayan Marmarisli 
yok denecek kadar az. 

İşkembe Çorbası
İşkembenin içeriğindeki pepsin, mide asitini azaltarak rahatlatı-
yor. Bu sayede özellikle geç saatlerindeki bar çıkışlarında en çok 
tüketilen çorba özelliğini koruyor. İşkembe çorbası da yüzlerce 
yıldır sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Seveni, 
sevmeyeninden çok bu lezzetli çorbanın. En yakın dostları olan 
sirke ve sarımsakla tam bir iksire dönüşüyor. Sulu Muğla Kebapçı-
sı’nda ise işkembenin en lezzetli şekli karşınıza çıkıyor. Ancak üzü-
lerek söylemeliyim ki, çorbacımız saat 15:30 da servise kapanıyor.

Adres: Tepe Mahallesi 6 sok. No: 6 Marmaris
Tel: 0 252 412 65 71

Marmaris’in konumu müzikleri ve yemekleri ile ünlü mekanı Puk-
ka yılın her günü menüsündeki lezzet şöleni ile müdavimlerine 
eşsiz deneyimler sunuyor. Konumuza özel çorbaları da damakları-
mızda iz bıraktı
 
Közde Patlıcan Çorbası
Neredeyse her yemeğe yakışan patlıcan, çorbada da çok güzel 
oluyor. Közlenmiş patlıcanın tereyağı ve un ile buluşmasının 
damaklarda bıraktığı lezzet ise büyüleyici. Tufan şefin sırrını 
vermediği tarifte biz krema yerine süt baharat olarak da muskat 
kullanıldığını sanıyoruz. Servisi ise fincan şeklindeli kasesi ile çok 
sempatik. Kış aylarında ellerinizi ve içinizi ısıtacak bir çorba.

Acılı Ekşili Çorba
Yine bir kış çorbası. Kesin bir tarifi olmamakla birlikte içeriğinde 
çin eriştesi ve sebzeler var. Tufan şefin çorbasında ise kış sebzeleri 
var. İçeriğini tam çözemedim ama tadı da görüntüsü de harika. 
Kemiklerinizi ısıtmaya yetecek kadar da enerji var içinde. Tam bir 
şifa kaynağı bence

Deniz Mahsülleri Çorbası
Tufan şefin özel tariflerinden biri. 
Elinde deniz ürünlerinden ne var-
sa karıştırmış diye düşündüğüm 
anda sebzelerle karışımı,  her 
deniz mahsülünün farklı derece 
ve sürelerde pişirilmesi gerektiğini 
öğreniyorum. Mevsimindeki balık-
ların ve sebzelerin birbiriyle uyumu, 
vitamin değeri de düşünüldüğünde öyle 
kolay olmadığını ancak özellikle yaşlıların ve gelişme çağındaki 
çocukların mutlaka içmesi gerektiğini belirtiyoruz. 

Adres: Çıldır Mahallesi, 207. Sk., Marmaris
Tel: 0 252 412 77 88
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Armutalan’ın kadın elinin değdiği nadir restoranlarından Sarma 
Bahçe, ev yemekleriyle olduğu kadar çorbalarıyla da ünlü. Burada 
hergün farklı çorbalar servis ediliyor. Çorbalar, mevsiminde top-
lanan sebzelerle hazırlanıyor. Hem mekan hem de çorbalar serin 
havalarda, içimizi ısıtacak nitelikte…

Lebeniye Çorbası
Antep yöresine ait çorbanın adı Arapça’da yoğurt anlamına gelen 
“leben” kelimesinden türemiş. Tabii sizlerin de tahmin ettiği gibi 
çorbanın ana malzemesi yoğurttan oluşuyor. İçindeki, minik köf-
teler, nohutlarla buluşuyor ve enfes nane tadıyla içinizi ferahlatı-
yor. 

Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası
Anadolu’nun farklı bölgelerinde, yine farklı isimlerle anılsa da – 
hatta benim sevdiğim diğer ismi “çakıldaklı çorba” – tam bir kış 
çorbası diyebilirim. Tencerede mercimekten, havuca, soğandan, 
erişteye kadar pek çok malzeme müthiş bir uyumla biraraya geli-
yor. Bu çorbayı içtiğinizde o kadar doyuyorsunuz ki, başka bir şey 
yemenize gerek kalmıyor. 

Uşak Tarhanası
Topraklarımızda yüzlerce yıldır besinleri kurutarak uzun süre ko-
rumaya çalışıyoruz. Tarhana, bana göre Anadalu’nun imza niteliği 
taşıyan en özel karışımı. Güneyden, kuzeye, doğudan, batıya tüm 
bölgelerimiz tarhanaya kendi coğrafyasının ve kültürünün özellik-
lerini katarak, eşsiz lezzete farklı yollardan ulaşıyor. Yörük kültürü-
nün tarhanaya yansıması olarak düşünebiliriz Uşak Tarhana’sını. 
İçeriği çok zengin ve lezzetli. Sarma Bahçe de bu eşsiz tarhanaya 
kendi ruhunu katarak lezzetini katlamış.

Adres: Armutalan Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No:9, Marmaris
Tel: 0 252 417 17 84

Sarmabahçe

Yelken
Marmaris Marina’da yer alan Yelken Restoran, size Güney Ege  
Akdeniz’de bulunmanızın tüm güzelliklerini hissettiriyor. Eski 
Marmaris evi, restoran haline getirilmiş. Mavi sandalyeler, özenle 
serilmiş beyaz masalar, porselen tabaklar, altın otuyla süslenmiş 
vazolar, lezzetli bir çorba içeceğinizin hissini size çok önceden 
müjdeliyor. Tabii Yelken Restoran denilince sadece çorbadan 
bahsetmek istemiyorum. Menü son derece yaratıcı içeriklerden 
oluşuyor. Burada mezeler, ızgarada pişirilerek sıcak sıcak servis 
edilen, baharatla marine edilmiş saganaki peyniri, sütte karides, 
bıyıklı çıtır karides, güneşte kurutulmş ahtapot ızgara, uslüne 
uygun pişirilmiş günlük mevsim balıkları, öğününüzü tam bir 
şölene dönüştürüyor. 

Balık Çorbası
Dünyada yüzlerce çeşidi yapılan balık çorbası, Yelken restoranda 
iskorpit, orfoz, kırlangıç ve lagosla hazırlanıyor. Bir balık çorba-
sında, balık seçimi çok önemlidir ve Yelken Restoran, en doğru 
kombinasyonu oluşturmuş durumda… Özel terbiyesi ile ipek 
gibi, yumuşacık bir kıvamda. Balık etinden zengin ve doyurucu, 
tek kaseyle yetinmeyeceğiniz türden bir lezzet içeriyor. Mutlaka 
ilk fırsatta denemenizi öneririm… 

Adres: Yat Limanı Barbaros Cad. No:253, Marmaris
Tel: 0 252 412 95 75

Özel Dosya
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Modern dans, tiyatro derken sinema 
sevdanız nasıl başladı?
Pek çok sinemacı arkadaşım vardı ve ben 
de sinemayı denemek istedim. İlk kez 
90 lı yılların sonunda Gelin adında 11-12 
dakikalık tam bir prodüksiyon filmi yaptım. 
Böylece sinema dünyasına girmiş oldum. 
Filmimi sadece İzmir Uluslararası Film 
Festivaline gönderdim, gösterime alındı.  
Ardından yine kısa metrajlı “Ödev” isimli bir 
film yaptım. Bu film de Türkiye genelinde 
pek çok festivalden ödüller aldı, dünya ge-
nelindeki 52 film arasına girdi. Bu da beni 
tetikleyen bir unsur oldu elbette.  Ardından 
tanıtım filmleri, belgeseller reklam filmleri 
derken bugünlere geldim. 

Uluslararası Marmaris Kısa Film Festiva-
li’nin mimarısınız. 
Proje sahibi ben olabilirim ama bu tür 
sanatsal faaliyetler ekip işidir. Bu projeyi ha-
zırlamak 2,5 yılımı aldı. Marmaris’ e geldik-
ten sonra Marmaris’i sevmenin yetmediğini 
Marmaris için bir şeyler yapılması gerek-
tiğini düşündüm, yurt içindeki  ve yurt 
dışındaki birçok festivali de bildiğim için 
Marmaris’te içinde farklılıklar barındıran, 
Avrupa standartlarında bir festival düzen-
lemeye karar verdim.  Gönüllülük esasına 
dayalı olarak festival komitesini kurduk pek 

çok gönüllü katılımcımız oldu ve festivalin 
bel kemiğini oluşturlar. Belediyeden destek 
aldık, proje basın aracılığıyla duyulmaya 
başladı.  Her yıl eksiklerimizi görerek, bir 
sonraki yıla daha iyi hazırlanarak bu günle-
re geldik.

Neden kısa film? 
Kısa film, sanki sadece öğrencilerin, ama-
törlerin yaptığı bir iş gibi algılanır. Ama bu 
çok yanlış bir düşünce, gelişmiş ülkelerde 
kısa film başlı başına bir sektördür.  Şunu 
göz önünde bulundurmak gerekir ki kısa 
filmler her yönetmenin çekebileceği filmler 
değildir. Kısa film yönetmenleri yaratıcı ve 
pratik zekaya sahip olmalıdırlar. 2 saatte 
her istediğinizi anlatabilirsiniz ama 2 daki-
kada neyi nasıl anlatacaksınız? Bu festivalle 
hem kısa filmlere destek olmayı hem de 
belirttiğim niteliklere sahip yönetmenlerin 
önünü açmayı hedefliyoruz. 

Bu yıl Marmaris Kısa Film Festivalinin 
dördüncüsü düzenlendi. Geriye baktığı-
nızda nasıl bir ilerleme kaydettiniz?
Bir hayli yol kat ettik. Festivalimize İlk 
yıl 155 film başvurmuştu, bu yıl sadece 
Türkiye’den  417,  dünya genelinde ise  102 
ülkeden 1380 film baş vurdu. Tabi ki katılan 
film sayısının fazla olması çok şey ifade 

etmiyor bizim için önemli olan nitelikli film-
lerin gelmesi. Şunu gururla söyleyebilirim 
ki Türkiye de çekilen tüm nitelikli filmler 
Marmaris festivaline geliyor. 
Ayrıca  bizim festivalimize gelen yönet-
menler sadece bizim festivalimize gelmi-
yorlar. Türkiye’de ve Avrupa’da başka festi-
vallere de  katılıyorlar, kıyaslama yapıyorlar 

BU FESTİVAL MARMARİS’İN

MARMARİS HEPİMİZİN

ŞEREF ÖZTÜRK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve  Marmaris ‘in tanıtımına çok 
büyük katkıları olan Marmaris Kısa Film Festivali ‘nin mimarı 

Şeref Öztürk ile bir araya gelerek festival yolculuğu üzerine konuştuk.  
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böylece Marmaris’ in farkı ortaya çıkıyor. 
Zaten bizim en güzel reklamımızı buraya 
davet ettiğimiz konuklarımız yapıyorlar.
İlk yıl düzenlediğimiz festivalden çok ders-
ler aldık, ekibimiz deneyim kazandı. İkinci 
yılda gönüllü destekçilerimiz arttı. Mar-
maris halkı da beni çok mutlu etti. Festival 
salonları doldu, yüzlerce kişi gece yarıla-
rına kadar film izlediler ve filmin sonunda 
filmlerin yönetmeleri ile söyleşiler yapıldı. 
İzleyiciler çok memnun ayrıldılar. 
Belediyelerden müthiş destek alıyoruz. Bü-
yük şehir belediyesi çok sahiplendi festivali 
katkılarını her yıl arttırıyorlar. 

Şeref Bey, kısa filmlerde hangisi öne 
çıkar, konu mu teknik mi?
Her ikisi de önemli , her ikisi de bir bütünün 
parçaları.  Tekniğiniz ne kadar iyi olursa 
olsun konunuz iyi değilse  veya konunuz 
ne kadar iyi olursa olsun tekniğiniz kötüyse 
başarılı bir sonuç çıkmaz. Dikkat çekici ve 
çarpıcı bir konuya  tekniğine de uyarak iyi 
bir çekim yapmak gerekir. İyi bir senaryo 
başarısız bir yönetmenin elinde rezil olabilir 
veya  iyi bir yönetmen basit bir konuyla çok 
başarılı bir sonuç çıkabilir. 

Bu yılki festivalin bir gününü ve gecesini 
Hollanda’ ya ayırdınız.  
Hollanda büyük elçiliği, danışma kurulu 
üyemiz Profesör Bülent Özkan aracılığıyla 
Marmaris Kısa Film Festivalini duymuşlar ve 
festivalle ilgili bilgi almak amacıyla sorular 
sormuşlar. Festivalin bağımsızlığını ve zor 
koşullarda gerçekleştirildiğini öğrendik-
ten sonra benimle görüşmek istediler. 
Ankara’daki Hollanda Büyük Elçiliğinde, 
elçilikten kültür ataşesi, kültür müsteşarı, 
Profesör Bülent Özkan ve ben bir toplantı 
yaptık.  Kendilerine festival dosyamızı sun-
duk, inceledikten sonra çok beğendiklerini 
ve destek vermek istediklerini bildirdi-
ler.  Daha sonraki süreçte ekibimizden 2 
kişiyi tüm masraflarını üstlenmek kaydıyla 
İstanbul’a davet ettiler ve çocuklara yö-
nelik Sinekid kapsamında çalıştay eğitimi 
aldırdılar. Böylece festivalimize çocuklar 
da katılmış oldular, 40 a yakın çocuğumuz 
animasyon yapmayı öğrendiler.
Festivalimize Hollandalı yapımcılar, oyun-
cular, belediye başkanı, film müzesi müdür-
leri gibi birçok değerli kişi katıldı. Marmaris’ 
i ve festivali çok beğendiler Bundan sonraki 
festivallerimize de destek vermek istedik-
lerini belirttiler. Biz de onlara jest yaptık 
festivalin bir gününü ve gecesini  Hollanda 
sinema  günü ve gecesi yaptık. 
Önümüzdeki günlerde Ankara  ve İstanbul 
‘da konsoloslukları ziyaret edeceğim, fes-
tival dosyamızı kendileriyle paylaşacağım. 
Festivali dünyaya açmayı hedefliyorum. 
Düşünsenize şu anda 102 ülke Marmaris i 
tanıdı. Buraya gelmeseler bize göndermiş 
oldukları filmlerle ilgili haberleri kendi 
ülkelerinde de paylaşılıyor ve bu Marmaris 
için müthiş bir tanıtım sağlıyor.

Kısa film konusunda hangi ülkeleri başa-
rılı görüyorsunuz?
Bu konu filmlerin türlerine ve ülkelerin 
sinemacısına verdiği desteğe bağlıdır.  Ben 
İran, İngiltere ve Japonya yı başarılı görü-
yorum. 

Projeleriniz
Bu yıla kadar hep gönüllük esasına dayalı 
hareket etmiştik bu yıldan sonra kurumsal 
kimlik edinmek istiyoruz. Tercihimiz vakıf 
olmak ancak vakıf olmak ve ayakta dura-
bilmek maliyetli, vakfın ayakta durabilmesi 
için sürekli bir gelir akışının olması gereki-
yor. Bu akışı sağlayan sponsor  olabilir, işlet-
me olabilir veya büyük bir firmanın sürekli 
desteği  olabilir. Bu konudaki çalışmalara 
hız verdik. Vakıf olmayı başaramazsak he-
defimizde dernek olmak var.  
Kurumsallaşmayı  gerçekleştirebilirsek 
sadece film festivali ile sınırlı kalmadan  
birçok sanatsal faaliyeti de etkinliklerimize 
katmayı düşünüyoruz.  Mesela  yarışmalı 
bir müzik festivali olabilir. Burada sanatsal 
üretim yapan pek çok kişi var bu kişilerin 
kendi konularında çalıştayları olabilir. Bia-
neller, sergiler olabilir.

Son sözünüz nedir?
Bu festivale tüm Marmaris halkının Mar-
maris’teki kurum, kuruluş, özel firmaların, 
otellerin, restaurantların, esnafın sahip 
çıkmasını diliyorum, umuyorum. Marma-
ris’in uluslararası kalıcı bir festivali olmasını 
istiyorum. Marmaris neden bir Cannes Film 
Festivali gibi olmasın? Bu festivalin Marma-
ris’e çok büyük katkısı olacaktır.
Örneğin Cannes Film Festivali’nde bulun-
mak bir prestij meselesidir,  bu nedenle 10 
günlük bir festival için 6 ay öncesinden re-
zervasyonlar yaptırılıyor. Üstelik rakamların 
çok yüksek olmasına rağmen yer buluna-
mıyor. Festival Cannes için müthiş bir gelir 
kaynağı. Marmaris Kısa Film Festivalinin 
benzer bir çizgiye gelmemesi için hiçbir 
neden yok.

Bu keyifli söyleşi için teşekkür ederim 
Şeref Bey. Başarılarınızın devamını 
diliyorum.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay

Şeref Öztürk , 1972 Kırşehir, 
Kaman  doğumlu . Hayatının 
büyük bir kısmını Ankara ve 
İzmir’de geçirmiş son 10 yıldır da 
Marmaris’ de yaşıyor. 
Sanat hayatına 16 yaşında 
modern dansla başlayan Şeref Bey 
ilerleyen zamanlarda tiyatroyla da 
ilgilenmiş. Daha sonra  tiyatro ve 
modern dansı birlikte sürdürmüş, 
kendi adına bir modern dans ve 
tiyatro topluluğu bile kurmuş.
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Kısa film zor zanaat efendim.
Öncelikle,  adı üstünde “kısa film” yani süre ilk 
bakışta görünen en belirleyici özellik, maksi-
mum 30 dakika. 
30 dakika kısa gibi görünebilir ama sine-
ma tarihine baktığımız zaman ilk kısa film 
örneklerinin ortalama 15 er dakikalık eserler 
olduğunu görüyoruz. İlk kısa film örneklerin-
de siyah beyaz fotoğraflar ardarda getirilerek 
bir projeksiyon aygıtıyla canlandırılmış, ses 
ise bir piyanist veya orkestra tarafından film 
izlenirken canlı olarak  eklenmiş. Lourel ve 
Hardy, Charlie Chaplin filmlerini hatırlarsı-
nız. Bu durumda sinema tarihi kısa filmlerle 
başlamış da diyebiliriz. 
Sonra,  süre kısa olduğu için konuyu  döndü-

rüp dolandırmadan çarpıcı bir dille anlat-
mak, tek bir temaya odaklanmak, bu temayı 
olabilecek en ekonomik şekilde sunmak bü-
tün bunları yapabilmek için de zeka, yetenek 
ve araştırmacı bir bakış açısına sahip olmak 
gerekiyor. 
 
“Beyazlar Sönsün” de  İki genç yönetmen 
konu olarak Türk tipi gece hayatının vaz 
geçilmezlerinden olan pavyon eğlencesini 
ve eğlencenin ardındaki gerçek yaşamları 
seçmişler, senaryoyu ise Ayşe Neslihan Ka-
raçolak yazmış. Garsonundan işletmecisine, 
konsomatrisinden müzisyenine, kuaförün-
den müşterisine kadar merak edilen unsur-
ların tamamını tam bir belgesel lezzetinde 
30 dakikaya sığdırmışlar. Aslında bu belgesel  
hayatı tersten yaşayanların hikayesi.  Ankara 
Ulus’taki bir pavyonda çekilmiş. Film, pavyon 
erkanının program öncesi  hazırlık süreçleri-
ni, kırmızı ışıklar yandıktan sonraki eğlence/
iş süreçlerini ve sabaha karşı  beyaz ışıklar 
yeniden yandıktan sonraki iş sonrası süreçle-
rini yansıtıyor, bir taraftan kişilerin dramatik 
yaşam öykülerine  üzülürken öte taraftan 
trajikomik durumlara gülmekten kendinizi 
alamıyorsunuz.  
Başarılı belgesel Marmaris Kısa Film Festiva-
linin dışında, 2018 İzmit Kısa Film Festivali 
ve 2018 Truva Atı Kısa Film Festivalinde de 
finalist.

Filmin  yönetmenleri Aycan Karadağ ve 
İbrahim Kucuş ile  ödül töreninin hemen 
ardından ayaküstü  bir söyleşi yaptık. İkisi de 
çok heyecanlı ve mutluydular.
Aycan, 1995 yılında Aydın'da doğmuş. Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyo Televizyon 
Teknolojileri Bölümü'nden mezun olmuş. 

Şimdi Gerçek Haberci'de politika muhabiri ve 
BirGün Gazetesi İzmir Temsilci olarak çalış-
maya devam ediyor.
İbrahim ise 1987 Silifke doğumlu,  Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatı bölümünden mezun olmuş, şimdi 
Muğla Yatağan da Türk Dili ve Edebiyatı dersi 
öğretmenliği yapıyor aynı zamanda da radyo 
televizyon bölümü öğrencisi.

Nasıl bir araya geldiniz?

Üniversite yıllarında toplumsal mücadele-
ler nedeniyle bir araya geldik. Önce ağabey 
kardeştik sonra arkadaş olduk en sonunda 
da dost olduk. 

 4. Marmaris Uluslararası Kısa 
Film Festivalini geride bıraktık. 
Festivalde genç, zeki, yetenekli 
ve araştırmacı bir gurup genç 
insanın emek verdiği belgesel, 
kurmaca, animasyon, deney-
sel ve liselerarası olmak üzere 
5 kategoride birbirinden güzel 
filmler yarıştı. Fırsat buldukça 
finalist filmleri izledim, hepsini 
beğendim, bazılarını daha çok 
beğendim ama “Beyazlar Sön-
sün” belgeselini hepsinden fazla 
beğendim.  Festivalin sonunda 
“Beyazlar Sönsün” Marmaris’ 
te yaşayanların oluşturduğu  
halk  jürisi tarafından hak ettiği 
birincilik ödülünü aldı.

IŞIL IŞIL HER YER, 
YANAR DÖNER, YANAR DÖNER 

Aycan Karadağİbrahim Kucuş
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Janjanlı pavyon yaşamını ele almak 
nerden aklınıza geldi?

Şimdiye kadar pek çok Türk filminde hep 
işlenmeye çalışılan ama çoğunlukla dram 
boyutunda ele alınan bir konuydu. Biz gö-
rünenin, bilinenin dışında farklı yönleriyle 
anlatmak istedik. Pavyon yaşamı kulaktan 
dolma duyduklarımız veya filmlerde gör-
düklerimiz gibi mi onu anlamaya çalıştık. 
İşin içine girdiğimiz zaman benzerlikler 
olduğu gibi pek çok farklılıklarda olduğunu 
gördük. 

“Beyazlar Sönsün” ün ne kadar za-
manda çektiniz?

İki yıl önce ön hazırlıklara başladık. 2 yıl 
sonra ancak çekimlere geçebildik. İnsan-
ları ikna etmek, güvenlerini kazanmak ve 
kamera önünde konuşturmak çok kolay ol-
madı. Çünkü pavyonlarda çalışan insanların 
çalışma ortamları dışında da bir yaşamları 
var, aileleri, komşuları, arkadaşları, akraba-
ları var. Aslında cesaret isteyen bir işti ama 
sağ olsunlar bize destekle oldular. 

Filmde gördüklerimiz ve duydukları-
mız gerçek yaşamlar mı?

Belgeselde başından sonuna kadar dinle-
miş, görmüş olduğunuz her şey gerçek. 

İlginç bir ortamda çekim yapmışsı-
nız. Kolay oldu mu?

Çekim sürecimiz pek kolay geçmedi, birkaç 
defa tehdit edildik. Dış çekim yaptığımız  
sokakta “Bizi neden çekiyorsunuz?” diye   
üstümüze yürüdüler, silah çektiler. Bu da 
işin tuzu biberi çünkü kritik bir konuyu ele 
almıştık ve bu tür tepkilere hazırlıklıydık.  

İki yıl boyunca zamanınızın bü-
yük bir kısmını pavyonda, pavyon 
çalışanları ile geçirdiniz.  Bu duruma 
ailelerinizin yaklaşımı nasıl oldu? 

Aycan: Benim ailem bana her türlü desteği 

sağladılar. Ben ve  İbrahim hoca birbirimize 
güvenerek bu işe girdik. 
İbrahim: Ben o sıralarda evliydim, Tabi ki 
ister istemez sorunlar yaşadık. Kadın açısın-
dan pek kolay değil elbette ama aşabildik. 
Şimdi evli değilim ama boşanma nede-
nimiz kesinlikle bu çalışma değildi çünkü  
hem çalışmanın gidişatı ve selameti hem 
de kendimiz açısından dikkatli ve profes-
yonel yaklaşmamız gerekiyordu.  Öyle de 
yaptık. 

Sevmeyeni olduğu kadar müptelası 
da bir hayli fazla olan pavyonlar için 
sizin görüşleriniz neler?

Aslında pavyonlar rehabilitasyon alanları, 
emekçi konsomatrisler birer psikolog, ka-
zıklanmak ise bir gelenek. Pavyon müşterisi 
işletmenin göz bebeği velinimeti. Müşte-
rileri arasında iyi eğitimli yöneticiler,me-
murlar, esnaf vb kişilerin yanı sıra tuvalet 
temizleyerek para kazanan bile var. Pavyon 
bir alışkanlık, kazıklandığını bile bile geliyor 
müşteri çünkü kendini orada iyi hissediyor 
veya hissettiriliyor.

Belgeselinizdeki kişilerle iletişiminiz 
devam ediyor mu?

Elbette haberleşiyoruz. Mesela filmde 
izlediğiniz pavyon müşterisi her Cuma bize 

“Hayırlı Cumalar” diye mesaj gönderiyor

Projeleriniz

Bundan sonraki projelerimiz sürpriz olsun. 
Bu belgeselin devamı gelecek ama biz 
sürpriz olmasını istiyoruz.  

Filminizin daha çok izleyiciye ulaş-
masını nasıl sağlayacaksınız? 

Filmimizi şimdi yayınlayamıyoruz çünkü 
başka festivallere de katıldık. Festival süreç-
leri bittikten sonra yayınlayabileceğiz. 

Son sözünüz 

Biz ötekilerin hayatını çektik, Bizler bu 
ötekileştirilmeye karşı hep  dik duruş sergi-
liyoruz ve  bu belgesel de ötekileşmeyelim 
diye yaptığımız bir çalışmadır. 

Genç sinemacılara başarılarının devamını 
diliyorum. 

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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* Şarkınız ‘Miş Miş’in klibi 180 milyon-
dan fazla izlendi... Bir şarkıyla şöhreti 
yakaladınız... Sizin için her şey bu 
kadar kolay mı gelişti?
- Hayır. ‘Miş Miş’ şarkısının başarısını yaşa-
madan önce ağır travmalar geçirdim. Riff 
Cohen’le görüşme, sözlerin değişmesi, 
yeniden yazılması, imza bekleme süreci... 
Daha öncesinde de iki çalışmam olmuştu. 
Onlarda da başarısız tanıtımdan dolayı 
duvara toslamıştım.

* Yaşadıklarınız size ne öğretti?
- Hayatın inişli çıkışlı olduğunu öğrendim. 
Ne zaman bir yere doğru hafifçe düşmeye 
başlasan o sırada ruhun acı çekiyor ama bir 
şeyler de öğreniyorsun. O öğrendiklerinle 
ayakta kalıp başarılara imza atıyorsun. 
Ben her düşüşün beni ayağa kaldırdığını, 
her dibe vuruşun suyun üstüne fırlattığını 
gördüm. Acı beni güçlendirdi.

* Peki hangi noktada “oldu” dediniz?
- Bir gün taksiye bindim, baktım ‘Miş Miş’ 
çalıyor. İndim, yolda yürürken bir kafenin 
önünden geçtim, yine şarkım çalıyordu. 
Sonra bir kulübe girdim ve yine ben çalı-
yorum. O an yere eğildim, “Ben patladım” 
dedim. Gerçek anlamda patlamak kelime-
sinin anlamını yaşadım. Sonra da ‘Yankı’ 
isimli şarkım ikinci kırılma noktam oldu. 
100 milyon izlenmeye yaklaştı. Tekrar kül-
lerimden doğdum. O şarkıda Deniz Erten 
ve Sezen Aksu’nun yazdığı “Eğilsem bile 

devrilmem” sözleri benimle birlikte birçok 
insana güç verdi.

* Hayatı boyunca ‘patlamayı’ bekleyen 
biri miydiniz?
- Patlamayı beklemedim, hak ettim. Yıllarca 
eğitim gördüm, konservatuvara gittim. 
Serdar Ortaç, Gülşen, Yaşar gibi isimlere 
yıllarca vokal yaptım. Sadece güzel bir iş 
yapmak ve hakkımı almak istiyordum, şu 
an da o yoldayım.

* Bu başarılar üzerinizde baskı yarattı 
mı?
 - Son röportajımızda sana “Daha da çok 
tıklanacak şarkıyı buldum” demiştim. Ama 
öyle bir şey olmadı. O söz bana büyük 
hayat dersi oldu. İnsan bir rüzgâra kapılı-
yor ama sakin olmalı. Ben müziği ‘tık’ için 
yapmamayı öğrendim, artık hiç umursamı-
yorum. Ayakta kalmam, para kazanmam 
gerekiyor ama ben dünyaya iyi müzik 
yapmak için geldiğime inanıyorum.

Riff Cohen’in şarkısını Türkçe 
sözlerle söyledi ve ‘patladı’. 
‘Miş Miş’ isimli şarkısının 
klibi milyonlarca kez izlendi. 
Ardından çıkardığı teklilerle 
başarısını sürdürdü. Şimdi 14 
şarkıdan oluşan ilk albümü ‘Ben 
Bazen’i çıkaran ve şimdilerde 
yeni klibi  “Öpücem” ile zirve 
de olan Simge’yle buluştuk. 
Karşımızda ‘tık’ sayılarını 
eskisi kadar önemsemeyen 
bir kadın bulduk: “İnsan bir 
rüzgâra kapılıyor ama sakin 
olmalı. Ben müziği ‘tık’ için 
yapmamayı öğrendim, artık 
hiç umursamıyorum. Ayakta 
kalmam, para kazanmam 
gerekiyor ama ben dünyaya iyi 
müzik yapmak için geldiğime 
inanıyorum.”

Güzellik takıntısı 
olan biri değilim. Sağ 
belimde ‘respect’ (saygı) 
yazan bir dövme var. 
Çünkü saygısızlığa 
dayanamıyorum.

Röportaj
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* Hayatta neler değişti?
- Ne arabam, ne evim, ne saçımın rengi 
değişti. Her şey aynı kaldı. Yine evinde 
kedisiyle oturan, kamp yapan, aynı arka-
daşlarıyla vakit geçiren biriyim. Tek değişen 
müziğimin daha iyi olması.

* Herkesin single çıkardığı dönemde siz 
14 şarkılık bir albüm yaptınız. Bu nasıl 
bir cesaret?
- Çıkardığım single’lar sonrası bu cesareti 
artık göstermek zorundaydım. Bu albüm 
hayatımda sahip olduğum en kıymetli şey. 
Çok zor oldu, çok zaman aldı, elimde olan 
bütün iyi şeyleri içine koydum, benim için 
bir altın madeni.

* Her gün bir yaz şarkısı ya da albüm 
çıkıyor. Neden sizinkini dinleyelim?
- Şarkıları arka arkaya dinlendiğinde bir 
hikâye oluşsun istedim. Hayat çok ciddi, 
üç dakikalık bile olsa insanlara iyi gelecek 
parçaları seçtim. Bu albüm kısaca pes et-
meyen, bazen gitmek isteyen bir kızın hikâ-
yelerinden oluşan bir kitap gibi... İçinde bir 
çok ruh ve duygu barındırıyor.

* Albümün ilk çıkış şarkınız ‘Ben 
Bazen’de “Gitmek istiyorum uzaklara, 
kaçmak istiyorum bu iklimden, belki 
de kendimden” diyorsunuz... Sizin de 
kaçmak istediğiniz zamanlar oluyor 
mu?
- Hayat hep dümdüz gitmiyor bazen yuka-
rıya çıkıyor, bazen aşağıya iniyorsun. Ben 
de bazen kaçmak istiyorum. İnsanın kendi 
göçünü yaşaması, bir yerlere gidip kendini 
dinlendirmesi gerekiyor.

* Nelerden kaçmak istiyorsunuz?
- Yalanlardan, insanların yoruculuğundan, 
kavgalardan ve arılardan kaçmak istiyorum. 
Çünkü arı korkum var (Gülüyor).

* Albümde favoriniz var mı?
- Albümde birden fazla favorim var. Zaten 
‘Ben Bazen’ çıkış şarkısıydı ancak ‘Pes Etme, 
Aşkın Olayım, Öpücem, Ayrılık Yazması, Hu, 
İster İnan İster İnanma, Kalp Kırmak’ gibi 
favorilerim var.

* Sizin başarı kıstasınız nedir?
- Başarı bence insanların çoğunluğunun 
şarkıları sevip dinlemesi demektir. Onların 

seveceğine inandığım şarkılar yaptığım için 
de çok fazla önem veriyorum buna… Fakat 
başarı kıstası olarak şarkılarımın insanlar 
tarafından dinlenip, radyolarda çalması 
ve konserlerde tek bir ağızdan şarkılarıma 
eşlik etmesi bence başarıyı anlatıyor zaten.

* Müzisyen olmak için sizce eğitim şart 
mı?
- Ben konservatuvarlı bir şarkıcıyım. Aynı 
zamanda da alaylı müzisyenim. Hem 
okudum hem de piyasada yıllarca çok 
değerli müzisyenlere vokalistlik yaparak 
kendimi geliştirdim. Ancak eğitimin de çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 
eğitimsiz seslerin çok iyi şarkılar söylediğini 
de gördüm. Bunun bir yetenek olduğuna 
inanıyorum. Bu yetenek eğitimle birlikte 
taçlanırsa sanatçının kariyer hayatı için 
çok daha güzel bir süreçte ilerleyeceğini 
düşünüyorum.

* Hayallerinizin tam olarak neresinde-
siniz?
- Hayallerimin tam olarak istediğim yerin-
de olduğumu düşünüyorum. Çok uzun 
zamandır bu işe emek verdim, güzel bir 
ekip kurdum. Projenin prodüktörlüğünü de 
kendim yaptım.

* Sahte tık ile ilgili neler düşünüyorsu-
nuz?
- Sahte tık durumu kendi açımdan baktığım 
zaman bana çok inandırıcı gelmiyor. Ancak 
böyle şeyler yapıldığını duyuyorum. Yapan-
lara da naçizane tek bir fikrim var; gerçeği 

görmelerini onlara tavsiye ediyorum.

* Kendinizi geliştirmek için neler yapı-
yorsunuz?
- Spor yapıyorum. Hâlâ şan dersleri almaya 
devam ediyorum. Kendime kıymet veriyo-
rum. Kitap okuyorum, bol bol geziyorum, 
bol su içiyorum. Güzel hissetmek için her 
şeyi yapıyorum. Yoga yapıyorum, meditas-
yon yapıyorum, kamp yapıyorum.

* Hayalinizdeki sahne ortamı nasıl bir 
ortam?
- Benim sahne ortamım insanların eğlendi-
ği, kalabalık konserlerin verildiği yerlerde 
orkestram ile beraber onlara şarkılarımızı 
söylediğim ve bazen dans edip onlarla aynı 
duygunun içerisine girdiğim ortam olarak 
betimleyebilirim. Hayalimdeki sahnede, 
slow şarkıları hep bir ağızdan söylemek var. 
Daha da iyi sahneler ve daha da iyi konser-
ler izliyor olacaksınız ilerleyen günlerde.

* Simge için güzelliğin tarifi nedir?
Güzellik içeride başlar, dışarıya yansır. Dün-
yanın en güzel kadınları veya en yakışıklı 
erkekleri dahi olsalar eğer iç güzellikleri 
yoksa ruhunda o dış güzellik bana çok fazla 
bir şey ifade etmiyor. O yüzden içi güzel 
insanların hepsinin, çok güzel olduğunu 
düşünüyorum.

Bir kedim vardı. Ondan 
bahsederken “Kızım 
var” dediğim için 
insanlar gerçekten bir 
kız çocuğum var sandı. 
Oysa çocuğum yok.
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Marmaris’in tanınmış ailelerinden Perihan ve 
Mehmet Öztürk çiftinin güzel kızları Burla ( 
Öztürk) Tuncel ve Marmaris’in tanınmış esnaf-
larından Münevver İsmet Serdar Tuncel çiftinin 
Elektrik Mühendisi oğulları Orhan Cemil Tuncel 
hayatlarını birleştirdi. 6 yıl önce başlayan aşk 
hikayesi Pineta Otel’de düzenlenen görkemli 
bir düğün ile mutlu sona ulaştı. Çok renkli ve 
eğlenceli geçen düğüne Marmaris’in tanınmış 
simaları, genç çiftin arkadaş ve akraba grubu, 
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve eşi Sevgi 
Acar da katıldı. Güzelliği ile göz kamaştıran 
Öztürk ailesinin biricik kızı Burla’nın saç ve 
makyajı Hair Club Akın imzası taşırken gelinliği 
ise  Eylül Modaevi imzası taşıyordu. Extensive 
Film’in videoları ve fotoğraflarıyla ölümsüzleş-
tirdiği düğün karelerinde genç çiftin mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. Bine yakın seçkin 
davetlinin katıldığı düğün töreninde Öztürk ve 
Tuncel aileleri davetlilerde yakından ilgilendi. 
Dans pistinde arkadaşları ile geç saatlere kadar 
eğlenen Burla ve Orhan Cemil çifti balayını ise 
kış aylarına planladıklarını belirttiler.

Öztürk ve Tuncel Ailesinin

En Mutlu Günü

Düğün
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Burla 
ve Orhan Cemil 

çiftinin mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. 

Seçkin davetliler genç 
çiftin mutluluğuna 

ortak oldu.
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Marmaris’in düğünleri ile ünlü mekanı Beluga Beach rüya gibi 
bir düğüne daha ev sahipliği yaptı. Özlem ve Türker çiftinin 
hayatlarını birleştirdiği düğünde Marmaris’in iş sanat ve siya-
set dünyasının tanınmış simaları buluştu. Marmaris’in tanın-
mış Karadenizli ailesi Karen Otel ve Pastanelerinin sahiplerin-
den Naime ve Gürcan Uysal çiftinin kızları Özlem (Uysal) Ünlü 
ile Aydınlı aile Tülay ve Özer Ünlü çiftinin Aydın Büyükşehir 
Belediyesi Aski Genel Müdürlüğünde görevli oğulları Türker 
Ünlü sevenlerinin huzurunda bir ömür birlikteliğe 'evet' dedi.
Ünlü sanatçı Ahmet Cemal’in sahne aldığı ve DJ Tufan Uysal'ın 
müzik direktörlüğü yaptığı düğün töreninde davetliler geç sa-
atlere kadar eğlendi. Güzelliği ile göz kamaştıran gelin Özlem 
Ünlü’nün gelinliği Oleg Cassini imzası taşırken, saç ve makyajı 
ise Hair Club Akın tarafından yapıldı. Damat Türker Bey ise 
Altınyıldız Classics imzalı damatlığı ile oldukça yakışıklı idi.
Ünlü ve Uysal ailelerinin dünür olduğu düğün töreninin güzel 
anlarını ünlü fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir ölümsüzleştirdi. Ken-
di adını taşıyan Özlem Organizasyonun sahibi gelin Özlem 
Hanım ise kendi düğününün organizasyonunu bizzat kendisi 
yaptı. Doğal detayların kullanıldığı konseptte hediye olarak 
tohumlu yeşeren kalem ve Karen Pastanesi tarafından 
hazırlanan gelin ve damat kurabiyeleri dağıtıldı. Yaş 
pasta da gelin ve damat konseptinde hazırlandı ve 
bardak pasta olarak konuklara ikram edilirken tam not 
aldı. Damat Türker Bey'in meşhur harmandalı oyunun-
dan sonra horon ile eğlenceye devam edildi. Hayat-
larını Aydın ve Marmaris’te geçirecek olan Ünlü Çifti 
düğün davet ve açılış organizasyonlarını Marmaris’te 
devam ettireceklerini belirtti.

Özlem ile Türker 
erdi muradına...

Düğün
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Ünlü 
sanatçı Ahmet 

Cemal’in sahne aldığı 
düğünde davetliler geç 

saatlere kadar eğlendi. Özlem 
ve Türker çifti davetlilerle 

yakından ilgilendi.
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İber ve Göçer Aİlesİnde

Görkemli Düğün
Marmaris’in tanınmış Göçer ailesinden 
Elektrik Mühendisi Ahmet Göçer ile İzmirli 
güzel avukat Tuğçe (İber) Göçer görkemli 
bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi-
ler. Joya Del Mar Butik Otel’de düzenlenen 
düğün organizasyonuna 200 seçkin davetli 
katıldı. Göçer ve İber ailelerinin yakın dost 
ve akrabalarının katıldığı düğün organi-
zasyonunda güzelliği ile göz kamaştıran 
gelin Tuğçe Göçer’in gelinliği Ünlü Sanatçı 
Nurgül Yeşilçay’ın ablası Hacer Yeşilçay’ın 
kurduğu Yeşilçay Modaevi imzası taşı-
yordu. Yakışıklı damat Ahmet Göçer de 
Vakko damatlığı ile büyük beğeni topladı. 
Tuğçe Hanım’ın saçları  Hair Club Akın 
ve makyajı Gülşah Make Up tarafından 
özenle yapılmıştı. Empati organizasyonun 
süslediği düğün alanı da hayallerdeki sahil 
düğününü anımsatıyordu. Süslemede canlı 
çiçek kullanılmış, organizasyonun her bir 
dakikası sürprizlerle donatılmıştı. Marmaris 
Belediye Başkan yardımcısı İsmet Kamil 
Öner’in şahitlik yaptığı nikah Zuhal Gürbüz 
tarafından kıyıldı. İber ve Göçer ailelerinin 
dünür olduğu düğün töreninde Ahmet 
Bey’in kardeşi Öğrenci Koçu, Yaşam Danış-
manı ve ‘blogger’ Özge Göçer davetlilerle 
yakından ilgilendi. İzmirli ve Marmarisli 
davetlilerin olduğu bu görkemli düğünün 
güzel anlarını Bilal Yıldırım ve ekibi pro-
fesyonel fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. 
Gecede sevilen sanatçı Cihan Çakan sahne 
aldı.  

Joya Del Mar Butik Otel’in sahil 
bahçesi bir çok seçkin düğüne ev 
sahipliği yapıyor. Ahmet ve Tuğçe 
çiftinin düğününe de ev sahipliği 
yaptı. Organizasyon ise Empati 
organizasyon imzasını taşıyordu.

Düğün
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İber ve Göçer ailelerinin dünür olduğu düğünde Cihan Çakan ve 
Cansu sahnede popüler şarkıları ile davetlileri eğlendirdi.
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Marmaris Belediyesi Özel Kalem Basın Görevlisi Evren Özkan ile 
Tur Rehberi Hollandalı güzel Bianca Priscilla Meijer ömür boyu 
sürecek beraberliğe evet dedi. 2007 yılında tanışan çift bera-
berliklerini Ros Beach Restoranda düzenlenen düğün töreniyle 
evliliğe taşıdı. 450’ye yakın kişinin katıldığı düğünde genç 
çiftin nikahını Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar kıydı. Mar-
maris Belediyesi Başkanı ve eşi, Başkan yardımcıları Sedat Kirt, 
Halil Gökovalı, İsmet Kamil Öner, Evren Bey’in ekip arkadaşları, 
Marmarisli Özkan ve Hollandalı Meijer ailelerinin yakın dost ve 
akrabalarının katıldığı düğün törenini Masal Müzik Marmaris 
Düğün organizasyonu düzenledi. Güzelliği ile göz kamaştıran 
gelin Bianca Priscilla’nın ailesi Joanna Meijer ve Hendrik Meijer 
ile Damat Evren Özkan’ın ailesi Durkandın ve Abdullah Özkan 
çifti davetlilerle yakından ilgilendi. Geç saatlere kadar süren 
düğün töreninde sahnede Uğur Serin, Grup Legato, Meftun ile 
Yonca  ve DJ Zaffer müzikleri ile davetlilere keyifli saatler yaşattı.   

Evren ve Bianca’nın 
En Mutlu Günü

Düğün
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Günsel ve Bora 

Mutluluğa Evet
Ressam Günsel (Demirci) Dinler ile Deniz Subayı Bora Dinler 3 yıl 
süren beraberliklerini görkemli bir düğün töreni ile evliliğe taşıdı-
lar. Marmaris Pineta Resort de düzenlenen düğün törenine 200’e 
yakın davetli katıldı. Marmarisli aile Günay, Seza Demirci ile Tanfer 
ve Meral Dinler ailesinin dünür olduğu düğünün organizasyonunu 
Bence Organizasyon gerçekleştirdi. Genç çiftin düğününde yakın 
arkadaşları gitar virtiözü Cem Moreno ve bas gitar virtiözü Gökhan 
Cebecioğlu sahne aldı. Güzelliği ile beğeni toplayan gelin Günay 
Dinler ’in saçları Vision Kuaför Kadir Cem imzası taşırken düğünün 
güzel anlarını ise Foto Ahmet fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. 
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Marmaris’in tanınmış esnaflarından Oto Center’in sahibi Nedim 
Bulut ve Şerife Bulut’un oğlu Melih Bulut ile İstanbullu güzel gelin 
Neslihan (Düzgün) Bulut,  Martı Resort Otelde düzenlenen gör-
kemli gibi düğün töreni ile dünya evine girdiler. 300’e yakın kişinin 
katıldığı düğün töreninde genç çiftin yakın dost ve akrabaları da 
orada idi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Bele-
diye Başkanı Ali Acar, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı 
Oğuz Eryılmaz Marmaris İlçe Emniyet eski Müdürü Okan Karadeniz 
de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. İstanbul’ da bir bankada 
üst düzey yöneticilik yapan gelin Neslihan Bulut Berta Bridal gelin-
liği ile büyük beğeni topladı. Özel bir müzik grubunun sahne aldığı 
düğün töreninde davetliler geç saatlere kadar eğlendiler. Düğün 
sonrası İstanbul’a yerleşecek çifte tüm dostları mutluluklar diledi.   

Melih ile Neslihan’ın
Görkemli Düğünü

Düğün
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Duygu ve Kerim Akıncı çiftinin biricik oğulları Çınar Akıncı, Aktaş 
Mevkii’nde bulunan Beluga Beach’te düzenlenen sünnet töreni ile 
erkekliğe ilk adımını attı. Folklör oyuncusu ve organizatörü Kerim 
Akıncı’nın bizzat organize ettiği sünnet törenine Akıncı çiftinin yakın 
arkadaş ve akrabaları katıldı. Yemekli gerçekleştirdikleri sünnet 
töreninde davetlilere halk oyunları gösterisi yapıldı, mehteran takımı 
da konser verdi. Davetlilerle yakından ilgilenen Akıncı çifti de tüm 
misafirlerine tek tek teşekkür etti. 

Çınar’ın Sünneti

Beyhan Gündüz ve Birol Kılavuz’un kızları Elif Kılavuz ile Gülşen ve 
Ömer Kaya çiftinin oğulları Mustafa Kaya Muğla Düğün Sarayı’nda 
gerçekleştirilen düğün ve nikah töreninde bir ömür mutluluğa ‘evet’ 
dediler. 5 yıllık beraberliklerinde mutlu sonu yaşayan çiftin düğün 
törenine yakın akraba ve dostları katıldı. Düğün sonrası İstanbul’a 
yerleşen çiftin ailesi de davetlilerle yakından ilgilendi. 

Elif ve Mustafa’nın 
En Mutlu Günü
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Club Dorado Otel ve Sayar Sigorta sahipleri İbrahim Sa-
yar ve Müge Sayar çifti biricik oğulları Dora’nın erkek-
liğe ilk adımı için bir sünnet  töreni düzenlediler. Sayar 
Çiftinin de 10 yıl önce düğünlerinin yapıldığı Asparan 
Restoran’da gerçekleştirilen sünnet törenine Sayar aile-
sinin yakın dost ve akrabaları katıldı. Bine yakın kişinin 
katıldığı sünnet töreninde hanımlar şıklıkları ile dikkat-
leri çekti. Bol bol hatıra fotoğraflarının çekildiği sünnet 
töreninin Düğün fotoğrafçısı Bilal Yıldırım ve ekibi idi. 

Sayar Ailesinde 

Sünnet Heyecanı

Sihirbay ailesi Dora’nın Sünnet düğününde arkadaşlarını eğlendirdi.

Düğün
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Tasarım dünyasındaki 25 yılı aşkın tecrübe-
siyle, her detayında fark yaratan parçalara 
imza atan ünlü moda tasarımcısı Reyhan 
Kızılyüce eşi Gökmen Kızılyüce ile birlikte 
tasarladığı kıyafetlerin gelinliklerin yanı 
sıra  ışıltısı, romantizmi, incelikli formları ile 
dikkat çeken koleksiyonunu çok özel bir 
davetle güzelliğine düşkün Marmarisli ha-
nımlara tanıttı. Yılbaşına özel olarak hazır-
ladığı kreasyonunu düzenlediği lansmanla 
tanıtan Reyhan Hanım büyük övgüler aldı.  
Dünyaca ünlü markaların özel kreasyonları-
na da yer veren Reyhan Hanım yerli ve ithal 
olmak üzere sergilediği özel tasarım abiye 
kıyafetlerini yılbaşında partilerin yıldızı ol-
mak isteyen hanımlara sundu. Marmaris’in 
seçkin iş kadınları ve cemiyet hayatının ta-
nınmış isimlerinin yakından incelediği özel 
tasarım kıyafetler büyük beğeni topladı. 
İtalyan abiyelerin beğenildiği lansmanda 
özellikle pullu payetli işlemeli kısa ve uzun 
abiyeler oldukça revaçta idi.

Reyhan By Gökmen ile 
Yeni Yıla Özel Lansman 

Doğru 
Hasar Merkezi 

Muğla Şubesi sahibi Nigar 
Bekaroğlu da Reyhan by 

Gökmen’in ışıltılı abiyelerine 
tam puan verdi.  

Advertorial

Başak Eren, Nigar Bekaroğlu, Güler Şafak, Reyhan Kızılyüce, Seycan Akman, Okşan İlgün, Zerrin Aydın

Şıklığına önem gösteren 
erkekler için de ünlü 
markaların kreas-
yonlarını bulunduran 
RehyanByGökmen, Onat 
Bekaroğlu’nu ağırladı.

Reyhan Kızılyüce, Berna Altıner
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Marmaris’te kaliteli eğlencenin adresi olan 
Club Alem kış boyunca müdavimlerine 
keyifli anlar yaşatıyor. Ünlü sanatçı Şahin 
Açıkgöz ve Serhat Can’ın sahne aldığı me-
kanda eğlence severler geç saatlere kadar 
eğleniyor. Volkan Yaylalı’nın yönetimindeki 
mekan Marmaris cemiyet hayatının ünlüle-
rini ağırlıyor. Yılbaşında da sürpriz etkinlik-
lerle büyük hazırlık içerisinde olan mekan 
Marmaris’te eğlencenin nabzını tutuyor.

Club Alem’li 
Marmaris 

Geceler

Şahin Açıkgöz Serhatcan
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Marmaris Yat Limanının ünlü mekanı Yelken Mey-
hane yaz aylarında olduğu gibi kış akşamlarında 
da hem müzik hem de lezzetli ege ve akdeniz 
mutfağının mezleri ile müdavimlerine keyifli anlar 
yaşatıyor. Açık ve kapalı mekanlarında ağırladığı 
Marmarisli dostlarına, mevsimindeki deniz mah-
sullerini özel usulleri ile pişirerek servis ediyor. 
Volkan Yaylalı yönetimindeki mekan haftanın her 
günü hizmet veriyor. Turizm sektörünün yapıtaş-
larından olan restoranlar da kış aylarında Marma-
ris turizmini canlı tutuyor istihdamıyla sektörde 
önemli girdiler elde ediliyor. Yerli yabancı konuk-
ları Türk mutfağından seçme lezzetleri ile Türk 
turizmine de katkı sağlıyor. 

YELKEN MEYHANE’DE 
DÖRT MEVSİM LEZZET

Geceler
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Marmaris Marina No.253 
Rezervasyon: +90 252 412 9 575 / +90 552 425 31 52

yelken’de
geceler çok keyifli

MEZELERİMİZ LEZZETLİ
Sohbetlerimiz Neseli.



Marmaris’in özel mekanlarından Kahveci Alibey 
Hotel ve Finedining Restoran, denize sıfır konumu, 
özel lezzetlerle donatılmış mutfağı, samimi ortamı, 
hızlı servisi, güler yüzlü personeli, ve başarılı ka-
dın işletmecileri ile rakiplerine fark atıyor. Yılın her 
günü açık olan mekanda gün kahvaltı ile başlıyor. 
Öğlen ve akşam yemeklerindeki seçme lezzetlerine 
Marmaris’in yöresel yemekleri de eşlik ediyor. Özel 
grup toplantıları iş yemekleri, aile kahvaltıları, kon-
sept geceler, romantik yemekler, butik nişan ve söz 
yemekleri eğlenceleri gibi her türlü organizasyon-
larınızda başarı ile hizmet veriliyor. Çocuklara özel 
pizza ve waffle yapımı ile özel atölyeler düzenleniyor. 
Sahilinde ister güneşlenin ister kitabını okuyun ister 
kumsalda yıldızların altında kahvenizi yudumlayın, 
Kahveci AliBey  Fine Dining’te mutlaka vakit geçirin. 

KAHVECI ALIBEY’DE 
KEYIFLI SAATLER

Ali Yokuş

DJ
 Tu

fa
n 

Uy
sa

l

Geceler
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Marmaris’in yeme içme ve eğlence sek-
töründe uzun yıllar başarı ile faaliyet 
gösteren Yunus Cafe Bar kendisini tercih 
edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Günün 
her saati servise hazır mutfağı ile  seçkin 
lezzetler sunan Yunus Cafe Bar 2018 ve 
2019 kışına özel menüsünü de yeniledi. 
Kırmızı et ağırlıklı mutfağı müdavimle-
rinden tam not alıyor. Güne mutlu bir 
başlangıç yapmanızı sağlayan Yunus Cafe 
Bar’ın mutfağından özel serpme kahvaltıda 
ekmekler taze sıcak olarak fırından servis 
ediliyor. Kahvaltı sonrası Yunus Cafe’nin 
Marmaris körfezine bakan manzarasında 
kahvenizi yudumlayabilir, sahilde yürüyüş 
yapanların mutlu yüzlerini seyredebilirsi-
niz.  Fuat Akgül yönetimindeki Yunus Cafe 
Bar her akşam saat 20 00 da başlayan canlı 
müzikleri ile de kulakların pasını siliyor. Kış 
boyunca her pazar, pazartesi, salı günleri 
Dj Davy Jones, çarşamba cumartesi Anjeliq 
Live band, perşembe Berkan ve Orkestrası, 
cuma Cihan Çakan Yunus sahnesinde canlı 
performans sergiliyor. Ünlü DJ Serkan Tür-
koğlu ise mekanın müzik direktörlüğünü 
yapıyor. Her yıl 25 Aralık’ta kutlanan Christ-
mas Party ise Marmaris’te yerleşik yaşayan 
yabancı uyruklu vatandaşlara özel olarak 
organize ediliyor. Özel bir menü hazırlığı 
yapılan Christmas Party’ye tüm Marmaris 
yaşayanları da davet ediliyor. Özel konsept 
gecelerin düzenlendiği Yunus Cafe Bar’da 
yılbaşı gecesinde de her zamanki menü ve 
fiyatlarla servise açık olacaklarını ancak ön-
ceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. 

BİR MARMARİS KLASİĞİ 
YUNUS CAFE BAR

Geceler

Cihan Çakan

Angeliq Band

Ersin Öner, DJ Serkan Türkoğlu
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Marmaris’te gece hayatına farklı bir soluk 
katan Hix, yeni nesil menüsü ve atmosferi 
ile yerli ve yabancı eğlence severlerden 
tam not alıyor. Hix, konsept etkinliklerde 
de yepyeni atmosferler yaratarak yılın dört 
mevsimi gece hayatı severleri ağırlamaya 
devam ediyor. Yılın popüler parçaları ile 
farklılık yaratan Hix, Marmaris Yat Limanı’n-
da cemiyet hayatının tanınmış simalarını 
ağırlamaya kış aylarında da devam edecek..

HIX GECELERI 
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Marmaris’in yeme içme ve eğlence sektöründe 
adından çokça söz edilen mekanı Pukka Bar 
müdavimlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. 
Uluslararası mutfakların seçkin menülerini şef 
Tufan Diker önderliğinde hazırlayan mekan her 
mevsim menü içeriğini yenileyerek özel tatlar 
sunuyor.  Salatalardan çorbalara başlangıçlar-
dan ana yemeklere kadar menüdeki her lezze-
tin favori olduğu mekan grup yemekleri akşam 
yemekleri iş toplantıları için oldukça konforlu 
alanlara sahip. Canlı müziğin olduğu mekanda 
ünlü sanatçı Bora Gencer, pop rock sanatçısı 
Taylan ve sevilen müzisyen İlker Aydemir sah-
ne alıyor DJ Thom Colvin gün boyu müzikleri 
ile Pukka müdavimlerine müzik ziyafeti veriyor. 

MARMARİS’İN 
GÖZDESİ PUKKA

Doğum günleri içinde tercih 
edilen mekanda gecede en 
az 5 doğum günü kutlanıyor. 
Sayar ailesinin işlettiği me-
kanın yöneticisi Uğur Sayar 
‘ Yılın her günü açığız Türk 
turizmine ve Marmaris turiz-
mine kaliteli bir katkı koymak 
istiyoruz, dünyanın en güzel 
turizm kentleri arasında olan 
Marmaris’imize yakışır anla-
yışla, seçkin müdavimlerimize 
kaliteli hizmet vermeye 
devam edeceğiz, bizi takip 
etmeye devam edin’ dedi.

Taylan Ünlü
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Marmaris Yat Limanının klasikleşen mekanlarından Light House 
müdavimlerine renkli geceler yaşatmaya devam ediyor. Konsept 
partiler ile adından söz ettiren mekanın müdavimleri ise geç saat-
lere kadar müzik dinliyor eğlenceli ortamın atmosferini soluyor. Yat 
limanının girişinde bulunan Light House işletmecisi Aykut Mertel 
ise ‘yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da Marmaris turizminin 
hareketli oluşu bizleri ve çalışanlarımızı da memnun ediyor. Yeni 
yılda da çeşitli etkinliklerle hizmet vermeye devam edeceğiz.’ dedi. 

LIGHTHOUSE’ UN RENKLI MÜDAVIMLERI 

Geceler
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YENI NESIL 
MEYHANEDE 
EĞLENCE 

Kutlamaların Adresi Fıta

Marmaris yat limanında hizmet veren 
Goya Meyhane hem yemek hem de 
eğlence sektöründe adından söz etti-
riyor. Şarkıcı Sema Atak’ın Sahne aldığı 
mekanda işletmecisi Gonca Kırkımcı ise 
müdavimleri ile yakından ilgileniyor. Her 
yaştan eğlence severin geldiği mekanın 
sloganı ise ‘yeni nesil meyhane’ .

Marmaris’in nostaljik kale yolunda tarihi dokuya sahip bir yapıya konuş-
lanmış restoranı Fıta, dekoru, yemekleri ve müzikleri ile olduğu kadar an-
tika kolleksiyonerlerini kıskandıracak objeleri, eski Marmaris resimleri ve 
el işçiliği özel dekoru ile görenleri hayran bırakıyor. Akşamları meyhane 
kıvamında müzikleri, Akdeniz mutfağı ve yöresel Marmaris yemekleri ile 
ünlü restoran, Marmaris cemiyet hayatının tanınmış simalarını ağırlıyor. 
Konsept partiler ve özel 
gün ve gece kutlamalarına 
da ev sahipliği yapan me-
kan 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nde Marmaris’te 
bulunan bazı okulların 
öğretmenlerini ağırladı. 
Gecede Yalçın-Evren-Uğur 
üçlüsü sahne aldı.

Yeşim İnsel doğumgününü yakın arkadaşlarıyla kutladı.
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