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Bölgenin çehresini ve geleceğini tamamen 

değiştirecek olan Marmaris Yaşam Köşkleri, güvenli 

ve konforlu yaşam alanlarıyla ailenizi ve 

sevdiklerinizi bu ayrıcalıklı yaşama ortak ediyor.

BURADA KALİTELİ YAŞAM VAR

Marmaris Yaşam Köşkleri, çatısına 

yerleştirilmiş güneş panelleri ile kendi elektriğini 

kendisi üreterek elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar, 

geleceğinize yatırımda bulunur ve en önemlisi 

doğanın kalbinde doğayı korur. Güneş enerjisini 

kullanarak ihtikullanarak ihtiyacınız olan enerjiyi, doğaya zarar 

vermeden üretir ve sürdürülebilir bir yaşam sağlar.

BURADA TASARRUF VAR

15 dönüm üzerine inşa edilen ve 3 farklı tipten 

oluşan bu benzersiz proje, toplamda 34 villa ile 

yaşadığınız her ana değer katacak.

Her yere yakın fakat herkesten uzak olmak 

istiyorsanız burası tam da size göre.

Marmaris Yaşam Köşkleri, yalnız kalmak ve huzuru 

bulmak isteyeceğiniz tek adres!

MARMARİS’ İN YENİ SİMGESİ

DOĞA İLE BULUŞTUĞUNUZ NOKTA!

MARMARİS
 YAŞAM 

KÖŞKLERİ

MARİNA 

ÖZEL 
HASTANE 

ÖZEL 
TÜRK KOLEJİ 

OTOGAR

PTT

ALIŞVERİŞ
MERKEZİ

MARMARİS
KALESİ

HALK
PLAJI

 ÖZEL TÜRK KOLEJİ .................................. 1 dk
 ÖZEL HASTANE ........................................ 2 dk
 PTT .......................................................... 3 dk
 OTOGAR ................................................... 5 dk
 MARMARİS MARİNA ................................ 8 dk
 ALIŞVERİŞ MERKEZİ .............................. 10 dk
  MARMARİS KALESİ ................................ 12 dk
 MARMARİS HALK PLAJI ........................ 12 dk
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Paket Servis
0252 413 40 40

Tepe Mah. Kubilay Alpugan Sok. No:5 - Marmaris

egeveramarmaris

Bütün bu lezzetlerin
ortak bir adı var...

SAAT AÇIK
SAAT AÇIK
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İnsanlar genellikle olgunluğu yaşla ölçüyor, 
ya da öyle sanıyorlar. Oysa yaş, sadece bir 
sayıdır... Sizi olgunlaştıran yaşınız değil, ya-
şadıklarınızdır. Öyle sanılmıyorsa bu cümleyi 
görmezden gelebilirsiniz.

Bana göre ; otuz-otuz beş yılını boşa geçirmiş 
ve hayatın neler getirebileceğinden bihaber 
olan kişi yerine, onbeş yıllık bir yaşanmışlık 
dahi olsa, hayatına yaşayabileceği tecrübele-
rin çoğunu sıkıştırabilmiş, yaşama dair birçok 
şeyi kafasında çözebilmiş, kendi doğrularını 
yaratmış ve bu doğruları yaşamına yansıtmayı 
başarabilen insan olgundur.

Olgunluk ak saçla, yüzdeki çizgilerle ve acı 
tebessümle ölçülen bir şey olmadığına göre, 
‘’ben piştim’’ deme cüretini gösteren ‘’acıla-
rın’’kadınları ve erkekleri nerede acaba?

Bence olgunluk, hata yapabilme cesareti ve 
başkalarının hata yapabilme hakkını gözetme 
inceliğiyle alakalı.

Olgunluk, sorumluluk üstlenmektir. Yaşama 
dört elle sarılırken, bir yandan da sevdiğinin 
elini sıkı sıkı tutabilmektir. Cennet kokulu, 
kocaman gözlü bir bebeğin büyümesine eşlik 
etmektir. O, hayatı öğrenirken elinden tutmak, 
arkasında durup hatalarını hoşgörmeyi bilerek, 
kol kanat gerebilmektir. Yaşamımıza aldığı-
mız her şeyi, her duyguyu, her işi bir bebeğe 
göstereceğimiz özenle büyütebilmek sorumlu-
luğudur olgunluk.

Evet, tabii ki zamanın ruhuna inanıyorum ama 
tecrübeye de bir o kadar inanıyorum.Yaşanan 
tecrübelerden ders çıkartmanın meziyetini de 
unutmamak kaydıyla. Salt tecrübe değil, ancak 
o tecrübeden çıkarılabilen derstir insanı olgun-
laştıran. Buna rağmen olgunlaşamıyorsan,hiç 
uğraşma zaten!

Eskiden köyün en yaşlı ninesi ya da dedesi 
bilge sayılırdı, teknolojinin  gelişmesiyle birlikte 
şimdi bilgelik kavramı da değişti. Yine bizim 
kuşak, ‘çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?’ 
öğretisiyle büyüdü. Yıllarca bu ikilemi tartışıp 
durduk. Ama hep birlikte gördük ki; başını bil-
gisayar ekranına gömen, hatta asosyal olarak 
nitelendirdiğimiz gençler hem okuyor, hem ge-
ziyor, hem de anlıyorlar. Onların ne denli olgun 

ve bir o kadar da mantıklı olduklarını fark ettik!
Tek başına ‘’zamanın’’ insanı olgunlaştırmaya 
yetmediğine ikna olduk değil mi? Genç olduğu 
halde nice olgun insanlar,ama yaşı kemale 
erdiği halde olgunlaşamamış nice insanlar 
görmedik mi?!

Olgunlaşmayı yaştan beklemeyin,tecrübelerini-
zi süzmeyi, ders çıkarmayı öğrenmek olgunlaş-
ma yolundaki ilk adımdır. Kolay gelsin.
Biz de 12. yılımızda, şehri yaşayan ve yaşa-
tan bir dergi olarak artık olgunluğa girdiğimizi 
düşünüyoruz. Bu sayımızda da sizlere yaşa-
dıklarımızı aktardık. Renkli bir yaz, cıvıl cıvıl bir 
sezon açıldı bile. Yeni belediye başkanımız 
Sayın Mehmet Oktay ve ekibi göreve başladı. 
Kendilerinden çok şey umuyor ve bekliyoruz , 
yolları açık olsun!

Bu yazı olabildiğince güzel yaşayın, temiz 
havada eğlenin, bol bol fotoğraf çekin, güzel 
anılar biriktirin, dostlarınıza anlatın, mümkün 
olduğunca paylaşın.İçinde bulunduğumuz bu 
kutsal ayda sabretmenin ve paylaşmanın ge-
rekliliğini unutmayın ve bayramda da başkala-
rını sevindirmeyi ihmal etmeyin.

Bu sayıda Ebru Omurcalı’dan bayrama özel 
ikramlık tariflerimiz var , denerseniz fotoğrafları 
bizimle de paylaşın.

Yıllar önce İçmeler’e imzasını atan Güner Berk-
tan’ın, Güner’in Bar’ındaki tecrübelerini sizler 
için aktardık. Markalaşma sorununda neleri 
eksik yaptığımızı bu satırlarda okuyabiliriz.

Tufan Şef’in dünyasına göz atıp, lezzetleri 
Vogue Home Design ürünleri ile nasıl şıklaştı-
rabileceğiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.  
Op. Dr. Ersoy Tufan ve Neşe İnce ile güzel-
leşmenin, Gökçe ile tatlı delirmenin yollarını 
öğrenebilirsiniz. Son sayfalarda ise Nalan 
Yorulmaz’dan yine bir aile öyküsü var.

Elinizdeki dergi şehri yaşamanız ve yaşatmanız 
için bir eğlence rehberi… Keyifle okuyun

Küçük bir not: 19 Mayıs kutlandı. Coşkunun 
renkli kareleri bir sonraki sayımızda.
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Park Kafe’de Hafta Sonu Keyfi
Marmaris yaşayanlarından Şahin ve Feyha Yeşilyurt çifti Buru-
nucu Macera Parkında güzel bir hafta sonu geçirdiler. Kızları 
Azra yaşına uygun oyun parklarında arkadaşları ile oynadı. Park 
Kafe’de mola veren Yeşilyurt ailesi Marmaris’te yaşamak harika. 
Macera Parkı da Marmaris’e çok yakıştı’ dedi.

İstanbullu ünlü Astrolog Marmaris’e yerleşti. ‘Kahin Kadir’ adıyla 
astroloji sayfalarına yazan, yerel televizyonlarda ‘Kahinli Gece-
ler’ programı hazırlayan ve sunan Kahin Kadir’i kız arkadaşı Tür-
kan Arat ile görüntüledik. Online Tv uygulamasında ‘Türkanla 
İlk On’ adlı programı hazırlayan ve sunan Türkan Arat da Kahin 
Kadir ile birlikte Marmaris’te güzel projeler hazırlığı yapıyoruz 
bizi takip edin’ dedi.  

KADIR VE TÜRKAN’IN 
MARMARIS PROJELERI 

Marmaris’in ilk ve eski karavan kamp 
alanı olan Pekuz Kamp’ın sahiplerin-
den Necibe Pekuz, ünlü Gazeteci ve 
emekli Basın Danışmanı Sungar Tay-
laner’in eşi Ceyda Taylaner ve Fener-
bahçe Spor Kulübü’ nün eski efsane 
futbolcularından Akgün Kaçmaz’ın eşi 
Bilge Kaçmaz’ı Mor Kase’de görüntü-
ledik. Birlikte kahvelerini içen yakın 
arkadaşlar, Marmaris’teki tüm renkli 
hayatı Şamata Plus Magazin’den takip 
ettiklerini belirttiler. 

Mor Kase’de 
Kahve Molası 

Cadde Sokak

12 Mayıs 2019



Marmaris moda sektörünün tanınmış isimlerinden Can Çapar 
mağazasında ünlü yazar ve A Milli Futbol Takımı beslenme sorum-
lusu Ebru Omurcalı’yı görüntüledik.  Milli takım ile birlikte gideceği 
kamp öncesi uğradığı mağazadan alışveriş yapan Ebru Hanım 
mağazayı ve Can Çapar’ı çok başarılı bulduğunu belirtti. Yakında 
özel bir şova hazırlanan Can Çapar’ı destekleyeceğinin sözünü de 
veren Ebru Omurcalı tüm dostlarına yeniliklerle dolu bu mağazayı 
tavsiye etti. 

CAN ÇAPAR ILE MODA 
Macera Parkı Keyfi
Sanayi sitesinde bulunan Alesta Motor sahibi Soner 
Tapacıoğlu’nu çocukları Alara ve Alper ile Macera 
Parkı’nda görüntüledik.  Temiz havanın keyfini çıkaran 
Tapacıoğlu çocukları ile doyasıya eğlendi. 

Datça Palamütbükü’nde bulunan UKKSA 
(Uluslararası Kültür Sanat Akademisi)’’da 
2019 yılının ilk etkinliği olan mozaik ve 
seramik eğitiminin gelen yoğun istek üzerine 
ikincisi düzenleniyor. Mayıs ayında gerçekleş-
tirilecek mozaik eğitiminin organizasyonunu 
yapan Sultan Kemikkıran ve Ressam-Mozaik 
Sanatçısı Süha Semerci’yi hazırlık aşamasında 
görüntüledik. Eğitime yoğun ilginin olduğu-
nu belirten Sultan Hanım ‘Farklı şehirlerden 
gelecek 18 mozaik sanatçısına ev sahipliği 
yapacağız, çok gururluyuz. Tüm sanatsever-
leri UKKSA’ya bekliyoruz’. Dedi. 

UKKSA‘ya Büyük İlgİ 

13Mayıs 2019



CIHAN ÇAKAN VE AILESI 

Macera Parkında
Marmaris’in popüler mekanlarından Yunus Cafe Bar’da sahne alan 
sevilen sanatçı Cihan Çakan eşi Gülçin Çakan ve minik oğulları 
Uzay’ı Macera Parkı’nda görüntüledik. Keyifli bir hafta sonu geçiren 
Çakan ailesi Macere Parkı’nın Marmaris’e çok yakıştığını belirttiler. 

Atak Estetik Cihazları firmasından Batuhan 
Şahin, Nazım Kırıcı, Chaudıere Profesyonel 
Cilt Bakım Ürünleri satış müdürü Mahmut 
Şenselvan ve salon yöneticileri Sabrina 
Dursun ve Mustafa Dursun’u toplantı 
anında görüntüledik. 2019 yaz sezonuna 
bakımlı ve güzel girmek isteyen kadın ve 
erkeklere özel lazer epilasyon kampanyası 
başlattıklarını belirten Sabrina Dursun, 
‘her sezon yeni bir ürünler ile üyelerimize 
kusursuz hizmet vermeye çalışıyoruz. Gü-
zelliğine düşkün tüm Marmaris yaşayanla-
rını salonumuza bekleriz’ dedi.

Blue White 
Güzellik Salonu’nda 
Güzel Anlaşmalar 

2019 YAZ 
SEZONUNA HAZIRLAR

Ünlü sanatçı ses sanatçısı Duygu Didi’yi ve müzikleri ile 
adından söz ettiren DJ Tufan Uysal’ı Netsel Marina’da 
görüntüledik. Özel bir etkinlik için sahne hazırlığında 
olan ikili ‘2019 yaz sezonunda birlikte çok ses getirecek 
projelere imza atacağız bizi takip edin’ dedi. 

Cadde Sokak

14 Mayıs 2019



MODANIN ADRESI
LOFT MARMARIS

Marmaris’in  tanınmış ailelerinden Nuray Yaylalı ve görüm-
cesi Süleyha Cıgacı’yı Macera Parkı’nda görüntüledik. Birlik-
te yürüyüş yapan Nuray Hanım ve Süheyla Hanım Macera 
Parkı’na ilk kez geliyoruz. Keyifle gezdik, tüm dostlarımıza 
tavsiye ediyoruz’dedi.

Marmaris’in markalaşmış isimlerinden Bahadıroğlu Baklavaları’nın 
sahibi Muhammet Korkmaz’ı yeğeni ve aynı zamanda Genel Mü-
dürü Onur Korkmaz’ı Loft Marmaris mağazasında görüntüledik. 
Mağaza sahibi Yılmaz Sertkaya’nın yakından ilgilendiği misafirleri 
Loft Mağazasından yaptıkları sezonluk alışverişin ardından yine 
Yılmaz Bey’e ait Marka Class Group’tan Bahadıroğlu personelleri 
için kıyafet seçimi yaptı. 

Marmaris’in tanınmış simalarından 
Nilay Örnek kermeslerin de aranan 
isimleri arasında. Kent Konseyi üyesi 
olan Nilay Hanım Marmaris ve çevre-
sinde düzenlenen çeşitli kermeslere yer 
özel bir stant ile katılıyor. Şamataplus 
Magazin dergisini okuyan Nilay Hanım; 
‘Gündemi derginizden takip ediyorum. 
Sizleri takdir ediyorum uzun yıllar başarı 
ile sürdürdüğünüz bu renkli bol içerikli 
derginizde başarılar diliyorum’ dedi. 

MACERA PARKINDA 
KEYIFLI YÜRÜYÜŞ

Şamata Plus 
okumanın keyfi

15Mayıs 2019



Balayı seyahati ile başlayan gezi 
anılarını sosyal medya hesaplarında 
yayınlayan kısa sürede ünlenince işi 
gücü bırakıp dünyayı gezmeye karar 
veren Neslihan ve Orhun Özkaya 
Çifti’ni Marmaris’te görüntüledik. 
İnstagram’da gezi görüntülerini pay-
laşarak ‘Gezgin Çift’ adıyla binlerce 
takipçisi olan Özkaya çiftine Kızılca 
Tur’un sahibi Özgür Kızılca eşlik etti. 

Marmaris’in tanınmış 
simalarından Turizmci 
Songül Solmaz, Altun Işık 
ve Aysel Kaya’yı Netsel Ma-
rina’da bulunan Mudo ma-
ğazasında görüntüledik. 
Modayı yakından takip 
eden bu güzel hanımlara 
mağaza satış sorumlusu 
Mehtap Çeliktan 2019 yaz 
kreasyonunu tanıttı.

GEZGIN ÇIFT 
MARMARIS’TE

MODANIN 
ADRESİ 
MUDO

Türkiye'nin ünlü marka zinciri Ma-
do'nun Marmaris şubesinde bayram 
hazırlıkları tamamlandı.  Profesyonel 
bir ekiple 2019 yaz sezonuna hızlı bir 
giriş yapan Mado Marmaris şubesi 
yetkilileri Ramazan Bayramı dolayısı 
ile kilo ile tepsi baklava ve börek 
siparişi aldıklarını belirtti. Mağaza 
çalışanlarının büyük bir titizle calıştığı 
kafede geleneksel mado şerbetli tat-
lılar, börekler,  çikolatalar, pastalar ve 
yöresel yemeklerle yıl boyu hizmet 
veriliyor. Hemen belirtelim Mado 
kahvaltıları ile de oldukça ünlü.

Mado Marmaris 
Bayrama Hazır

Cadde Sokak

16 Mayıs 2019





İstanbul ve Marmaris’in ünlü sanatçısı İlhan Tarık Marmaris’te 
sahne aldı. Kahveci Alibey Fine Dining’de düzenlenen özel 
bir gece için Marmaris’e gelen sevilen sanatçı İlhan Tarık 
mekan sahipleri Ayşe Aras ve Aysu Aras ile objektiflerimize 
takıldı. Marmaris’i çok sevdiğini belirten İlhan Tarık ‘Marmaris 
sahnesi benim için hep çok özel olmuştur. Burada olmaktan 
son derece mutluyum.’ dedi. 

Lüks yat kaptanı İsmail Kargın ve İngilizce öğretmeni Betül Şimşek 
Kargın çifti sosyal medya hesaplarından verdikleri güzel bir haberi 
paylaştılar. Bebekleri olacağını duyuran Kargın Çifti’nde tatlı bir he-
yecan vardı. Yat Limanında yürüyüşe çıkan Kargın çifti bebeklerinin 
kız olacağının müjdesini verdi. 

İlhan Tarık 
MARMARIS’TE

KARGIN ÇIFTI’NDE 

Tatlı Heyecan 

Cadde Sokak
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BONITA 
GÜZELLIK SALONU ILE 
DAHA GÜZEL

Bonita güzellik salonu sahibi Oksana Güller ve asistanı Hatice Çöl-
kesen’i uzun yıllar moda sektöründe isim yapmış Tomris Silahçılar 
ile görüntüledik. Cilt bakımının önemine değinen Oksana Güller, 
Amerika’dan ithal ürünlerini tanıttı ve etkilerinden bahsetti. Cildini 
Bonita Güzellik Salonu’na emanet eden Tomris Hanım; ‘ Cildim bu 
salonda yaptırdığım bakımlarla kendine geldi. Kendimi burada çok 
daha iyi hissediyorum tüm dostlarıma tavsiye ederim.’ Dedi. 

Melisa’ya Kırk Uçurması 
Marmaris’in tanınmış simalarından 
Yana ve Barbaros Göksüğür çifti 
minik bebekleri Melisa’nın kırklık 
gezmesini yaptılar. Yakın dostları 
turizmci iş kadını Ayşe Aras’ı ziyaret 
eden Barbaros ve Yana çifti  Ayşe 
Hanım’dan gelen sürprize oldukça 
şaşırdılar. Eski bir Marmaris gele-
neğine göre kırk gezmesine gelen 
bebeğe vermek için  ‘kırk uçurma 
sepeti’ hazırlayan Ayşe Hanım 
minik Melisa’yı da bol bol sevdi. 
Ukraynalı Yana’nın da ilgisini çeken 
kırk uçurma sepetinde un, şeker, 
yumurta, pirinç, tuz, soğan, bozuk 
para ve pamuk vardı. Uzun ömür, 
tatlı dil, bereket, maddi ferahlık 
gibi manaları içeren nesneleri alan 
Yana, Ayşe Aras’a teşekkür etti. 
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Keyfin Adresi 
Macera Parkı
Marmaris’te gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Can 
Ağar ve Make Up Artisti Burcu Ağar’ı Burunucu Macera 
Park’ında görüntüledik. Birlikte oyun parkında eğlenen Ağar 
çifti macera parkurlarında keyifli bir hafta sonu geçirdiler. 

İşler Yoğun 

Lezzete 
Yelken Açtılar

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ve Ihlas Haber 
Ajansı’nın başarılı temsilcisi Ramazan Terkos’u Marmaris Ata-
türk Meydanı’nda görüntüledik. Resmi bir tören sonrası gö-
rüntülediğimiz Kaya ve Terkos yaklaşan yaz sezonu dolayısı 
ile yoğun iş temposu yaşadıklarını belirterek sohbet ettiler. 

Türkiye’nin ünlü giyim markalarını 
Marmaris’te buluşturan Yılmaz ve 
Hacer Sertkaya çifti 6 mağaza ara-
sındaki yoğun tempolarında yemek 
molası verdiler. Eşi ve kızları ile 
birlikte Yelken Meyhane’de yemek 
yiyen Sertkaya çifti ‘Loft ve D’S Da-
mat markası da Marmaris’te büyük 
ilgi gördü. Mağazamız haftanın her 
günü açık, tüm dost ve müşterileri-
mize teşekkür ederiz. Dedi. 

Cadde Sokak
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Macera Parkı’na Gelin
Marmaris yaşayanlarından Akkadın ve Muhittin Ergin çiftini macera 
parkında  görüntüledik. Kızları Eylül ile keyifli bir hafta sonu geçiren 
çift Macera Parkı’nı çok beğendiklerini belirttiler. ‘Hem sahil kenarı 
hem çocuk oyun alanı üstelik büyükler için de oyun parkurları var 
Park Kafe’de hamburgerler ise çok leziz. Tüm dostlarımıza tavsiye 
ediyorum’ dedi. 

Marmaris’in tanınmış simalarından Gülhan Açıkgöz’ü  
Datça’ın gözde tatil merkezlerinden Palamutbükü’nde 
bulunan Mavi Beyaz Otel’de görüntüledik. Otel sahibi 
Mustafa Tekbacak ile 2019 yaz sezonuna hazırladıkları 
Mavi Beyaz Otel’de bu yıl yine birbirinden ünlü isimleri 
ağırlayacaklarını belirttiler. 

Marmaris’in tanıdık simalarından Eda-Utku 
Serim, Esra-Salih Cankurt ve Müge-İbra-
him Sayar çiftini Çamlı Köyü’nde bulunan 
Halil’in Yeri Burak Restoran’da görüntüle-
dik. Birlikte leziz köy yemekleri yiyen yakın 
arkadaşlar keyifle sohbet ettiler. Şama-
taPlus Magazin’i severek takip ettiklerini 
belirten yakın arkadaşlar objektiflerimize 
gülümsemeyi ihmal etmediler. 

Palamutbükü’nde Yaz
Otel Mavi Beyaz

Dostlar 
Halil’in Yeri 
Burak Restoran’da

21Mayıs 2019



Yeminli Mali Müşavir Faruk Gürkan’ı Ha-
lil’in Yeri Burak Restoran’da görüntüledik. 
Eşi Şevkiye Hanım, kızları Hande ve Özde, 
minik oğlu Hasan Kaan ile birlikte objektif-
lerimize gülümseyen Faruk Bey köy resto-
ranlarının içinde en beğendikleri mekanın 
Halil’in Yeri Burak Restoran olduğunu ve 
tüm dostlarına tavsiye ettiklerini belirtti. 

Gürkan Ailesi 
Halil’in Yeri’nde

Marmaris Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanlığı yapan Op.Dr. Akın Acıbozlar’ı Armuta-
lan’da bulunan Serin Kültür Kafe’de görüntüledik. Çağdaş 
Bilim Koleji öğrencisi olan ikiz oğulları Arda ve Tuna’ya 
ders çalıştıran Dr Akın Bey’in  yakışıklı oğulları da babala-
rı gibi başarılı bir hekim olmayı istediklerini belirtti. 

Arda ve Tuna 
Babalarının Izinde 

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu’nu Marma-
ris’in ünlü salonu Narsist Güzellik Salo-
nu’nda görüntüledik. Marmaris’e sık sık 
gelen Emel Hanım Marmaris’e her geli-
şimde mutlaka Narsist Güzellik Salonu’na 
uğruyorum ve tüm bakımlarımı burada 
yaptırıyorum. Ben buradaki cilt bakım-
larını İstanbul’da görmedim. Arkadaşım 
Seher alanında profesyonel, kendisine 
çok güveniyorum ekibi de çok başarılı 
kendimi burada çok iyi hissediyorum, tüm 
dostlarıma tavsiye ediyorum’ dedi. 

Emel Müftüoğlu da 

‘Narsist’ Dedi

Cadde Sokak
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“Magsimum” Başarı

0532 455 20 70 - 0538 922 95 67
 0252 413 43 87- 0555 513 55 31

Yıl boyunca yaz ve kış spor okulları

- Yaz ve Kış Spor Okulları
- Alt Yapı ve Performans Sporcu Grupları



Medikal Masaj Terapisti-Klinik Reflekso-
log Banu Adar’ı Marmaris’in popüler ismi 
Elmas Demirel Süren ile görüntüledik. 
Birlikte içilen kahvelerin ardından masaj 
terapisi alan Elmas Hanım, Banu Hanım’ı 
masaj konusunda çok başarılı bulduğunu, 
tüm dostlarına tavsiye ettiğini belirtti.

Banu Adar ile 
Masaj 
Terapisi

Ergezen Ailesinin 
Yelken Meyhane Keyfi
Marmaris’in yerli ailelerinden Polat Ergezen, eşi Fulya Erge-
zen ve minik kızları Talya’yı  Yelken Meyhane’de görüntüle-
dik. Lezzeti ve atmosferi ile çok beğendikleri mekan olan 
Yelken Meyhane’de keyifli zaman geçirdiklerini belirten 
Ergezen ailesi ‘Yelken Meyhane’yi kızımız da çok seviyor 
tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz’ dedi.

Merkezi İstanbul’da bulunan restoran ve barların tedarik firması 
Adco’nun marka elçisi, Umut Anamotya, Bölge Satış Müdürü Mesut 
Karayel, ve merkezi İspanya’da bulunan Vantguard Marketing firma-
sının CEO’su Carlos Morante’yi Marmaris’in ünlü Beach Club’ı ICON 
Beach’te görüntüledik. Kendilerine işletmenin başarılı müdürü İlyas 
Tülü eşlik etti. Sezon öncesi görüşmelerini yapan İlyas Bey bu yaza 
çok özel etkinlikleri olacağını belirtti.

ICON BEACH’TE HAZIRLIKLAR TAMAM

Cadde Sokak
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Marmaris’te güzellik sektörünün tanınmış isimlerinden Bonita Güzellik 
Salonu sahibi Oksana Güller’i, Medikal Masaj Terapisti-Klinik Refleksolog 
Banu Adar ile iş arkadaşı Vahide Narin’,i  Dali Çikolata ‘da görüntüledik. Güzel 
bir cilde sahip olmak için cilt bakımın gerekliliklerinden ve sağlıklı bir duruş 
için masajın öneminden bahseden güzel hanımlar meslekleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulunurken kahve içip Dali Cafe’nin özel yapım çikolatalarını 
tatmayı ihmal etmediler. 

Dali Çikolata’nın Müdavimleri  

Marmaris’in köklü ailelerinden Nuray Yaylalı ve 
kardeşi Gülay Yüce’yi Marmaris merkezinde gö-
rüntüledik. Birlikte yürüyüş yapan abla kardeş 
alışveriş yaptılar ardından birlikte kahve içtiler. 

NURAY VE GÜLAY 
KARDEŞLERİN KEYİFLİ GÜNÜ

Marmaris’in güzelliği ve güzelleştirmesi ile 
ünlü Narsist Güzellik Salonu Sahibi Seher 
Erden ile başarısı ve güzelliğiyle adından 
söz ettiren kuaförü Neşe Bilen’i Narsist 
Güzellik Salonu’nda görüntüledik. Ozon 
Terapi ile cilt bakımı yaptırmaya gelen 
Neşe Hanım, Seher Hanım’ın mucizevi 
işlemlerinden çok memnun olduğunu tüm 
dostlarına tavsiye ettiğini belirtti.  

Güzeller
Narsist’te Buluştu
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Ethem Zagikyan
Marmaris’te

Ünlü ve ödüllü modacı Mertcan 
Öztekin’i Marmaris’in modada 
öncü markası Reyhan By Gökmen 
Gelinlik’te görüntüledik. Marmaris 
ve İstanbul’da giyim ve tasarım 
alanında uzun yıllar faaliyet gös-
teren Tomris Silahçılar ile birlikte 
mağazayı gezen Mertcan Öztekin 
mağazanın yeni kreasyonunu çok 
başarılı bulduğunu belirtti.  2019 
sezonuna oldukça başarılı hazırla-
nan Reyhan Kızılyüce yakında özel 
bir lansmanla modaseverlerin 
karşısına çıkacağını belirtti. 

Özlem Tanıska 
Buddha SPA‘da
Gayrimenkul sektörünün başarılı isimlerinden Özlem Ta-
nıska’yı Buddha Spa Merkezi’nde görüntüledik. Çok yoğun 
bir iş temposunda olmasına rağmen arada bir dinlemeye 
zaman ayıran Özlem Hanım Buddha SPA Merkezi’nde keyifli 
vakit geçirdiğini ve tüm dostlarına tavsiye ettiğini belirtti. 

Uzun yıllar Marmaris’te otelcilik ve restoran işlet-
meciliği yapan  Ethem Zagikyan’ı iş seyahati için 
geldiği Marmaris’te Egevera Restoran’da görüntü-
ledik.  Eşi Nurperi Hanım ve oğlu Miktibek’in eşlik 
ettiği yemekte Ethem Bey ‘Dünyayı geziyorum ama 
Marmaris benim için çok ayrıcalıklı.’ dedi. Özel bir 
şirkete bağlı zincir grubun Türkiye’deki 15 otelinde 
F&B grup koordinatörlüğü yapan Ethem Bey bu yıl 
güzel bir sezon olacak, çok iyi hazırlandık’ dedi. 

Reyhan By Gökmen ile
2019 Gelinlik Modası

Cadde Sokak
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Marmarisli turizmci aile İbrahim ve Aysun Koçer 
çiftinin oğlu Duran yeni yaşını yakın arkadaşları 
ile kutladı. Uzunyalı’da bulunan bir sahil barında 
kutladıkları doğum gününe Duran Koçer’in yakın 
arkadaşları katıldı. Birbirinden güzel hediyeler 
alan Duran arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. 
Özel ev yapımı ikramları beğenerek yiyen arka-
daşlar doğum günü pastasını da birlikte üflediler. 
Partiye sahilde eğlenerek devam eden Duran ve 
arkadaşları bol bol fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Super-
visor Şefi, yazar ve marka 
danışmanı Ebru Omurcalı’ya 
yeni yaşında yakın arkadaşla-
rından sürpriz geldi. Menü ve 
konsept danışmanlığını yap-
tığı Grand Yazıcı Club Turban 
Otel’in kafesinde karşılaştığı 
bir sürpriz ile kutladığı yeni 
yaşında Omurcalı dostlarına 
teşekkür etti. 

Duran Koçer’e 
Doğum Günü Partisi

Yeni yaşına 
sürprizlerle girdi

Doğum Günü
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yeni yaşını sürpriz-
lerle kutladı. Marmaris Belediyesi birim müdürlerinin ve bele-
diye çalışanlarının makam odasına gelerek kutladıkları doğum 
gününde Başkan Oktay, doğum günü pastasının mumlarını 
üflerken çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Aynı gün 
Başkan Oktay Marmaris Belediyesi Huzur Evi’nde verdiği iftar 
yemeğinde yine sürpriz bir doğum günü kutlaması ile karşılaş-
tı. Belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve Marmaris’in yerel 
ve ulusal medya temsilcilerinin katıldığı yemekte Başkan Oktay 
‘birlikte daha güçlüyüz’ diyerek davetlilere tek tek teşekkür etti.

Marmaris’in ünlü doktorlarından Diş Hekimi Ayşegül Uygun yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. MAK-
SAD-Marmaris Kültür ve Sanat Derneği’nin toplantısına katılan Ayşegül Hanım toplantı sonrası arkadaş-
larının hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Ayşegül 
Hanım ‘Marmaris kültür ve sanat  adına önemli katkılarda bulunduğumuz bu derneğin bir parçası olmaktan 
çok mutluyum. Değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Dr. Ayşegül Uygun’a Sürpriz Doğum Günü

BAŞKAN MEHMET OKTAY’A 
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI

Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay
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Marmaris’te ilk kez GTOS terapi uygulamala-
rının yapıldığı sağlıklı yaşam merkezi açıldı. 
Fizyoterapist Seda Gülbaz tarafından hizme-
te giren merkezin açılışında Seda Hanım’ın 
annesi Fatoş Gülbaz, babası Mesut Gülbaz, 
ablaları avukat Sıla Gülbaz ve tıp öğrencisi 
Suna Gülbaz konuklarla yakından ilgilendi. 
Pilot olan ablası Müge Gülbaz uçuşu olduğu 
için açılış kokteyline katılamadı. Açılışa çok 
sayıda seçkin davetli katıldı. Yıllardır Gülbaz 
Pet Shop işletmeciliğini yapan aileyi iyi bilen 
Esnaf Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü 
Ayyıldız açılış kurdelesini  kesti. Ayyıldız 
yaptığı konuşmasında Gülbaz ailesinden ve 
fertlerinin başarısından bahsederek da-
vetlilere duygulu anlar yaşattı. Bahçeşehir 
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
bölümünden aldığı 4 yıllık eğitimin ardın-
dan, mesleğine Köln’ de bulunan PhysioCum 
Laude eğitim hastanesinin fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümünde devam ederek 
alanında çeşitli sertifikalar alan Fizyotera-
pist Seda Gülbaz da mesleği ve Fizyomar’s 
sağlıklı yaşam merkezi hakkında bilgiler 
verdi. Marmaris’e GTOS Terapiyi getiren 
aynı zamanda klinik pilates eğitmeni olan 
genç girişimci Seda Gülbaz özellikle fıtık 
ağrıları, kas ağrıları, fibromiyalji gibi ra-
hatsızlıklar için kesin sonuç sağlandığını 
belirtti. Fizyomars’a ayıca sağlıklı bireylerin 
de gelebileceğini belirten Gülbaz salonda 
bantlama teknikleri, tetik nokta tedavisi, 
kuru iğneleme, Trx, kas kuvvetlendirme 
çalışmaları,duruş bozuklukları romatizmal 
problemler, lenfödem hastaları, skolyoz 
(omurga eğriliği) spor yaralanması, kadın 
sağlığı fizyoterapisi için de başvurulabilece-
ğinin altını çizdi. Randevu sistemi ile çalışan 
Fizyoterapist Seda Gülbaz’a 0 553 940 22 54 
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

GTOS TERAPI 
Ilk Kez Marmaris’te
Fizyomars’ta

Açılış

Fizyoterapist Seda Gülbaz
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Marmaris’in başarılı diş hekimlerinden Serkan Çelebi ve Sinem Çelebi’in kurucu-
luğunu yaptığı Çelebi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı. Yerli ve yabancı 
turistlere ve Marmaris yaşayanlarına  hizmet verecek olan kliniğin açılışına çok 
sayıda davetli katıldı. Yenilikçi ve konforlu ortamıyla Marmaris’te sağlık turizmine 
nitelik katacak Çelebi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde Sinem Çelebi ve 
beraberinde Diş Hekimi Oğuzhan Oğuz ve Diş Hekimi Merve Tetik hizmet verecek. 
Dr.Sinem Çelebi yaptığı açılış konuşmasında Marmaris’e donanımlı ağız ve diş sağ-
lığı polikliniği kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yoğun talepler 
üzerine kurdukları klinikte özenle çalışarak ülkemizde sağlık turizmine de önemli 
bir katkı yapacağı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelebi Dental Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği’nde üç yüz metrekarelik alanda, 4 ayrı ünitede diş hekimliği-
nin tüm alanlarında tüm tedavi grupları ile hizmet verilecektir. 

ÇELEBİ DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ AÇILDI

Sinem, Serkan Çelebi

Dj Deepwolk & Dj Tufan Uysal
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Türk tekstil sektörünün lider markaların-
dan Loft ve D’S Damat Marmaris’te açıldı. 
Siteler mevkiinde Busines Center’de 
hizmete giren mağazanın açılışına Marma-
ris’in tanıdık simaları katıldı. Açılış kurdele-
sini Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin 
Ercan kesti. Ercan yaptığı açılış konuşma-
sında Marmaris’e seçkin markaları getiren 
Yılmaz Bey’i ve eşi Hacer Hanım’ı tebrik 
etti. Genç İşadamları Derneği Başkanı Ali 
Toksoy ve üyelerinin de katıldığı açılışta 
2019 yaz kreasyonu tanıtıldı. İki ayrı mağa-
zanın aynı anda gerçekleştirilen açılışında 
mağaza sahibi Yılmaz Sertkaya davetlilerle 
yakından ilgilendi. 

Loft ve D’S Damat 
Marmaris’te 

Açılış
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Marmaris’te elektrik sektörünün öncü iş adamlarından 
Veysel Şahinoğlu, aydınlatmadan, elektrik malzemelerine 
kadar birçok ihtiyacı karşılayacak yeni mağazası Marmaris 
Elektromarket’i düzenlenen törenle açtı. Şahinoğlu, ilçenin 
elektrik konusunda birçok ihtiyacını karşılayacak önemli bir 
yatırıma imza attı. Açılış törenine Marmaris Emniyet Müdü-
rü Metin Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, İyi Parti 
İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, Marmaris Belediye Meclis 
Üyesi Ümmühan Karacan, Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Mutlu Ayhan, Pir Sultan Kültür Derneği Marmaris Şube Baş-
kanı İlyas Toprak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.  

MARMARİS 
ELEKTROMARKET AÇILDI

Anadolu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Veysel Şahinoğlu

Veysel Şahinoğlu, Marmaris 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Burak Demirtaş
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Serkan Göknur sahibi olduğu “Masal Müzik 
Bose Shop”  düzenlenen özel bir açılış 
töreni ile hizmete girdi. Görkemli açılış 
töreninde Marmaris’in eski Belediye Baş-
kanı Ali Acar’ın yanı sıra turizm sektörünün 
tanınmış simaları ve işadamları da katıldı. 
Açılışta sevilen sanatçı Duygu Didi sahne 
aldı.  Sahnede ayrıca ünlü DJ Tufan mü-
zikleri ile davetlilere coşkulu anlar yaşattı. 
Müzik tutkusunu ticaret hayatına atılarak 
gerçekleştiren Serkan Göknur, ev-iş yeri 
taşınabilir-hazır müzik sistemleri, miting 
yapılabilecek özelliklerle donatılmış 21. 
yüzyıl elektronik cihazların satışının yapıl-
dığı mağaza konukların büyük beğenisini 
topladı. Dünya’da son model ses sistem-
lerinin aynı anda 
Marmaris’te olduğu 
firma, kişiye özel 
müzik sistemlerini 
de kurma özelliğine 
sahip. Açılış kurde-
lesinin kesilmesinin 
ardından konuklar 
mağazada dolaşa-
rak işletme sahibi 
Göknur tarafından 
bilgilendirildi. Mar-
maris’te bir ilk olan 
müzik firması şimdi-
den ses getireceğe 
benziyor. 

MASAL MÜZIK 
BOSE SHOP AÇILDI

EGE CANET 
MARMARİSLİLERİN 

HİZMETİNDE
Ülke genelinde birçok mağazasıy-
la toptan ve perakende olarak et 
sektöründe faaliyet gösteren ‘Ege 
Canet’ Marmaris’te hizmete girdi. 
Empati Organizasyonun gerçekleş-
tirdiği açılış organizasyonuna çok 
sayıda davetli ve turizmciler katıldı. 
Oğuz Yoldaş’ın sahibi olduğu Ege 
Canet bulunduğu konumda en ileri 
teknolojiyi kullanarak, modern, sağ-
lıklı ve hijyenik ortamlarda üretmiş 
olduğu et ürünlerini, tüketicilere en 
iyi şartlarda ulaştırmayı amaçlıyor. 
Oldukça geniş bir yelpazede toptan  
ve perakende olarak hizmet vere-
cek olan Ege Canet’te, sosis, salam, 
sucuk, ve her türlü jambon çeşitleri 
başta olmak üzere, dana ve tavuk 
burger, köfte çeşitleri, balık ve 
tavuk nugget grupları gibi işlenmiş, 
kaplamalı ürünler sunuluyor.

Açılış

Alper Erkman, Serkan Göknur

Duygu Didi, Tufan Uysal

Valeria & OlgaDj Deepwolk, Çağlar Bostancı
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Marmaris’in ilk gazoz markası olan “Marmaris 
Gazozu” lansmanında DJ Akif Soyer müzikle-
riyle misafirlere keyifli bir akşam yaşattı.

Marmaris’in ilk yerli üretim gazozu olan 
“Marmaris Gazozu” Baysal Limited Şir-
keti tarafından üretilip, satışa sunuldu. 
Mandalinalı, narlı, yeşil çam kokulu, çam 
ballı gibi bir çok çeşidi bulunan gazozun 
lansmanı yapıldı. Mehmet Baysal’ın kızı 
Ece Baysal tarafından organize edilen 
etkinliğe, ilçede faaliyet gösteren seçkin 
mekan sahipleri ve turizmciler katıldı. 
Gazozdan yapılan çeşitli kokteyller, 
davetlilerin beğenisine sunuldu. 

Marmaris Bu 
Gazozu Sevecek

Ünlü Şef Ebru 
Omurcalı da 
Marmaris Gazozu’na 
tam puan verdi

Marmaris’in ünlü barmenleri Marmaris Gazozu’na 
özel karışımlarla yeni lezzetler ekledi.

Mehmet Baysal ve eşi Feyzan Baysal
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Polgün Su Kaydırakları Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Güngör yeni yaşını 
yakın dostları ve tüm ekibiyle birlikte 
kutladı.
2002 senesinden itibaren Muğla’da 
sanayi yatırımlarına imza atan işada-
mı İbrahim Güngör’ün 10 Nisan’da 
gerçekleşen 55. yaş günü kutlaması 
Muğla gece hayatına renk kattı.
Eşi Selma Güngör tarafından Altınkalp 
Restoran’da düzenlen sürpriz doğum 
günü partisinde Güngör Ailesi, yakın 
dostları ve Polgün Su Kaydırakları 
çalışanları ile bir araya geldi. Gecede 
sevilen sanatçı Özgür Tüzer sahne aldı. 
Sevilen şarkıları birlikte seslendiren da-
vetliler geç saatlere kadar eğlendiler.
Gecede konuşma yapan İşadamı İbra-
him Güngör geceyi düzenleyen eşi Sel-
ma Hanım’a kızları Açelya ve Aleyna’ya, 
oğlu Alper’e bu mutlu günlerinde ken-
dilerini yalnız bırakmayan tüm dostla-
rına ve Pol-Gün çalışanlarına teşekkür 
etti. Güngör ; ‘17 yıl önce çıktığım bu 
yolda markamızı Muğla sınırlarını aşıp 
Türkiye ve Dünya markası yapmanın 
gururunu siz değerli çalışanlarımızla 
birlikte yaşıyorum, hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyor, birlikte daha büyük 
işler yapacağımıza gönülden inanıyo-
rum.’ dedi.
Muğla Trafik Müdürü Raşit Tosun, 
Marmaris’in tanınmış simalarından 
Emrullah Bilgin ve Selma Güngör’e ait 
Marmaris’in popular Güzellik Salonu 
Diva’nın saç tasarımcısı Mansur Meriç 
de Güngör ailesini bu mutlu gününde 
yalnız bırakmadı.
Gecede sevilen sanatçı Özgür Tüzer 
de yeni albümünde çıkacak olan 
sözleri kendisine ait şarkısını da ilk kez 
seslendirdi.

Polgün’de 55. Yaş Kutlaması

Kutlama

Selma, İbrahim Güngör
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TUI’DEN MARMARIS’E YATIRIM
Alman turizm devi TUI yatırım için  
Marmaris'i tercih etti. TUI, daha önce 
Doğuş grubuna ait D Resort Grand 
Azur’u alarak Türkiye'deki otel sayısını on 
dörde yükseltti. Yatırımlarla ilgili Magic 
Life Türkiye & Suntopia Group Hotels 
Otel ve Konsept Operasyon Koordina-
törü Ali Rıza Aydın, ŞamataPlus’a özel 
açıklamalarda bulundu. Yatırımlarının 

devam edeceğini belirten Aydın, “ Bu yılı 
deneme süremiz olarak değerlendirece-
ğiz. Sonraki yıllarda yatırımlarımıza yön 
vereceğiz. Marmaris'i destinasyon olarak 
beğeniyoruz, tesisimiz de oldukça iyi 
durumda TUI olarak bazı yenilikler yapa-
cağız.” dedi. Oteli inceleyen Aydın'a, Otel 
Genel Müdürü Sharon Ayüzüm, Satış 
Pazarlama Müdürü Selda Vural eşlik etti. 

2018 yılında Bayır Muhittin Çoban İlkoku-
lu öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı 
"Tohumlar Okullarda Filizleniyor" projesi 
bu yıl da ‘Çocuk Eliyle Tarım Ve Hayvancılık 
Projesi’ adıyla hayat buldu. Proje yürütü-
cüsü İlkokul Müdürü Yeliz Şahin Adanus 
ve Proje Koordinatör Öğretmeni Abdullah 
Turan projenin amacının  kırsal alanda 
yaşayan çocukların tarımsal bilgi ve bece-
rilerini arttırmak, doğal üretim imkanlarını 
ve aşamalarını öğretmek, okul çağındaki 
çocukların sosyal medya bağımlılıklarını 
azaltmak ve araştırmacı nesiller yetiştir-
mek olduğunu belirttiler. Projenin pay-
daşları olan İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Nejmettin Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Züleyha Aldoğan da projeye destek vere-
rek, tarımsal üretimler ve kümes hayvan-
larının gözetiminin ilçe tarım ve orman 
müdürlüğü mühendisleri ve veteriner 
hekimleri tarafından  yapılmasının yanı 
sıra yazılı ve görsel sunumlar yaparak da, 
konuların pekiştirilmesini sağladılar.

“Çocuk Eliyle
Tarım” Projesi

Kısa Kısa
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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Work-
shop Tadım Günleri’’ turizm işletmecileri 
ile gıda üreticilerini buluşturdu. Güney 
Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) 
tarafından düzenlenen etkinlik Club Ai-
da’da 38 büyük ölçekli firmanın katılımıyla 
gerçekleşti. İlgiden memnun olduklarını 
belirten GEMAD Başkanı Yusuf Tezcan, 
"Dernek olarak düzenlediğimiz, Tadım 
Günleri alıcı ve satıcıları buluşturduğumuz 
bir etkinlik. İlk etkinliğimize 20 firma ile 
başladık. Bu yıl 38 firmayla dördüncüsünü 
düzenledik. 2020 için firmalarımızdan 
ciddi bir talep şimdiden başladı. Buradaki 
hedefimiz firmaların önünü açmak" dedi.

Tadım Günleri’ 
Etkinliğine 
Yoğun Ilgi

Yazar Ahmet Hür’ün en son kitabı olan 'Şehir Şehir Milli Mücadele' adlı 2 ciltten oluşan 
kitabı için, Turizmci Ayşe Aras ev sahipliğinde Marmaris’in seçkin mekanlarından biri olan 
Kahveci Alibey’de imza günü etkinliği düzenlendi. Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları 
kategorilerinde eserler yazan ve avukat olan Ahmet Hür 10. kitabını okuyucuları ile buluş-
turdu.  Yazar Hür’den kitap imzalatan okurlar, yazarla bol bol resim çektirdi.

Yazar Ahmet Hür İmza gününde okurlarıyla buluştu

Ahmet Hür
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Atatürk Meydanı’nda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir 
araya gelen 100’e yakın avukat  Atatürk Anıtı'na çelenk bırak-
tı, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Grup adı-
na Muğla Barosu Marmaris temsilcilerinden Avukat Aslıhan 
Ayyıldız, günün anlamına ilişkin konuştu. Ayyıldız, “Avukatlar, 
halkın adalet aramasının birincil ve en kolay erişilebilir olan 
yerindedir. Hukuk ve adalet arayan ilk önce ve kolaylıkla avu-
kata ulaşır. Halkı için adalet dağıtmak arzusunda olan herkes, 
avukatların halk için adalet arayıcısı olduğunu bilmeli ve ona 
göre düzenlemeler yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki, avukatın 
sesi kısılırsa, halkın nefesi kesilir"dedi. 

AVUKATLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA 
TÖREN DÜZENLENDİ

“Türk Denizciliğine Bakış Paneli” Netsel 
Marina’da yapıldı. Gazeteci Noyan 
Doğan’ın moderatörlüğünde  yapılan 
panele konuşmacı olarak Deniz ve İç 
Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet 
Selçuk Sert, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
(DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk 
Teker ve DTO Marmaris Şubesi Başkanı 
Halil Bağlı katıldı. Denizcilik sektörünün 
sorunlarının yatırıldığı panel Haber 
Türk TV’den de canlı olarak yayınlandı. 
Panel öncesi Marmaris’te yat limanında 
bulunan Liman Restoran’da düzenlenen 
yemekte  İMEAK Marmaris Deniz Ticaret 
Odası yönetim kurulu üyeleri, Marmaris 
protokolü, ulusal ve yerel medya tem-
silcileri bir araya geldi. 

“Türk Denizciliğine Bakış Paneli” 

Marmaris’te yapıldı

Kısa Kısa

Av. Tunç TelliAv. Sinem & Erkan Kaçar
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Casa De Maris’e Ödül 
Marmaris'te yerli sermaye ile kurulan 
Casa De Maris Otel, Avrupa’nın en prestijli 
ödüllerinden biri olan “HolidayCheck Gold 
Award 2019” sahibi oldu. Otel Türkiye’de 
yerli sermayeli ödül alan tek otel oldu. 
Türkiye’de sadece dört otelin aldığı ödül 
Casa De Maris ile Marmaris’e geldi. Ödülün 
kendilerini daha iyi hizmet verme ko-
nusunda motive ettiğini belirten Casa 
De Maris Oteli Genel Müdürü Fahri Tan, 
“Misafirlerimizin büyük bir bölümü Avrupa 

ve İngiltere menşeli. Avrupa pazarının çok 
büyük bir kısmı Almanya menşeli. Yakla-
şık her yıl otelimizde 2 bin Alman misafir 
konaklıyor. Aldığımız ödül gerçekten bizi 
onurlandıran ve gururlandıran bir ödül 
oldu.” dedi. Bu ödülün Marmaris destinas-
yonunun Alman pazarında satışını olumlu 
etkileyeceğini belirten HolidayCheck 
Türkiye Bölge Satış Müdürü Sinan İçten 
ise, “HolidayCheck Almanya, Avusturya 
ve İsviçre’de en fazla tercih edilen yorum 

platformudur. Geçen Nisan ayında yapılan 
bir araştırmaya göre, en fazla turizm fanına 
sahipweb sitesi seçildi. Bizim için destinas-
yon çok önemli. Casa De Maris Oteli’nin 
ödül alması bölgeyi pazarlama konusunda 
çok iyi bir örnek oldu. Alman pazarımız-
daki misafirlerimiz için fiyat önemli değil, 
daha çok servis kalitesi önemlidir. Otelimiz 
bu ödülle birlikte pazardaki liderliğini 
göstermektedir” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Marmaris Bölge Temsil Kurulu, acentaları 
birleştirme ve kaynaştırma kahvaltısı etkin-
liği düzenledi. Kahveci Alibey’de gerçek-
leşen kahvaltıya TÜRSAB Marmaris Bölge 
Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris 
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üyeler 
ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte, 
acentaların yaşadığı sorunlarla ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TÜRSAB ÜYELERI 
KAHVALTIDA 
BULUŞTU 
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Serin Kültür 
Kadınları 
Unutmadı
Marmaris’in ilk kitap kafesi olan Serin Kül-
tür Kitap Kafe, yaptığı etkinliklerle adından 
söz ettirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte 
Yalçın, Evren, Uğur sahne aldı. 
Mekanın işletmecisi Filiz Serin de sahneye 
çıkıp sanatçılara eşlik etti. Filiz Serin’in per-
formansı dinleyicilerden büyük alkış aldı. 
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam 
eden etkinlikte, misafirler unutulmaz bir 
gece yaşadı.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kap-
samında kadın meslektaşlarının gününü kutladı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan 
koordinesinde düzenlenen kutlamada, üzerinde polis teşkilatı amblemi ile '8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazısı yer alan pasta, kadın polislerle birlikte 
kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 45 kadın polise ayrıca karanfil verildi. İlçe 
Emniyet Müdürü Metin Ercan, " Toplumun her alanında kadınlarımızın önemi büyük-
tür. Marmaris Emniyeti'nin çalışmalarında başarıya ulaşmasında kadın meslektaşlarımı-
zın yeri ayrıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü canı gönülden kutlar, görevlerinizde 
başarılar dilerim" dedi.

MARMARIS’TE KADIN POLISLERE 
PASTALI KUTLAMA

Kısa Kısa
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Başkan Oktay Basın 
Emekçileriyle Buluştu
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiği 31 Mart yerel 
seçimlerinin ardından ilk kez ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Uzunyalı’da bulunan Marmaris’in özel mekanlarından biri olan Pukka’da 
verilen kahvaltıya Marmaris’te görevli yerel, ulusal medya çalışanları ve 
Marmaris Belediyesi’nde çalışan birim amirleri katıldı. Samimi bir ortamda 
gerçekleşen kahvaltı etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

19 Mayıs Gençlik Meydanı ‘ Kadınlar Günü Kermesi’ne” ev 
sahipliği yaptı. Meydanda kurulan stantlarda, yiyecek, içecek, 
hediyelik eşyalar, antika eşyalar, el işi ürünler satışa sunuldu. 
Kent yaşayanın yanı sıra yerli ve yabancı turistler de kermese 
yoğun ilgi gösterdi. 

KADINLAR GÜNÜ KERMESİ 
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Marmaris’in örgü örenlerin uğrak noktası olan Nur Barış Tuhafiye, 
önemli bir misafiri ağırladı. Örgü konusunda yaptığı çalışmalarıyla 
tanınan ve sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan Sibel Kavaklıoğ-
lu atölye çalışması yapmak için Marmaris’e geldi. Nur Barış Tuhafiye’nin 
düzenlediği etkinliğe, Marmarisli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 

Sabancı Anadolu Lisesi Okul Aile Birli-
ği, ‘Bahar Kermesi’ düzenledi. Okulun 
bahçesinde açılan stantlarda yiyecek, 
içecek, hediyelik eşyalar, el işi ürünler 
satışa çıkarıldı. Kermese ilgi uğun 
oldu. Kermesten elde edilen gelirin, 
okul yararına kullanılacağı öğrenildi. 

ÖRGÜ USTASI SİBEL KAVAKLIOĞLU MARMARİS’E GELDİ

“Bahar Kermesi” 
ilgi gördü 

Kısa Kısa
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Sağlıklı beslenmeye önem veren bir grup Marmaris yaşayanı ekşi 
mayalı ekmek yapım atölyesine katıldı. Atölyeyi doğal ekmek yapı-
mında ustalaşan ve sık sık çalışma gruplarına eğitimler veren Serra 
Atasoy Bebercuma düzenledi. Maya Mutfak Dekorasyon mağazası-
nın ev sahipliğinde düzenlenen ekşi mayalı ekmek yapım atölye-
sine sağlıklı beslenmeye önem veren hanımlar ve beyler katıldı. 
Atölye Marmaris’te doğal ekmek yapımına öncülük eden isimlerin 
başında gelen Serra Atasoy Bebercuma tarafından gerçekleştirildi. 
Bebercuma 10 yıl çalıştığı finans sektörünü bırakarak ekşi mayalı 
ekmek yapmaya başladığını ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Marmaris’te bulunan 
özel bir okulda, geliri 
eğitim yararına har-
canmak üzere kermes 
düzenlendi. Kermeste, 
okul aile birliği üyeleri-
nin evde hazırladıkları 
yiyecek, içecek ve el işi 
ürünlerin satışa sunuldu.

Eğitim Yararına Kermes

EKŞI MAYALI EKMEK ATÖLYESI

Serra Atasoy Bebercuma
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Takılar 
Görücüye Çıktı
M Takı Grubu tarafından hazırlanan ‘Takı 
Tasarım Sergisi’ Marmaris Kültür Sanat 
Evi’nde açıldı. Sergide Meral Bulucu, Nur 
İşlek, Filiz Arı, Sevin Adalıoğlu, Necla Kara 
ve Filiz Sarıgül tarafından yapılan el emeği 
takılar görücüye çıktı. Marmarisli sanat-
severlerin  yoğun ilgi gösterdiği sergide 
özgün tasarım ürünler de yer aldı.

Ressam Nursel Kargın’ın altıncı kişisel ser-
gisi olan “Four Pina” Marmaris sanatsever-
lerle buluştu. 23 adet yağlıboya tablodan 
oluşan sergi Marmaris Kültür Savat Evi’nde 
açıldı. Kargın’ın eserleri, sanatseverlerden 
tam puan aldı. 

“Four Pina” 
Sanatseverlerle Buluştu

Kültür & Sanat
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‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında, Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“7’den 70’e Gönül Köprüsü” etkinliği düzenledi. Beldibi Mahallesi’nde bulunan 
Ayşe Yücel Anaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Marmaris Milli Eğitimi Müdürü 
Züleyha Aldoğan, Kaymakam Celalettin Yüksel’in eşi Hülya Yüksel, öğrenciler ve 
veliler katıldı. Etkinlikte anaokulu öğrencileri anneanne, babaanne ve dedeleri 
birlikte pasta yapıp, çiçek diktiler. 

“7’den 70’e Gönül Köprüsü”

MARMARİS’TE İLK KEZ BİR MÜZAYEDE DÜZENLENDİ
Marmaris ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Meraklıları tarafından yoğun ilgi 
gören müzayedede eski eşyalar, antika eşyalar, ünlü ressamların tablolar satışa çıkar-
tıldı. Karınca Grup yöneticilerinden Sertaç Ay ve Tuğçe Kırtay tarafından organize edi-
len Marmaris müzayedesinde düzenlenen çekilişle bazı katılımcılara hediye verildi.
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Kursiyerler 
Profesyonellere 
Taş Çıkardı
Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafın-
dan Armutalan Kültür Merkezi’nde ‘Halk Müziği 
Konseri’ düzenlendi. Müzik öğretmeni Barış Fırın-
düzü idaresindeki 18 kursiyerden oluşan koro, yedi 
farklı bölgeden türküler seslendirdi. Koro ve solo 
olarak müthiş bir performans sergileyen kursiyer-
ler profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. 

Marmaris’te özel bir kolej Armutalan Kültür 
Merkezi'nde bir konser düzenledi. Okul 
öğretmenlerinden oluşan Türk Sanat Müziği 
Konseri büyük ilgi topladı. İlkokul Müdürü 
Hasan Hüseyin Yayın tarafından yönetilen 
korist ve solistlerin sunduğu eserler büyük 
beğeni topladı. Gecenin sunuculuğunu ise 
Ortaokul Müdürü Ahmet Ünal ve Türkçe öğ-
retmeni Pınar Baskın gerçekleştirdi. Konsere 
ayrıca piyanist Nevzat Özdemir ve Seyhan 
Özdemir eşlik etti. 2 saat süren konsere Mar-
maris yaşayanları da alkışları ile eşlik etti. 

Türk Sanat Müziği Konserine Büyük Ilgi

Kültür & Sanat

Barış Fırındüzü
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Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali, 
bu yıl birçok ülkede ve ülkemizin çeşitli 
kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlene-
cek. Festival komitesi konuyla ilgili Kültür 
Sanat Evi'nde basın toplantısı düzenledi. 
Basın açıklamasını festivalin yönetim 
kurulunda görevli Deniz Aksoy okudu. 
Dünyanın dört bir yanından festivale 
başvuruda bulunan yönetmenlerin 
birçoğunun, Marmaris'e davet edile-
ceğini belirten Aksoy, "Bu yıl festivale 
başvurular 9 Mayıs 2019 tarihi itibariyle 
açılmıştır. Başvurular 30 Temmuz 2019, 

saat 17.00'de sona erecek olup, ek süre 
verilmeyecektir. Bağımsız olma özelliğini 
koruyan festivalimiz, her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da Marmarisli gönüllülerin yanı sıra, 
ülke genelinden katılan gönüllüler, sanat-
severler, kurum ve kuruluşların destekle-
riyle düzenlenecek" dedi. Festivale her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Muğla Büyükşehir ve 
Marmaris Belediyesi'nin destek vereceğini 
ifade eden komite başkanı Şeref Öztürk 
ilk defa geçen yıl düzenlenen "Sinema ve 
Çocuk" temasının yoğun talep nedeniyle 
bu yıl da işleneceğini belirtti.

Marmaris Eğitim-SEN ve Birleşik Haziran 
Hareketi tarafından ‘Yücelin Çiçekleri’ 
belgesel film gösterimi yapıldı. Türkiye'nin 
eğitim devrimi olarak nitelendirilen Köy 
Enstitüleri'nin hikayesini, dönemin milli 
eğitim bakanı ve projenin mimarı Hasan 
Ali Yücel'in hayatı üzerinden anlatan 
'Yücel'in Çiçekleri' adlı belgesel film büyük 
beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca yaşları 90 
ile 95 arası olan Köy Enstitüleri’nde öğ-
retmenlik yapan öğretmenler de anılarını 
anlattılar. 

‘YÜCELİN ÇİÇEKLERİ’ BELGESEL 

FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI

5. Uluslararası 
Marmaris Kısa 
Film Festivali’ne 
Başvurular 
Başladı
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Otizm Haftası kapsamında Martılar 
Özel Rehabilitasyon Merkezi tarafın-
dan, otizmli çocuklara yönelik etkinlik 
düzenlendi. Rehabilitasyon merkezinde 
görevli olan, öğretmenler Yeliz Özde-
mir, Reyhan Dönmezer Atila ve Türkan 
Yörümez çocuklarla yakından ilgilendi. 
İndigo Kafe’de düzenlenen etkinlikte 
otizmli çocuklar keyifli bir gün geçirdi. 

OTIZM HASTALIK DEĞIL, FARKLILIKTIR

Çocuklar 
Doyasıya Eğlendi
 Marmaris’te faaliyet gösteren özel 
bir okul, “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” nedeniyle etkinlik 
düzenledi. Armutalan Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler 
ve aileleri katıldı. Çocuklar etkinlik 
boyunca doyasıya eğlendi. 

Kısa Kısa
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My Dream Hotel in sahibi merhum Seyhan Merzifonlu’nun oğlu Mustafa Merzifonlu’ya asker 
uğurlama töreni düzenlendi. Annesi Nesibe Hanım ve ablası İpek Hanım’ın düzenlediği asker 
uğurlama töreni renkli görüntülere sahne oldu. Aile işletmeleri olan My Dream Hotel’de düzen-
lenen yemekli asker kınasına Merzifonlu ailesinin yakın dost ve akrabaları ve Mustafa Merzifon-
lu’nun arkadaşları katıldı. Davullu zurnalı gerçekleşen törende Mustafa Merzifonlu arkadaşlarıyla 
zeybek oynadı, halay çekti. Otel yöneticiliği yapan İpek Hanım davetlilerle yakından ilgilenirken 
asker Mustafa Merzifonlu da  aile büyüklerinin elini öptü. 

Mustafa Mezifonlu’ya Asker Uğurlaması

Datça’nın Yaka Mahallesi’nde,  yaşayan Songül Şaşmaz ve Emrah Süpürgeci , Uluslararası Knidos Kültür 
Sanat Akademisi’nin bahçesinde yer alan dünyaca ünlü heykeltıraşların yaptığı eserlerin bulunduğu 
heykel müzesinde yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi. Çiftin tanıştıkları yer olan heykel müzesin-
deki nikah törenine davetliler katıldı. Şamata Magazin olarak ziyaret için gittiğimiz müzede o anlara şahit 
olduk. Şamata Magazin ailesi olarak, Songül Şaşmaz ve Emrah Süpürgeci çiftine mutluluklar diliyoruz. 

Heykel Müzesinde Nikah Kıydılar

İpek, Mustafa Merzifonlu
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“Çocuk Dans Kongresi” 12 ülkeden gelen 
dansçıların katılımıyla Marmaris’te yapıldı. 
Türkiye’de ilk olan organizasyon Grand 
Yazıcı Club Turban’da gerçekleşti. Etkinlik 
kapsamında alanında uzman kişiler, velilere 
çocuk eğitimleri üzerine seminer verdi.  5 
yaşından 18 yaşa kadar 450 dansçı çocu-
ğun katıldığı kongrede, Bale, Tango, Mo-
dern Dans, Salsa, Hiphop eğitimleri verildi. 

Türkiye’de ilk olan 
“Çocuk Dans Kongresi” 
Marmaris’te yapıldı

RUSYA ZAFER BAYRAMI MARMARİS’TE KUTLANDI
Marus Derneği tarafından Rusya Milli Bayramı dolayısıyla düzen-
lenen etkinlikte Marmaris’te yerleşik yaşayan Rusya vatandaşları 
ve tatilini Marmaris’te geçiren Rus turistlerin yoğun katılımı ile 
coşkuyla kutlandı. Program, Marmaris’te yerleşik yaşayan Rus 
vatandaşlarının çocuklarının saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Rusya 
Ulusal Marşı ile başladı. Marmaris’te yerleşik yaşayan Rus öğren-
ciler de şiir okuyup, dans gösterileri sergiledi. Gösterilerin ardın-
dan kortej marşlar eşliğinde Atatürk Heykeli önünden Yat Limanı 
girişine kadar yürüyüş yaptılar. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda 
gelenekselleşerek 
şenlik havasında 
kutlamayı planladık-
larını söyleyen Mar-
maris-Rusya Kültür 
ve İşbirliği Derneği 
başkanı Olga Sezgin, 
katkılarından dolayı 
Marmaris Belediyesi 
ve Kaymakamlığa 
teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi tarafından, bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Uçurtma 
Şenliği’ renkli görüntülere sahne 
oldu.  Türkmenistan Parkı'nda  
yapılan etkinliğe çocuklar aileleriy-
le birlikte eğlenceli saatler geçirdi. 
Uçurtma etkinliği dışında,  çocuk-
lara yönelik yüz boyama, palyaço 
gösterisi gibi etkinlikler de yapıldı. 

Gökyüzü 
Uçurtmalarla 
Renklendi 

Kısa Kısa

Ceyda Atıgan - Özel Atabey 
Koleji Dans Eğitmeni
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Marmaris’te Bir 
İlk Gerçekleşecek
Kelebek Çocuklar adına Farkındalık ve Medikal Destek 
yaratmak için "Yıldırım Mayruk" ve "Can Çapar" "2019 Yaz 
Defilesi" Marmaris Green Nature Diamond Otel de "Serkan 
Göknur" Menejerliğinde gerçekleşecek. İlk defa gerçekle-
şecek defilede 20 manken sahne alacak. Şimdiden büyük 
ilgi gören defilede Yıldırım Mayruk tarafından tasarlanan 
kıyafetler izleyicileri hayran bırakacak. 20 profesyonel 
mankenin yürüyeceği defilede özel şovlar ve sürpizler 
izleyicileri bekliyor olacak. İlk kez gerçekleşecek organizas-
yonun geliri Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak. 
Defilenin Menejeri ve Bose Müzik Sistemleri Marmaris Bayi 
sahibi Serkan Göknur büyük bir hazırlık içerisinde oldukları 
organizasyonun sadece bir defile olmadığını sosyal sorum-
luluk projesi olarak defile geliri ile ‘Kelebek Çocuklar adına 
farkındalık ve medikal destek yaratmayı amaçladıklarını 
belirtti. Girişin ücretli olduğunu belirten Göknur ‘Organi-
zasyona tüm Marmaris yaşayanlarını bekliyoruz’ dedi. Daha 
önceleri festival, konser, ve diğer kültür sanat organizas-
yonları yapan Menajer Serkan Göknur bir ilke imza atarak 
‘Can Çapar ile birlikte yapacağımız bu organizasyonun 
bölgemizin yerel ve ulusal basında tanıtılacağını belirtti. 

Avrupalı 
Öğrenciler 

Temizlik Yaptı

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi için Marma-
ris'e gelen 35 öğrenci, Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ile işbirliği yaptı. Polonya, İtalya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, İspanya ve Yunanistanlı öğrenci-
ler, Türk öğrencilerle birlikte 4 Mayıs Cumartesi 
günü Yalancıboğaz sahilinde çöp topladı. Proje 
Koordinatörü Erdem Güler ve Temizlik İşleri Mü-
dürü Suzan Zift çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Serkan Göknur, Can Çapar
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TÜRK POLİS TEŞKİLATI 

174 YAŞINDA
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yılı 
düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Mey-
danı’nda yapılması planlanan tören yağışlı 
hava nedeniyle Marmaris İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’nde yapıldı. Törene Kaymakam Ce-
lalettin Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet 
Tan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay, Emniyet Müdürü Metin Ercan, diğer 
protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tö-
rende polis konulu şiir, resim ve kompozis-
yon dallarında dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. Etkinlik pasta kesiminden 
sonra, fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

Trafik Haftası kutlamaları kapsamında 
Marmaris’te çoğunluğu öğrencile-
rinden oluşan yüzlerce kişi ellerinde 
döviz ve pankartlarla Ketenci Kavşa-
ğı’ndan, Atatürk Meydanı’na kadar 
yürüdü. Marmaris Emniyet Müdürlüğü 
tarafından, 'Trafik Haftası' kutlamaları 
kapsamında düzenlenen "Büyük Trafik 
Yürüyüşü" ne yüzlerce öğrenci katıldı.  
Yürüyüşte  7'den 77'ye tüm vatandaş-
lara "Siz de trafik polisisiniz" mesajı 
verildi. Çoğunluğu öğrencilerinden 
oluşan yüzlerce kişi ellerinde döviz ve 
pankartlarla Ketenci Kavşağı’ndan, Ata-
türk Meydanı’na kadar yürüdü. Düdük 
çalarak yürüyen kalabalığa çevredeki 
vatandaşlar destek verdi. Yürüyüşe 
Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet 
Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa Çetinkaya, Marmaris 
Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 
diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. 

Trafik Haftası’nda 
Büyük Yürüyüş 

Kısa Kısa
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Marmaris’te Hollanda Kral Günü kutlandı. Grand Azur’da gerçekleşen kutlamada Hol-
landa Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate "Hollanda ve Türkiye 
arasındaki sağlam sosyal ve ekonomik ilişkiler 400 yılı aşkındır devam etmektedir" dedi. 
Hollanda’nın milli bayramı olarak kabul edilen 'Kral Günü' Hollanda Marmaris Fahri Konso-
losu Murat Azgun'un ev sahipliğinde düzenlendi. Resepsiyonun gerçekleştirildiği salon, 
Türk ve Hollanda bayrakları ile donatıldı. Resepsiyona, Hollanda Kraliyet Ankara Büyükel-
çiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi 
Ateşesi Helen Rekkers, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent 
Bülbüloğlu ile Marmaris cemiyet hayatının tanıdık simaları, turizmciler ve ilçede yerleşik 
yaşayan Hollandalılar katıldı. 

HOLLANDA KRAL GÜNÜ KUTLANDI
Murat Azgun, Erik Weststrate
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Vogue Home Design adıyla kur-
dukları mağaza internet sayfala-
rında da gerçekte de çok beğeni 
alan ürün koleksiyonuna sahip. 

Özellikle sunumlara zarafet 
katan bu zarif ürünler 
evinizin şıklığını 
tamamlayacak. 
Bu şık mağaza-
da  banyodan 
mutfağa, yatak 
odasından balko-
na her mekan için 
sınırsız seçenek var. 
Markanın kurucuları başarılı, genç 
ve güzel iş kadınları Suzan Eriş ve Kübra 
Yazıcı, samimi bir mağaza ortamında sıcak 
bir karşılama ile ev stilinize uyum sağlaya-
cak elegan ve gösterişli ürün modellerini 
ve dekoratif objeleri değerli müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. Özel tasarım sanat-
çılarının üretimi olan bu özellikli ürünler 
sınırlı sayıda tasarlanmaktadır. El işçiliği 
ile yapılan bu sanat eseri görünümünde-
ki objeler sunumlarınıza değer katacak. 
Mutfağınızda, salonlarınızda ve masaları-
nızda şıklık yaratan, gösterişli şık ürünleri 
ile dikkatleri çeken bu mağaza Marmaris’in 
en elit lokasyonlarından birinde bir evde,  
Yani ürünlerinin tam da yakıştığı yerde!

Ürünlerine o kadar çok güveniyorlar ki,  
sosyal medyada görenler ve merak edip 
gelenlerle mağaza dolup taşıyor. Hemen 
belirtelim randevulu gitmenizde de büyük 
fayda var. Dekorunu ve raflardaki ürünleri 

görür görmez büyüleneceğiniz bu 
mağazada şık bir masa hazır-

lığında gerekli olan örtüler, 
peçeteler, kadehler, tabakla-
rın en iyi tamamlayıcısı olan 

şamdanlar, mumluklar arasın-
dan uyumlu tercihler yaparak 

masanızın ihtiyacı olan tasarımları 
tamamlayabilirsiniz. Vo-

gue Home Design koleksiyo-
nunda yer alan servis sunum 
ürünleri, şık davetlerde 
masalarınıza so-
fistike bir anlam 
katacak. Misafir-
lerinize vereceğiniz 
yemek davetlerinde, 
çay yanında sunacağınız küçük 

ikramlarda 
şıklığı yaka-
layabilmeyi 
sağlıyor. 
Çini işleme-
li tabaklar, 
altın, gü-
müş ya da 
bakır yaldız 
detayları 
ile masaları 
süslüyor. Servis tabağı ile sunulan lezzetli 
ikramlar çay saatlerinizi görkemli kılıyor. 

Dekoratif tepsiler ile kahve ikramları 
zarif şekilde servis ediliyor. 

Misafirler için çay ya da kahve yanına 
hazırlanan kurabiyeler, kekler ve 

küçük atıştırmalıklar, dekoratif 
sunum tepsileri ya da estetik 
sunum tabaklarına yerleştirilerek 
hoş bir sohbet eşliğinde  alışverişi-

nize eşlik ediyor. Porselen ve cam 
materyallerden oluşan servis ürünleri, ka-
liteli malzemelerin bir araya getirilmesi ile 
tasarlanıyor. Zarif işçilik evinizin estetiğini 
ön plana çıkarıyor. 

İyi ki bu mağazayı açmışlar, şıklığın, 
zarafetin servis takımlarına yansımasını, 
görkemli sunumların bu kadar sanatsal 
tasarıma dönüşmesini bu mağaza sayesin-
de görüntüledik.

İnternet satışları son sürat  Vogue Home 
Design adresinde. Dokunarak, yaşayarak 
alışveriş yapmak isterseniz de; Beldibi 
Yaşamkent sitesi, B3-A1 Blok’ta.

Telefon: 0542 298 28 52
Instagram: voguehomedesign

Suzan Eriş ve Kübra Yazıcı, 
yolları önce dostlukla 
kesişmiş iki ortak. Çağın yeni 
trendlerinden biri olan sosyal 
medya üzerinden iş yaparak 
başlamışlar ortaklıklarına. 
Takipçi sayıları binleri aşınca, 
üstelik de satışlar tüm 
yurda hatta dış ülkelere de 
yayılınca cesaretlenmişler, 
mağazalarını sanaldan 
gerçeğe taşımışlar. 

Şık Sunumların Yeni Adresi 
Vogue Home Design

Her şey şık, zarif ve elit...
Yiyecek ve içeceklerinizin bu ürünlerde 
zevkten dört köşe olacağının garanti-
sini veririz. Üstelik Suzan ve Kübra size 
birer kanat da takacaklar emin olun!

Advertorial

Suzan Eriş, Kübra Yazıcı
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Ekranlarda gördüğü starlara özenen, ayna karşısına 
geçip onlar gibi olmaya çalışmayan kız çocuğu yoktur 
herhalde. Haklılar da..
Işıl ışıl saçlar, upuzun kirpikler, bakımlı bir cilt ve güzel 
kıyafetler…

Neşe İnce de, henüz onüç  yaşında iken o yıldızlara 
sadece özenmekle kalmayıp, güzelliğin arkasında yatan 
o büyülü dünyadaki yolculuğuna kuaför salonlarında 
çalışarak başladı. Moda, estetik, bakım ve güzellik bu 
kadar ulaşılabilir değildi o yıllarda. O, işini dönemin 
ustalarını yakından izleyerek öğrenmiş, yıllar boyunca 
kararlılıkla, emin adımlarla ilerlemiş, mesleki eğitimler 
de alarak, hem alaylı hem de mektepli olarak bu işte 
ustalaşmış Neşe İnce. mesleğinin otuzuncu yılında ve 
Marmaris’teki salonu her gün saçını ondan başkasına 
emanet edemeyenlerle dolup taşıyor.

Güzelliği, adına yakışan neşesi, sıra 
dışı kıyafetleri, kararlı ve azimli duru-
şu, kadın olarak cesareti ve girişimci-
lik ruhu ile adından söz ettiren kuaför 
Neşe İnce’ye 2019 yaz saç modasını 
ve mesleğinde markalaşma serüveni-
ni sorduk. Bakın neler anlattı.

S.A.: Neşe Ince Kimdir; kuaförlüğe nasıl 
başlamıştır?
Neşe Ince; Çocukluk hayalim olan bu 
mesleğe onüç yaşında başladım. Önceleri 
sadece yaz tatillerinde çalışıyordum ama  
mesleği çok sevdiğim için hiç bırakmadım. 
Okul dışı zamanlarda evde annemin ve ar-
kadaşlarımın saçlarını yapardım.  Ondokuz 
yaşıma bastığımda 1995 yılında kendi sa-
lonumu açtım, o yıllarda, bir kadın olarak 
Marmaris’te bu sektörde kabul görmek 
hiç de kolay olmamıştı. Sektörde kendimi 
kanıtlayabilmek ve yer edinebilmek için 
bir farklılık yaratmam gerekiyordu. 2000’li 
yılların başlarında ‘Wella’ firmasının öncü-
lüğünde imaj, müşteri ilişkileri, iletişim ve 

etkin personel eğitimleri alarak işletmemi 
bir adım daha öne taşımayı başardım..  
2004-2009 yılları arasında, dünyanın en 
büyük kuaförlük akademisi olan TONİ&-
GUY’ da yeni saç modelleri, kesim teknikle-
ri ve renklendirmeler üzerine aldığım
eğitimler  sayesinde müşterilerime daha 
da kaliteli hizmet vermeye başladım. 2007 

yılında aldığım yeni bir eğitimle kalıcı 
makyaj da yapmaya başladım. Marmaris’te 
bunu yapan ilk kuaförler arasındaydım. Ol-
dukça ilgi gören kalıcı makyaj uygulaması 
da yıllardır severek yaptığım işlerim arasın-
da. 2012 yılından itibaren de ipek kirpik, 
jel tırnak, shellac (kalıcı oje) ve benzeri 
yenilikler getirerek işletmemin hizmet ka-
litesini ve büyüme hızını arttırdım. 2018’de 
ise sektörde ‘’Neşe İnce Güzellik Merkezi’’ 
olarak devam etmeye karar verdim.

S.A. : Neşe Ince’ye göre 2019 yılının öne 
çıkan trendleri nelerdir? 
Sıcak tenlilerde;
Bu yıl doğal saç renginin korunduğu bir 
işlem olan balyaj modası var. Daha çok saç 
boylarına ve saç uçlarına uygulanan balyaj 
tekniği, kahve, karamel ve sarı saçlarla 
muhteşem uyum sağlıyor. ‘Akdeniz balyajı’ 
denen bu uygulama  koyu renk saç tercih 
eden hanımların görünümüne daha yu-
muşak bir etki yapıyor.

Soğuk Tenli Kadınlarda;
Akıllı mor, tatlı pembe bu sezonun renkle-
ri. Pembe ya da mora yakın tonlar bu yaz 
saçlara dağınık şekilde yayılarak onların 
görünümüne farklı bir renk katacak. Sıra 
dışı ve özgür ruhlu hanımların tercihi olan 
bu renkler oldukça havalı duruyor.

NEŞE İNCENEŞE İNCE
MARMARIS’IN MARKALAŞAN ISMI 

Neşe İnce 24 saat güzel 
görünmenin sırrını 
bulmuş, Kalıcı Makyaj  

Röportaj
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Sarıya dönük saçlar biraz bakır ile renk-
lendiriliyor. Sıcak tarçın, çilli, renkli gözlü 
ya da açık tenli hanımların taşıyabileceği 
cesur renkler arasında.

Gece Siyahı; 
Vazgeçilmez siyah bu sezon da trend 
olmaya devam ediyor. Işıltılı tonlamalarla 
sıcak ya da soğuk tenli kadınlar bu rengi 
de tercih edebilir.

Mikro pigmentasyon, yani kalıcı 
makyaj uygulamasıyla 7/24 mak-
yajlı ve bakımlı görünmek artık 
mümkün!..

Mikro pigmentasyon, yani kalıcı makyaj 
uygulamasıyla 7/24 makyajlı ve bakımlı 
görünmek artık mümkün!..
Mikro pigmentasyon uygulaması, aslında 
doğal ve mineral boyaların, tek kullanımlık 
steril iğnelerle deri yüzeyinin 0.5 ila 0.7 
mm altına aşılanması işlemi. Daha çok 
kozmetik ya da dövme olarak kabul edile-
bilecek bu işlemle kaştaki, göz çizgisindeki 
ve dudaktaki bazı ufak kusurlar kapatılıyor, 
şekil bozuklukları giderilebiliyor. Böylelik-
le kalıcı makyaj sayesinde haftanın yedi 
günü, günün 24 saati bakımlı ve genç bir 
görünüm kazanmak mümkün olabiliyor.

S.A. : Kalıcı makyaj uygulamasında 
nelere dikkat etmeli? 
Neşe Ince; Her sektörde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de iyi ve kötü uzmanlar 
bulunuyor. Bu nedenle uzman seçimine 
dikkat edilmesi gerekiyor.

S.A: Kalıcı makyajın püf noktaları neler-
dir? 
Neşe Ince; Yapılacak işlemlerin mutlaka 
uygun sağlık koşullarında yapılması şarttır.
Randevuya geldiğinizde uygulama yapıla-
cak alanın hijyenik olmasına, ekipmanların 
steril, iğnelerin tek kullanımlık olmasına 
önem verin. Ayrıca daha önce yapılmış 
örnekleri de görmeniz gerektiğini düşünü-
yorum. Uygulamayı yapacak olan kişinin 
bilgili, tecrübeli ve zevk sahibi olması 
gerekir. Makyaj uygulaması yapılacak 

kişinin yüz hatları, mimikleri, karakteristik 
detayları da göz ardı edilmemeli, tabi en 
önemlisi kalıcı makyajı yaptıracak kişinin 
tercihleri, zevk, giyim tarzı dahi bu makya-
jın uygulanmasında etkili rol oynuyor.

S.A.: Kalıcı makyaj yapılırken müşteri-
lerinin talebine mi uyuyorsunuz, yoksa 
siz mi yönlendiriyorsunuz?
Uzman sizin istediğinizi ve yüzünüze 
yakışan modellemeyi yapmalı, sonrasında  
onay almalı ve böylece işlemi başlamalı.

S.A. : Hemcinslerinizi  güzelleştiriyor-
sunuz, aynı zamanda siz de güzelliğine 
önem veriyorsunuz peki  tüm bunları 
yaparken markalaşma sürecini nasıl yö-
netiyorsunuz, bir iş kadını olarak Neşe 
Ince’nin başarısının sırrı nedir?

EKIP RUHUNA ÖNEM VERIYORUM 
Gitgide büyüyen ve gelişen işletmemizde 
başarıya giden yolda ekibimizin büyük 
katkısı var, sonuca daha hızlı ulaşmamız 
açısından profesyonel ekip çok önemli, 
bizim işimizde hem farklı hem de seç-
kin zevklere sahip profesyonel bir ekip 
gerekiyor bunu da şu an sağladık. Salo-
numuzda farklı yetenekleri  olan, işinde 
ehil uzmanlar var. Ayrıca eğitimlere de çok 
önem veriyorum. Gerek mesleki, gerek 
yönetim becerisi eğitimlerine katılıyorum. 
Ayrıca çevremde olan tüm seminer, panel, 
kadın girişimciliği eğitimleri, kişisel gelişim 
programları, kültür sanat etkinlikleri gibi 
kendime katkı sağlayan tüm etkinlikle-
re katılıyorum. Modayı yakından takip 
ediyorum. Seyahatler de işimin bir parçası. 
Ruhumu besleyen her şeye açığım. Ayrıca 
gelişmemde rol oynayan, katkı sağlayan 
ailem, eşim ve dostlarım var. Her gün, yeni 
bir şeyler öğrenmek için güne başlıyor, 
günü bitirirken de o gün ne öğrendiğimi 
sorguluyorum. Güzel olmak, güzel kalmak 
ve  güzelleştirmek ana felsefem.

GÜZELLIK NEDEN ÖNEMLI? 
Kadınlar açısından güzellik; kendini iyi 
hissetmektir. Bununla birlikte güzel olma-
nın başka anlamları da var. Güzel olma 
çabasının içimizdeki yaratıcılıkla ilişkisi var. 
Bu noktada mesleğimin katkı yapmasın-
dan son derece mutluyum. Düşünsenize 
güzelliğine güzellik katmış bir kadın gün-
lük hayatında ne kadar çok kişiyi etkiliyor. 
Yaratıcılık sonsuz olduğuna göre güzellik 
anlayışımız da sonsuz çeşitlilikte ilerliyor. 
Hizmet verdiklerimizle girdiğimiz yolcu-
luğu bu açıdan görüyorum ve hep birlikte 
yol alıyoruz. Dünyada biz kadınların rolüne 
baktığımızda estetik değerleri yaşama 
katmanın ön planda olduğunu kesin bir 
dille söyleyebiliriz. Yaşamı renklendiren, 
çeşitlendiren, hep yeni anlamlar üreten ve 
güzelliğin görünüm kazanması için emek 
veren sektörümüz önemli roller üstleniyor. 
Bildiğiniz gibi yaşamla ilişkimizde pozitif 
olmak, pozitif bakış açısını korumak ve 
buna ait motivasyonu sürdürmek çok 
önemli. Dikkat ederseniz motivasyonumu-
zu iki yolla gerçekleştirebiliriz. İlki içimiz-
deki kaynaklardan hareketle dış dünyadaki 
yansımalarımız. İkincisi ise tam da benim 
çalışma alanımda yer alan dışımızda yarat-
tığımız güzelliğin iç dünyamızda yarattığı 
pozitif duygular ve mutluluğumuz. En 
temel şekliyle yüzde, saçlarda yaratılan 
güzelliğin iç dünyamızdaki pozitif yansı-
maları. Bakımlı bir kadın, bildiğiniz gibi 
kendisini daha uyumlu ve özgüvenli hisse-
der. Kişisel gözlemlerime göre özgüvenli 
olmanın ve kendini iyi hissetmenin hem 
genel sağlığımızla hem de hücre yapımızla 
ilişkisi önemli. Cildimizde ve saçlarımızda 
bunu rahatlıkla görebiliriz. Tüm okurlarını-
za da bu yolculukta başarılar diliyorum. En 
içten sevgilerimi sunarım.

Tel: 0 252 412 29 16 - 0 533 315 51 41

‘Bu meslekte gelişmeye 
ve yeniliğe açıksan,
profesyonelleşebiliyorsan 

bir marka haline 
gelebiliyorsun ama bu 
o kadar da kolay değil’ 
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S.A.:  Sayın Op. Dr Ersoy Tufan siz Mar-
maris’in sayılı doktorlarından birisiniz. 
Sizi hem biraz daha yakından tanıyalım 
hem de başarı öykünüzü tüm okurlarla 
paylaşalım istiyorum. Doktor olma öy-
künüzden, kendinizden ve sizi başarıya 
götüren yoldan biraz bahseder misiniz?
E.T. : Öncelikle röportajınız için çok teşek-
kür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Güzel sözleriniz için de teşekkür ederim. 
Ben 1980 senesinde Susurluk’ da doğdum. 
İlk ve orta öğrenimimi burada tamamla-
dıktan 1994 yılında İzmir Maltepe Askeri 
Lisesi’ni kazandım ve 1998 yılında mezu-
niyetim sonrası Ankara Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi’ni kazanarak 2004 yılında mezun 
oldum. 2005 yılında ilk tercihim olan KBB 
branşını TUS sınavı ile kazandım. 2007 yı-
lına kadar mecburi pratisyen hekimlik gö-
revimi askeri gemide tamamladım. 2007 
yılında İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim 
Hastanesi’nde KBB ihtisasına başladım ve 
2012 yılında  KBB uzmanı oldum. 2012 
-2016 yılları arasında  Aksaz Askeri Hasta-
nesinde  ve kısa bir süre Marmaris Devlet 
Hastanesi’nde çalıştım. 2016 yılı başından 
itibaren Marmaris Özel Yücelen Hastane-
si’nde çalışmaktayım. Hekimlik mesleği 
çok çalışmayı, özeni ve disiplini gerektiren 
bir meslek olduğu için seviyorum ve her 
zaman daha iyi olmayı hedefleyip kendimi 
geliştirmeyi hedef alıyorum. Özellikle en 
çok ameliyat yaptığım konulara eğiliyorum 
ve cerrahi bir branş olmanın hazzını bol 
bol ameliyat yaparak yaşıyorum. İnsanların 
hayatlarına, sağlıklarına, güzelliklerine 
dokunmak, onları mutlu etmek beni mutlu 
ediyor.

S.A.:  Bizlere yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz? Hangi sorunları yaşa-

yan hastalar size gelebilir?
E.T. : KBB alanıyla ilgili her hastalığa tanı 
koymaya çalışarak, tedavisini ilaç veya 
cerrahi olarak yapıyorum. Beni veya 
hastanemi aşan bir durum tespit edersem 
de hastalarıma ileri merkezlere doğru yön-
lendirerek yardımcı oluyorum. En çok KBB 
bölgesi enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz ve 
ilaç tedavileri veriyoruz. Ameliyat olarak 
da en çok çocuk ameliyatları ( bademcik, 
geniz eti alınması…), deviasyon düzeltme 
(Septoplasti ) ve çoğu zamanda burun 
estetiği (Rinoplasti ) ile birlikte nefes alma 
sorunlarını beraber çözdüğümüz septori-

noplasti ameliyatları yapıyorum. Kamera 
yardımlı sinüs operasyonları ve kepçe 
kulak ameliyatları da yapıyorum. 
 
S.A.:  Hastalarınızla estetik bir operas-
yona karar verme aşamasında neler 
yapıyorsunuz?
E.T. : Öncelikle hastamın fonksiyonel;  yani 
nefes alma problemi olup olmadığını 
sorguluyorum ve burun içi muayenesini 

yapıyorum. Hastama anatomik problemle-
rini anlattıktan ve kamera ile gösterdikten 
sonra rahatsızlık duyduğu görsel şikayet-
lerini dinliyorum. Aynayı hastama vererek 
gördüğü, düşündüğü ve onu rahatsız 
eden sıkıntılarını anlattırıyorum. Ne kadar 
zamandır bunlardan rahatsız olduğunu 
ve değişimi ne zamandır istediğini de 
sorguluyorum. Özellikle ergen hastalarım-
da, problemleri de azsa kararı daha uzun 
süreye yaymaya çalışıyorum. Hastama 
tespitlerimi ve gördüğüm sıkıntıları anlatı-
yorum. Beklentilerinin karşılana bilirliğini 
özellikle anlatmaya çalışarak olabilecekleri 
ve yapılabilecekleri anlamasına çalışıyo-
rum. Özellikle yan profil değişiminin nasıl 
olabileceğini program ile yaparak kendisi-
ne gösteriyorum. Yaklaşık nasıl bir sonuç 
olabileceğini anlatmaya ve onu tatmin 
edip edemeyeceğini anlamaya çalışıyo-
rum. 

S.A.:  Burun tıkanıklığı, horlama soru-
nu yaşayan ve nefes almakta zorlanan 
hastalarınıza nasıl bir tedavi uygulu-
yorsunuz? Ameliyat olmaktan korkan 
hastalar için neler söylemek istersiniz? 
E.T. : Burun tıkanıklığının öncelikle sebebi 
ortaya konulmalıdır; fonksiyonel bir sıkıntı 
mı yoksa anatomik bir sıkıntı mı buna 
sebep olmaktadır. Örneğin burun enfek-
siyonları ve alerji en sık burun tıkanıklığı 
sebeplerindendir. Bu hastalıkları öneri-
lerimizle, önlemlerle veya ilaç tedavileri 
vererek tedavi ediyoruz. Anatomik sıkın-
tılar mevcutsa genellikle ameliyat etmeyi 
tercih ediyoruz. En sık karşılaştığımız 
burnumuzu ikiye ayıran septum dediğimiz 
kısmın eğrilikleri yani deviasyonlar. Burun 
eti büyümesi olarak bilinen alt ve orta 
konka problemlerine, sinüs problemlerine 

Burun estetiği Türkiye'de son yıllarda oldukça popü-
ler hale geldi. Hatta yurtdışından gelen hasta sayısı 
da hızla artıyor. Marmaris’te bu ihtiyacımıza profes-
yonel çözümler bulabilmek için çok uzaklara gitme-
ye gerek yok. Başarılı operasyonları ile adından söz 
ettiren ünü Marmaris dışına taşan KBB hastalıkları 
Otorhinolaryngologist Operatör Dr. Ersoy Tufan 
burun estetiği hakkında merak edilenleri anlattı.

ERSOY TUFAN
opr. dr.
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ve poliplere de cerrahi müdahaleler yap-
maktayım. Ameliyatlarımız her geçen gün 
gelişen teknikler ve teknolojiler sayesinde 
çok daha konforlu ve ağrısız hale gelmiştir. 
Eskiden kullanılan; ağrısı halen halk arasın-
da hatırlanan gaz tamponlar unutulmuş-
tur. Hiç tampon kullanmadan bile birçok 
ameliyatı yapar hale geldik. Kullanmamız 
gereken durumlarda ise silikon yaprak 
tamponlar kullanarak ameliyattan hemen 
sonra bile nefes alınabilir konforlu hale 
getirdik. Ağrı yok denecek kadar az veya 
ağrı kesicilerle geçer durumdadır. Yani 
hastalarımız ağrı çekmemektedir. Kısa bir 
süre sonra bile sosyal ve iş hayatlarına hızlı 
bir şekilde dönebilmektedirler.  

S.A.:  Çalışma hayatınızdan memnun 
musunuz? 
E.T. : Çalışma hayatımdan yoğun olmasına 
rağmen memnunum. Aldığım mesleki 
haz beni tatmin ediyor. İnsanlara yardımcı 
olmak, sağlıklarını iyileştirmek, yüzüne 
bir gülümseme getirmek güzel bi duygu. 
Çocuğunu veya yakınını iyileştirdiğiniz 
insanın bile gözlerinde o duyguyu, min-
neti, saygıyı, bu duyguya ne derseniz işte ; 
hissetmek çok güzel. 

S.A.:  Elbette tüm mesleklerin kendine 
ait zorlukları ve riskleri var... Özellikle 
sizin mesleğinizde bu daha da fazla... 
bize bahseder misiniz?
E.T. : Yaptığımız şey insanların en hassas 
olduğu konu olan sağlıkları ve vücutla-
rıyla ilgili. Ne kadar özenli olsak da riskler 
her zaman mevcut. Biz bu riskleri en aza 
indirerek, öncelikle onlara zarar vermeden 
ve en faydalı olacak şekilde planlıyoruz. 
Onların yararına olan yaklaşımı ve müda-
haleyi tercih ediyoruz. Bunları yaparken de 
en güncel teknolojiyi ve tetkikleri planla-
yarak ve yaparak; bilgilendirerek, karşılıklı 
iletişim içinde yapıyoruz. 

S.A.:  Mesleğinizin avantaj ve dezavan-
tajları nelerdir?
E.T. : Avantajlarından ve verdiği güzel 
duygulardan yeterince bahsettim sanırım.  
Dezavantajları da var tabi. Her hastamızı 
ve hastalığı iyileştirmek istesek de bu 
maalesef her zaman mümkün değil. Aynı 
hastalık bile farklı kişilerde farklı oranlarda 
iyileşiyor. Herkesi memnun edememek 
kötü bir duygu. Özellikle ben estetik 
operasyonlar çok yaptığım için ve sonuç 
kişiye özel ve kişinin kendisinin beğenme-
siyle ilgili olduğundan bazen tam tatmin 
edici olamayabiliyor. Yani ben sonucu çok 
beğensem de kişi tam tatmin yaşayama-
yabiliyor. O yüzden ameliyat öncesi her 
zaman yapılabilecekleri ve beklentilerin 
karşılana bilirlik oranını uzun uzun anlat-
maya çalışıyorum.

S.A.:  Mesleğinize dair dikkat ettiğiniz 
unsurlar neler?

E.T. : Mesleğimde her zaman etik, disiplinli 
ve sabırlı olmaya çalışıyorum. Her hastama 
en üst düzeyde titizlik göstererek onun 
derdini dinleyerek, derdine çare olmaya 
çalışıyorum. Her ameliyatıma müthiş bir 
enerjiyle ve şampiyonluk maçı havasıyla 
giriyorum. Hep daha iyiyi hedefliyorum. 
Kendimi geliştirmek ve güncellemek  için 
her yıl birçok kursa ve eğitimlere katılıyo-
rum. 

S.A.:  Yaptığınız estetik ameliyatlarının 
başarılı olabilmesi için sizce olmazsa 
olmaz koşul nedir?
E.T. : Hastanın problemlerini doğru tespit 
etmek. Önem verdiği sıkıntılarını iyi anla-
mak. Benim tespit ettiğim sıkıntıları ona 
anlatmak. Yapılacakları ve olabilecekleri 
anlamasını sağlamak. Sürece güzel hazır-
lamak.  En titiz özenli ameliyatı yapmak. 
Ameliyat sonrası bakımlarını yapmak 
şeklinde özetlenebilir.

S.A.:  Hep ameliyat ettiniz peki siz hiç 
ameliyat oldunuz mu? Neler hissettiniz 
doktorunuzla iletişiminiz nasıldı?
E.T. : Evet yaklaşık 3000’in üzerinde ameli-
yatta bulundum. Kendim 2 defa ameliyat 
oldum. Birini hatırlamıyorum. Bebekken 
fıtık operasyonu olmuşum. Yaklaşık 5 yıl 
önce de acil olarak bel fıtığı ameliyatı 
oldum. Muğla Yücelen Hastanesi’nde be-
nim yaşlarımda hekim arkadaşımla ilk kez 
karşılaşmıştım. Yaklaşık 10 dakika sonra 
bana anlattıkları ve gözlerindeki sami-
miyeti gördükten sonra ameliyat olmaya 
karar verdim ve oldum. Şu an sayesinde 
sağlıklıyım. 

S.A.:  Sizce mesleğinize dair iyi bir dok-
tor cerrah ve estetik uzmanı olabilme-
nin olmazsa olmaz kuralları nelerdir?
E.T. : Dinlemek. Sorunları ve beklentileri 
doğru tespit etmek, hastayı buna hazırla-
mak, güveni verebilmek, en titiz, özenli, 
sabırlı şekilde ameliyatı yapmak, ameliyat 
sonrası kontrolleri yapmak, oluşan sorun-
ları çözmek için elinden geleni yapmak 
diyebilirim. 

S.A.:  Siz mesleğinizde olumlu sonuçlar 
vermiş bir doktor olarak sizin branşınızı 

meslek edinmek isteyen gençlere neler 
önerirsiniz?
E.T. : Artık çevre ilçe ve illerden, büyük şe-
hirlerden ve başka ülkelerden hastalarımız 
ameliyat olmaya  geliyor. Güvenleri için 
çok teşekkür ederim. Bu mesleğe gönül 
verecek, başarılı ve Ata’mızın gösterdiği 
ilim yolunda ilerleyecek ileride kendimizi 
de teslim edeceğimiz gençlere ihtiyacımız 
var. Kendilerine her zaman danışmanlık ve 
bilgi edinme konusunda hazırım, görüş-
melere ve yardımcı olmaya beklerim.

S.A.:  Hobileriniz veya sizi tanımlayacak 
özellikleriniz neler?
E.T. : Dünyanın en güzel şehirlerinden 
olan Marmaris’imizde sahil yolunda ve 
dağlarında yürüyüş yapmayı ve bisiklet 
binmeyi çok  seviyorum. Arkadaş çevresi 
edinmek ve onlarla zaman kaybetmeden 
trafiksiz buluşabilmek ve zaman geçirmek 
çok güzel. Sosyal ilişkilere önem vermeye 
çalışıyorum.

S.A.:  Size ulaşmak ve sizi takip etmek 
isteyenler size nereden ulaşabilir?
E.T. :  Randevu alacak hastalarım için ran-
devu numaram: 02524191010. Çeşitli bilgi 
paylaşımlarımı da Facebook’ta: ‘’rinoplasti 
marmaris‘’ grubunda İnstagramda ise; 
‘’opdrersoytufan ‘’ adresinde bulabilirler. 

Başarılı bir burun estetiği 
ameliyatının 5 olmazsa olmazı
• Yüz oranlarına uygun olmalıdır.
• Cinsiyete uygun olmalıdır
• Nefes yollarının açık olması gerekir.
• Yıllar sonra bile çökme, düşme, 
dönme, çimdiklenmiş veya mandalla 
sıkılmış görünüm olmamalıdır.
• Hastanın tarzına ve isteğine yakın ve 
uyumlu olmalıdır.
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Son yıllarda mutfakla ilgili tanımlar, 
terimler, kavramlar ve trendler hız-
la değişti. Artık tombul, babacan 
görünüşlü ''aşçılar''ın yerini ''şefler'' 

aldı. Şık, havalı, üstelik de eğitimliler. Her 
türlü ayrıntıyı düşünüyorlar,  detaycı-
lar, hassas ayarlara ve bilgilere sahipler.  
Yaptıkları iş biraz teknik ve mekanik. Ama 
tuzu, baharatı koyarken bir o kadar da eli, 
gözü ayarlı. Sevgi ve emek katkılı. Hal ve 
tavır; sanatçı edalı. Malzemeleri ''buluştu-
ruyorlar'' , yemekleri ''tabaklıyorlar''.  Sunu-
ma göz nuru döküp ince ayar yapıyorlar. 
Önce gözümüzü sonra midemizi doyu-
ruyorlar. Sözün özü tam bir şenlik. Artık 
yemeğe değil şeflere gider olduk. 

Yemek yarışmalarının, programlarının bu 
denli çok izlenmesi, yemek hobi atölye-
lerinin bu denli ilgi görmesi de yemeğe 
olan düşkünlümüzden değil, bu işin aynı 
zamanda bir sanat ve yaratıcılık olduğunu 
anlamamızdandır.

Yaratıcılık, tutku, merak, azim, hırs ve hız! 
Reaksiyonlar, etkileşimler, buluşlar ! Bıçak 
tutmaktan  nasır tutan parmaklar, yan-
malar, kesilmeler, haşlanmalar ve bazen 
de kötü sürprizler! Bizler önümüze geleni 
yerken kimbilir mutfakta ne biçim yeni 
maceralara adım atıyor o şefler.  Ancak, o 
yeni maceranın sonucunun menüde yer 
alması için azcık beklemeniz gerekiyor. 
Kızgın tavanın başında  elde maşa, akılda 
pirinç stoğu, telefonda tedarikçiyle konu-
şabilen, o arada müşteriye şefin tavsiyesi 
için çağrılabilen bir orkestra şefi ve mutfak 
şart ve ekipmanlarına karşı hep bir savaş 
veren  komutandır bizim şef.

Hem yeni lezzetler çıkaran hem de aynı ye-

meği bin defa ayni lezzette, ayni kalitede, 
ayni standartta sunabilen şefin tek ödülü 
ise mutfağa tamamen boş dönen tabak-
lardır.

Gelelim sayfamızın konuğu olan Tufan 
Şef'e;
Gastronominin yakın takipçisi olarak bili-
nen Tufan şef, hizmet verdiği restorantların 
mutfağını kurmuş ve  kurulum aşamasın-
daki farklı mekanlara danışmanlık hizmeti 
vermiştir. Bir çok otel ve restoranda görev 
almıştır. Yeni deneyimler ve reçeteler 
kazandıran şef olarak bilinir. Deneyim ve 
mütavazılığı sayesinde başarılı sonuçlar 
almıştır.

Tutkulu ,Yenilikçi ,Proaktif ,Araştırmacı ve 
yaratıcı ,sosyal, sabırlı, mütavazı, bakımlı 
ve şık olmak, makro düşünebilmek ve 
duyuları canlandırabilmek Tufan Şef için 
şefliğin altın kuralları. Bu özelliklerin yanı 
sıra, dış dünyasında enerjik, iç dünyasında 
ise dingin olmayı başarabilmek, işin sırrı.

Vizyon ve misyonu ise;
Entelektüel zekayı öne çıkarmak, sadece 
yemek pişiricisi olmak değil,yeni fikirler 
yaratan, ilham alınan olarak bilinmek, Türk 
mutfağında farklı pişirme teknikleri ile mo-
derinize edilmiş yeni reçetelerle gelenek-
ten geleceğe imza yemeklerin hazırlayıcısı 
olmak, mutfağında bir çok ürünü dışardan 
tedarik etme yerine kendi hazırlamayı 
tercih etmek, çevreye ve topluma duyarlı, 
deneyim yaratabilen, ilkleri başaran bir 
öncü olmak.

''Şef''in kelime anlamı tam olarak da bu 
değil mi; Önder ve Lider! 

Şimdi de, Tufan Şef'i kendi cümleleri ile 
kendisinden duyalım;

'Mesleğimin önemi ve özel oluşu benim 
gözümden şöyle;
Bir kişiye yemek hazırlamaktan daha güzel 
ne olabilir ki, diyelim, öğle yemeği vakti 
ve farzedin bir çalışan özel sosları ile yeşil 
bir salata yemeği hayal ediyor. Geldiği 
mekanda bu beklentisini tam anlamı ile 
karşılarsanız gününe mükemmel devam 
eder motivasyon sebebi olur . Bizlerin 
insanların sadece midelerine değil onların 
ruhlarına ve beklentilerine de hitap etme-
miz gerekir. Bana göre mutfakta şef olmak, 
yemek pişirmekten çok insanların ruhların-
dan ve sağlıklarından sorumlu olmaktır.''

İnsanlar dünya var olduğundan 
beri yemek yiyor ve dünya durdukça 
da yemek zorunda. Gelecekte 
''yemek'' üzerine neler olacak, neler 
konuşulacak  bilinmez ama,  dünya 
küçüldükçe, insanlar daha çok 
seyahat etmeye başladıkça, kültürlere 
merak saldıkça, dışarıda yemek 
yeme alışkanlığı arttıkça, bilişim ve 
etkileşim yükseldikçe 21. yüzyılın 
yemek yüzyılı olacağını söyleyebiliriz.

ŞEFLIK ÜZERINE
TUFAN ŞEF ILE

Tufan Keser - Pukka Masterchef

Röportaj
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Banu Hanım bize yaptığınız masajlar-
dan bahsedebilir misiniz? 
Arapça'da 'hafif bastırma'(mash) yada 
Yunanca'da 'massein'(yoğurma) sözcük-
lerinden türetildiği düşünülen masaj; Elle 
birebir uygulanan, psikolojik ve fizyolojik 
etkiler yaratan kendine özgü el teknik 
ve becerilerinin sistemleştiği, kökeninin 
3000yıl öncesine kadar uzandığı bilinen 
en eski şifa sanatıdır. Masajı deri, derialtı 
dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, 
dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve 
sinirsel (refleks) yolla tedavi amaçlı uyarıl-
ması; çeşitli darbeler, basılar ve ovmalarla 
bölgesel kan dolaşımını artırma, blokajları 
açmak, dokuya daha fazla kan gelmesini 
sağlama olarak da tanımlamak da müm-
kündür.

Vücudunuzun ihtiyacına göre seçeceğiniz 
masaj türleriyle kendinizi hiç olmadığınız 
kadar rahat hissedeceksiniz.
Masaj ile birlikte cilt üzerindeki ölü hücre-
ler uzaklaştırılırken cilt yüzeyi pırıl pırıl ve 
yumuşak bir görünüm kazanıyor. Masaj 
yaptırırken dikkat etmeniz gereken konu-
lardan birisi de masajı ne için yaptırmak 
istediğiniz. Çok çeşitli olan masaj teknikle-
rinin pek çok farklı faydası bulunuyor

Hangi masaj türlerini tercih etmeliyiz? 
Kaç tane masaj türü var 
Masaj deyip geçmeyin! Doğru yapılan bir 
masaj sizi ciddi rahatsızlıklardan kurtar-
maktayken yanlış yapılan bir masaj sonu-
cunda vücudunuzda ömür boyu çekece-
ğiniz bir rahatsızlık oluşabilir. Masaj herkes 
tarafından yapıldığı iddia edilse de sadece 
uzmanlar tarafından uygulanması gereken 
önemli bir tedavi yöntemidir.
Dokunma ile şifa, mutluluk, rahatlama 
veren masaj amaç ve yapılış tekniği bakı-
mından farklı kültürlerde, farklı zamanlar-
da ve insanların farklı ihtiyaçlarına cevap 
verme amacıyla sürekli değişim göstererek 
günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde 
farklı adlar altında kimi birbirine benzer, 
kimi de teknik ve uygulama olarak tama-
men birbirinden farklı sağlık, spor, güzellik 
gibi alanları kapsayan pek çok masaj çeşidi 
vardır. Derin doku (medikal masaj) masajı, 
spor masajı, klasik masaj, aroma terapi 
masajı, refleksoloji (ayak masajı), shiatsu, 
thai masajı, champisaj(baş masajı), lenfatik 
drenaj masajı, hamile masajı… gibi pek 

çok uygulama tekniği-sistemi ve etkileri 
farklı masaj türünü sıralamak mümkündür.

Masaj vücut stresini azaltan ve kasları 
rahatlatan bir ritüel. Masajı işinin ehli 
kişiler yapınca vücut üzerinde çok daha 
etkili oluyor. Kasların dinlenmesini ve 
gevşemesini sağlayan masaj ayrıca bedeni 
canlandıran bir çeşit meditasyon olarak 
da görülebilir.

Günümüzde bilmeyen ve ihtiyaç duy-
mayan yoktur ama detayları ile masajın 
faydalarından bahsedebilir miyiz? 
Masajın başta kas-iskelet sistemi, sinir 
sistemi, dolaşım sistemi olmak üzere çeşitli 
sitemler ve yapılar üzerinde bazı fizyolo-
jik mekanik ve psikolojik etkileri vardır. 
Bu etkileri-faydaları sıralayacak olursak; 
bel boyun sırt ağrılarına iyi gelir, Kasları 
gevşeterek ağrıların azalmasına, gideril-
mesine yardımcı olur. Migren rahatsızlı-
ğını hafifletir-tedavi eder. Fibromiyaljide 
etkilidir. Eklem rahatsızlıklarında etkilidir(-
diz-dirsek-bilek-omuz). Stresi azaltarak 

stres kaynaklı rahatsızlılarla başa çıkmada 
çok yardımcı olur. Uykuyu düzene sokar 
ve uyku kalitesini artırır. Depresyon ve 
panikatağı dindirir. Ödem ve toksin atımını 
kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendi-
rerek ümmin sistem kaynaklı hastalıklarla 
baş edebilmeye yardımcı olur. Kan basın-
cını düzenlemesinden ötürü tansiyonu 
dengeler . Kalp krizi riskini azaltır. Artrit 
tedavisine yardımcı olur. Krampların azal-
masına ve spazmların(kas tuttulmalarının) 
çözülmesine yardımcı olur. Bel ve boyun 
fıtıklarında tedavi edici ve önleyicidir. 
İnme sonrası rehabilitasyonda çok etkilidir. 
Yağ yakımını hızlandırır. Sinir sıkışmaların-
da rahatlama sağlar. Sindirim ve boşaltım 
sistemindeki sıkıntılarda etlidir.  Gebelik 
sürecindeki ağrılarda, dolaşım sıkıntısında, 
annenin enerjisi ve bebeğin gelişiminde 
çok etkilidir. Kanserle mücadelede yardım-
cıdır(klinik refleksoloji desteği ile) Bebek-
lerde koliti hafifletir. Kronik yorgunluk ve 
ağrılarda dindirici etkisi vardır. Spor akti-
viteleri sonrası oluşan kas hasarlarını-ağ-
rılarını azaltır. Gelişme çağında büyüme 
üzerinde etkilidir. Diz ağrısı ve rahatsızlık-
larında çok etkilidir. Kan dolaşımını hızlan-
dırarak dokuların oksijenlenmesini sağlar 
ve dolayısıyla iyileşme mekanizmasını 
harekete geçer. Etkilerinden de görüldü-
ğü gibi masaj, keyif veya lüks değil, tıbbi 
bir ihtiyaç ve düzenli aralıklarla yapılması 
gereken bir koruyucu tıbbi davidir. Ma-
sajın belki de gerekliliğini vurgulayan en 
mühim nokta, masajın pek çok olası ciddi 
sağlık sorununu ve bunların oluşmasını 
engelleyebilme özelliğidir. Ayrıca unutul-
mamalıdır ki masaj eğitimli profesyonel 
ellerden alındığında faydalıdır; aksi halde 
bilinçsiz ve kontrolsüz uygulamalar  daha 
kötüleşmeye hatta sakatlanmaların yaşan-
masına neden olabilir.

Hem kaslarınızın rahatlaması hem de 
pırıl pırıl bir cilt için röportajımızı okuyun

Medikal Masaj 
Terapisti Klinik 
Refleksolog Banu 

Adar ile masajın yüzyıllardır 
süren bu rahatlatıcı 
ritüelin tekniklerinden ve 
faydalarından bahsettik.

Banu Adar ile 
Masaj Ritüeli
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Güner Hanım Üsküdar Amerikan Kız 
Kolejinden mezun, yedi göbek İstanbullu 
bir hanımefendi, babası bir deniz subayı, 
eğitimini Üsküdar Amerikan Kız Kolejin-
de tamamlamış. İkisi de aynı beyefendiy-
le olmak üzere iki kez evlenmiş.

Yolunuz Içmeler ‘le  nasıl kesişti?
İçmeler’e yerleşmeden önce İngiliz Hava 
Yollarında çalışıyordum ve İngiltere’ de 
yaşıyordum ama tatillerimi Marmaris’ 
te geçiriyordum, Marmaris’ e gerçekten 
hayrandım, her tatilin sonunda Marma-
ris’ten ağlayarak ayrılırdım. Bodrum, Side 
gibi kıyı kasabalarını da çok iyi bilirim ama 
Marmaris benim için hep çok özel oldu.  
Galiba buraların yeşili, doğası beni çok 

etkiledi. Her zaman Bodrum’un mimarisini 
Marmaris’ in doğasına yerleştirmek lazım 
diye düşünürüm. 
Önceleri İçmeler’ i bilmiyorum, bir gün 
İçmeler Turunç tarafına doğru bir tekne 
turuna çıktık ve İçmeler’i ilk kez o turda 
gördüm.  Çok ilginç buldum, daha sonraki 
tatillerimi İçmeler ‘de geçirmeye başladım. 
O yıllarda bir İngiliz hostes arkadaşımla 
İçmeler’e tatil için geldik. Plajda güneş-
lenirken arkadaşıma İçmeler’den bir arsa 
alıp buralara yerleşmeyi planladığımı 
anlatıyordum ki yakınımızda beze satan iki 

çocuk “ Biz size arsa satalım” diye sohbeti-
mizin içine giriverdiler.  Nitekim çocuklar 
bana birkaç arsa gösterdiler ve ben evimin 
olduğu Yayla Çam’daki arsayı satın aldım. 
İlk kez o yaz Marmaris’ten İngiltere’ye dö-
nerken ağlamadım çünkü geri döneceğimi 
biliyordum artık. 

Ingiltere’den döndüğüm ilk yıllarda 
Martı Otel’in halkla ilişkiler bölümünde 
çalıştım.
O yıllarda halkla ilişkiler özel konukların 
odasına karpuz, kavun, çiçek filan koymak-

Güner’in Barı  90 lı yıllarda Marmaris 
İçmeler geceleri deyince akla gelen ilk me-
kanlardan biriydi, sadece yerel halkın veya 
yöreye gelen turistlerin değil dönemin 
ünlü sanatçılarının, saygın gazetecileri-
nin, müzisyenlerinin ve iş insanlarının da 
keyifli zamanlar geçirdikleri unutulmaz 
bir mekan oldu.  Bu efsane barın sahibesi 
Güner Berktan, 1986 yılında büyük bir ce-
saretle hayata geçirdiği barını 2003 yılına 
kadar tam 17 yıl başarıyla işletti. 
Güner Hanımla İçmelerdeki evinde gö-
rüştük, yıllar önce geçirdiği zorlu bir kalça 
operasyonu nedeniyle zamanının çoğunu 
evinde geçiriyor. Yanında kendisine gözü 
gibi bakan bir yardımcısı var. Bol bol 
bulmaca çözüyor, kitap okuyor, ziyaretine 
gelen dostlarıyla zaman geçiriyor. Kah-
velerimizi içerken canlı, hareketli, ilginç, 
komik anılarla dolu 87 yıllık bir yaşam 
öyküsü dinledim.  Sohbetimizden sonra  
fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaş-
tım,  Türkiye’nin dört bir yanında hatta 
yurt dışında yaşayan pek çok dostumdan 
Güner Hanımın barıyla ilgili harika anılar, 
kendisine İletmem için selamlar, sevgiler 
ve özlem dolu mesajlar yağdı.

GÜNER’İN BARI
Röportaj

Güner Berktan
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la sınırlıydı ve bana çok uygun bir iş pozis-
yonu değildi.   Dans etmeyi çok sevdiğim 
için disko barda çalışmak istedim, kabul 
ettiler ve disko barda çalışmaya başladım.  
Martı otel deneyimim o yazın sonuna 
kadar sürdü.  Çünkü çalışma koşulları bana 
uygun değildi ayrıca çalışmaya ihtiyacım 
da yoktu. 

O yıllarda bekar bir kadın olarak zorluk 
yaşadınız mı?
Ben buraya yerleşen beşinci yabancıydım. 
Özellikle aldığım arsaya evimin yapılması 
aşamasında kadın olmanın dezajantajlarını 
çok yaşadım. Evimin tamamlanması 3,5 yıl 
sürdü. O süreçte bekar olduğum için kira-
lık ev vermediler. Daha sonra beni tanıdılar 
mahallenin Güner ablası oldum ama bir 
hayli sıkıntı çektim. Amerikalı ve çok paralı 
olduğumu düşündükleri için inşaat işini 
uzattıkça uzattılar. Oysa Amerikalı değil 
Türk’tüm ve sadece işim gereği İngiltere’ 
de yaşıyordum.  Mesela tuğla duvarın 
metre karesini 5 tl ye örüyorlarsa bana 7.5 
tl ye örüyorlardı. Hatta o da yetmiyordu 
10 a çıkartıyorlardı. Yol verilmediği için 
malzeme taşımak çok zor oluyordu. Zaten 
bir süre sonra param da bitti ama öyle 
böyle derken 3,5 sene sonra çok cici bir 
evim oldu. 

Bar açma fikriniz nasıl oluştu?
Caz ustaları İsmet Sıral ve Ali Kayral çok iyi 
dostlarımdı sık sık bana gelirlerdi, özellikle 
SSK maaşlarımızı aldığımız zamanlarda 
çok eğlenir tencere tava bulduğumuz her 
aletle müzik yapardık hatta kasete bile 
kaydederdik. Bir gün İsmet bana “Tamam 
biz buraya geliyoruz gülüyoruz eğleniyo-
ruz  da neden burayı bar olarak işletmiyor-
sun?” diye sordu. Aslında ben de benzer 
bir şeyler düşünüyordum. Çünkü insanları, 
paylaşmayı, birlikte eğlenmeyi çok seviyo-
rum aksi halde kesinlikle mutlu olamıyo-
rum. Bana “Tek başına burada ne cesaret 
bar açıyorsun?” diye soran dostlarım oldu. 
Biliyor musunuz hiç böyle düşünmedim, 
hiçbir çekincem de olmadı.  
Öncelikle caz bar olarak açmayı düşündük 
ama o dönemlerde çok anlamlı olmaya-
cağını fark ettik ve fasıl olarak başladık. 
Ben müziğin her türünü çok sevdiğim 
için daha sonra haftanın üç günü fasıl bir 
günü türkü bir günü de pop olarak devam 
ettirdim. 

Önce komşularımla 
tanıştım…  
Barımın açılış prosedürlerini tamamladık-
tan sonra bütün komşularıma bir mektup 
yazdım. Mektubumda kendimi tanıttım, 
ben bir bar açıyorum herhangi bir şikaye-
tiniz olur ise lütfen beni önce bana şikayet 
edin dedim ve telefon numaramı yazdım. 
Bu arada komşularımın birbirlerini de 
yeteri kadar tanımadıklarını fark ettim.  Bir 
Pazar günü hem benimle hem de birbirle-

riyle tanışmaları için hepsini davet ettim, 
Güner’in barında içki içmek zorunluluğu 
yoktur diye de belirttim. İnanır mısınız 
modern, başı bağlı her kesimden komşu-
larım davetime geldiler birlikte çok keyifli 
bir gün geçirdik.O kadar hoşuma gitti ki 
anlatamam size. 

1 Mayıs 1986 da 
açılış yaptım…
Açılışımda çok ilginç bir olay yaşadım. 
Barımda bana yardım eden elemanımın 
tanıdığı bir karı koca ve anneleri açılışı-
ma geldiler. Anne “Ben bir yerde namaz 
kılabilir miyim?” diye sordu. Şaşkınlıkla 

“Hanımefendi ben size hemen bir seccade 
bulurum ve uygun bir yer de gösterebili-
rim ama biliyorsunuz burası bir bar “ de-
dim. “Bana ne kızım” dedi.  O kadın benim 
ilk konuğum oldu ve ben hep o kadının, o 
kadının anlayışının bana uğurlu geldiğine 
inanırım. 
Açılışım ve tanıtımım için hiç reklam yap-
madım çünkü işin doğrusu ben de önümü 
göremiyordum.  Buna rağmen bütün 
konuklarım burayı çok sevdiler.
Daha sonraki tarihlerde barım çok mut-
lu olaylara da sahne oldu. Yüzlerce çift 
evlenme tekliflerini barımda yaptılar, özel 
kutlamalar, düğün törenleri yaptık, tüm 
konuklarımız anı defterlerimize birkaç satır 
yazdılar. O defterleri hala saklıyorum.

Güner’in Barı’nı bu kadar özel yapan 
neydi?  
Öncelikle ben barımı kar amaçlı açmadım 
orası benim evimdi. Bunu rahatlıkla söyle-
yebilirim çünkü buradaki en büyük sorun-
lardan biri kiradır ve ben kira ödemiyor-
dum dolaysıyla fiyat politikalarımı bunu 
göz önünde bulundurarak belirlemiştim.
  Gelenlerime hiç müşteri demedim, müş-
teri gözüyle de bakmadım onlar benim 
evime gelen konuklarımdı. 
Bazı şeylere çok dikkat ettim. Mesela 
barıma sarhoş konuk almadım, sarhoş da 
göndermedim. Uygunsuz davranan konuk 
kabul etmedim. Taksi şoförlerini bu konu-
da tembihledim. Özellikle taksi şoförleri 
için iyi bir kazanç kapısı oldu barım, sürekli 
Marmaris ten müşteri getirdiler, götürdü-
ler. 
İşletmecinin bir kadının olması çok önem-
liydi. O yıllarda kadınlar yanlarında erkek 
olmadan barıma gelebiliyorlardı çünkü 
kadınların rahatsız olmamaları, rahatsız 
edilmemeleri konusunda son derece titiz 
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davranıyordum.
Ne yaptıysam içimden geldiği gibi yaptım 
hal böyle olunca da her şey doğal seyrinde 
gitti. Mekan evim olduğu için konuklarım 
sırası geldiğinde kendi bardaklarını kendi-
leri yıkarlardı. Barın arkasına geçer servis 
yaparlardı. 
İkramlarımda hiç kısıtlama yapmadım. 
Çoğu zaman konuklarım içkilerini fazla 
sert bulup seyreltmek isterlerdi. Hiçbir 
zaman ikramlarımın azlığından şikâyet 
edildiğini duymadım. 
17 sene 34 sezonda sadece 4 kez barmen 
değiştirdim. Çalışanlarımı elimden geldi-
ğince memnun etmeye çalıştım. 

Anfi  kullandırtmıyordum, müzik çalar-
ken insanlardan gürültü yapmamalarını 
istiyordum,  telefonları sessize aldırıyor-
dum çünkü bana göre  müzik yapmak, icra 
etmek ne kadar zor ve önemliyse o müziği 
saygıyla dinlemek de o derece  önemlidir. 
Konuklarım müzik esnasında fısıldayarak 
konuşurlardı.
Kendi mekânımda kendim de konuklarım-
la birlikte eğlendim. Kalça operasyonum-
dan sonra bile koltuk değneklerimle dans 
ediyordum. 

Barınız pek çok ünlünün uğrak yeri 
olmuş…
Evet gerçekten öyle oldu. Şu anda hepsini 
anımsayamıyorum ama ilk aklıma gelen 
isimler; Naim Süleymanoğlu, Aydın Tansel, 
Muazzez Abacı, Zerrin Özer, Atilla Atasoy, 
Yıldız Kenter, Levent Kırca, Oya Başar, Be-

şiktaş Futbol Takımı, Aşkın Nur Yengi, Kaya 
Çilingiroğlu, Serap Ezgü, Gülgün Feyman, 
Sunay Akın, Vitali Hakko, Ayşe Özgün , 
Alpay,  Bora Ayanoğlu, Erol Pekcan, İrfan 
Özbakır, Hayko, Salih Güney, Ercüment 
Batanay, Salim Dündar, Metin Ersoy
İrfan Özbakır  ve Bora Ayanoğlu barımda 
konser vermeyi kendileri teklif etmişlerdi,  
birlikte çok güzel programlar yaptık.

Bu kadar başarılı bir 
işletmeyi neden kapattınız?
Barımı 16 sene önce 2003 yılında kapat-
tım. Öncelikle para el değiştirdi. Parasının 
gücüne güvenerek talepleri olan müşte-
riler türedi. Özellikle kapanma saatimize 
itirazlar çok oluyordu oysa biz devletin 
belirlediği saatte kapatmak zorunday-
dık. Siz hiç kendi mekânını polise şikâyet 
eden mekân sahibi duydunuz mu? Ben 
kapanma saatimize itiraz eden konuklarım 
olunca  “Ben Güner, lütfen gelip barımı ka-
patır mısınız?” diye hemen polise telefon 
ediyordum. 
İkinci olarak ciddi bir kalça operasyonu ge-
çirdim ve evim iki katlı olduğu için evimde 
oturamadım, merdiven inip çıkamıyor-
dum. Tedavi sürecinde bir arkadaşımın dü-
zayak apartında yaşamaya başladım. Yine 
de haftanın birkaç gün barıma gitmeye 
gayret ediyordum.  
O sıralarda barıma 
gelen konuklarımın 
beni aradıklarını 
beni mekânımda 
görmek istediklerini 
fark ettim ama ma-
alesef ben her gün 
gidemiyordum.
Öte taraftan oğlum 
gibi sevdiğim bar-
menim Çetin Aksu 
kendi kanatlarıyla 
uçmaya karar verdi 
ve yollarımız ayrıldı. 
Çetin ayrılınca ben 
de daha fazla sür-

dürmek istemedim.

Çevrenizde sizin barınıza benzer bir 
mekân var mı?
Bana göre hala aynı düzeyde bir mekân 
açılamadı, keşke açılsa, keşke aynısını 
yapabilseler de ben de gitsem. 

Önerileriniz neler?
Özenti olmayacaksın, özgün olacaksın, 
elemanlarını kendin yetiştireceksin ve 
memnun edeceksin. Fiyat dengesinin 
tutturacaksın.  Fiyatların pahalı veya ucuz 
değil sadece verdiğin hizmetle uyumlu 
olmalı. Her şeyden önce işini sevmek çok 
önemli ve içinden gelerek gülümseye-
ceksin. Göstermelik değil içinden geldiği 
için güleceksin.  Ben yapı olarak gülmeyi 
seven insanım. Benim belki de en önemli 
avantajım mekânımın aslında benim evim 
olmasıydı. Güner’in Barına gelenler benim 
evime geliyorlardı. Kapıdan girerken ayak-
kabısını çıkarmaya kalkan konuklarım bile 
olmuştu. Yine de en önemli konu işinizi 
seviyor olmanız ve bu işi isteyerek yapıyor 
olmanızdır.

Teşekkürler Güner Hanım. Sağlıklı, mut-
lu upuzun yıllar dileriz. 

Röportaj

Güner Berktan, Seycan Akman, Gül Özdündar Şenay
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Yeni şarkınız "Hep Beraber Deliriyo-
ruz" da çok dikkatleri çektiniz. Şarkıda 
kimlerle çalıştınız? 
Bu şarkının bir kısmı 80'lerden kalma "Deli 
Deli" şarkısı. Şarkıyı başka bir şarkıyla 
birleştirip mash-up yapalım, yeni bir şar-
kıymış gibi sunalım düşüncesiyle yaptık. 
Müziğini rahmetli Yılmaz Tatlıses ‘e sözleri 
de Gönül Özçarkçı’ya ait. Onlardan izinleri-
mizi aldık sonra ben diğer şarkının üzerine 
müzik yaptım. Sözlerini de Kamufle yazdı. 
İki şarkıyı bir araya getirdik, harmanladık, 
düzenlemeyi Da Poet yaptı. Ortaya böyle 
güzel bir çalışma çıktı. 

Istanbul'un farklı mekanlarında ve 
en renkli metro istasyonunda çekilen 
klibinizin çekimleri sırasında neler 
yaşadınız? 
En rahat klip çekimim buydu diyebilirim. 
Saat gece 12 buçuktu, ben arkadaşlarımla 

evdeydim. Çünkü metronun kapanmasını 
beklememiz gerekiyordu. Metro istasyo-
nun boşaltılmasını beklediğim için ilk defa 
gece 1 buçukta klip çekimine başladım. 
Tabii izin süresi kısa olduğundan çok hızlı 
bir şekilde çekmemiz lazımdı. Ertesi gün 
sabahtan itibaren oyuncuların çekimleri 
devam etti. Klibimizi Raşit Algül çekti.

Albüm kapağınızda ve klipte huni 
detayı var. Sevenleriniz bunu günlük 
hayatta da kullanarak bir akım başlat-
tı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? 
Delirmeyi anlatan sembollerden biri hu-
nidir. Nalburlarda huni bulunamıyor, artık 
küçük huniler var. Ben normal hayatımda 
da şapka takmayı seviyorum. Eskiden her-
kesin bildiği küçük bir şapkam vardı. Şarkı 
adına uygun olsun diye huniden şapka 
yapalım dedim. Arkadaşım Buket Engin 
taşladı, süsledi, püsledi. Kostümle de çok 
güzel oldu ve çok dikkat çekti. 

2007 yılındaki ilk albümünüzden bu 
yana müziğinizde neler değişti? 
Aslında piyasada ol ya da olma müzikle 
uğraşan bir insanın müziği hep değişiyor 
bence. Mesela ilk çıkış şarkım "Aradım 
Seni"ye bakıyorum aslında şu anda yap-
tığım soundla aynı. Yine nefesliler varmış, 
darbuka varmış, pop ile rock'ı karıştırmı-
şım, Balkan ve Rus müziğinden esintiler 
varmış. Çok fazla şey değişmedi ama ben 
davul çaldığım için aslında rock müziği bı-

rakanlardanım. Davul çalarken farklı müzik 
türlerini de sevmeye başladım. Ben sadece 
rock yaparsam mutlu olamayacağım, en 
iyisi hepsini birbirine karıştırayım dedim :). 
Böylece kendi tarzım oluşmuş oldu.

Müzik sizin için ne ifade ediyor, neden 
şarkı söylüyorsunuz?
Şarkı söylemek ya da enstrüman çalmak 
aşk gibi bir şey aslında, siz onu değil o 
sizi seçiyor. Mutlu oluyorsunuz, heyecan 
duyuyorsunuz, onsuz yapamıyor, kendinizi 
eksik hissedip bunalabiliyorsunuz. Aşk gibi 
sürprizli ve inişli çıkışlı bir şey sunuyor size. 
Hem seviyor hem de ruhen yoruluyorsu-
nuz ama her şeye rağmen ondan vazgeç-
meyi aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.

Marmaris’e hayran bir sanatçısınız, 
burada günleriniz nasıl geçiyor? 
Ben bir doğa tutkunuyum. İstanbul'da 
apartmanda yaşıyordum, burada ise do-
ğanın kucağındayım, konserlerim sonrası 
Marmaris’e atıyorum kendimi. Çok da 
zaman geçiremiyorum aslında, konserler 
klipler albüm çalışmalarım dolayısı ile 
yılın büyük bölümünü Marmaris dışında 
geçiriyorum. Ama burada olduğum sürede 
spora gidiyorum, bisiklete biniyorum, 
yüzüyorum, dalıyorum, doğanın kucağına 
atıyorum kendimi. Tabi kedim leyla ve 
köpeğim Fadik de hep bizimle birlikte. 
Çocukluk yıllarım da burada geçtiği için 
Marmaris’te olmaktan keyif alıyorum. 

Sosyal medyayı da oldukça aktif 
kullanıyorsunuz ve çok takipçiniz var. 
Sosyal medya takipçilerinize ve Şa-
mataPlus Magazin okuyucularına bir 
mesajınız var mı? 
"Hep Beraber Deliriyoruz" farkındayım. 
Ama güzel delirin, tatlı tatlı delirin, sakin 
olun. Yalnız değilsiniz :).

Doğallığı, duru güzelliği, 
mütevazi kişiliği ve Kendine 
has müzik tarzı ile farkını her 
daim hissettiren Gökçe Dinçer, 
yine ŞamataPlus Magazin 
Dergimizin sayfalarında... Bizi 
kırmadı üçüncü kez röportaj 
isteğimizi kabul etti. Geleneği 
bozmadık, sürekli gittiği spor 
salonunda buluştuk. Spordan 
çıkınca bile enerjisi yüksekti. 
2011 yılındaki ‘Tuttu Fırlattı 
Kalbimi’ adlı şarkısı sonrası 
yaptığımız röportajdan bu 
yana geçen sekiz yılda neşesi, 
doğal güzelliği, saç modeli 
rengi, giyim tarzı, fit vücudu, hiç 
değişmedi. Dünyadaki bütün 
hayvanları kucaklayacak kadar 
büyük hayvan sevgisi, doğa 
aşkı, müzik tutkusu ise asla 
değişmeyecek. Son çıkış teklisi 
olan “Hep Beraber Deliriyoruz” 
parçasında dediği gibi hepimizi 
bu yaz biraz delirtecek...

Röportaj

Hep Beraber Deliriyoruz
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“Yeni single’ı ‘Hep Beraber Deliriyoruz’la 
adından söz ettiren Gökçe, bu kez iki şarkının 
harmanlamasını yaparak dünyadaki mash-
up örneklerine bir yenisini ekliyor.”

Türkiye’nin 
sayılı kadın 
bateristlerinden biri 
olan olan Gökçe’ye 
babası gitarıyla 
eşlik ediyor. Babası 
Ünsal Dinçer aynı 
zamanda Candan 
Erçetin’in de gitaristi.
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Marmaris’te gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Leyla Sadak’ın kızı Filiz 
Sadak ile Halime ve Faruk Şaman çiftinin Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi oğulları 
Umur Şaman evliliğe giden yolda ilk adımı attılar. Romance Otel’de gerçekleşen 
nişan törenine Sadak ve Şaman ailelerinin yakın dost ve akrabaları katıldı. Özde-
mirler Orkestrası’nın sahne aldığı nişan töreninde davetliler geç saatlere kadar 
eğlendi. Yemekli olan gecenin görüntülerini 6K stüdyo görüntüledi. 120 kişiye 
yakın davetlinin katıldığı nişan töreninde genç çiftin mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Gece boyunca dans eden Filiz ve Faruk çifti tüm davetlilere tek tek 
teşekkür etti. Rotam Emlak’ın kurucu sahibi Leyla Sadak kızının nişan törenin-
de İstanbul, Bursa, Elazığ ve Almanya’dan gelen konuklarla yakından ilgilendi. 
Kusursuz geçen organizasyonda tüm davetliler bol bol fotoğraf çektirdi. 

Umur ve Filiz Çifti’nden Evliliğe İlk Adım

Nişan
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SAAT 15:00 - 18:00 ARASI

kahvecialibeyonline kahvecialibeyfinedining



Turizmci aile, Paşa Otellerinin sahiplerinden Yaşar Ünlü’nün 
yeğeni, Yüksel Ünlü’nün oğlu Turizmci Mustafa Denizelli ile 
Konak Kırtasiye sahipleri Berrin ve Hüseyin Süer çiftinin teks-
til mühendisi kızları Aygül Süer, ilkokulda başlayan arkadaş-
lıklarını görkemli bir düğün töreni ile taçlandırdılar. Paşa Be-
ach Otel’de gerçekleştirilen düğün organizasyonuna 1100’ü 
aşkın davetli katıldı.  Pronovias markaları gelinliği içerisinde 

gelin Aygül güzelliği ile göz kamaştırırken D’S 
Damat markalı damatlığı ile de damat 

Mustafa çok beğeni topladı. Birbi-
rine çok yakışan bu genç çiftin 

görkemli düğünündeki güzel 
anlarını Exclusive Wedding 
Engin Atlar ölümsüzleştirdi. 
Sevenleri huzurunda ömür 
boyu birlikteliğe evet diyen 
genç çiftin düğününde sevi-

len sanatçı Şahin Açıkgöz ve 
orkestrası sahne aldı. 

Aygül ve Mustafa
Ömür Boyu Mutluluğa “Evet” Dedi

Sevenleri huzurunda ömür 
boyu birlikteliğe evet diyen 
genç çiftin düğününde sevi-
len sanatçı Şahin Açıkgöz ve 
orkestrası sahne aldı. 

Düğün

Aygül & Mustafa Ünlü, Marmaris Bld. Bşk 
Mehmet Oktay ve eşi Emon Oktay
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Marmaris cemiyet hayatının 
buluştuğu düğün töreninde 
davetliler şıklık yarışındaydı.
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Yat Limanı’nın tercih edilen mekanlarından biri 
olan Yelken’de, Akdeniz ve Ege mutfağına özel 
lezzetler müşterilerine sunuluyor. Serkan ve Volkan 
Yaylalı kardeşler tarafından işletilen mekanda, müş-
terilere lezzetli ve unutulmaz bir akşam yaşatılıyor. 

Bir Marmaris klasiği 
Yelken 

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.



Barlar Sokağı’nda bulunan, Marmaris’in seçkin 
ailelerinden olan Volkan Yaylalı ve sevilen 
sanatçı Şahin Açıkgöz gözün işletmeciliğini 
üstlendiği Club Alem’de eğlence tam gaz de-
vam ediyor. Her Çarşamba, Cuma ve Cumarte-
si günleri eğlence tutkunlarının vazgeçilmez 
mekanı olan Club Alem sahne alan sanatçılar-
la da adından söz ettiriyor. Mekanda Çarşam-
ba günü Şahin Açıkgöz, Cuma günü Pınar 
Güzar ve Cumartesi günü ise Serhatcan sahne 
alıyor. Eğlencenin tavan yaptığı Club Alem’de 
eğlence, gece boyu devam ediyor. 

Club Alem’de 
Eğlence tavan yapıyor

Geceler

Şahin Açıkgöz

Pınar Gülsar
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Uzunyalı’nın seçkin me-
kanlarından olan Kahveci 
Alibey özel kahvaltıları, öğle 
yemekleri ve akşam yemek-
leri menüleriyle misafirlerini 
ağırlamaya devam ediyor. 
Ayşe Aras ve Aysu Aras kar-
deşler tarafından başarıyla 
yönetilen mekanda, İlhan Ta-
rık, DJ Tufan Uysal ve birçok 
sevilen isim daha sahne alı-
yor. Sizleri Kahveci Alibey’de 
çektiğimiz renkli karelerle 
baş başa bırakıyoruz.  

Kalitenin adresi 
Kahveci Alibey  

Geceler

Aysu, Ayşe Aras

İlhan Tarık DJ Tufan Uysal
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Mavi Beyaz Restoran Doktorları Ağırladı
Marmaris Devlet Hastanesi’nde 
görevli doktorlar, Tıp Bayramı’n-
da Mavi Beyaz restoranda ak-
şam yemeği için bir araya geldi. 
Düzenlenen geceye Hastane 
Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı, 
Başhekim Yardımcısı Niyazi 
Taşkıran, Marmaris İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet Töreyenler, 
doktorlar ve aileleri katıldı. 

81Mayıs 2019



Uzunyalı’da bulunan Yunus Cafe Bar, 
müdavimlerine unutulmaz anlar yaşa-
tıyor. Fuat Akgül tarafından yönetilen 
mekanda ünlü sanatçılar sahne alıyor. 
Yunus Cafe Bar etkileyici ambiyansı ve 
eşsiz lezzetleriyle günün her saati müş-
terilerini ağırlıyor. 

Yunus 
Cafe & Bar

Geceler

Jabbar Cihan Çakan Berkan & Anjeliq
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Uzunyalı’nın seçkin mekanların-
dan olan Pukka, düzenlenen özel 
etkinliklerle adından söz ettiriyor. 
Günün her saati hizmet veren me-
kanda, ünlü sanatçılar sahne alıyor. 
Mehmet ve Uğur Sayar kardeşler 
tarafından işletilen mekanda, Mar-
marisliler keyifli anlar yaşıyor.

Günün Her 
Saati Pukka

Geceler

Cem Moreno Taylan Ünlü Cüneyt Tek
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Pukka’lı Olmak Ne Demek?

www.pukkamarmaris.com

+90 542 412 77 87

/Pukka Restaurant  Cafe & Lounge

/Pukka lounge/Pukka Restaurant & Cafe Lounge /Pukka

Çıldır Mah. 207 Sk. No:72/Z1 Marmaris/Muğla + 90 252 412 77 88

info@pukkamarmaris.com

Tutkulu olmak · Yenilikçi olmak · Proaktif olmak · Farklı bakış açısı yaratmak  · Genç olmak · Araştırmacı ve yaratıcı olmak

Hippi / Şık olmak · İnsan sevmek · Sosyal olmak · Sabırlı olmak · Dış dünyada enerjik, iç dünyada sakin olmak · Kendinle övünmemek, 

Mütevazı olmak · Beyefendi, hanımefendi olmak · Entellektüel olmak , Makro düşünmek · Duyuyu canlandırmak



Yat Limanı’nın önemli mekanlarından olan 
HİX’te özel bir gece düzenlendi. Energym 
işletmesi sahibi, aynı zamanda Fitness ant-
renörü olan Ahmet Ayar ve alanında profes-
yonel geniş antrenör kadrosu, Energym’in 
seçkin üyeleriyle HIX’te buluştu. Marma-
ris’in gözde mekanında düzenlenen Bahara 
Hoşgeldin Partisi’ne katılanlar geç saatlere 
kadar eğlenerek motivasyon topladılar.

Energym’e ait özel gecede 
Caner Uçar Saksafonuyla 
geceye renk kattı.

HIX’te 
Energym 
Gecesi  

Geceler
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Fatma güzellikte de bencillikte 
de birinciydi. Bir evin bir 
kızıydı. Hüseyin ise kalabalık 
bir ailenin en küçük oğlu. 
İkisi de ayrı köylerden varlıklı 
ailelerin çocuklarıydı. Daha on 

bir, on iki yaşlarındayken kesilmişti sözleri. 
Evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar. Ardı ardına 
tam yedi tane! Çocuklar Fatma'nın eteklerine 
dolaştıkça, başı kalabalıklaştıkça bunaldı , 
başa çıkabilmek için de otoritesini arttırdı. O 
sertleştikçe Hüseyin yumuşadı. Pamuk gibi 
bir babaya karşılık, Fatma  çocukları daha da 
sıktı. Gemi öyle azıya almıştı ki, ne  giyip ne 
yiyeceklerine, ne zaman yataı ne zaman uya-
nacaklarına  karışmakla kalmıyor, banyoda ne 
kadar kalacaklarına bile o karar veriyordu. 

Çocuklar evlenip, bu sıkı yönetimden birer birer 
azad oldular. Kendi annelerinden sonra kayna-
naları  onlara bal-badem gibi tatlı gelmişti. Gerçi 
Fatma'nın eli kolu oralara kadar uzanıyor, ani bas-
kınlar veriyor, türlü bahanelerle kontrolü elden 
bırakmıyordu. Elinde tuttuğu iktidarını da , tebaa-
sını da boş bırakmaya hiiiç niyeti yoktu! 

En büyük çocuğu Sevdiye bir kız doğurdu. İlk to-
run! Adını Fatma koydular. Küçük Fatma! Büyük 
oğlu Talat'ın karısı da bir kız doğurunca,''En büyük 
erkek çocuk benim, tabii ki anamın adını koya-
cam'' dedi, koydu da.  Talat'ın bir küçüğü Sabahat, 
abisini çok sever ama onun karısını da pek kıska-
nırdı. Kızı olunca, geline inat  o da Fatma koydu 
çocuğun adını. En küçük oğlu Davut ise, karısının 
gözyaşlarıyla karşı gelmesine rağmen, o da Fat-
ma adını uygun gördü kızına. Karısının gönlünü 
almak için de  Fatma Gül olarak nüfusa kaydettirdi 
ama Gül ismini ne kimse kullandı ne de hatırladı. 
Büyükanne Fatma artık Koca Fatma, torunlar da 
duruma göre annelerinin ya da babalarının adıyla 
birlikte anılır olmuşlardı.

Koca Fatma'nin, dördünün adı da Fatma olan tam 
onbeş torunu oldu. Hepsi büyükanne evinde bir 

araya geldiklerinde, bir şenlik, bir kıyamet! Hele 
kızların Fatma'larla, oğlanların Fatma'lar  pek an-
laşırlardı. Herkes halinden pek memnun olsa da 
Koca Fatma'nin başı hiç götürmez, sık sık; ''Bre 
sahip olun palelerinize, çüvüyorlar'' diye isyan 
ederdi.
Yıllar,  Koca Fatma'nın otoritesini hiç azaltmadı 
ama oldukça sadeleştirdi. Daha çok mimik ve jest-
lerle idare eder olmuştu. Bir de ''eh eh!'' diye bir 
ünlem geliştirmişti. Bu ''eh eh'' ler durum ve şarta 
göre uzuyor, kısalıyor, değişik vurgularla her du-
ruma bir cevap ya da yorum oluyordu. E'ler uzadı 
mı, ''olacağına bak'', kısaldı mı, ''gör bak'', her iki 
harf de uzarsa, ''siz de görürsünüz!'' serzenişi idi. 
En tehlikelisi üç kısa ''eh''ti, ''Kısa kes!'' ''İşine bak!'' 
manasına gelirdi ki, derhal oradan sıvışmalıydı.

Günler geçti, torun Fatmaların da hepsi evlendi. 
İsimleri artık kocalarıyla birlikte söylenir olmuştu.. 
Büyük anneleri dördünü de, kendi sokağındaki 
birer eve yerleştirdi.  Yeniden, kendi diktasını kur-
muş, küçük diktatörlerini yetiştiriyordu. Birinin 
evinden azıcık patırdı duysa, pencereden başını 
uzatır, ''Geleyim mi?'' diye seslenirdi. Selim'in Fat-
ma, ''Gerek yok koca anne, hallettim. Sızdı'' derdi. 
Mustafa, yediği tokaçtan mı, yoksa içtiği maviden 
mi sızardı bilinmez! Mehmetali'nin 'in Fatma çok 
sakin kadındı, kocasını olduğu yere mıhlamaya 
bir bakışı yeterdi. Selim'in Fatma ise çenesiyle dö-
verdi. Daha ilk rauntta nakavt olurdu dev cüsseli 
adam. En küçük Fatma'ya gelince, O içlerinde en 
kan kırmızı olandı. Öyle kavgacı, döğüşkendi ki, 
kavga çıkma ihtimali bile  kocasını titretir, gıkını 
çıkartamazdı.

Koca Fatma ve torunları mahallenin kolluk kuv-
veti gibiydiler. Sokağa çıktılar mı, esnaf bile tez-
gah altına kaçar, kahvedeki adamlar neredeyse 
selam dururlardı. Ailedeki, sokaktaki, giderek 
mahalledeki bütün hort-zort adamları, hayırsızla-
rı, tembelleri, ayyaşları yola getirerek tebaalarını 
genişletmeye gayret etseler de, ne çare, sadece 
kocalarına yetti güçleri...

Beşi 
Bir Yerde Nalan YORULMAZ
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Tanrıların Yiyeceği Kakaodan 
Tatlı Çikolataya

Çikolatalı & Ballı Kurabiye

Bisküvili & Çikolatalı Truffle

Çikolatalı & Muzlu Kek

İlk olarak Olmeklerin kul-
landığı tahmin edilen kakao 
daha sonra Orta Amerika’da 
yaşayan Mayalar tarafından 
yetiştirilmiştir. Keskin bir tada 
sahip kakao ağacı tohumlarını 
biber, mısır unu ve suyla ka-
rıştıran Olmekler,  çikolatayı 
önce içecek olarak tüketmiş-
ler. Mayalar tadı acı olan bu 
içkiye “Acımsı Su “ anlamına 
gelen “Xococati” adını ver-
mişler. “Cocoa” Maya dilinde 
“Tanrıların Yiyeceği” anlamına 
gelmektedir. Pek çok hastalı-
ğa, güçsüzlüğe ve yorgunluğa 
iyi geldiği düşünülen tohum-
lar o kadar değerliymiş ki, 
uzunca bir süre alışverişlerin-
de para yerine kullanmışlar.
İspanyolların Avrupa’ya 
getirdiği çikolata şekerle tat-
landırılmış ve tüm dünyanın 
vazgeçilmez lezzeti olmuştur. 
Günümüzde pek çok lezzet 
şekline sahip çikolatanın en 

kalitelisi tamamen kakao 
yağından üretilenlerdir.  
Özellikle Meksika mutfağında 
kakao ve çikolata çok önemli 
bir yere sahiptir. Tavuklu, 
sebzeli ve etli pek çok yeme-
ğe, acı- çili biber ile birlikte 
eklenmektedir…
 Pek çok mutfakta çikolata 
içecekten, ekmeğe, tatlıdan, 
şekerlemeye mis gibi koku-
sunu ve tadını verir, ağzımızı 
tatlandırır…

Hazırlanışı
Fırınınızı 170 C de ısıtın. Tereyağı, yumurta ve tozşekeri krema 
kıvamını alıncaya kadar çırpın. Kalan malzemeleri ekleyin ve nazikçe 
karıştırın. Yapışkan ve yumuşak kıvamda bir hamur elde edin. Yağlı 
kağıt serilmiş fırın tepsisine kaşık yardımıyla hamurları, aralıklı olarak 
dizin. 12 dakika pişirin ve fırından alın. Ilık hale gelince servis yapın.

Hazırlanışı
Tencereye kremayı koyun ve kaynamaya yakın rendelenmiş çikola-
taları ekleyin. Kısık ateşte pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın, 
kaynamaya yakın ocağınızı kapatın. Tereyağını ekleyin ve iyice 
karıştırın.  1 saat kadar buzdolabında bekletin. Un haline getirdiği-
niz bisküvilerle beraber karışımı yoğurun. Yarım saat buzdolabında 
bekletin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve kakaoya 
bulayarak servis yapın.

Hazırlanışı
Fırınınızı 160 derecede ısıtın. 3 adet yumurta sarısı, sıvı yağ, 
süt ve ezilmiş muzu iyice karıştırın. Yumurta aklarını kar haline 
gelene kadar çırpın. Toz şeker, un, kakao, karbonat ve çikola-
tayı harmanlayın. Tüm malzemeyi yavaşça birleştirin. Karışımı 
yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerine ceviz serpin ve kabarıp 
içi pişene kadar yaklaşık 50 – 55 dakika fırınlayın. Soğuyunca 
dilimleyerek servis yapın.

Ebru Omurcalı
Ebru Omurcalı

8 Kişilik
• 1 su bardağı tereyağı
• Yarım su bardağı bal
• 2 adet yumurta
• 3 su bardağı un
• Yarım çay bardağı kakao

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı vanilya
• 1 su bardağı fındık içi
• 2/3 su bardağı çikolata 
(parçalara bölünmüş veya 
damla)

6 Kişilik
• 1,5 su bardağı krema
• 1,5 su bardağı rendelenmiş 

bitter çikolata

• 4 çorba kaşığı tereyağı
• Yarım su bardağı şekerli bis-

küvi tozu
• Yarım su bardağı kakao

6 Kişilik
• 3 adet yumurta
• Yarım su bardağı sıvı yağ
• Yarım çay bardağı süt
• 2 adet muz 
• 1 su bardağı toz şeker
• 2 – 2,5 su bardağı un

• 4 çorba kaşığı kakao
• 1 tatlı kaşığı karbonat
• Yarım su bardağı 

parçalanmış çikolata
• 1 tatlı kaşığı limon 

rendesi
• Üzerine Ceviz içi

Gurme
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