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DOÇ. DR. S.MEHMET ÇAMURDANOĞLU
DIYETISTEN ZILAN SOLGUN
MAKSAD

RÖPORTAJ

no gossip
plajların gözdesi

Kaliteli Eğlencenin Adresi 

Club Alem

Yat Limanına Yeni

Palace Beach Club
2019 Yazına Damga Vuracak

MARMARİS’İN NÖBETÇİ MEYHANESİ

MARMARIS’IN EN IYI EMLAKÇISI



SEALIFE
F E E L  T H E  S E A      D E N İ Z İ  H İ S S E T

Marmaris’in Merkezinde
Denize sıfır

2+1, 3+1, 4+1 
Satılık Lüks Residence (For Sale)

Kurumsal Firmalara Kiralık İşyerleri

Denize sıfır Merkezi Konum Kapalı Otopark Yerden Isıtma

Arttırılmıs Güvenlik¸ Özel Ses Yalıtımı Telefondan Kontrol

+90 532 281 33 58
www.finovayapi.com

Atatürk Cad. No:10 Marmaris (Eski Otel 47’nin bulunduğu yer)

Kone Asansör 

Rehau Pencere Doğramaları 

Braas Çatı Kaplama 

Velux Çatı Aydınlatma Pencereleri 

Asaş Slikon Cephe 

Dortek Kapılar 

Bosch VRF Klima Sistemi 

Fraenkische Yerden Isıtma Sistemi 

Vanucci Mutfak 

Akıllı Ev Sistemi



SEALIFE
F E E L  T H E  S E A      D E N İ Z İ  H İ S S E T

Marmaris’in Merkezinde
Denize sıfır

2+1, 3+1, 4+1 
Satılık Lüks Residence (For Sale)

Kurumsal Firmalara Kiralık İşyerleri

Denize sıfır Merkezi Konum Kapalı Otopark Yerden Isıtma

Arttırılmıs Güvenlik¸ Özel Ses Yalıtımı Telefondan Kontrol

+90 532 281 33 58
www.finovayapi.com

Atatürk Cad. No:10 Marmaris (Eski Otel 47’nin bulunduğu yer)

Kone Asansör 

Rehau Pencere Doğramaları 

Braas Çatı Kaplama 

Velux Çatı Aydınlatma Pencereleri 

Asaş Slikon Cephe 

Dortek Kapılar 

Bosch VRF Klima Sistemi 

Fraenkische Yerden Isıtma Sistemi 

Vanucci Mutfak 

Akıllı Ev Sistemi



twist.com.tr



twist.com.tr







Life is better at the beach!

Life is better at the beach!
+90 549 527 40 55

iconbeach iconbeach

İDO 
TATLISES

hande
ünsal

SİNAN
AKÇIL

İLKAY
ŞENCAN

BURAK 
KING

Happy Hour
her gün

16:00 - 20:00



Life is better at the beach!

Life is better at the beach!
+90 549 527 40 55

iconbeach iconbeach

İDO 
TATLISES

hande
ünsal

SİNAN
AKÇIL

İLKAY
ŞENCAN

BURAK 
KING

Happy Hour
her gün

16:00 - 20:00







“SUN & MOON” 
C SQUARED

Seçkin Akdeniz Mutfağı
19:00 - 23:00

İ Içmeler Mah. Atatürk Cad.  No:62 Pamucak Mevkii Marmaris-MUGLA

0 252 455 55 55 |  0 252 455 50 59

marmarispalacebeach.com

marmarispalacebeach.com

SEZER UYSAL
6 EYLÜL

DEEPERISE & JABBAR

DOĞUŞ ÇABAKÇOR

BORAL KIBIL
2 AĞUSTOS

DOĞUŞ CIHAN
23 AĞUSTOS



“SUN & MOON” 
C SQUARED

Seçkin Akdeniz Mutfağı
19:00 - 23:00

İ Içmeler Mah. Atatürk Cad.  No:62 Pamucak Mevkii Marmaris-MUGLA

0 252 455 55 55 |  0 252 455 50 59

marmarispalacebeach.com

marmarispalacebeach.com

SEZER UYSAL
6 EYLÜL

DEEPERISE & JABBAR

DOĞUŞ ÇABAKÇOR

BORAL KIBIL
2 AĞUSTOS

DOĞUŞ CIHAN
23 AĞUSTOS







Siz de yaşamınızı  sosyal medya üzerinden yaşa-
yıp bunu itiraf etmeyenlerden miniz? Yediğinizi, 
içtiğinizi, gezdiğinizi an be an paylaştığınız halde bu 
gerçeği kabul etmeyenlerden misiz?

Siz. Evet siz! Daha geçen gün az öncesinde eşinizle 
münakaşa ettiğiniz halde, iki dakika sonra el ele bir 
pozunuzu yayınlamadınız mı ‘’aşkito’’ nuzla!

Üstelik artık sadece bir fotoğraf paylaşmaktan da 
öte geçer olduk. Filtre kullanıyoruz, emoji ekliyoruz, 
çiçek böcekle süslüyoruz. Tam bir tiyatro sergiliyo-
ruz. Hikaye, reji, sahne, dekor, hepsi biz!

Peki, siz bunları yapıyorken inanıyor musunuz 
diğerlerinin paylaştıklarına? Ya diğerleri? Onlar size 
inanıyorlar mı sizce?

Durum sandığın gibi değil.

Elinde içkisiyle poz veren herkesin hoşça vakit 
geçirdiğini, dostları ile birlikte çektirdiği fotoğraf-
larını gördüğün herkesin çok şey paylaşıp mutlu 
olduğunu ya da çocuğu ile her poz verenin iyi bir 
ebeveyn olduğunu mu sanıyorsun? Alışverişteki 
resmine bakılırsa sanırsın dünyaları alıyor, sanki her 
akşam bir mekanda yemek yiyor. Yok canım öyle 
sanma.. (bunu da en çok biz magazinciler biliriz, laf 
aramızda)

O da üzülüyor, o da yalnız kalıyor, o da ihanete 
uğruyor... Belki her gördüğünü o da almıyor ama 
öyle yansıtıyor, kendini öyle görmek istiyor. Değiş-
tiremediği gerçeklerini sanal olarak değiştiriyor, anı 
gerçeklerle oynuyor, makyajlıyor, filtre kullanıyor, 
rötuşluyor.

Kendini olduğundan farklı gösterme çabası bu 
çağın en yaygın hastalığı. Artık bilimsel olarak da 
tanısı kondu. Ancak kimse hastalığını kabul etmiyor. 
Kendini olduğu gibi kabul edemediği gibi olamadı-
ğını da sahipleniyor.

Bilin ki kendi gerçeklerimizden uzaklaştıkça zaten 
inandırıcılığımız da kalmıyor. Hepimiz aslında oyunu 
görüyoruz ve biliyoruz içten içe...

Kadın, erkek, siyah, beyaz, görünüşleri veya diğer 
özellikleri ne olursa olsun, bu sanal kişiler aramızda 
yaşıyor. Bundan emin olabilirsiniz.

Şimdi bu psikolojik hastalıktan kurtulmak için çok 
uygun bir zaman. Aniden veya yavaş yavaş... Artık 
hangisi bünyemize uygunsa kurtulalım bu kendimizi 
paylaşma hastalığımızdan. Neler yaşadığınız veya 
yaşamadığınız bırakın gizli ve diğerlerinin hayal 
gücüne kalsın. Azıcık gizem iyidir :)

Hepimizin dışarıda vakit geçirdiği, her aktıvite-

ye olanak sağlayan bir mevsimi yaşıyoruz. Gelin 
önümüzdeki günlerde ne tür etkinlikler bizi bekliyor 
neler yapabiliriz bakalım;

Önce telefonu bırakın ve ŞamataPlus okuyun.  

Bu yaz birbirinden ünlü mekanlar açıldı. Her biri 
dekoru, konsepti ve mutfağı ile oldukça iddialı. Big-
boss sezona ünlü konserler ile başladı, mutfağında 
ise Erkan Şekerci ile oldukça iddialı. Icon Beach’in 
nefes kesen partilerinden renkli görüntüler topladık. 
Marmaris’in ilk Beach Club’ı Palace Beach Club, 
gecesiyle gündüzüyle görkemli partilere ev sahipliği 
yapıyor. Barlar sokağının kaliteli eğlence mekanı 
Club Alem ise açık hava sahnesi ile haftanın her 
günü sevilen sanatçıları hayranları ile buluşturuyor.

Hepsi elinizdeki bu derginin ilerleyen sayfalarında…

Etkinliklerle dolu bir ayı karşılıyoruz. Dergimizin ba-
sıldığı bu günlerde Amfi Tiyatro BKM ile ‘Çok Güzel 
Hareketler Bunlar’ diyecek. Bol kahkahalı bir gece 
olacağı şimdiden belli. Tüm biletlerin tükenmesi de 
ayrıca sevindirici. 23 Ağustos’ta Cem Adrian Club 
Alem Açık Hava sahnesinde olacak. 31 Ağustos’ta 
Yıldız Tilbe Konseri ise Amfi Tiyatroda büyük he-
yecanla bekleniyor. Yaklaşan bayram nedeniyle de 
şehirde büyük hazırlıklar başladı.

Bu dergide durumlar tam da yansıttığımız gibi

Marmaris heyecanlı bir yaz yaşıyor. En güzeli de 
yaz daha bitmedi ve bu heyecan yaz sonuna kadar 
devam edecek.

Dünyanın gözü Marmaris’te olacak

Marmaris 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’na ev 
sahipliği yapacak. 12-15 Eylül tarihlerinde gerçek-
leşecek Dünya Ralli Şampiyonası’nın nefes kesen 
görüntüleri 155 ülkede yayınlanacak. Bu heyecana 
ortak olmak için izleyici parkurlarına bayraklarınızı 
alın gelin.

Ve hayatın her anını kendiniz için doya doya yaşa-
yın kim ne derse desin.

Birileri de illa bir şey demesin, Like’lamasın, izleme-
sin, bırakın görmesin.

Yaz aylarının tadı dostlarla çıkar.

Yanınızda gerçek dostlarınız, sevdikleriniz olsun. Bu 
bayramı tüm doğallığınızla, mutlulukla yaşayın.
İyi Bayramlar.

Şamataplus Magazin Dergisi 

Aylık Yerel Süreli Yayındır.

Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir
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Budha SPA’nın sahibi, yoga Eğitmeni ve spritüel danışman Öz-
gür Taşkıran’ı Macera Parkı’nda görüntüledik. Oğlu Yamaç ve kızı 
Yaşam ile yoga yapan Özgür Hanım “yoga mutlaka hayatınızda 
olmalı insana huzur veren ve bedeni dinlendiren yogayı çocuk-
larıma da öğretiyorum yogasız bir yaşam düşünemiyorum” dedi.

Yogasız Bir Yaşam 
Düşünemiyorum

Marmaris’in popüler simalarından Halil 
Kurnaz, 105 Cafe sahiplerinden Turgut 
Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu 
Ayhan, İzol Börek Marmaris sahibi Cem 
Özkan’ı yeni Yol Caddesi’nde bir mekanda 
görüntüledik. Sık sık Marmaris işletmecile-
rini ziyaret eden Ayhan, Marmaris gençleri 
ile fikir alışverişinde bulunarak sorunlarını 
dinledi, projelerinden bahsetti.

MTO Başkanı 
Mutlu Ayhan 
Marmaris 
Gençleri ile İç İçe

Marmaris’in tanınmış ailelerinden 
Turizmci İbrahim Sayar ve sigor-
ta danışmanı eşi Müge Hanım’ı 
Mavi Beyaz Otel’de görüntüledik. 
Selimiye’de bulunan nezih otelin 
iskelesinde güneşlenen Sayar aile-
sine yakın arkadaşları eşlik etti. 

Sayar Ailesi’nin 
Mavi Beyaz Keyfi

Cadde Sokak

16 Ağustos 2019



SELIMIYE’NIN ŞIK MAĞAZASI MARSEL 

MACERA PARKI’NDA 
KEYİFLİ MOLA
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ve mimar eşi 
ile birlikte hafta sonu keyfi için Macera Parkı’nı tercih ettiler. 
Minik oğullarını parkta eğlendiren Ercan Ailesi ‘Marmaris yaz 
sezonunda oldukça yoğun bir tempodayız. Hafta sonu keyfi 
için özellikle çocuklu aileler için Macera Park’ı çok ideal’ dedi.

Ünlü tasarımcı Tomris Silahçılar’ı Selimiye’de bulunan birbirinden 
şık tasarım giyim, aksesuar ve çantaların satıldığı Marsel mağaza-
sında görüntüledik. Nergis ve Coşkun Akarçay çiftine ait mağa-
zada danışmanlık yapan Tomris yaz aylarında özellikle ünlülerin 
mağazaya çok ilgi gösterdiğini belirtti.   

ROMAN MARKASINA 
BÜYÜK İLGİ 
İnstagram’da ünlü sunum ve tasarım ürünler markası ‘Vogu-
eHomeDesign’ sahipleri Suzan Eriş ve Kübra Gökçe Yazıcı’yı 
alışverişte görüntüledik. Marmaris’te yeni açılan ünlü Türk 
giyim ve moda markası Roman’da görüntülediğimiz güzel 
hanımlar, ‘Roman Mağazası’nı açılışının ilk haftasında ziyaret 
ettik, kreasyonu harika, Marmaris’e böylesine kurumsal ve 
büyük markanın gelmesine çok sevindik’. Dedi. 
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Marmaris yaşayanlarından Seda Gönen, Emine Sever, Nur Salakozlu ve Elif Çetin-
kaya’yı Macera Parkı’nda görüntüledik. Bono Good Times işletmecilerine ait Park 
Kafe’de çocukları ile keyifli bir gün geçiren hanımlar “Çocuklarımızın tercihi olan 
bu mekanda biz de çok eğleniyoruz. Tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz” dedi.

Macera Parkı Müdavimleri

Marmaris’in köklü markalarından Konak Kırtasiye ve Kitabevi sahibi Hüseyin Süer eşi Berrin 
Hanım ve güzel kızları Aysu Süer ve geçtiğimiz görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren 
Aygül Süer ve Mustafa Denizelli ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Turgut’ta bulu-
nan Zakkum Restoran müdavimi olan Süer ailesine mekan sahibi Mehmet Arslan eşlik etti.

ZAKKUM MÜDAVIMI SÜER AILESI

Cadde Sokak
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10 yıl üst düzey olarak çalıştığı stresli finans sektörünü bıra-
karak Akyaka ve Marmaris’te doğal gıda üretim ve satışına 
yönelen Serra Atasoy Bebercuma ve eşi Hakan Bebercuma 
Akyaka’da açtıkları şirin dondurma dükkanlarında dondur-
ma severlere nefis dondurma deneyimi yaşatıyor. Doğal 
keçi sütünden yapıldığı için sınırlı üretilen Elmalı Konak 
Dondurma yaz aylarında Akyakalı’ların vazgeçemediği 
tatlar arasında. Merkezi Antalya’da bulunan markanın tüm 
ürünleri Subaşı çiftliğinde beslenen keçilerin sütleri ve doğal 
meyvelerden üretiliyor. Her damak zevkine hitap eden bol 
çeşit dondurmada şeker yerine stevia kullanılıyor.

Gerçek Dondurma Arayanlara

Marmaris’te uzun yıllar eşi Murat Çevik ile birlikte Life SPA & Fitness 
merkezinin işletmeciliğini yapan Serpil Hanım’ı Macera Parkı’nda gö-
rüntüledik. Kızı Bade ile vakit geçiren Serpil Hanım Burunucu Macera 
Parkı’nı çok beğendiğini, her fırsatta kızı ve arkadaşları ile buraya 
dinlenmeye geldiklerini belirttiler.

Burunucu Macera Parkı Keyfi

SÖĞÜT 
KÖYÜ’NDE 
MOLA
Marmaris’in seçkin müteahhit-
lerinden Art Maris Yapı kuru-
cusu Enis Bilgiç misafirlerini 
ağırladı.  Marmaris Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı Hüseyin 
Sıcakyüz, Bursalı Müteahhit 
Hüseyin Sıcakyüz ve No Name 
Seyahat acentası sahibi Sever 
Korkut’u ağırlayan Enis Bey me-
kan olarak Söğüt Köyü’nün na-
dide restoranlarından Yasemin 
Restoranı tercih etti. Yeğenleri-
ne ait bu restoranı tüm dost-
larına tavsiye eden Enis Bilgiç 
2019 projelerinde son konutlar 
kaldığının hatırlatmasını yaptı. 
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Bir dönem Yeşilçam’a gazoz sahneleri ile damga vuran, oynadığı 
yüzlerce film ile unutulmayan isimler arasına giren Nuri Alço 
Marmaris’te ünlü mekan İCON BEACH’te hayranları ile buluştu. 
‘Gazoz Partisi’ adı verilen buluşmanın ardından Marmaris’te 
alışverişe çıkan ünlü oyuncu DS Damat mağazasından yeni 
sezon ürünler aldı. Dünyaca ünlü D’S Damat markasını beğe-
nerek kullandığını belirten ünlü oyuncu mağaza sahibi Yılmaz 
Sertkaya ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. 

NURİ ALÇO MARMARİS’TEN 
ALIŞVERİŞ YAPTI

Marmaris’te uzun yıllar basın yayın 
sektöründe profesyonel olarak 
faaliyet gösteren Hayriye Akok, 
mesleğine ara vererek kendi ya-
rattığı ‘LOKMARİS’ adlı markası ile 
gönüllere tahtı kurdu. Her yaştan 
büyük müdavimler yaratan Lokma-
ris markası Ceren Akman ve Derin 
Öncü’den de tam not aldı.

Marmaris’in 
“Lokmaris’ine”

Büyük İlgi 

Tatillerini dünyaca ünlü 
Selimiye Köyü’nde geçiren 
Şengör ailesi Mavi Beyaz 
Otel sahilinde görüntü-
lendi. Sidaş Medya Food 
Sektör Dergisi Reklam 
Müdürü Nurcan Şengör, 
1881 Ajans Dijital Baskı 
Atölyesi yöneticisi Gürkan 
Şengör ve henüz 11 aylık 
minik kızları minik Doğa’yı 
görüntülediğimiz Şengör 
ailesi ŞamataPlus Magazin 
objektiflerine poz vermeyi 
ihmal etmedi. 

Şengör Ailesinin 
Selimiye Keyfi

Cadde Sokak
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Marmaris inşaat sektörünün ünlü İsmi Ömer Ticaret’in sahibi Ömer İnsel 
ile ünlü müteahhit ve Marmaris Yapı’nın kurucu ortaklarından Muzaffer 
Özlü’yü alışveriş anında görüntüledik. 2020 projeleri için için ünlü marka 
Kalebodur’un özel tasarım renklerini seçen Muzaffer Bey “Tüm projeleri-
mizde dünyaca ünlü markaların özel serilerini seçiyoruz, Ömer Bey’e bu 
yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni projelerimizin detayları için 
değerli dostlarımızı Marmaris Yapı ofisimize bekleriz.” dedi.

MARMARIS YAPI’YA ÖZEL SERI KALEBODUR MARKASI

VOGUE HOME DESIGN’DA 
YENI PROJELER, 
ÖZEL TOPLANTILAR

Marmaris’te kurulan ve ünü dünyaya yayılan VogueHomeDesign dekoratif sunum ürünleri 
mağazası sahipleri Suzan Eriş ve Kübra Yazıcı, ünlü yazar ve executive şef Ebru Omurcalı’yı 
ağırladı. Genç iş kadınları Yaşamkent sitesindeki mağazalarında ağırladıkları Ebru Omurca-
lı’ya hem ürünlerinin tanıtımını yaptılar hem de çok özel projeleri için toplantı yaptılar.
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Marmaris’in ünlü sesi Duygu Didi yeni açılan No Gossip ma-
ğazasını ziyaret etti. Yılın moda renk ve modellerini dünya-
ca ünlü mayo markası No Gossip’ten takip eden Duygu Didi 
“ben de bu markayı bekliyordum, nihayet geldi, muhteşem 
bikiniler aldım, tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim” dedi. 
7 dilde şarkı söyleyebilen yetenekli ses sanatçısı Duygu Di-
di’ye mağaza yöneticisi Selda Çimen eşlik etti. Duygu Didi 
sempatik tavırları ve güzelliği ile dikkatleri çekti.

Marmarisli moda severler ve tatillerini Mar-
maris’te geçiren yerli ve yabancı turistler 
Loft markasının seçkin ürünlerine hayran 
kaldı. Mağaza kurucusu Yılmaz Sertkaya ve 
profesyonel ekibi “Loft markasına açıldı-
ğımız günden bu yana ilgi çok yüksek, 
turistler de çok beğeniyor, bu da bizi mutlu 
ediyor” dedi. Sertkaya “Loft, DS Damat, 
Karaca, Toss, TWN, Lufian, Faik Sönmez gibi 
dünyaca ünlü markaları Marmaris yaşayan-
larıyla tanıştırmaktan çok memnunuz, tüm 
mağazalarımızda kreasyonlarımız her hafta 
yenileniyor, tüm dostlarımızı bekleriz” dedi.

Alışveriş Tutkunu Duygu No Gossip’te

SEÇKİN MARKALAR 
MARMARİS’TE

Cadde Sokak
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Önce Instagram hesabından sonra da YaşamKent 
Sitesinde özel bir villada açtıkları mağazada yüz-
binlerce takipçi ve ziyaretçi edinen Suzan Eriş ve 
Kubra Yazıcı yoğun tempolarına ara vererek Tür-
kiye’nin Marmaris’in ünlü markası Mado Dondur-
ma’da mola verdiler. “Vogue Home Design” adıyla 
kurdukları markalarıyla dünyanın Türkiye’nin her 
yerine ürün gönderen bu başarılı genç iş kadınla-
rı ‘Masalarınızda, sofralarınızda ve davetlerinizde 
şıklık yaratmak istiyorsanız hemen bizi takip edin, 
birbirinden şık ve az adette olan sunum ürünleri-
mizi siz de çok beğeneceksiniz’ dedi.

Şimdi Moda 
VOGUE HOME DESIGN

Özel Türk Koleji’nde beden öğretmenliği yapan Dilek Gümüş, Datça’nın 
tanınmış simalarından turizmci Yankı Bora ve güzel eşi pilates eğitmeni 
Fethiye Bora, Kenan Ekşi, Şekerbank’ta çalışan Serdar Karakuş ve beden 
eğitimi öğretmeni Hazal Karakuş’u Netsel Marina AVM’de görüntüledik. 
Birlikte kahve içen yakın arkadaşlar “gündemi Şamataplus Magazin 
Dergisi’nden takip ediyoruz, her sayısını merakla bekliyoruz” dedi.

ŞamataPlus’ın Güzel Okuyucuları

Cadde Sokak
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Yat Limanının ünlü mekanı Yelken Meyhane doğum günlerine de ev sahipliği yapıyor. Müdavimlerinin uğrak mekanı olan Yelken Meyha-
ne’de Özgür ve Gizem Şahin, Okan Aksoy, Burcu Aydın Orkun Aksoy ve Oğuzhan Aksoy, yakın arkadaşları Sinem Keskin’in doğum gününü 
kutladı. Birlikte yenen yemeğin ardından kutlanan doğum gününde Sinem Keskin arkadaşlarına ve geceyi düzenleyen Okan Aksoy’a 
teşekkür etti. ŞamataPlus Magazin objekiflerine poz veren yakın arkadaşlar ‘Doğum günlerimizin vazgeçilmez adresi Yelken Meyhane, 
geçtiğimiz yıl da burada kutlamıştık, 2020 yılında da burada kutlamayı düşünüyoruz’ dedi.

Sinem Keskin Yeni Yaşını Yelken Meyhane’de Kutladı

Funda Bağlı’ya 
Sürpriz Doğum Günleri

Marmaris’in tanınmış simalarından Art Ma-
ris İnşaat sahibi ünlü müteahhit Enis Bilgiç 
yeni yaşını ekip arkadaşlarının hazırladığı 
sürpriz parti ile kutladı. Ofis’te iş görüş-
mesi anında yapılan sürpriz karşısında 

şaşkınlığını gizleyemeyen Enis 
Bilgiç pastanın mumunu 

üflerken dilek dilemeyi 
de ihmal etmedi. 

Ekip arkadaşlarına 
teşekkür eden Enis 
Bilgiç, 2019 yaz 
sezonun oldukça 

hareketli geçtiğini 
doğum gününü dahi 

unuttuğunu söyledi. 

Enis Bilgiç’e 
Sürpriz Doğum Günü

Marmaris Deniz Ticaret Odası 
Başkanı Halil Bağlı’nın eşi Funda 
Bağlı yeni yaşını eşinin ve arka-
daşlarının ayrı ayrı düzenlediği 
sürpriz partilerle kutladı. İki gün 
boyunca farklı mekanlarda kutla-
nan doğum gününde Funda Ha-
nım dostlarına ve eşine teşekkür 
etti. Funda Bağlı’ya bir sürpriz de 
DTO Müdürü Çağla Akkuş ve oda 
personelinden geldi. Pineapp-
le restoranda birlikte yedikleri 
yemeğin ardından doğum günü 
pastasını üfleyen Funda Hanım 
dilek dilemeyi de ihmal etmedi. 

Cadde Sokak
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Ahmet Cemal’e 
Yeni Yaş Sürprizi

Marmarisli yerli ve turizmci 
aile mensubu Serpil Poyraz 
yeni yaşını yakın arkadaşları 
ile kutladı. Yat limanında bulu-
nan Neighbours Restoran'da 
kutladığı doğum gününde 
Serpil Hanım ve arkadaşları 
ŞamataPlus Magazin objektif-
lerine yakalandı. Objektiferi-
mize poz veren yakın arka-
daşlar yeni sayımızı merakla 
beklediklerini belirtti. 

Ünlü ses sanatçısı Ahmet Cemal 
yeni yaşını sürpriz bir davet ile 
kutladı. Bono Good Times’te yakın 
arkadaşı ünlü yazar ve Executive 
Chef Ebru Omurcalı tarafından ya-
pılan bir sürprizle kutladığı doğum 
gününde Ahmet Cemal dostlarına 
teşekkür etti.  Her Cuma Grand Yazı-
cı Club Marmaris Palace’da bulunan 
Sea Food Restaurant ve her Cumar-
tesi de Joya Del Mar Butik Otel’de 
sahne alan Ahmet Cemal tüm 
sevenlerini sahnesine davet etti.

Muğla’nın tanınmış simalarından, Köfteci Ramiz Muğla Şubesi Müdürü Çiğdem Togo yeni yaşını dostları ile kutladı. Volkan Uzar ve Volkan 
Dirgeme yönetimindeki Backyard Akyaka adlı mekanda kutladığı doğum gününde Çiğdem Togo’yu yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. 
Gecede  DJ Levo ve Dj Onur Kek müzikleri ile davetlilere neşeli saatler yaşattı. Doğum gününde dilek balonları uçuran Togo partiye katı-
lan dostlarına tek tek teşekkür etti.  

Serpil Poyraz Yeni 
Yaşında Dostları ile

Togo Yeni Yaşında
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Macera Parkında Macera Dolu Saatler
Burunucu mevkiinde bulunan Macera Parkı’nda macera hiç bitmiyor. Yoğun iş tem-
posundan kaçmak, dinlenmek ya da ailece keyifli vakit geçirmek için tercih edilen 
Macera Parkı renkli görüntülere sahne oluyor. Haftanın her günü açık olan, doğum 
günü partilerine de ev sahipliği yapan mekan hem büyükler hem de minikler için 
biz cazibe merkezi haline geliyor. Minik Zeynep’in 2. Yaş gününün kutlandığı özel 
konsept partide davetliler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. 

Beliz’e 9. Yaş Günü Partisi
Marmaris’in seçkin moda markası Reyhan By Gökmen mağazası sahipleri Reyhan Kızılyüce ve 
Gökmen Kızılyüce’nin kızları Beliz dokuz yaşına girdi. Kendilerine ait evin site havuzunda dü-
zenledikleri 9. yaş günü partisine Kızılyüce ailesinin komşuları, yakın dost akraba ve arkadaşları 
katıldı. Fotoğraflarıyla bu güzel anları ölümsüzleştiren İren Dolaner aynı zamanda organizasyon 
ve süslemeyi de gerçekleştirdi. Kızılyüce ailesi davetlilerle yakından ilgilendi. Beliz ise arkadaşla-
rı ile bu güzel partinin tadını çıkarttı. 

Doğum Günü
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Kübra ve Serkan Karabulut çifti minik kızları Tuana için ikinci yaş günü partisi düzenlediler. Baba-
annesi Nilgün Karabulut ve dedesi Eşref Karabulut’a ait Gün&Eş kafede kutlanan doğum günü 
partisine yakın dost ve akrabalar katıldı. İşler İş Merkezi’nde bulunan şirin kafede kutlanan doğum 
gününde minik Tuana süsleme ve dekoru çok beğendi. Pastasının mumlarını anne ve babası ile 
üfleyen minik Tuana çiçekli prenses kıyafeti ile çok beğenildi. 

ŞamataPlus Magazin 
Dergimizin İmtiyaz 
Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Seycan Ak-
man, yeni yaşını dostları 
tarafından hazırlanan 
sürpriz parti ile karşıla-
dı. Serin Kültür Kitap & 
Kafe’de kutlanan doğum 
gününde Seycan Akman 
dostlarına teşekkür etti.

Minik Tuana 2 Yaşında

Mutlu Yaşlar Seycan Akman

Ziya Yaylalı ve Volkan Yaylalı Yelken 
Meyhane’de sürpriz bir kutlama yaptılar.
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Marmaris’in renkli simalarından Betül ve İsmail Kargın çifti bir ay 
sonra kucaklarına almayı planladıkları bebekleri ‘Almila’ için evde 
bir parti düzenlediler. Hamile anne için doğum öncesi moral amaç-
lı düzenlenen partide genç çiftin yakın arkadaşları ve ailesi onları 
yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı Cihan Çakan’ın gitarıyla şarkılar söy-
lediği partiyi Beren Organizasyon süsledi. Pembe ve beyaz çiçekler 
ve balonlarla süslenen bahçe adeta düş bahçesini andırıyordu. 
‘Almila Bebeği Beklerken’ teması işlenen partide davetliler masala-
ra konan özel baskılı kartlara iyi dilek mesajlarını yazdılar. Bol bol 
fotoğraf çektiren Kargın çifti davetlilere tek tek teşekkür etti. 

Almila’yı Beklerken

Kutlama

30 Ağustos 2019

Davetin her detayı ile yakından ilgilenen 

Betül Kargın’ın çok beğenilen makyajını Jale 

Gümüşay, organik ürünler kullanarak yaptı.
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Diş 
Beyazlatma

Dental 
İmplant

Gülüş 
Tasarımı

Çocuk Diş 
Hekimliği

marmarismilewww.marmarismile.com

Tarih: 17.08.2019 Cumartesi   Saat: 18.00 
Yer: Kemal Seyfettin Engin Bulvarı, No: 65/5, Marmaris / Muğla

BİZE KATILMAYI UNUTMAYIN

Siz değerli Marmaris  yaşayanlarını
kliniğimizin açılışına davet ediyoruz.

Çocuk Diş Hekimi
Canan DAĞ

Çene Cerrahı Diş Hekimi
Mustafa DAĞ

Diş Hekimi
Aslıhan YILMAZ



Masalsı Köyün Nautilus’u
Söğüt Köyü’nde konaklamak istediğiniz-
de şirin pansiyonlar karşılıyor sizi. Masalsı 
köyün konforu, konumu, mutfağı ile fark 
yaratan mekanı Nautilus Pansiyon ise 
Cumhuriyet Sokak Söğüt Mahallesi 164/1 
adresinde bulunuyor. Bu şirin pansiyo-
nun her odadan izlenebilen gün batımı 
ve bahçe manzarası da tatilinize heyecan 
katacak. Odalarında her mevsim sizleri 
ağırlayan Söğüt Nautilus Pansiyon'un en 
büyük avantajlarından biri de konumu. 
Temizliği, yeniliği, konforu, son derece zarif 
dekoru ile Söğüt Nautilus Pansiyon Söğüt 
Köyü’nün adeta yeni gözdesi. Denize sıfır 
konumu ile Nautilus Pansiyon’dan çıkıp 
uzun bir sahil yürüyüşü yapabilir, ya da 
kristal sulara kendinizi atabilirsiniz. Şirin 
bir aile işletmesi olan Nautilus Pansiyon’un 
restoranında ise güne mükellef bir kahvaltı 
ile başlayabilirsiniz. Elif Çetin ve Murat Çetin 
yönetimindeki mekanda mutfaktaki şef 
Hayri Çetin, eşi Firdevs Acar ve oğlu Anıl 
Acar da tam bir Anadolu misafirperverliği 

ile karşılıyor gelenleri. Mekan sahiplerinin 
ayrıca Ele ve Çınar isminde küçük yardım-
cıları var. Şef olan enişteleri Hayri beyin 
hünerli elleriyle işlenmiş kara kılçık buğday 
unu kullanılan fırınından çıkan nefis ekmek-
ler pideler ile kendinize gün boyu güzel bir 
ziyafet verebilirsiniz. Çevre köylerden alınan 
yumurtalar peynirler mevsim yeşillikleri 
ve sebzeler de günün sürprizleri arasında. 
Mekanın becerikli sahiplerinin ellerinden 
kahve ve yanında verilen reyhan şerbeti 

de belki de ilk defa deneyimleyeceğiniz 
lezzetler arasında yerini alacak. Köyün tek 
pizza-lahmacun fırını özelliğine sahip Söğüt 
Nautilus’un profesyonel şefleri her an şaşır-
tacak lezzetleri sunmak için adeta yarışıyor. 
Yıl boyu açık olan mekanın iskeleye kurulu 
masalarında romantik bir akşam yemeği 
yiyebilir, ya da dostlarınızda neşeli bir 
akşamüstü keyfi yapabilirsiniz. Bu masalsı 
balıkçı köyünün Nautilus Pansiyonu’nda 
güneş bahçenizde yıldızlar masanızda gün 
batımı odanızın balkonunda olacak. Mutfa-

ğından gelen leziz mevsim mezelerinin tadı 
ise damağınızda kalacak. Bu güzel köyün 
gözde mekanından sürekli haberdar olmak 
için ise instagram hesabındaki 
‘nautiluspansiyonrestaurant’ adlı adresini 
takip edebilirsiniz. 

Marmaris’ten bir saat uzaklıkta, 
nefis manzara eşliğinde kıvrıla 
kıvrıla gittiğiniz Ege ile Akdeniz 
arasında kalan köydür Söğüt Köyü. 
Yol boyunca kekik kokularının 
eşliğinde gidilen bu muhteşem 
köy, sakinliğin huzurun yeryüzü 
cennetinin bir parçası adeta. 
Cumhuriyet Mahallesi ve Kızılyer 
Mahallesi olarak iki mahalleden 
oluşan, eşsiz doğası, özgünlüğü 
ve masmavi deniziyle bu küçük 
Ege köyünde hayata yeniden 
başlayacak ve yavaşlayacaksınız. 
Karşıda Yunan Adası Simi, 
denizi, dalgaları, müziği, renkleri, 
gülümseyen insanları her birinden 
nefis kokular gelen restoranları ile 
adeta masalsı bir köy olan Söğüt 
Köyü belki de fazla keşfedilmemeli.  

Söğüt Köyü’nde 
Bir Nautilus

Advertorial
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GÜNÜBİRLİK TURLAR
Haftanın her günü günübirlik turlarımız olmaktadır. Bozburun 
Tekne Turu, Sedir Adası Turu, Bozukkale Koyu Turu, Sarsala 
Koyu Turu, Datça Palamutbükü Turu, Bodrum Mazı Köyü-Milas 
Ören Sahili Turu, Köyceğiz-Yuvarlakçay Turu düzenlediğimiz 
turlar arasındadır.Detaylar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

* Verilen fiyatlar erken rezervasyon dönemi fiyatları olup, her tur için bu tarihler 
değişebilmektedir. Detay bilgilendirme için irtibata geçmeniz rica olunur.
* Verilen fiyatlar iki kişilik odalarda kişi başı fiyatlardır.
* Program detaylarımız www.koraltravel.com internet sitemizden incelenebilir.

Gezmek Yaşamaktır

* Makedonya-Belgrad-Saraybosna
* Uçakla gidiş ve dönüş
* Vizesiz program, otel konaklama, şehir turları, rehberlik ve ulaşımlar dahil

* Uçakla gidiş ve dönüş
* Trabzon, Ayder, Hopa, Artvin, Batum
* Yarım pansiyon otel konaklamaları, ulaşım, rehberlik hizmeti, giriş ücretleri dahil

MARMARİS ÇIKIŞLI VİZESİZ
BALKAN BAŞKENTLERİ TURU

UÇAKLI KARADENİZ
BATUM TURLARI

MASALSI 
KAPADOKYA TURLARI

UÇAKLI MARDİN
GAP TURLARI

TARİHİN BAŞLADIĞI, MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ VE İNANÇ MERKEZİ GİZEMLİ MEZOPOTAMYA
* Uçakla gidiş ve dönüş
* Mardin, Midyat, Urfa, Adıyaman, Antep
* Yarım pansiyon otel konaklamaları, ulaşım, rehberlik hizmeti, giriş ücretleri dahil

* Muhteşem manzaralar, peri bacaları, vadiler, kanyonlar, balon turları, yeraltı şehirleri 
ve daha fazlası. Kapadokya’yı görmenin zamanı geldi diyorsanız sizleri de Kapadokya’nın 
masalsı güzelliklerinin doyasıya keşfetmenize olanak veren turumuza bekliyoruz.
* Yarım pansiyon otel konaklaması, rehberlik, ulaşım ve giriş ücretleri dahil

22-26 Eylül 2019 (4 gece, 5 gün)
27 Eylül-01 Ekim 2019 (4 gece, 5 gün)
09-13 Ekim 2019 (4 gece, 5 gün) 
14-18 Ekim 2019 (4 gece, 5 gün)
29 Ekim – 02 Kasım 2019 (4 gece, 5 gün)

05-08 Eylül 2019 (3 gece, 4 gün)
03-06 Ekim 2019 (3 gece, 4 gün)
26-29 Ekim 2019 (3 gece, 4 gün)
20-23 Kasım 2019 (3 gece, 4 gün)

16-21 Eylül 2019 (4 gece, 5 gün)
03-07 Ekim 2019 (4 gece, 5 gün)

21-26 Ekim 2019 (5 gece, 6 gün) 649,00 € 
(erken rezervasyon fiyatı)

1895,00 TL 
(erken rezervasyon fiyatı)

1950,00 TL 
(erken rezervasyon fiyatı)

990,00 TL 
(erken rezervasyon fiyatı)



Dünya Kadınlar 
Dalış Günü’nde 
‘DALSIN KIZLAR’

Skal International Marmaris başkanı 
Menderes Sarıgül Cosmopolitan Otel’de 
düzenlenen görkemli bir akşam yemeğinde 
üyeleri ile bir araya geldi. 2019 yaz sezonu 
değerlendirme toplantısının onur konuğu 
ise Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay idi. Birlik beraberlik çağrısının yapıl-
dığı toplantıda Başkan Oktay “Mazbatayı 
aldığımız günden bu yana Marmaris’in en 
önemli sorunlarına öncelik verdik, birlikte 
çözeceğimiz çok şey var yeter ki birlikte 
hareket edelim” dedi.
1932 yılında Paris'te kurulmuş seyahat ve 
turizmin tüm kollarını bir araya getiren 87 
ülkede 500 yerel kulüplerdeki 21.000 üye-
siyle turizm sektöründe kar amacı gütme-
yen global bir ticaret birliği olan Skål Inter-
national Marmaris topluluğu Turizm kenti 
Marmaris’i daha iyi noktalara getirebilmek 
adına değerlendirmelerde bulundu. 2018-
2019 yılı yönetim kurulu başkanı Menderes 
Sarıgül ve üyeleri Asbaşkan Özkan Özbek, 
Sekreter Ceren Ünlü, Sayman Banu Erkay-
mak Yurttaş davetlilerle yakından ilgilendi. 

Skal İnternational Marmaris 
üyelerinden birlik çağrısı

Marmaris’te daha önce hiç dalış yapmamış 
40 kadın Dünya Kadınlar Dalış Günü’nde 
derin mavi sulara daldı. Dalış eğitmenleri 
eşliğinde dalan kadınlar deniz dibinde 
biriken plastik atıkları topladı. Cennet Adası 
açıklarında gerçekleştirilen etkinlik renkli 
görüntülere sahne oldu. Organizasyon 
sorumlusu ve dalış eğitmeni Gaye Dülger 
“özellikle kadınların dalışa başlamasını 
deneyimlemesini istedik. Ve hayalini kur-
duğumuz   ‘dalsın kızlar’ projesini hayata 
geçirdik. Bu yaparken de denizlerimizin kir-
liliğine dikkatleri çekmeye çalıştık. Plastik 
atık toplama işini de bu proje çerçevesinde 
yapıyoruz. İlk kez dalgıç kıyafetleri giyen 
kadınlarımız da bu deneyimden çok mem-
nun olduklarını dile getirdiler” dedi.

Kısa Kısa
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Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel bünye-
sinde yer alan mekanın dekorasyonu, Yazıcı 
ailesinin başarılı iş insanı Efsun Yazıcı’nın 
ince zevkini yansıtıyor. Denizi çağrıştıran 
mavi tonlarının hakim olduğu restoran 
duvarlarını ‘BigFlowerz’ atölye sanatçıların-
dan Nilay Sarıca’ nın hazırladığı dev çiçekler 
süslüyor. Her detayında sanatsal dokunuş-
ların hissedildiği restoranın en ilgi çeken 
bölümü ise Efsun Yazıcı’nın annesi Ayşen 
Yazıcı ve merhum babası İbrahim Yazıcı’nın 
ilk evlerindeki mutfağın en özel köşede 
yer alması... Rengi ve modeli ile orijinal 
halini koruyan mutfak mekanın açık büfe 
sunumlarına duygulu bir dokunuş katıyor. 
Masasından sandalyesine, aydınlatmadan 
aksesuarlara kadar uzanan tüm objelerde 
seçkin bir anlayış göze çarpıyor. Ağırlıklı 

olarak Mudo Concept özel seri ürünlerinin 
yer aldığı mekan, tarzı dolayısı ile dikkat 
çekerek, mobilya markasının yazılı ve dijital 
platformlarında da kullanılmak üzere yer 
alacaktır.

Denize sıfır konumuyla da tercih edilen 
mekanın iskelesi, gün boyu hizmet veriyor. 
Kıyı Restoran’da güne harika bir kahvaltıyla 
başlayabilir, iskelesinde güneşlenebilir, 
menünün seçkin lezzetleriyle gününüzü 
şölene çevirebilirsiniz.

Akdeniz Mutfağı özelliklerini taşıyan Kıyı 
Restoran menüsünde, deniz ürünleri 
hakim. Masada sizi, İtalya’dan mantarlı ve 
domatesli bruschetta ve Hatay’dan kırma 
zeytin karşılıyor. Bal, ceviz ve taze baha-

ratla harmanlanan keçi peynirli toplar ana 
yemeğe doğru olan yolculuğunuzda, da-
mağınızda yumuşacık izler bırakıyor. Sekiz 
farklı lezzette başlangıca sahip menüde 
kızarmış ekmek üzerinde servis edilen dana 
madalyon bruschetta da, favori lezzetler 
arasında. İncecik hamurdan hazırlanan 
pizzası, özel marinasyonlarla dinlendirilmiş 
etleri, taze balıkları, baş döndüren tatlıları 
ile Kıyı Restoran, sadece otel müşterilerinin 
değil, Marmaris’te yaşayan lezzet müda-
vimlerine de hizmet vermektedir.

Dekorasyonundan lezzetli menüsüne, tüm 
detaylarıyla dikkat çeken Kıyı Restoran, 
yepyeni bir lezzet anlayışı ile sizleri bekli-
yor... 

Uzun yıllardır, turizm sektöründe, değişmeyen kalite ve 
başarı anlayışı ile adını duyuran Yazıcı ailesi, yeni markası 
“Kıyı Restoran” ile Marmaris’e yepyeni bir anlayış getiriyor.

Marmaris’e yeni bir tat, yeni bir mekan

KIYI RESTAURANT

Advertorial
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Bir dünya kenti Marmaris, doğası ve denizi 
ile olduğu kadar yaşam ayrıcalıkları ile de 
tercih sebebi oluyor. Bir çok branşta spor 
yapma imkanına sahip kentte bisiklet yolla-
rı da çok konuşuluyor. Şehir içinde yaklaşık 
15 km bisiklet yoluna sahip Marmaris’te 
Akıllı Bisiklet Sistemi (Marvelos) hizmete 
açıldı. Bu sistem ile vatandaşlar ve konuklar 
ister yıllık abone olarak, ister abone kartına 
para yükleterek, isterlerse kredi kartlarıyla 
9 istasyondan bisiklet kiralayabilecekler.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 
çok sayıda bisiklet severin katıldığı açılışta, 
kent içinde bisikletli ulaşımın günlük ya-
şamın bir parçası olmasını hedeflediklerini 
belirtti. Marvelos ismi verilen Akıllı Bisiklet 
Kiralama Sistemi ile dileyen vatandaşlar bi-
sikletleri saati 1.25 TL'ye kiralayabilecekle-
rini belirtti. Marvelos bisikletleri ile ilk turu 
atan Başkan Oktay “semt yaşayanlarına en 
iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Marma-
ris’i motor ve egsoz kirliliğinden kurtarma-
ya çalışıyoruz” dedi. 

BİR SAATLİK 
BİSİKLET KEYFİ 

1.25 TL

Atatürkçü Düşünce Der-
neği Genel Merkezi’nin 
projesi kapsamında yola 
çıkan 'Cumhuriyet TIR'ı, 
ADD Marmaris Şubesi'nin 
desteğiyle Atatürk Meyda-
nı'nda ziyarete açıldı. Mar-
maris Belediyesi Başkan-
vekili Fehmi Selçuk Evci ve 
Başkan Yardımcısı Hakan 
Köksal'ın katılımı ile ziya-
rete açılan TIR'da Atatürk, 
Cumhuriyet ve devrimlerle 
ilgili sergiler yer aldı.
Atatürk, Cumhuriyet ve 
Devrimlerle ilgili sergilerin, 
İstiklal Madalyası’ndan, 
10. Yıl Madalyası’na kadar 
pek çok orijinal objenin, 
Türkiye’den ve Dünyadan 
Atatürk’le ilgili yayınlardan 
oluşan basılı malzemelerin 
yer aldığı Cumhuriyet Tırı 
Marmaris yaşayanlar ve 
tailini Marmaris’te geçiren 
yerli ve yabancı vatan-
daşlar Cumhuriyet Tırı’na 
büyük ilgi gösterdi.

MİLLİ MÜCADELEMİZİN 100. YILINDA
CUMHURİYET TIRI YOLLARDA

Kısa Kısa
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Marmaris Halk Eğitimi Merkezi’nde görevli 
30 öğretmen ve 630  kursiyerin yaptığı elişi 
ürünlerden oluşan, ‘Yılsonu Sergisi’ büyük ilgi 
gördü.  Sergide binlerce el yapımı sanatsal 
ürün sergilendi. Serginin açılışına Kaymakam 
Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zü-
leyha Aldoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Alpaslan Akalın, öğretmenler, kursiyerler ve 
vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesini kesmeden önce konuşma 
yapan Kaymakam Yüksel, kursiyerlere yaptık-
ları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Kurum olarak vatandaşlara hizmet vermekten 
dolayı mutlu olduklarını belirten Marmaris 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın 
ise, “Marmaris Halk Eğitimi Merkezi’nce 2018-
2019 eğitim öğretim yılında, 436 kursa toplam 
11 bin 379 kursiyerimiz katılmıştır. Ayrıca açık 
ortaokul ve açık lise sayımız 11 bin 545’tir. 
Toplamda 24 bin 924 vatandaşımıza hizmet 
vermemenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
(TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Baş-
kan Yardımcısı Nisa Ersoy ve Türkiye Ralli 
Yarışma Direktörü Murat Kaya Marmaris’in 
en seçkin otellerinden biri olan Grand Yazı-
cı Club Turban’da  Marmaris’te görev yapan 
yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir 
araya geldi. Basın temsilcileri ile akreditas-
yon toplantısı düzenleyen TOSFED Başkanı 
organizasyon hakkında detaylı bilgi verdi. 
Başkan Eren Üçlertoprağı 2019 Dünya Ralli 
Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci ayağının 
12-15 Eylül tarihleri arasında, üst üste ikinci 
kez olmak üzere, bu yıl da Marmaris'te 
yapılacağını duyurdu.
Geçen yıl aynı organizasyona çok başarılı 
bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyleyen 
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Yapılan 
13 yarış içinde Türkiye Rallisi 3'üncü yarış 
seçildi. Onursal başkanımız Serkan Yazıcı 

liderliğinde geçen yıl ilki düzenlenen 
ralli 155 ülkede 850 milyon izleyiciye 
ulaştı. Hem Türkiye hem de Marma-
ris ekonomisine büyük katkısı oldu. 
Şu anda Marmaris'te sadece ralli için 
konaklama tesislerine 2 binin üzerin-
de ön rezervasyon yapıldı. Geçen yıl 
olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri 
ve teşrifiyle yine anlamlı bir yarışma 
olacaktır" dedi.

DÜNYA RALLI ŞAMPIYONASI ILE
DÜNYANIN GÖZÜ MARMARIS’TE OLACAK 

12-15 EYLÜL 2019
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“MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ” YAPILDI
Marmaris'te, 300 voleybolcu çocuğun katıldığı "Mini Voleybol Şenliği" düzenlendi.
Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü (MAGS)  tarafından Amiral Orhan Aydın Spor 
Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe Muğla merkez ve ilçelerinden 300 voleybolcu katıl-
dı. 2007, 2008 ve 2009 doğumlu voleybolcuların katıldığı etkinlikte aileler de çocuk-
larını yalnız bırakmadı. Mini Voleybol Şenliği hakkında bilgi veren kulüp yetkilisi Sibel 
Yaşa, “Bugünkü etkinliğimizle, 2007, 2008, 2009 doğumlu yaş grubundaki voleybolcu 
çocuklarımızın, maalesef bu sezon resmi müsabakaları olmadığı için şenlik havasında, 
onlara bir tatil hediyesi vermek istedik. Muğla ilindeki takımlarımız bizi kırmadan, 
buraya gelerek desteklerini verdiler. Bugün 300 kişilik voleybolcuyla 'Mini Voleybol 
Şenliği'ni gerçekleştiriyoruz, bundan böyle bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyo-
ruz,  voleybolcularımız da bu şenlikten son derece memnun” dedi.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde 26 
sanatçının katıldığı karma sergi büyük ilgi gördü. 
Açılışını Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Köksal’ın yaptığı, Nişart Galeri’nin sahibi 
Nihat Tokat tarafından organize edilen karma 
sergi 26 sanatçının farklı disiplinlerdeki eserlerini 
sanatseverlerle buluşturdu. Sanatın içerisinde 
bulunan her disipline yer verilmeye çalışılan kar-
ma sergide; şapka kreasyonları, tablolar, objeler, 
hediyelik eşyalar ve seramik heykeller yer aldı. 
Ruhan Özüarı tarafından tek parça zeytin ağa-
cından yapılan  özel eserler de büyük ilgi gördü. 
Sergide ayrıca Marmarisli sanatçı Jale Gümüşay’ın 
4 büyük tablosu alıcı buldu. 

“LIGHT OF ART” 
Karma Sergisi 
Büyük İlgi Gördü 

Kısa Kısa
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'Dünya Yoga Günü’ kapsamında Marmaris Wellness Topluluğu’na üye yoga eğitmenleri 
Marmaris Belediyesi önü halk plajında ve Burunucu Macera Parkı’nda yoga yaptı. 21 
Haziran Dünya Yoga Günü’ne ilgi büyüktü. Birleşmiş Milletlere üye 177 ülkenin kutladığı 
özel gün kapsamında bir araya gelen yoga tutkunları çeşitli etkinlikler düzenledi. Sabah 
saat 07.00’de  Marmaris Belediyesi önü Halk Plajı’nda ve aynı gün akşam 19.00 ile 21.00 
saatleri arası bir araya gelen yoga eğitmenleri ve yoga tutkunları güneşi selamladılar.  
Etkinlikte aynı zamanda meditasyon, yin-yoga ve aya selamlama yapıldı. Dünya Yoga 
Günü kapsamında Buddha SPA sahibi ve Yoga eğitmeni Özgür Koçan Taşkıran temiz 
çevre için poşetsiz bir hayata dikkat çekmek için bez çantalar dağıttı. Çantalar 'Dünya 
Yoga Günü’ kapsamında Marmaris Wellness Topluluğu tarafından hazırlandı.

‘Dünya Yoga Günü’ Kutlandı

Marmaris’in ünlü pilates ve cimnastik salonu Joy Cimnastik yıl 
sonunda öğrencilerinin marifetlerini sergiledi. Değişik yaş grup-
larında bulunan iki yüze yakın öğrencinin hünerlerini sergilediği 
Cimnastik gösterisini kalabalık bir veli topluluğu izledi. Eğitmen 
Filiz Arslan yönetimindeki salonda görev yapan öğretmenlerden 
Mehmet Kuş’un  hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı. Salon 
sahibi ve profesyonel eğitmen Filiz Arslan ise  yaptığı açıkla-
mada ‘En az üç buçuk yaşlarında başlayan cimnastik dersleri 
ile öğrencilerin bütün kas gruplarının ve motorik becerilerinin 
kazanılmasında önemli rol oynuyoruz. Temelinde jimnastik olan 
çocuklar diğer spor dallarında mutlak başarı elde ediyorlar.’ Dedi. 
Joy Jimnastik ailesi olarak Ata Jimnastik Kültür Sanat ve Spor 
Klübü derneği olma heyecanında olan Filiz Arslan 2018 yılında 
Muğla okul sporlarında tarafından düzenlenen yarışmaya katılan 
sporcularının ödüllerle döndüklerini belirtti. 

JOY CIMNASTIĞIN YILDIZLARI HÜNERLERINI SERGILEDI
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Marmaris’in ünlü turizmci işadamı, Tosfed 
Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve eşi Gül 
Yazıcı Almanya’dan gelen yakın arkadaş-
ları Christian Friedrich Schacht ve ailesini 
Marmaris’te ağırladılar. Marmaris gezisinde 
Marmaris Hayvan rehabilitasyon merke-
zini ziyaret eden Christian görür görmez 
hayran kaldığı 4 köpeği sahiplendi. Maira, 
Elsa, Kelly Nica adını verdikleri köpekler 
Almanya’nın Stuttgart isimli şehrinde 
Christian ve Carol çiftine ait malikanede 
yaşıyor. ŞamataPlus Magazin Dergisi’nin e 
posta adreslerine gönderilen fotoğraflarda 
köpekler oldukça mutlu görünüyor.  Kö-
peklerin sağlık kontrollerini yapan Veteri-
ner ve  Sağlık Teknikeri Mehmet Akif Temel 
ise konu ile ilgili şunları belirtti. ‘köpeklerin 
yurt dışı çıkış işlemleri ve testleri dört ay 
sürdüğü için bu zaman zarfında köpekleri 
evimizde misafir ettik. Köpekler çok sevimli 
ve cana yakındı. Biz de zor ayrıldık ama 
onları Almanya’da çok güzel bir hayatın 
beklediğini bildiğimiz için içimiz rahattı. 

Bakabilecek durumda olanların mutlaka 
Marmaris Hayvan Rehabilitasyon merkezin-
den veteriner kontrolünde köpek sahip-
lenmelerini tavsiye ediyoruz. Köpekler 
edinebileceğiniz en sadık dostlardır.’ dedi. 
Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezinde köpek ya da kedi sahiplenme-
nin ücretsiz olduğunu da belirten Akif Bey 
Christian Friedrich Schacht ve eşi Carol’un 
ülkelerindeki hayvan koruma dernekleri 
aracılığı ile bir çok köpek daha sahiplen-
mek istediklerini belirtti. 

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAY-
KO) üyeleri, Marmaris Belediyesi Hayvan Reha-
bilitasyon Merkezi çalışanlarına yönelik sosyal 
medyada linç kampanyası yürütüldüğünü iddia 
ederek, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. 
Dernek Başkanı Özlem Pınar Onur, “Marmaris 
Rehabilitasyon Merkezi hakkında, maalesef 
sosyal medyada aslı olmayan bazı paylaşımlar 
yapıldı. Gönüllüler giremiyor, kapılara kilit vu-
ruldu gibi paylaşımlar yapıldı. böyle bir durum 
yok” dedi. Buraya birle, üç arası herkes ziyarete 
gelebilir, köpekleri görebilir. Sadece toplum 
ve hayvan sağlığı açısından kafeslerin arkasına 
geçmek yasaktır. Dedi. Özlem Pınar Onur Mar-
maris  hayvan rehabilitasyon merkezinin Muğla 
ilinin ilçeleri arasında en iyi barınak olarak 
çalışıldığını belirtti. Başkan Onur; Geçen sene 3 
bin 400 civarında kedi, 168 köpek, ondan önce-
ki sene 2 bin 700 civarında kedi ve 167 köpek 
kısırlaştırılmıştır.  MAHAYKO olarak Marmaris 
Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde görev-
lendirildiği günden bu yana, yani son iki yıl 
içerisinde, sorumlu veteriner hekim Bora Deveci 
ile beraber işçi giyinme ve dinlenme odaları, 
çalışanların meslek içi eğitimi, mama deposu, 
hijyen adına barınak içi iyileştirmeler, karantina 
ve hasta biriminin iyileştirilmesi, şikayetlerin 
anında değerlendirilmesi, sahipli, sahipsiz 
köpeklerin çiplenmesi konularında üstün çalış-
malarından dolayı zabıta amiri Tugay Tutugan’a 
dernek olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

MAHAYKO BAŞKANI ONUR AÇIKLAMASI '
SOSYAL MEDYADA LINÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR'

REHABİLİTASYON 
MERKEZİNDEN 
MALİKANEYE

Kısa Kısa
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Marmaris’e 44 km ötede bulunan Taşlıca 
Köyü’nde eşek sütü üreten Erol Demircan, 
sütün litresini 100 liradan satıyor. Demir-
can’ın hedefi ise eşek çiftliği kurup Türki-
ye’nin her bölgesine eşek sütü ve peyniri 
göndermek. Eşek sütünün faydalarını 
öğrenince eşek sütü üretmeye başlayan 
Erol Demircan 4 yıl önce Eşi ile birlikte 1 
eşekle başladığı üretimine şimdi 8 eşekle 
devam ediyor. Hedefinin eşek çiftliği kurup 
işleri büyütmek olduğunu belirten Erol 
Demircan;
“4 yıl önce bu işe başladım. Şu an sadece 
Marmaris ve çevresine satış yapabiliyoruz. 
Çünkü havalar çok sıcak ve uzak yerlere 

ulaştırmak çok zor. Hedefimiz Türkiye’nin 
her bölgesine eşek sütü ve eşek sütü peyni-
ri göndermek.” Dedi. “İnsanlar eşek sütünü 
duyunca çekimser kalıyor. Ama bilseler ki 
eşek sütünün şifa kaynağı olduğunu herkes 
buna yönelir. Bronşit, astım ve solunum 
yolu hastalıklarına birebir şifa kaynağı. 
Eşek sütü kaynatılmadan tüketilmeli. Bu 
nedenle sağıldıktan hemen sonra tüketilir-
se faydası daha da artıyor” diyen Demircan 

köyde konaklama tesisi olmadığı için evini 
misafirlere açarak tam bir Türk misafir-
perverliği de sergiliyor. Eşek sütü içmeye 
gelenlere köyünü de tanıtan Demircan 
bahçesinde yetişen organik ürünlerden de 
ikram ediyor. Marmaris çevresine telefon-
la ve internet üzerinden siparişle hizmet 
verdiklerini belirten Demircan, ayrıca her 
Pazar günü Yerel Tohum Temiz Gıda Paza-
rı’nda da eşek sütü satıldığını ifade etti.

Bir Eşekle Başladı, 
Çiftlik Kurma Yolunda Ilerliyor

Basın Bayramı Kutlandı
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 
basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayra-
mı’nda Marmaris’te görev yapan yerel ve 
ulusal medya mensupları ile bir araya geldi. 
Medya emekçilerinin bayramını kutlayan 
Başkan Oktay, yaklaşık 4 aylık sürede yaptı-
ğı çalışmaları ve projelerini anlattı. “Göreve 
başladığımız günden beri çalışmalarımızı 
ciddi bir istek ve arzu ile yerine getirme-
ye devam ediyoruz” diyen Oktay, 1 Nisan 
itibari ile 14 milyon 600 bin lira olan borcu 
23 Temmuz’da 4 milyon 490 bin liraya indi-
rerek belediyeyi borç yükünden kurtardık-

larını açıkladı. Mottom Oteli’nde hizmete 
giren Big Chef’s Restoran’da bir kahvaltıda 
basın mensupları ile bir araya gelen Başkan 
Mehmet Oktay “Sansürün kaldırışının 111. 
yılında bizi gerçeklerle buluşturmak için 
büyük uğraşlar veren basın mensuplarına 
hak ettileri değerin verildiği, basın özgürlü-
ğünün önündeki tüm engellerin kaldırıldığı 
bir Türkiye ümidiyle 24 Temmuz Gazeteciler 
ve Basın Bayramı kutlu olsun” dedi. Tüm 
basın mensupların küçük bir hediye hazır-
layan belediye halkla ilişkiler ve basın yayın 
ekibi de birlikte hatıra fotoğraı çektirdiler.
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Marmarisli Genç Doku Üretti, Çin’e Gitmek Için Sponsor Arıyor
Marmaris’i gururlandıran gençler kervanına katılan Alperen Telatar deniz süngerlerin-
den doku iskelesi üretti. Telatar bu buluşuyla ödüller aldı. Şimdi ise yaptığı bu buluş ile 
ülkemizi temsil etmek için Çin’de düzenlenecek CASTİC adlı uluslararası proje yarış-
masına katılacak. Kemik ve kıkırdak kırılması, deri yanması, deri soyulması gibi yaralı 
bölgelere deri üreterek iyileştirme sağlayacak bu projesini uluslararası yarışmalara ka-
tılarak ülkemizi gururlandıracak olan lise son sınıf öğrencisi Alperen Telatar yarışmaya 
katılmak için gereken yol masraflarını karşılayacak sponsor arıyor. İlk ve ortaokulunu 
Marmaris’te tamamlayan Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan 
17 yaşındaki Alperen Telatar’a destek olmak isteyen ve ülkemizin gelişmesine duyarlı 
kişi ve kurumlar 05448352827 numaralı telefonu arayabilirler. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi ‘ Gençlik Atölye-
si’nin hazırlamış olduğu Artiz Mektebi’ büyük ilgi gördü. Hüsni-
ye Kahraman Saral yönetmenliğinde hazırlanan oyun Armuta-
lan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Kandemir Konduk 
ve Müjdat Gezen’in yazdığı oyunda Barancan Durar, Emine Su 
Moralı, deniz Saral, Özge Özgür, Selimcan Polat, Ceyda Yardım-
cı, İrem Saygılı, Feyza Yağmur Akıncı, V.Sıla Kaya, İsmail Can 
İleri, Velican Yoldaş, Melike Uçar, beyza Özütürk, Sıla Altay, Ali 
Furkan Korkmaz, Aslı Ece Kızılarslan, Zeynel Aydemir rol aldı. 
Büyük bir izleyici kitlesi olan ‘Artiz Mektebi’ adlı tiyatro oyunun-
da genç oyuncuların performansı büyük beğeni kazandı.

Artiz Mektebi’ne Büyük Alkış

Kısa Kısa
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Marmaris’te 1 Temmuz Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Etkinliğe çok sayıda Marmaris yaşayanı katıldı. Kutlamalar Atatürk Mey-
danı’nda yapılan çelenk töreni ile başladı. Törene Kaymakam Celalettin 
Yüksel, Güney Görev Komutanı Hasan Özyurt, Aksaz Deniz Üs Komutanı 
Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, diğer pro-
tokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda 
bulunuldu, ve İstiklal Marşı okundu. Marmaris Liman Başkanlığı’nın çe-
lenginin koyulmasının ardından, Liman Başkanı Levent Erbuzcu günün 
anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 1 Temmuz Kabotaj ve De-
nizcilik Bayramı kutlamaları aynı gün Atatürk Heykelinde saat 16:00’da 
bir dizi etkinlikle devam etti.

MARMARIS’TE COŞKULU 
KABOTAJ BAYRAMI 

Çeşitli yaş gruplarında yüzme yarışları 
düzenlendi. Serbest kategoride düzenlenen yüzme yarışlarında 

dereceye girenlere 
ödülleri taktim edildi.

Atalarından kalma yağlı 
direkten bayrak alma 
yarışması geleneğini devam 
ettiren Marmarisli gençler 
oldukça heyecanlı idi. Uzun 
süren denemelerden sonra 
yarışı İsa Yüksel başarı ile 
tamamladı. İkinci kez birinci 
gelen  İsa Yüksel’e ödülünü 
Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay verdi.

Yüzme yarışları öncesi  Marmaris protokolü beraberce 
yüzerek birlik beraberlik mesajı verdi. 

Hayatın İçinden
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Dancemaris Academy’nin farklı yaş grubu öğrencilerinin 
dansları renkli görüntülere sahne oldu.  

Marmaris gençlerinin katıldığı halat çekme 
yarışı da renkli görüntülere sahne oldu.
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Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü (MAGS) oyuncuları, eğit-
menleri ve velilerinin katıldığı bir gala yemeği düzenlendi. Marma-
risli voleybolcuların katıldığı voleybol gala gecesine eğitmenler ve 
veliler de katıldı. Pineta Otel’de 2007, 2008 ve 2009 yılı doğumlu 
kızlardan oluşan voleybol takımına özel düzenlenen yemekli 
gecede ünlü sanatçı Meftun sahne aldı. Birlikte şarkılar söyleyen 
voleybolcu yakın arkadaşlar yeni sezona hazırlanmak için tatile çık-
tıklarını tatil sonrası tekrar aynı takımda oynayacaklarını belirttiler. 
MAGS kulübünün kurucu eğitmenlerinden Sibel Yaşa ise voleybol 
takımı oyuncuları ve eğitmenleri olarak çok çalıştıklarını moral 
olarak tatil öncesi bu özel geceyi düzenlediklerini belirtti.

Voleybolcu Kızlara Özel Kutlama

Pineta Otel’de 2007, 2008 
ve 2009 yılı doğumlu 
kızlardan oluşan voleybol 
takımına özel düzenlenen 
yemekli gecede ünlü 
sanatçı Meftun sahne aldı. 

Hayatın İçinden
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“Magsimum” Başarı

0532 455 20 70 
 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

Beldibi Sıtkı Zaralı İlk-Orta Okulu Kapalı Spor Salonu 0538 922 95 67



Köfteci Yusuf Marmaris’te
Köfteci Yusuf Marmaris’te 75. şubesini hizmete açtı. 1996 
yılında Bursa’nın İznik İlçesi'nde kurulan Köfteci Yusuf 
her geçen büyüyen markasına bir yeni zincir daha ekledi. 
Marmaris’ten sonra Muğla ve Antalya’da da şubeler açan 
Köfteci Yusuf binlerce istihdam sağlıyor.
Armutalan mevkiinde bulunan Caprice AVM ‘de açılan Köf-
teci Yusuf Türkiye’de binlerce besici ve sebze üreticisini de 
büyük destek sağlıyor. Marmaris şubesinde köftenin yanı 
sıra diğer ızgara ürünleri ve kahvaltı da sunuluyor. Açık ve 

kapalı alanda yüksek kapasiteli oturma grupları bulunan 
mekanda aynı anda yüzlerce misafire servis verilebiliyor.
Güler yüzlü hizmet müşteri memnuniyetinin temelinde, 
ürünleri kadar güler yüzlü personelinin de katkısı olan 
Köfteci Yusuf,  Marmaris şubesinde de 80 kişiyi istihdam 
ediyor. Misafirler, Köfteci Yusuf'ta ayrıca kasap reyonun-
dan çiğ ürünleri satın alabiliyor. Köfteci Yusuf'un Marmaris 
şubesi de diğer şubeler gibi günlük taze et sevkiyatı ile 
hizmet sunuyor.

1965 yılında ‘Aydınlı Yerli Mallar’ adıyla 
İstanbul’da kurulan dünyaca ünlü dev Türk 
markası Aydınlı Grup, 1997 yılında bünye-
sine aldığı ve lisansörü olduğu U.S. Polo 
Assn. mağazasını Marmaris’te açtı. Polo 
sporundan ilham alan dünyaca ünlü moda 
markasının kadın, erkek ve çocuk grup-
larındaki birbirinden şık sezon ürünleri, 
Kordon Caddesi’ndeki yeni mağazasında 
moda severlerle buluşturuyor. Türkiye 
genelinde 250’yi aşkın mağazasında 129 
yıllık U.S. Polo Assn. kültür mirası ağırlığını 
koruyan marka birbirinden şık ürünleri ve 
özel tasarım vitrini ile dikkatleri çekiyor.  
Önceki sezonlara göre daha zengin bir 
ürün çeşitliliğine sahip yeni U.S. Polo Assn. 
koleksiyonu, polo kültürünün ve tarihinin 
izlerini bünyesinde taşıyan kıyafetler su-
nuyor. 250’si Türkiye’de olmak üzere dünya 
genelinde 500’e yakın mağazası bulunan 
ünlü markanın Marmaris mağazasında 

başarılı yönetici Hasip Gökçe müdürlük 
yapıyor. Onbir mağaza personeli ile hizmet 
veren U.S. Polo Assn. sezon ürünleri ile de 
indirime giriyor. Haftanın her günü açık 
olan mağaza yaz aylarında ise saat 24 00’e 
kadar hizmet veriyor. Mağazaya Marmaris 
yaşayanlarının yanı sıra tatilini Marmaris’te 
geçiren yabancılar da büyük ilgi gösteriyor. 

U.S. POLO ASSN. 
YENI KONSEPTLI MAĞAZASINI 
MARMARIS’TE AÇTI

Kısa Kısa
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DEGİAD ZİYARETİ
Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Kazım Türker, Denizli’deki tanıtım top-
lantısına katılmadan önce Denizli Genç 
İşadamları Derneği’nin (DEGİAD) daveti 
üzerine dernek yönetimini ziyaret etti. Der-
nek Başkanı Hakan Urhan ve yönetimiyle 
samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, 
katma değer yaratacak projeler ve genç 
işadamlarının ülke ekonomisi için önemi 
konularında konuşuldu.

İZMİR’İN EN YÜKSEK GÖKDELENİ
İzmir’in Alsancak semtinde yükselen 
Mahall Bomonti tamamlandığında pek 
çok ilki de içinde barındırıyor olacak. 240 
metre yüksekliğinde ve 58 katlı planlanan 
kule bölümü, İzmir’in en yüksek gökdeleni 
olacak.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK
Mahall Bomonti içerisinde sosyal yaşama 
dair de pek çok ayrıntı bulunuyor. 25 bin 

metrekarelik alan içerisinde, seçkin mağa-
zalar, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu, 
bin kişilik açıkhava gösteri alanı, müze ve 
sinema salonları, açık ve kapalı yüzme ha-
vuzu, opera ve tiyatro salonu yer alacak.

BOMONTİADA GELİYOR
Doğuş Grubu iştiraki d.ream’in, ilk kez 
İstanbul’da hayata geçirdiği ve şehrin 
nabzını tutan benzersiz konsepti ‘bomon-
tiada’, Mahall Bomonti İzmir ile şehre ayak 
basıyor. ‘bomontiada’ konsepti, İzmir’de 
kültür-sanat, yeme-içme, eğlence, alışve-
riş, iş ve sosyal yaşam alanında trendleri 
belirleyecek.

İnşaat, sağlık, enerji alanlarında yatırımları devam eden Türkerler Holding’in İzmir’de 
yapımına başladığı Mahall Bomonti projesi hızla yükseliyor.  Yalnızca İzmir'in değil, 
Ege'nin en prestijli markalarını Mahall Bomonti çatısı altına toplamak ve bir tür buluşma 
platformu oluşturmak isteyen Türkerler Holding’in bu amacına paralel olarak planlanan 
tanıtım çalışmaları Denizli'den başladı.
Denizli iş dünyasını bir araya getiren tanıtım toplantısına Türkerler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker’in yanı sıra Denizli iş dünyasının önemli isimleri de katıldı. Projenin 
vizyonunun ve hedeflerinin anlatıldığı gecede Mahall Bomonti ile Ege Bölgesinde yeni bir 
dönemin başlayacağının altı çizildi. Projede ofis, konut, otel, yeme-içme, kültür-sanat, spor 
ve eğlence mekanlarının estetik şekilde bir arada yer aldığına dikkat çeken konuşmacılar 
bu özelikleri ile Mahall Bomonti'nin Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yaptılar.

DENİZLİ İŞ DÜNYASI 
MAHALL BOMONTİ’YE 
HAYRAN KALDI

Marmaris Yapı’nın kurucu ortaklarından, 
Marmarisli iş insanı Mimar Arzu Kayaoğulları, 
genel koordinatörlüğünü yaptığı Mahall Bomonti 
projesini Denizlili iş insanlarıyla buluşturdu.

Denizli Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan 
Urhan, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Kazım Türker’e teşekkür plaketi verdi.
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Türk tekstil sektörünün 1965 yılında 
kurulan ünlü ismi  Aydınlı Grup’a ait Pierre 
Cardin markasını Marmaris’e getiren 
yatırımcı iş insanı Galip Yavuz ‘Marmaris’te 
geniş ürün yelpazesi ile büyük markaları 
buluşturan bir mağaza olmanın gururunu 

yaşıyoruz. Profesyonel bir kadro ile yerli ve 
yabancı müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Markalarımıza güveniyoruz’ dedi.  Plaj 
aksesuarları deniz giyim ve iç giyimde No 
Gossip Beachwear adı altında franchise 
olarak hizmet verilen mağazanın kurucusu 

Türkiye’nin ve dünyanın seçkin mayo ve iç giyim markalarını bir araya getiren 
No Gossip Mağazası Marmaris’te bulunan Kemal Elgin Bulvarı’nda açıldı. 

Sektörde 30 yıllık deneyim sahibi Selda Çimen yönetiminde açılan mağazada 
binlerce farklı modelde mayo bikini iç giyim ve aksesuar satışa sunuluyor. 

no gossip

gözdesi olun
plajların

ile

Selda Çimen

Advertorial
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ve yöneticisi Selda Çimen ise ; Pierre 
Cardin’in yanı sıra İkikız, Shikka, 
LessMore Miyuki, Magic Form, Miss 
Claire gibi dev markaları mağaza-
mızda buluşturduk. Bu yaz dikkat 
çekmeyi seven ve fazlasıyla cesur 
olanların sezonu olacak gibi. Güçlü 
stil tavırlarının deniz kenarında 
kadın bedeni üzerinde konuşacağı 
mayo&bikini görünümleriyle me-
talik, bandaj, yüksel bel, dekolteli, 
bol ipli, balenli kesimli mayo ve 
bikinileri mağazamızda bulabilir-
siniz. Mağazamızda ayrıca erkek iç 
giyim ve plaj giyimi, çocuk mayoları, 
yetişkin iç giyim ve aksesuarları, 
şapkalar, gelin iç giyim çeyiz setleri, 

büyük beden kıyafetleri, korseler termal 
ürünler de hanımların ve beylerin beğenisi-
ne sunuluyor. 
Görkemli vitrini ile dikkatleri çeken mağa-
zanın dekoru ise aynı zamanda turizmci iş 
insanı Galip Yavuz’a ait. Haftanın her günü 
açık olan mağaza yaz aylarında geç saatlere 
kadar hizmet veriyor. Tatilini Marmaris’te 
geçiren yabancı misafirlere de kusursuz 
hizmet verilen mağazanın ekibi de işinde 
deneyimli kişilerden oluşuyor. İç giyim ve 
mayo alırken plaj modasına dikkat etmekle 
birlikte vücut tipinize uygun mayoyu alma-
nıza dikkat çeken Selda Çimen ‘Zayıf ya da 
kilolu olmanız hiç önemli değil önemli olan 
vücut orantınıza uygun çamaşır ve mayoyu 
bulabilmek, alış veriş yaparken dikkatimiz-
den kaçan bazı unsurlar olabiliyor. Önemli 
olan bol alternatif ve renkleri denemek, bu 
nedenle mağazamızda her bikini ve ma-
yonun farklı kesimlerden oluşan yüzlerce 
farklı modeli var. Doğru yönlendirmemizle 
kendinize yakışanı ve en rahat kullanabile-
ceğiniz modelleri mağazamızdan seçme-
niz mümkün. Güzelliğine ve rahatlığına 
düşkün hanımları mağazamıza bekliyoruz’ 
dedi. 

Sezonun yenilikçi ve ön plana çıkan tasa-
rımlarını Marmaris’te buluşturan No Gossip 
mağazasında tarz sahibi olan koleksiyonlar 
hem gece hem gündüz için çekici alterna-
tifler sunuyor. Her sezon vazgeçilmeziniz 
olacak mağaza No Gossip kadınına günün 
her anında eşlik edecek. Kendinize yakışanı 
bulmak için acele edin. Bu sezon plajların 
gözdesi siz olun. 
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Bize bu mesleğe nasıl başladığınızdan 
bahsedebilir misiniz? 
Mesleğe geleneksel yöntemlerle başladık. 
Bu işi tam anlamıyla öğrenebileceğiniz bir 
okul yok. En iyi okul usta yanındadır. Biraz 
da yetenek ve işi sevmeniz gerekmektedir. 
Biz de Marmaris’te bir çok kuaför yetişti-
ren kendisi de İstanbul’da yetişen ustamız 
Mevlüt Bayındır ile başladık bu mesleğe. 
Tam 27 yıl önce abim Bilal Gülal, ben ve 

eşim Zehra Gülal ile başladık bu işe. Loreal 
Professional’den bir çok kişisel eğitim aldık. 
Tabi bizimle birlikte çok kişi geldi geçti 
ama biz mesleği sevdik ve yapabildik ki bu 
günlere kadar geldik.

Evet sizlerde büyük değişimler var. 
Bize biraz bahsedebilir misiniz? 
Yeni yerimize taşındık. Atatürk Caddesi 
üzerinde, İş Bankası - Mudo yanında olan 

bu yeni salonumuz hem daha büyük hem 
de daha kolay bir adreste, biz çok memnu-
nuz. Hem eski müşterilerimiz  çok memnun 
hem de yeni yeni müşteriler edinmeye baş-
ladık. Yabancı müşterilerimiz de artış var. 

Peki bize salonunuzdan verdiğiniz hiz-
metten bahsedebilir misiniz? 
Salonumuzda işinde uzman mimarlarımız 
Asuman & Cengiz Kahraman ile çalıştık. 
Modernize edilmiş dekorlar işimizde büyük 
kolaylık sağladı. Bir de en büyük şansımız 
ve vazgeçemediğimiz dünyaca ünlü marka-
mız Loreal. Bu marka ile çalışmak ayrıcalık-
tır. Renklendirmede özellikle profesyonel 
kuaförlerin tercihi olan Loreal Profession-
nal’ den başkasını kullanmıyoruz. Şampuan 
ve bakım ürünlerinde de bir numara. Mar-
maris’te bu markayı kullanan sayılı salonlar 
arasındayız. Evet pahalı ama mükemmel 
sonuçlar için arkanızda güçlü bir marka-
nın durması şart. Bir de bakımlı olmaya 
önem veren beylerin de tercih ettiği bir 
kuaför salonuyuz. İşinde profesyonel olan 
erkek berberi Satılmış Sayar da mükemmel 
hizmeti ve yeteneği ile Marmarisli kadın-
ların olduğu kadar, erkek misafirlerimize 
de hizmet veriyor. Eşim Zehra mesleğinde 
oldukça profesyonel, kalıcı oje, jel tırnak, 
ipek kirpik, kaş bıyık el bakımı, ağda gibi 

Kadının da erkeğin de vazgeçilmezleri 
arasındadır kuaförler. Onlarla 
özel bir bağımız vardır. Hem 
sırdaşımız hem arkadaşımızdır. Saç 
yaptırmayacaksak bile muhabbete 
gidebiliriz. Hem güzelleşmeyi de 
kim istemez. İşte güzelliğine düşkün 
Marmarisli kadınların mutlaka en az 
bir kere uğradığı ve vazgeçemediği 
kuaförü Back2Hair salonunun 
profesyonel kuaförlerinden Bülent ve 
Bilal Kardeşler ile saç, baş renkler ve 
makyaj üzerine konuştuk. 

Saçlarda

Modası

Bilal, Bülent Gülal

Röportaj
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konularda çok titiz hizmet veriyor.  Müş-
terileri yıllardır onu tercih ediyor. Öyle ki 
sürekli müşterileri arasında evlenip kızını 
getirenler oluyor. Erkek müşterilerimiz için 
de manikür, pedikür hizmetimiz mevcut.

Bayanlar için güzellik ve bakım her şeyden 
önce gelir. Kendimizi güzel hissettiğimizde 
günümüz de o denli güzel geçer. Back2Hair 
Kuaför’den güzelliğine düşkün bayanlara, 
çehrelerini değiştirecek harika öneriler 
geliyor. 

Peki 2019 yazında saç trenleri nelerdir? 
Son iki sezonda trendini sürdüren bob saç 
modelleri bu yıl da moda olmaya devam 
edecek gibi.  Bob saç modelleri kısa saçlı 
bayanlar için seçilecek yegane alternatifler 
arasında yer almakla birlikte görünümün-
den sıkılan kadınlarında ilk tercih ettiği 
tarz olarak öne çıkmaktadır. Yuvarlak yüzlü 
kadınlara çok yakıştığını düşündüğümüz 
bob saçlar uzun saçlarından sıkılan kadınlar 
için de iyi bir alternatif olacaktır. Uzun 
saçlardan sonra ilk başlarda bu modelle 
zorluk yaşamanız mümkün olacağı gibi 

gözünüz alıştıktan sonra ne kadar yerinde 
bir karar verdiğinizi anlayabilirsiniz. Rahat 
kullanımının yanında kadınsı hava kazan-
dırmasıyla da dikkat çeken bob saç modeli 
ünlülerinde seçimlerinde yer almaktadır. 
Özel gecelerde, iş hayatınızda ve günlük 
yaşamanızda giydiğiniz şık kıyafetleri daha 
da güzel tamamlamanızı sağlayacak bob 
saçlar tüm saç renklerinde kullanılabil-
mektedir, bu model saçlarına fazla zaman 
ayıramayanlar için de son derece kullanışlı. 
Uzun saçlardan vazgeçemeyenler için de 
afro modası çok revaçta. Mikro örgüler, 
dağınık topuzlar, gelin örgüleri de sık sık 
uyguladığımız modeller arasında. 

Peki ya renkler?
Renkler konusunda Loreal Professionnal  
gibi bir marka ile çalışmanın gurur ve 
avantajını yaşıyoruz. Sezonun trendle-
rini yansıtan ışıltılı, parlak ve çarpıcı saç 
renklerinde oldukça başarılı uygulamalar 
yapabiliyoruz. Doğal koyu renkli saçlarda 
bile görünür renkler sunan yarı-kalıcı saç 
boyası, saçın yapısının da korunmasını 
sağlıyor. Tüm renklerimizde ana tema saçın 
korunması. İster çılgın bronzlar, romantik 

pembeler, metalik renkler, ister kızıl, bakır 
ve tarçın renkleri hangi renk olursa olsun, 
her türlü saça güvenle uygulayabiliyoruz, 
tabi yakışan ten rengine uyum sağlaması 
da önemli. 

Hiç olmayacak bir modeli hiç olmayacak 
bir rengi isteyen kişilere karşı tavrınız ne 
oluyor? 
Tabi kararlı ise zorlanıyoruz, ama değilse 
ikna etmeye çalışıyoruz, zaten beğenmedi-
ğinde değiştirebiliyoruz, Loreal Profession-
nal markasının özelliği de bu. 

Müşterilerinizde en çok karşılaştığınız 
sorun nedir? 
Zarar gördüğünde geri gelmeyecek saçlar 
olabiliyor ve bu ucuz boyalar, evde kullanı-
lan boyalar sayesinde olabiliyor. Bekleme 
süresi uygulama şekli dahi çok önemli. 
Biz burada tüm detaylara dikkat ediyoruz. 
Ve asla ucuz bir boya ve açıcı malzeme 
kullanmıyoruz. Kalitesine güvendiğimiz 
Loreal Professionnal markası ile çalışıyoruz. 
Bazı kadınlarımız maalesef farklı arayışlarla 
markasına bakmaksızın ucuz olduğu için 
tercih değiştiriyor. Bu da bazı büyük so-
runlar oluşturabiliyor. Bize döndüklerinde 
zamanla düzeliyor ama bu kaybı yaşamaya 
gerek var mı? 
 
Peki saçlarda modayı belirleyen nedir? 
Dünya trendi ne ise o bize de yansıyor. 
Ünlüler bu konuda hızlandırıcı oluyor, ama 
bence moda insanın kendisine yakışanıdır. 
Kadınların tarzı, yaşam şekli bile saçlarının 
modeline yansır. Bu yüzden her müşterimi-
zi önce tanımaya ve ne istediğini öğrenme-
ye çalışırız. Bu da en doğru kararı vermemi-
zi sağlar.

Marmaris’te gerçekleştirilen ünlü modacı Yıldırım Mayruk Defilesi’nde mankenler 
saçlarının tasarımında Back2Hair’in profesyonel kuaförlerini tercih etti.
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Twıst Ve Dırty Workers ile
Kendi ürününü 
Kendin TAsarLa

Türkiye’nin dünyaca ünlü giyim ve moda markası Twist, Japon sanatçı grubu 
Dirty Workers Studio (DWS) ile bir kapsül koleksiyon hazırladı. Ünlü marka Ja-
pon sanatçıları ve modaseverleri bir araya getirmek için özel etkinlik düzenle-
di. Sanatla modayı buluşturan ve moda severlerle  kişiselleştirilebilen tasarım-
lar yapmayı sağlayan bu etkinlik 3 Temmuz'da İstanbul'da start aldı. Ve Japon 
sanatçılar bir karavanla Ege sahillerini gezmeye başladı. Etkinliğin ikinci 
durağı ise Netsel Marina AVM’de bulunan Marmaris Twist mağazası oldu.

Advertorial
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Mağazayı ziyaret eden takipçiler, mağa-
zada veya online satışa sunulan TWIST X 
DWS kapsül koleksiyonundan eventler 
sırasında seçtikleri bir ürünü, istediği renk 
ve desen ile kişiselleştirerek özel olarak 
tasarlattılar ya da hazır tasarlanmış ürünleri 
koleksiyonlarına dahil ettiler. TWIST X DWS 
kapsül koleksiyonunda, Japon kültürünün 
vazgeçilmezi kimonolar ile yaz sıcaklarının 
eşlikçisi elbiseler, body marbling tekniği sa-
yesinde kişiye özel tasarım anlayışı ile yep-
yeni bir kimliğe bürünüyor. Kuşkusuz ilham 
panosu yaratacak bir etkiye sahip bandana 
ve sneaker’lar dans etmeyi ve eğlenmeyi 
seven Twister’lara en keyifli gün batımı 
partilerinde eşlik etmeyi bekliyor. Serin yaz 
akşamlarının kurtarıcısı Sweatshirt’ler ve 
mevsimin vazgeçilmezi Basic T-shirtler ise 
stil sahibi görünümleri parlatacak parçalar 
arasında yerini alıyor.

Japon DWS ekibinin karavan yolculuğunu 
izlemek ve 2019 yaz seyahat takvimini 
öğrenmek için @twistturkiye Instagram 
hesabını takipte kal!

Netsel Marina 
AVM’de bulunan 
Twist Marmaris 
mağazası kendi 
stilini yaratmak 
isteyenlerle 
doldu taştı. 
Mağaza görevli-
leri Marmarisli 
moda severler ve 
twisterlarla ya-
kından ilgilendi.
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Marmaris’te düzenlenen defile ile 
ünlü modacı Yıldırım Mayruk ile Can 
Çapar'ın yaz koleksiyonları sergilendi. 
Ünlü koreograf Asil Çağıl koreogra-
fisiyle  Günay Museyeva, Ece Gürsel, 
Tuğçe Sarıkaya, Zeliha Çal, Ebru Öz-
türk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga 
Zaremba, Erzhena Sandakova,Alona 
Bukreeva ve Anastasiia Gorel gibi 
ünlü modeller podyuma çıktı. Nadir 
görülen ve "kelebek hastalığı" olarak 
bilinen hastalıkla dünyaya gelen 
çocuklara yardım amacıyla başlatılan 
"Kelebek Çocuklar" projesi kapsa-
mında düzenlenen defilede, modacı 
Yıldırım Mayruk ile Can Çapar'ın 2019 
yaz koleksiyonları tanıtıldı. Green Na-
ture Dıamond otelde gerçekleştirilen 
defilede, iki koleksiyonda yer alan 
84 parça moda severlerin beğenisi-
ne sunuldu. Defileden elde edilen 
gelir, kelebek hastalığıyla mücadele 
çalışmalarında kullanılacak. Kelebek 
Çocuklar Derneği Başkanı Fulden 
Uras, Marmaris'te bir ilke imza atıldı-
ğını belirterek, "Can Çapar ve Yıldırım 
Mayruk'a çok teşekkür ediyorum. 
Defile çocuklarımızın yaralarına 
merhem olacak." dedi. Marmaris Be-
lediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçe 
için çok değerli bir organizasyona 
ev sahipliği yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti.

Yıldırım Mayruk ve Can Çapar'dan 

Muhteşem Defile

Can Çapar, Yıldırım Mayruk, Serkan Göknur

DJ Serkan Türkoğlu

Moda
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Müzik ve görsel şovlarla renklendirilen defilenin organizatörü Ser-
kan Göknur, sadece defile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk 
projesi olarak gördükleri bu özel gecede kalbi kelebek çocuklar 
için atan tüm moda severlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Icon Beach 2019 yazına damga vuracak etkinlik-
leri ile adından söz ettiriyor. Yaz girer girmez mü-
davimlerini ünlülerle karşılayan İcon Beach’de 
Hande Ünsal sahne aldı. Marmaris’te olmaktan 
çok memnun olduğunu belirten Hande Ünsal 
sahnede sevenlerine yılın popüler parçalarını 
seslendirdi. 2 saat sahnede kalan Ünsal’ı dinle-
meye gelen yerli yabancı misafirler hem denizin 
hem de müziğin keyfini çıkardılar. Ünlü sanatçı 
Hande Ünsal’ın ardından Türkiye’nin ve dünya-
nın ünlü sanatçı ve Dj’lerini ağırlamaya devam 
edilen mekanda internet fenomeni DJ Kerim-
can Durmaz da sahne aldı. İçmeler’de bulunan 
dünyaca ünlü Sendito Otel Orca Lotus Hotel’e 
ait İcon Beach’te Kerimcan Durmaz hem eğlen-
di hem de eğlendirdi. Partiye katılan eğlence 
severler cep telefonları ile Durmaz’ı görüntüledi. 
Kerimcan Durmaz DJ kabininden çıkarak izle-
yenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Birbi-
rinden hareketli parçalar çalan kıvrak danslarıyla 
dikkatleri çeken Kerimcan Durmaz, İcon Beach 
sahipleri Torunoğlu ailesine de teşekkür etti.

ICON BEACH’in NEFES KESEN BEACH PARTILERI

Kerimcan Durmaz

Parti
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Ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edeceklerini belirten İcon Beach yöneticisi 
İlyas Tülü ‘Yaz boyu düzenleyeceğimiz etkinlikler ve canlı performans parti-
lerle tatil ve eğlence için Marmaris’i tercih edenlerin gözdesi olacağız. Sinan 
Akçil, İDO Tatlıses, İlkay Şencan, Hande Ünsal, Burak King gibi ünlü sanatçıları 
eğlence severlerle buluşturacağız. Tüm Marmaris yaşayanlarını mekanımıza 
bekliyoruz, etkinlikler için bizi sosyal medyamızdan takip edin.’ dedi. İlyas Tülü
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Sektörünüzde büyük değişiklikler gerçek-
leştiren bir firma olarak biliniyorsunuz ve 
bu yüzden yeni nesil emlakçı olarak dik-
katimizi çektiniz. Sizi farklı kılan nedir?

Ben  genel olarak insanların gelişime açık 
olmaları gerektiğini düşünüyorum. Marma-
ris’ e geldiğim zaman  çok acemice çalışan, 
insanlara doğru hizmet veremeyen, reel 
fiyatları yansıtmayan, kısa vadede çok para 
kazanmaya çalışan insanları gördüm dola-
yısıyla bu mesleğe olan merakım, özellikle 
de  mesleği belli bir kaliteye taşıma isteğim 
arttı. 2008 yılında Armutalan’ da ofisimizi 
kurduk. Beni farklı kılan en önemli konu 
bu mesleği yapan kişilerin yol gösterici 
olmaları gerektiğini düşünüyor olmamdır. 
Çünkü insanlar yaşamlarının büyük bir 
bölümünde çalışıp birikimlerini gayrimen-
kul yatırımına dönüştürüyorlar bu nedenle 
bizim misyonumuzun çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Gayrimenkul danışman-
lığı, hem insanlara yol gösteren hem de 
ileriye dönük iletişim kurabilen bir meslek 
grubudur. Ben bu mesleğe sürdürülebilir 
iletişim olarak bakıyorum.
Bizi farklı kılan bir başka konu ise gelişime 
açık olmam ve insanlara dostane yaklaşıyor 
olmam, onları anlayabilmem, onları sadece 
bir kazanç kapısı olarak görmemem, 
sektördeki değişikliklere ayak uydurarak 
kendimi geliştirmemdir.

Kurumsal ve kişisel gelişim eğitimlerine 
katılıyorsunuz. Katıldığınız  eğitimlerin 
sizde ne gibi değişimler yarattığından söz 
edebilir misiniz?

” İnsanın kendini geliştirmediği her günü 
kayıptır” demiş Albert Einstein. Ben bu 

felsefeyi yaşam prensibi edindim.  İşimin 
gereği zaten satış ve pazarlama eğitim-
lerine katılıyorum ancak ben özellikle 
ve yoğunlukla etkili iletişim eğitimlerine 
katıldım çünkü bizim işimizin temeli insan-
larla kurduğumuz iletişime ve sağladığımız 
güven duygusuna dayalıdır. Katıldığım eği-
timlerde öğrendiğim en önemli şey maddi 
kazançtan ziyade insan kazanımının önemi 
olduğudur. Biz bunu firma olarak çok iyi 
uyguladık, sonucunda da çok iyi referanslar 
edindik, kazançlarımızın bir kısmını sosyal 
fayda amaçlı hayır kurumlarına bağışladık. 
Zaman içerisinde bunun bize çok güzel 
geri dönüşümleri oldu. Marmaris’in en 
güvenilir,  yeniliklere açık emlak firmala-
rından biri olduk. Tabi ki bu işler ekibimin 
desteği ile gerçekleşti. Ekibimizi de aynı 
bakış açıyla yetiştirdik, onları da eğitimlere 
seminerlere gönderdik.

Gayrimenkul alım satım süreçleri nasıl 
işliyor?

Müşteri memnuniyeti ön planda tutuyoruz, 
ve ‘mutlu müşteri’ mottosunu benimsi-
yoruz. Müşterilerimizi çok iyi dinleyerek 
ne istediğini anlıyoruz, analiz ediyoruz ve 
istekleri doğrultusunda en makul ve doğru 
yeri sunmaya çalışıyoruz. Birlikte çalıştı-
ğımız çok başarılı ve bu alanda uzman 
avukatlarımız var, hukuki süreçleri avukat-
larımızdan uzman desteği alarak sürdü-
rüyoruz. Kiralamalarda, satışlarda ve satış 
sonralarında müşterimize gelebilecek tüm 
olumsuzlukları bertaraf edebiliyoruz.
Kadronuzdan söz eder misiniz?
Gayrimenkul sektörü, ticari, arsa, konut, 
kiralama gibi birkaç bölüme ayrılır. Biz 

MARMARIS’IN 
EN IYI EMLAKÇISI

TT- Gayrimenkul sahibi 
Tolga Turhan aileden gelen 

mesleki tecrübelerini ve aldığı 
eğitimlerini Marmaris’teki 

gayrimenkul sektörüne 
uygulayarak sektöre yeni bir 
soluk getirdi. "Mutlu Müşteri" 

mottosuyla uluslararası ve 
yerli müşterilerine olağandışı 

bir gayrimenkul deneyimi 
sunan Tolga Turhan ve ekibi, 

klasik emlak danışmanlığının 
ötesinde tam anlamıyla bir 

'emlak guru'su gibi çalışıyor. 
Bir gayrimenkulün alım ya 

da satımından, satış sonrası 
destek hizmetlerine kadar 
geniş bir yelpazede hizmet 

sunan TT-Gayrimenkul 
ekibi, aynı zamanda web 

sayfasından Marmaris’in yaz 
sezonuna hareket kazandırıyor. 
Gayrimenkul danışmanı Tolga 

Turhan, internet sayfasında 
yaptığı tanıtım videolarla da 

dikkatleri çekiyor. Tolga Turhan 
ile yeni nesil gayrimenkul 

danışmanlığını ve Marmaris 
Emlak sektörünün geleceğini 

masaya yatırdık.

Röportaj
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de alanlarında uzman kişileri departman 
olarak ayırdık. Bununla birlikte danışmanla-
rımız aldıkları eğitimler doğrultusunda her 
türlü talebe cevap verecek şekilde yetişmiş-
lerdir. Biz bu ekibi kurarken kalıcı bir ekip 
olmasını hedefledik çünkü profesyonellik 
ve güvenilirliği sağlamak uzun soluklu bir 
süreçtir bu bağlamda çalışanlarımızın kalıcı 
olmaları en çok önemsediğimiz konulardan 
biridir. Kadromuz çok donanımlı , daha ön-
ceki profesyonel yaşamlarında kendilerini 
kanıtlamış kişilerden oluşuyor. Biz de yılın 
belli zamanlarında ekibimizle birlikte eği-
timlere katılıyoruz, şirket içerisinde eğitim 
toplantıları yapıyoruz.

Sektörel sıkıntılarınız var mı?

Elbette var, öncelikle ülkemizin içerisinde 
bulunduğu ekonomik problemlerden en 
başta etkilenen sektör bizim sektörümüz. 
Bunun yanı sıra kendi içimizde de yaşadığı-
mız bir takım sıkıntılar da var.  

Gayrimenkul alacaklara önerileriniz 
nelerdir?

 Gayrimenkul alacak kişilerin profesyonel 
danışmanlarla çalışmalarının önemini vur-
gulamak istiyorum. Öncelikle bir gayrimen-
kul alırken satın alacağınız gayrimenkulün 
projeye, dolayısıyla yasaya uygun olup 
olmadığının, numaratajında bir karışıklık 
olup olmadığının, mevcut metre karenin 
proje ile örtüşüp örtüşmediğinin bilinmesi 
gerekir. Profesyonel danışmanlar belirtti-
ğim konuları inceleyip analiz ettikten sonra 
müşterilerine olumlu veya olumsuz bir 
rapor sunarlar. Bireysel alımlarda kişilerin 
bu detayları görememe veya fark etmeme 
olasılığı her zaman vardır.
Profesyonel  danışmanlar piyasa koşulları-
na göre en makul seviyelerde hem alıcıyı 
hem satıcıyı koruyarak alım satımlarını 
sağlarlar. 
Profesyonel, referanslı, güvenilir firmalar-
dan sağlanan destek hem zaman kazandırır 
hem de riskleri azaltır.
Aslında bir gayrimenkul danışmanının çok 
ciddi bir misyonu vardır, sizin bütün yaşam 
birikiminizi yatırıma dönüştürür.  

Satıcılara önerileriniz neler?

Bu soru için teşekkür ederim. Bizim için en 
önemli konularda biri de bu. Gayrimen-
kullerini kendileri satmak isteyen kişilere, 
eğer mallarını gerçekten iyi bir fiyata ve 
kısa zamanda satmak istiyorlarsa mutlaka 
referansları olan, işini iyi yapan gayrimen-
kul danışmanlarıyla çalışmalarını öneririm. 
Evinizi satma kararı verdiğiniz zaman emlak 
danışmanları size doğru analiz, doğru eks-
pertiz, doğru tanıtım ve doğru reklamla en 
kısa sürede satma imkanı sunar.  Bu çalış-
malarıyla alacağı hizmet bedelini fazlasıyla 
hak ettiklerine inanıyorum. 

Bireysel yapılan alım satımların riskleri 
nelerdir?

Maalesef bu konuda çok trajik olaylarla 
karşılaştık. Marmaris’te özellikle yabancı 
uyruklu müşteriler çok mağdur edilmişler,  
piyasa değerlerinin çok üzerinde satışlar 
yapılmış. Trampa tapu işlemlerinde farklı 
evler gösterilerek satışlar yapılmış.  Biz bu 
sektörün kanayan yaralarını gördüğümüz 
için TT Emlak olarak kaybedilen güvenilir-
liği yeniden oluşturmak üzere yola çıktık. 
Sektöre ciddi bir kalite getirdiğimize inanı-
yorum. Emlak işini yapanlara örnek teşkil 
ettik ve öncü olduk.

Portföyünüzden söz eder misiniz?

Elimizdeki tüm portföylerde iddialıyız 
Marmaris’in en geniş portföyüne sahibiz. 
Portföyümüzde konutların yanı sıra ticari 
olarak satılık oteller, denize sıfır apartlar, 
butik oteller var. Ayrıca Datça, Selimiye, 
Bozburun, Bodrum bölgelerinde ciddi bir 
arsa portföyüne sahibiz. Aslında hedefimiz 
gelen her türlü talebe cevap verebilmek ve 
biz de bunu geniş portföyümüzle sağlaya-
biliyoruz. Yaklaşık 250-300 e yakın kabili-
yetli portföyümüz mevcut. 
Biz portföy oluştururken şunlara dikkat edi-
yoruz bizim için en önemli unsur portföyü-

müze dahil olmak isteyen kişilerin evlerini 
satmaya istekli olmalarıdır.  Bazı müşteriler 
mallarının piyasa değerini öğrenmek için 
satışa çıkartıyorlar Biz ancak gayrimenku-
lünü gerçekten satmak isteyen satıcının 
malını satabiliriz
Bunun dışında satılan malın güncel değe-
rinin doğru rakamlarla verilmesi önemlidir.  
Sadece satan kişiye şirin görünmek adına 
evin reel değerinin üstünde rakam verip 
kişileri beklenti içine sokmanın çok yanlış 
olduğunu düşünüyorum. 

Gayrimenkul sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? 

Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün 15 
yılda büyük gelişme gösterdi. Kafaların 
karışık olduğu bir dönemde olsak da bu 
geçici. Türk gayrimenkul sektörünün önü 
çok açık. Yapmamız gereken küresel gayri-
menkul pazarından daha fazla pay almak. 
Biz TT- Gayrimenkul olarak gelişen teknolo-
jiye uyum sağlayarak modern teknikler ve 
eğitimlerle kendimizi yeniliyoruz. Dünya-
nın en gözde mesleğinde gelecekte de var 
olabilmek ve bu pazardan pay alabilmek 
için biz hazırız. 

Ofisinizi ziyaret edemeyen kişiler sizin 
portföylerinize nereden erişebilirler?

Bizim çok donanımlı ve her soruya cevap 
verebilecek kullanıcı dostu bir web sayfa-
mız var.
www.tt-emlak.com.  Web sitemizde bizi 
tanıtan videolarımız var. Ziyaretçilerimiz 
videoları izleyerek bize gelmeden önce 
nasıl bir firma olduğumuz konusunda fikir 
edinebilirler ayrıca bütün portföylerimizi 
özellikleriyle birlikte inceleyebilirler.  sahi-
binden.com, hurriyet.com, zingat.com gibi 
portallarda da üyeliklerimiz mevcut.  

Adnan Menderes Cad.Dr Sinan Bulut 
Sok.48700 Marmaris / Türkiye
Ofis: 0 (252) 417 10 09
Mobil : 0 (536) 784 26 59
       ttemlak_marmaris
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Sertaç Bey nasıl gidiyor müzayedecilik 
Müzayedeye çok yoğun bir ilgi var. Her 
şey çok güzel gidiyor. İstanbul, İzmir gibi 
büyük şehirlerin yanı sıra Fethiye Datça gibi 
çevre ilçelerden de müzayede için talepler 
geliyor. Şimdilik bir hafta Marmaris’te diğer 
hafta Bodrum’da olacak şekilde çalışmaları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz. Alanın-
da profesyonel bir ekiple koştura koştura 
gidiyoruz. Müzayedeye Marmaris yaşayanı 
dışında yerli ve yabancı turistlerin de ilgisi 
yoğun. Herkesin ilgisini çekebilecek, 1 
liradan 100 bin liraya kadar olan ürünleri 
müzayedemizde bulmak mümkün. Yağlı-
boya tablolar, retro ürünler, antika ürünler, 
aklınıza ne geliyorsa hepsini müzayedemiz-
de bulmanız mümkün. 

Peki bize Müzayedecilikten bahsedebilir 
misiniz? 
Müzayede, mezat ya da açık artırma, taşınır 
ya da taşınmaz malların en yüksek meblağı 
teklif eden kişiye satıldığı bir satış yöntemi-
dir. Geleneksel müzayede, alıcıların birbirini 
izleyen artırma önerilerinin müzayede 
yöneticisi tarafından kabul edilecek en 
yüksek bedele ulaşması sürecidir.

Müzayedeye girecek ürünleri nasıl belir-
liyorsunuz? 
Elinizden çıkarmak istediğiniz eserle-
ri veya eser kisvesinde olmasa da bir 
şekilde bir başkasının ilgisini çekeceğini 
düşündüğünüz emtiayı öncelikle karşı-
lıklı mütalaa edip fiilen teslim alıyoruz. 

Bunların özellikleri yazılarak fotoğrafları 
çekilerek kayıtlarını tutuyoruz. Müzayede 
düzenlenecek yeri ve tarihi belirliyoruz. 
Müzayede konusunu konsepte göre dü-
zenliyoruz. Katılımcı özellikleri ve sayısına 
göre müzayede ürünlerimize karar verip 
açık arttırma usulüne göre satışa sunuyo-
ruz. Çoğu zaman müzayede öncesi sergi 
de yapıyoruz. Çok özel sanatçılarımızın 
resimlerinden oluşan sergi ile müzayedede 
ön talepleri topluyoruz. 

Müzayedelerde en çok talep gören ürün-
ler neler oluyor. 
Çoğunlukla antika değeri taşıyan ürün-
ler talep görüyor. Pullar, koleksiyonluk 
kitaplar, eski tarihli gazete ve dergiler obje, 
plak, afiş, efemera, rozet, imzalı formalar, 
oyuncak, nümismatik, kâğıt para, porselen, 
ahşap, metal eşyalar; koleksiyonluk veya 
araştırmacılara kaynak teşkil edecek birçok 
farklı eser. Ortak yanları ise çoğunun gö-
renler, ilgilenenler için bir tebessüm kayna-
ğı olması. Yaşarken farkına varmadığımız, 
bir dönemi yansıtan bazen çocukluğumuz-
dan bir anıyı, bazen uzaklardaki bir dostu 

anımsatan, bazen 
yıllardır aradığınız, 

çevrenizde 

Uzun yıllar Bodrum’da 
yaşayan Sertaç Ay, farklı 
sektörlerde gösterdiği 
faaliyetlerin ardından 
geçtiğimiz yıl Bodrum’da ilk 
müzayedesini gerçekleştirdi. 
İlginin büyük olduğu 
Bodrum müzayedelerinin 
ardından Marmaris’te de ilk 
müzayedesini geçtiğimiz mart 
ayında düzenledi. Sanatsal 
teması olan müzayedede 
Salvador Dali’den Pierre 
Auguste Renoir’a Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’na kadar bir çok 
ressamın eserlerini Marmarisli 
sanatseverlerle buluşturdu. 
Yoğun ilgi üzerine Marmaris’te 
sık sık müzayede düzenleyen  
Sertaç Ay ilgiden oldukça 
memnun. 
Marmaris’in seçkin 
mekanlarında davetler 
üzerine müzayede 
düzenleyen Sertaç Ay ile bir 
röportaj gerçekleştirdik. İşte 
koleksiyonerleri kızıştıran 
seçkin ürünlere sahip Eskici 
Müzayede sahibi Sertaç Ay ile 
röportajımız.

Bodrum ve Marmaris 
müzayedelerinin 
tanınmış ismi SERTAÇ AY

Röportaj
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veya AVM’ lerde bulamayacağınız estetik 
bir objeyi müzayedemizde görme ve satın 
alma şansınız var. 
Müzayedecilik tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de şekil değiştirmekte. Müzaye-
deci katılımcısına göre şehre göre talep-
lere göre belirlenen müzayedeler oluyor. 
Şimdilik Marmaris ve Bodrum’da karma 
müzayedeler yapıyoruz. Her geçen gün 
daha büyük kitlelere ulaşıyoruz. Hemen 
hemen her ürün alıcısını buluyor. Sürekli 
katılımcımız ve takipçilerimiz de oluyor. Bir 
çok mekandan teklif geliyor. Tatile gelen 
yerli ve yabancı turistler de müzayedeyi 
duyduğunda ziyaret ediyor. Her müzaye-
demizi yakından takip eden koleksiyoner-
lerimiz var. Bu da işimizi doğru yaptığımızı 
gösteriyor. 

İşinizden keyif aldığınız belli oluyor, kür-
süde oldukça neşeli görüyorum sizi? 
Müzayedede adrenalin çok fazla oluyor. 
Müzayedeci aynı zamanda orda ciddi 
bir şovmendir. Kürsüye çıkarak sadece 
rakamları telafuz etmek kolay bir meslek 
değildir. Eserin ruhunu bilmelisiniz, öyle bir 
kelimeyle onu ifade etmelisiniz ki ne satanı 
mağdur edeceksiniz ne de alanı rahatsız 
edeceksiniz. Çok denge var, çabuk düşün-
mek lazım. İşimi çok seviyorum. 

Peki yaşadığınız ilginç bir anınızı bizimle 
paylaşır mısınız? 
Her müzayede çok farklı anılar bırakıyor 
bizde. Ben insanların yoğun ilgisini gördük-
çe her yeni müzayedede daha iyisini yap-
mak üzere planlamalar yapıyorum. Bazen 
siparişler önceden geliyor. Ona göre ürün 
seçimi yapıyoruz. Bodrum Bitez’de İbrahim 
Tatlıses’in mekanından çiğ köfte tepsisi 
siparişi geldi. 1950 yılından el yapımı çiğ 
köfte tepsisi bulduk, şimdi hala mekanda 
sergileniyor. Özellikle Marmaris müzaye-
delerimiz çok neşeli geçiyor. Alman malı 
1960’lı yıllardan kalma bir teyp satılmıştı. 
Üst üste 5 müzayedede her defasında raka-
mı yükselerek alıcı buldu. Bazen satacağına 
ihtimal vermediğimiz ürünler de oluyor 
ama çok ilginç bir şekilde en yüksek rakam-
dan alıcı bulan ürün o oluyor. Bodrum’da 
ve İstanbul’da ürünlerimizi sakladığımız bir 
depomuz var. Sürekli şehirleri özellikle eski 
yerleşim yerlerini geziyorum. Ürün seçmesi 
de satması da çok keyifli. 

Keyif aldığınız bir işiniz daha var sanırım
Evet Bodrum Kızılağaç’ta 6 dönüm çiftliğim 
var. Dört bine yakın tavuk var hepsi de do-
ğal ortamlarında beslenerek yumurtluyor-
lar. Doğal gıda ürünlerinde de belli bir müş-
teri portföyümüz var. Gerek çiftliğimizden 
gerekse servislerimizle doğal beslenmeye 
önem veren kişilere bu sağlıklı ürünlerimizi 
ulaştırabiliyoruz. Müzayede günleri dışında 
Seray doğal ürünler çiftliğimizde de doğa 
ile baş başa vakit geçiyorum. 

Peki meraklıları müzayede tarihlerini 
nasıl takip edecekler? 
Bu yıl 19-20 Eylül tarihleri arasında Marma-
ris Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde resimler, 
özel tasarım tablolar, antika objeler sergile-
necek. 21 Eylül Cumartesi günü ise  müza-

yedemiz olacak. Müzayedemize ve sergi-
mize katılım ücretsizdir. Ayrıca ressamlar 
ve özel tasarımcılar da ürünlerini müzaye-
demizde sergileyebilirler. Müzayede günü 
çekilişler ve hediyeler de katılımcılarımıza 
yapacağımız sürprizler arasında olacak. 
Müzayede katılımı, ürün satışı, sponsorluk 
ya da sergi amacıyla yada çiftliğimizden 
doğal gıda ürünleri isteyen tüm dostları-
mıza sizlerin aracılığı ile ulaşmak istiyorum. 
Bizleri 0 555 032 42 48 numaralı telefon-
dan arayabilir ya da sosyal medya hesabı-
mız olan ‘eskicimuzayede’ ve ‘sertacay80’ 
adreslerimizden takip edebilirler. 

Müzayedeci aynı zamanda 
orda ciddi bir şovmendir. 
Kürsüye çıkarak sadece 
rakamları telafuz etmek 
kolay bir meslek değildir.

Se
rt

aç
 Ay
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Henüz 22 yaşında ama O 
bir profesyonel. Diyetisyenlik 
bölümünü seçtiğinde 
yaşıtlarına göre çok kiloluydu. 
Ama O hem meslek seçiminde 
hem de yaş boy ve kilo 
dengesini korumakta karalıydı. 
Dört yıllık fakülteyi üç buçuk 
yılda tamamlayıp onur 
öğrencisi olarak mezun olan 
Zilan Solgun  Türkiye’nin en 
büyük yemek şirketlerinden 
olan 150’ye yakın şubesi ile 
ünlü Tavuk Dünyası’nda hem 
diyetisyen hem de denetimci. 
Mesleğinin tüm detaylarına 
oldukça hakim. Diyetisyenlerin 
tek görevinin zayıflatmak 
olmadığını söyleyen Zilan 
Solgun işini severek yapıyor. Kilo 
vermek isteyenler için oldukça 
iddialı ve sağlıklı reçeteleri olan 
Diyetisyen Solgun’un önemle 
vurguladığı konu ise dengeli 
beslenmeyi alışkanlık haline 
getirmek.  

Kısa bir süre önce geçici görevle 
Marmaris Devlet hastanesinde 
diyetisyenlik günde yirmiyi 
aşkın hastaya bakan Zilan 
Solgun’a diyet hakkında merak 
edilenleri sorduk. 

DENGELİ BESLENMEYİ

ALIŞKANLIK
HALİNE GETİRİN

Zilan Solgun

Röportaj
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Kendini bize tanıtır mısın? 
Öncelikle röportaj için çok teşekkür ederim. 
Ben diyetisyen Zilan Solgun.19 ağustos 
1997 Marmaris’te dünyaya geldim. İlkokul 
ve lise eğitimimi burada tamamladım. 

Lise yıllarımda diyetisyen olmak istediğimi 
söylediğimde maalesef ki beni pek ciddiye 
alan olmamıştı. Çünkü hep yaşıtlarımdan 
boy ve kilo açısından ileri bir gelişme 
gösteriyordum.  Fakat ne istediğimden ol-
dukça emindim ve nitekim 4 yıllık okulumu 
3,5 yılda onur öğrencisi olarak bitirdim. 

Üniversite dönemlerimde benimde yönlen-
dirmelerime de bağlı olarak aile dostlarımız 
Marmaris’te Tavuk Dünyası’nı açtılar ve fark 
etmeden mesleki anlamda bana çok şey 
kattılar. Diyetisyenlerin tek işinin zayıf-
latmak olmadığını da böyle bir markanın 
hem diyetisyeni hem eğitimcisi hem de 
denetimcisi olarak çevreme kanıtlamış 
bulundum.

Çalışmayı, ailemi, işimi, dostla rımı, abimle 
atışmayı, topluma yarar sağlamayı, yüzme-
yi, geceleri Güldür Güldür izleyerek uyuma-
yı, alarmsız uyanmayı, sade kahveyi, akşam 
saat yediyi, Ağustos’u, Cumartesi’yi, Mar-
maris’i, lavanta kokusunu, yemek yapmayı, 
acı biberi, köpekleri, dinlemeyi, bilgiyi ve 
sevgiyi paylaşmayı çok seviyorum. 

Kimler diyet yapmalıdır? Kilo vermek 
dışında hangi sebeplerden ötürü diye-
tisyene gitmeliyiz?
Aslında bu konu benim için kesin çizgi-
leri olmayan bir konu. Çünkü her insan 
zayıf olmak zorunda değil. Hatta fit olmak 
zorunda da değil. Diyelim ki kişi 42 beden 
ve hiçbir sağlık sorunu yok üstüne üstlük 
o kişi hayatından memnun. O zaman bize 
laf düşmez. Demek istediğim şu ki önemli 
olan beden algısı. Kişi kendini hangi kiloda 
mutlu hissediyorsa ve o kilo onun sağlığını 
tehdit edecek bir unsur içermiyorsa diyete 
gerek yok.  Ama tabi ki tavsiyem dengeli 
beslenmeyi alışkanlık haine getirmekten 
yana. Bu nedenle diyetisyene kendini 
olduğu kiloda mutlu hissetmeyenler, başka 
bir metabolik hastalığı olanlar ve yaşam 
kalitesini etkileyenler, A’dan Z’ye beslenme 
danışmanlığı almak isteyenler, daha sağlıklı 
besin hazırlama yöntemlerini öğrenmek 
amaçlı gitmelidirler.

Sizce psikolojiyle diyetin bağlantısını 
var mıdır? Var ise nasıl yorumlarsınız?
Psikoloji-diyet- spor benim felsefemde 
ayrılmaz üçlü. Zincirin herhangi bir halkası 
olmayabilir ve evet biz yine de sonuç alırız 
ama ne kadar sağlıklı bir sonuç olacağı tar-
tışılır. Boşuna dememişler emeksiz ekmez 
olmaz diye.

Diyet yapan biri sporda yapmak zo-
runda mıdır?
Bu soruda bir önceki soruyla bağlantılı 
aslında. Diyet yapan kişi spor yapmak 
zorunda olmadığı gibi spor yapan kişide 
diyet yapmak zorunda değildir. Ama bu iş 
birazda boşa kürek sallamaya benzer. Çün-
kü diyetin amacı kişinin hayatında davranış 
değişikliğine gitmektir. Böylelikle hem 
daha kalıcı sonuçlar elde edilir hem de iste-
nilen sonuca daha kısa sürede ulaşılır.

Fit bir görümünüz var. Kendinize 
uygulamış olduğunuz özel bir diyet 
programı var mı?
Öncelikle çok teşekkür ederim. Ama kural 
çok basit. Anahtar kelime “DENGE”
Aldığın > harcadığın = ağırlık artışı
Aldığın < harcadığın = ağırlık kaybı
Eğer durumlar eşitse formunu koruyorsun. 
Yani kendime özel yaptığım tek şey öğün-
lerim arasında dengeyi sağlayıp, hareketimi 
arttırmak oluyor.

Bize önerebileceğiniz 3 beslenme 
önerisi nelerdir desek?
İlk olarak şunu söylemeliyim ki az az- sık 
sık beslenmeyi savunanlardanım. Çünkü 
ağırlık kaybını sağlayabilmek için meta-
bolizmanın çalışmaya ihtiyacı var. Bu sıcak 
günlerde önemli gördüğüm bir diğer nokta 
ise susama duygusu gelişmeden bol bol su 
içmek. Son olarak olabildiğince paketlen-
miş gıdalardan uzak durmanızı öneririm.

Peki “Günde 3 litre su için” önerisi hep 
var. Sizce bu doğru bir bilgi midir? 
Bu çok genel bir kalıp. Asıl doğru olan 
kilo başına 0.30 mL su tüketimi ama yazın 
sıcaklarla birlikte kaybettiğimiz ter b. 
Durumlar bu sayıların değişimine sebep 
oluyor. Danışanlarıma hep söylediğim bir 
şey var. “SUSAMADAN SU İÇİN.” Çünkü eğer 
susadıysanız vücut artık br çok şeyi aşmış, 
son olarak artık sinyal vermeye başlamış 
demektir. İşte o zamanda vücudun istediği 
şeyi vermek çok daha zorlaşıyor diyebilirim.

Peki diyet bıraktığımızda formumuzu 
korumak için neler yapmalıyız? 
Diyeti bıraktıktan sonraki ilk 3 ay aslında 
altın dönem diyebilirim. Eğer siz diyeti 
sadece zayıflamak olarak görmediyseniz ve 
hayatınızda davranış değişikliği yaratabil-
diyseniz işiniz çok basit. Asıl problemi diye-
ti belli bir hedefe ulaşmak için yapanlarda 
yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili en güzel örnek 
hep sporculardan geliyor. Örneğin spor 
yaptıkları dönemde her gün 5 yumurta 
yiyip, 500 g tavuk yiyen biri diyeti bırakınca 
tabiî ki de kilo alır, tabiî ki de vücudu çatlar, 
sarkar. Çünkü bu sürdürülebilir ve tüketi-
lebilir bir diyet değil. Bir insan ne zamana 
kadar bu şekilde beslenebilir ki?  Benim 
dünyamda bu sorunun cevabı aldığın ener-
jiyi harcadığın enerjiye eşitleyebiliyorsan 
hayat senin için çok daha kolay ve yaşana-
bilir olacaktır.

Sıcak yaz aylarında beslenme husu-
sunda nelere dikkat etmeliyiz? 
Özellikle yaz aylarında merak salınan bir 
konu olan ve tüm meslektaşlarımın da 
müzdarip olduklarını düşündüğüm bir 
konuya değinmek istiyorum. Kısa sürede 
kilo vermek için bilinçsizce yapılan detoks 
diyetleri…

Detoks diyetlerinin asıl mantığı; çiğneme 
işleminin olmadığı, sadece sıvı tüketimine 
yer verilen bir diyet türü olmasıdır.  Bu 
sebeple detoks diyetleri, kilo vermenin 
durduğu dönemlerde kısa süreli olarak 
uygulanmalıdır. Bu diyetlerin uygulanması-
nın bir diğer amacı ise vücudu toksinlerden 
arındırmaktır ama detoksifikasyon me-
kanizması vücutta zaten doğal yolla işlev 
göstermekte olup sağlıklı beslendiğimiz 
zaman bu mekanizmanın bozulmadan 
çalışmasını sağlamış olmaktayız. Detoks di-
yetlerinin sakıncalı yanlarından biri hayvan-
sal protein alımını yasaklanmasıdır ve bu 
nedenle diyetin uzun süreli olarak devam 
ettirilmesi sağlıklı bir sonuç vermeyecektir 
ve bu diyetlerle verilen kiloların çoğunluğu 
vücut suyundan olacaktır. Eminim böyle 
kalıcı olmayan bir sonucu kimse istemez. 
O nedenle bizler bu programları daha çok 
kısa sürede kilo vermesi  gereken bireylere; 
düğün öncesi gelinlere, mülakat öncesi 
askerlere, mankenlere vb. durumlara maruz 
kalan kişilere uygulamaktayız.
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Başkan Samir Gülahmedov, yönetim 
kurulu üyeleri Derya Ön, Ayşegül Uygun, 
Aydan Genç ve dernek kurucu üyelerin-
den Angela Berker ile yaptığımız keyifli 
söyleşide, MAKSAD’ın öyküsünü, proje-
lerini, Marmaris ve çevresine sağladığı 
katkıları konuştuk.

Angela Berker: 1984 yılından beri ailesi 
ile birlikte Marmaris’te yaşıyor. MAKSAD’ 
ın kurucu üyelerinden olan Angela Hanım 
turizm yöneticiliğinin yanı sıra bir viyolonsel 
sanatçısı.
1997- 1998 yılında yakın dostumuz Samir 
Gülahmedov’la birlikte Marmaris oda 
orkestrasını kurmaya karar verdik. O yıllar 
özellikle Marmaris turizminin en parlak 
olduğu yıllardı, biz de bu ortamda maksi-
mum 20 sanatçıdan oluşan bir oda orkest-
rasının başarılı olacağını düşünerek yola 
çıktık, kısa bir süre sonra da dernek kurma 
aşamasına geldik. Eşim Atilla Berker, Os-
man Birced, Zeynep S. Çelebi, Erkan Işıksal, 
Mustafa Sokullu ve Aydın Veziroğlu’nun 
katılmasıyla Marmaris Kültür ve Sanat Der-
neğini hayata geçirdik.

İlk zamanlarda derneğimize Marmarisliler-

den ziyade Marmaris’e dışarıdan gelip yer-
leşmiş kişiler ilgi gösterdiler ama zamanla 
Marmarislilerin de ilgisini çektik. Pek çok 
Marmarisli aile çocuklarını Samir Gülah-
medov, piyanistimiz Lale Gülahmedov, 
Lilya Calincova gibi sanatçılarımıza müzik 
eğitimi aldırmak için gönderdiler ve çocuk-

lar çok başarılı oldular. MAKSAD, müzik ve 
bale eğitimleriyle de Marmarisli çocukların 
gelişimine çok olumlu katkılar sağlamıştır, 
çünkü sanatla, sporla, müzikle uğraşan 
gençlikten daima iyilik ve güzellik gelir.

MAKSAD’IMIZ SANAT
Kurulduğu 1999 yılından bu yana pek çok başarılı etkinliğe ve festivale imza atan Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) 

kısa bir sessizlik döneminin ardından, 4 Mayıs’taki “İtalyan Barok Müziğinin Görkemi” temalı Bahar Konseri ile Marmarisli 
sanatseverlere yeni ve daha da aktif bir dönemin başlangıcını müjdeledi. Bahar konserinde, Samir Gülahmedov yönetimindeki 

MAKSAD Oda Müziği Orkestrası ve solist Mezzosoprano Aydan Genç, salonu dolduran yaklaşık 500 müziksevere unutamayacakları 
anlar yaşattılar. 1999 yılında kurulan MAKSAD gelir gütmeyen bir dernek. 5 kişilik yönetim kurulu ve 44’e ulaşan üyesi var. 

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen 20 yıldır ayakta kalmayı başarmış, geçmişi başarılı etkinliklerle dolu.

Röportaj

74 Ağustos 2019



Dr. Samir Güahmedov: MAKSAD’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı, MAKSAD Oda Orkestrası’nın 
yönetmeni ve solisti, Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi, keman sanatçısı.
Marmaris’e 30 yıl önce yerleştim, kuruldu-
ğu günden beri aktif olarak dernekteyim.  
Keman sanatçısı olduğum için MAKSAD’ın 
özellikle oda orkestrası oluşumuyla ilgi-
lendim. Orkestramız bizim için çok önemli, 
yavrumuz gibi, onu seve seve büyütmeye 
çalıştık. Öncelikle profesyonel bir orkestra 
kurmayı hedeflemiştik ama maalesef Mar-
maris Belediyesi’nin Büyük Şehir Belediyesi 
olmamasından dolayı, bu düşüncemizi 
gerçekleştiremedik.

Orkestramızı kurduğumuz yıllarda Muğla 
yöresinde bizim orkestramıza benzer bir 
orkestra daha yoktu, biz ilk olduk. Bu ne-
denle bütün aktivitelere bizi davet ediyor-
lardı, Muğla ve çevresine gelen tüm önemli 
devlet konuklarının karşısına biz çıktık. Bu 
kapsamda, Marmaris ve çevresi, Muğla, 
Bodrum, Antalya’da 100’e yakın konser 
gerçekleştirdik.

2010-2016 yılları arasında elimizde olma-
yan nedenlerle bir süre etkinliklerimize ara 
vermek zorunda kaldık. Yine de ayakta kal-
mayı başardık. Bu başarıda Angela hanımın 
katkıları çok fazladır.

Aydan Genç: Mezzosoprano, Ankara Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro 
Bölümü mezunu.
Evlenerek Marmaris’e yerleştim. Öncelik-
le, tam bir opera ve evrensel koro müziği 
aşığıyım. Marmaris’ e geldiğim zamanlarda 
ne yapacağımı bilemiyordum ve bir hayli 
endişeliydim. O sıralarda Samir hocamla 
yollarımız kesişti. Samir hocam bana bir 
konser teklifi getirdi, çok mutlu oldum. 
Birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Marma-
ris’te bu değerli insanlarla tanışınca ve iş 
birliğine girince ruhumun eksik tarafını ta-
mamlamış oldum. Daha sonra birlikte çık-

tığımız bu yola birbirinden değerli insanlar 
da katıldılar. Benim için sanat zarafetinden 
naifliğinden hiçbir şey kaybetmemeli ve bu 
dernekte bu özellikleri buldum.

Angela Berker: Şu andaki yönetim kurulu 
derneğin etkinlik alanlarını genişletmeyi, 
etkinliklerin sıklıklarını arttırmayı hedefli-
yor. 4 Mayıs konseri sonrasında aldığımız 
geri bildirimlerden insanlarımızın artık 
güzel şeyler beklediklerini, kaliteli zaman 
geçirmek istediklerini bir kez daha gördük. 
MAKSAD’ın geçmiş yıllarda düzenlediği 
Bale Günleri dâhilindeki Harem Balesi’ni 
amfi tiyatroda yaklaşık 4 bin kişi izlemişti. 
Yine amfi tiyatroda 30 kişilik bir orkestra ile 
sunduğumuz Muğla Türküleri Senfonisi’ne 
1500 kişi gelmişti.  Çalıkuşu Balesi’ni, An-
kara opera sanatçılarının Aryalar Gecesi’ni 
yüzlerce kişi izlemişti.

Ayşegül Uygun: Diş hekimi, MAKSAD yöne-
tim kurulu üyesi.
Aslında çok bildiğim bir konu değildi ama 
dostlarımdan öneri gelince kabul ettim 
çünkü MAKSAD’daki sanatçı ve üyelerin 
birçoğunu tanıyordum. Ne kadar özveriyle, 
disiplinle çalıştıklarını biliyordum. Nasıl 

katkıda bulunacağımı bilmiyordum ama 
arkadaşlarımın yönlendirmeleri ve yardım-
larıyla elimden geleni yapmaya çalışıyo-
rum ve bu oluşumun içinde olmaktan çok 
memnunum.

Derya Ön: Emekli Deniz Kurmay Albay, 
Çevre ve Sanat konularında birçok dernek ve 
projede gönüllü olarak çalışmaktadır. MAK-
SAD yönetim kurulu başkan yardımcısı.
Klasik müzik ve baleyi çok severim, Aksaz 
da görev yaptığım yıllarda Bale Günlerini 
ve Klasik Müzik konserlerini kaçırmamaya 
çalışırdım. MAKSAD’ı emekli olup Mar-
maris’e kalıcı olarak yerleştikten sonra 
yakından tanıdım. MAKSAD’ı yeniden 
canlandırma çabaları esnasında organizas-
yon bağlamında destek teklifi gelince seve 
seve elimden geleni yaptım.  Tamamen 
sosyal sorumluluk bilinci ve yaşadığımız 
yere, sanata bir katkı sunma düşüncesiyle 
yola çıkmış, çok kaliteli bir ekip. MAKSAD’ın 
bıraktığı yerden başarı ile yoluna devam 
edeceğine inanıyorum.

Projelerinizden söz eder misiniz?
Derya Ön: Derneğimizin odak noktası, göz 
bebeği oda orkestramız. Yapmayı planla-

Samir GülahmedovAydan Genç
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dığımız tüm etkinliklerin önceliği orkest-
ramızın konserleridir. Hedefimiz senede 4 
ayrı konser hazırlamak ve her birini birkaç 
kez tekrarlamak. Bu konserlerden ilkle-
rini, Armutalan Kültür Merkezi (AKM)’de, 
Marmaris’in müzik severleriyle yoğun bir 
şekilde buluşturmayı düşünüyoruz. Kısa bir 
süre sonrasında ise her bir konserin ikinci, 
üçüncü tekrarlarını, öncelikle Marmaris’in 
değişik mahalle (eski köy) leri olmak üzere 
farklı yerlerde ve mekanlarda yapmayı 
tasarlıyoruz.

Bunun dışında daha önce deneyimledi-
ğimiz Bale Gülerini de içeren bir festival 
düşünüyoruz,  bu konudaki çalışmalarımız 
devam ediyor. Aslında düşüncelerimizde 
bir müzik, bir de bale festivali var ama ayrı 
ayrı mı yaparız tek bir festival altında mı 
toplarız henüz netleştirmedik. Bu konuda 
önce kendi Belediyemiz, sonra Büyükşehir 
Belediyesi, Valilik, Kültür Bakanlığı’nın İl 
Müdürlüğü ve Üniversite ile görüşme halin-
deyiz. Onların bize sunabilecekleri desteğin 
seviyesi, kararımızı netleştirecektir.

Bu arada Marmaris’teki muhtemel sponsor 
firmalarımızla da görüşeceğiz. Bizler bu 
festivalleri tamamen sosyal sorumluluk 
projesi olarak düşündüğümüz için ciddi bir 
destek lazım. Bale toplulukları, klasik müzik 
orkestraları kalabalık gruplardır. Dolayısıyla 
bunların buraya getirilmelerinin ve ağırlan-
malarının bütçesi de yüksek olacaktır. Bu 
konuda hem özel firmaların hem de kamu 
kurumlarının desteklerini bekliyoruz.

Ayşegül Uygun: 4 Mayıs’taki bahar konse-
rinin başarısının duyulmasının ardından 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 
geçmişte gerçekleştirilen Marmaris Bale 
Günlerini yeniden canlandırmak adına 
bize destek sağlayacağını bildirdi.  Şimdi 
Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin opera 
bale bölümlerinin sorumluları ile görüşme 
halindeyiz. Bu destek talebinin onlardan 
gelmesi de bizi ayrıca çok heyecanlandırı-
yor.  Önümüzdeki dönemlerde bale adına 
iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum.
Angela Berker: MAKSAD’ın projeleri Mar-

maris’ in turizm geleceğine ciddi katkılar 
sağlayacaktır çünkü Marmaris ülkemizin dı-
şarıya açılan pencerelerinden biridir. İtalya, 
İspanya, Yunanistan gibi   pek çok turizm 
merkezlerinde müzik, tiyatro festivalleri 
yapılıyor ve ciddi sayıda izleyicileri oluyor.  
Tabi ki bu festivallerin sürekliliği ancak be-
lediye, üniversite, valilik, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın eş güdümlü çalışmalarıyla 
sağlanabilir. Bu arada tur operatörlerinin ve 
seyahat acentalarının da katkıları olmalıdır. 
Biz geçmişte etkinliklerimizi duyurmak için 
otel otel dolaşır afiş, broşürlerimizi kendi-
miz dağıtırdık ve pek çok turistin opera ve 
bale etkinliklerimize katılımlarını sağlardık. 
Bunu sağlamak günümüz koşularında çok 
daha kolay. Sosyal medya aracılığıyla daha 
kalabalık kitlelere ulaşmak mümkün.

Marmaris izleyicisi hakkında ne düşünü-
yorsunuz?
Samir Gülahmedov: Marmaris izleyicisi 
sürekli değişiyor. Bizim ilk yıllarımızda farklı 
bir izleyici vardı, bugün karşımızda çok 
daha yeni, ilgili ve renkli bir seyirci kitlesi 
var.

Aydan Genç: Biz tarzı olan bir topluluğuz, 
tabi ki Klasik Batı Müziği kökenliyiz, Türkü-
yü de Tangoyu da Cazı da Klasik Batı Müziği 
formunda icra ediyoruz.  Mesela Samir 
Beyin onlarca Tango ve Türkü düzenleme-
leri var.

Ne tarz olursa olsun en iyisini, güzelini sun-
duğunuz vakit karşılık alınacağına inanı-
yorum. Nitekim bahar konserimiz de böyle 
oldu, MAKSAD ailesi olarak sanatseverlere 
teşekkür ediyoruz. Ciddi bir izleyici sayısına 
ulaştık hatta çocuk izleyicilerimiz bile vardı. 
Bütün izleyicilerimiz konserin sonuna ka-
dar büyük bir sessizlik ve konsantrasyonla 
izlediler. 

Eserinizi seçerken neleri göz önünde bu-
lunduruyorsunuz?
Aydan Genç: Eser seçimlerimizi konserimi-
zin temasına göre yapıyoruz. Belirlediğimiz 
eserleri önce hep birlikte kendimiz dinli-
yoruz.  Özellikle önemsediğimiz konular-
dan biri eserlerin bizlerde bıraktığı iz. İcra 
edeceğimiz eser öncelikle bizim ruhumuza 
dokunmalı ki izleyicimize de aynı duyguları 
aktarabilelim.

Samir Gülahmedov: Eserlerimizi öncelikle 
kendimizin beğenmesi lazım ki dinleyenle-
rimize beğendirebilelim. 

“SİZİN DE SESİNİZ OLSUN” kampanyanız-
dan söz eder misiniz?
Derneğimizin önemli bir eksiği bir konser 
piyanosuydu. Konser performansına hatırı 
sayılır bir etki sağlayacak yarım kuyruklu bir 
elektronik piyanonun temin edilebilmesi 
için “SİZİN DE SESİNİZ OLSUN” adlı bir bağış 
kampanyası başlattık.

SİZİN DE SESİNİZ OLSUN kampanyamız-
da, katılımcılarımız kişisel, aile, grup ya 
da kurum olarak yaptıkları en az 350 TL 
tutarındaki bağışlar ile satın aldığımız 
piyanomuzun 88 tuşundan birinin manevi 
sahibi oldular. Zuhal Müzik’in bu konudaki 
destekleri sayesinde, kampanyamız henüz 
tamamlanmamış olmasına rağmen Bahar 
Konserimize bu güzel konser piyanosunu 
yetiştirdiler ve bundan sonra konserle-
rimizde kendi piyanomuzu kullanmaya 
başladık. Kampanyamızdan yeni haberdar 
olan müzikseverlerin destekleri ile de yaz 
bitmeden 18 tuş bağışı ile piyanomuzun 
kalan borcunu da tamamlayabileceğimizi 
umuyoruz.

Röportaj
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Doçent Dr. S.Mehmet Çamurdanoğlu 
bir radyolog. Adana’nın Kozan İlçesinde 
doğmuş, orta öğrenimini  Konya Maarif Ko-
lejinde tamamlamış. Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin  ardından radyodiagnostik 
ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp fakültesin-
de yapmış ve 1997 yılında radyodiagnostik 
doçentlik sınavını geçmiş. Marmaris’ te 
yaşayan Dr. S.Mehmet Çamurdanoğlu ile 
yaptığımız söyleşide biz merak ettiklerimizi 
sorduk doktorumuz hem sorularımıza ce-
vap verdi hem de aydınlatıcı bilgiler verdi.

Radyoloji , diğer adıyla tıbbi görüntüleme  
klinik  muayenelerin  sonrasında dokto-
runuzun teşhisi veya şüpheleri üzerine  
hastalığınızla ilgili  detaylı  görüntüleme 
yapan birimdir.  Radyolojinin amacı  en   
uygun incelemeyi  size en az zarar verecek 
şekilde en kolaydan en zora en ucuzdan 
en pahalıya doğru sıralayarak tam ve kesin 
olarak yapmaktır

Radyolojik yöntemler nelerdir?
Görüntüleme yöntemleri içerisinde x ışını 
kullanan röntgen, ilaçlı röntgen ve bil-
gisayarlı tomografi mevcuttur. Ultrason 
cihazında ses dalgaları, manyetik rezo-
nansta (MR) ise radyo dalgaları kullanılarak 
görüntüleme yapılır.

X ışınlarının çalışanlar ve hastalar üze-
rindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Sizleri X ışınının zararlı etkilerinden koru-
mak bizim birinci vazifemizdir. x ışınının 
ani bir etkisi yoktur ancak alınan radyasyon 
miktarının artması zararlı etkilere yol açabi-
lir. Bu nedenle gebe veya gebelik şüphesi 
olan hiçbir kadın X-ışınına maruz bırakıla-
maz. Ancak çok zaruri şartlarda gerekli her 
türlü koruyucu tedbir alınarak inceleme 

yapılır. Tiroid bezi gibi fonksiyonel organ-
ların tetkikinde kurşun örtü ile X ışınının 
etkilerini azaltırız. Bazı hastalarımızı tutmak 
çevirmek gerekebilir ve hasta yakınlarının 
yardımı istenir çünkü hastane personelinin 
hastayı tutması kesinlikle yasaktır.  Böyle 
durumlarda gerekli görülürse hasta yakın-
larına da zarar görmemeleri için kurşun el-
bise giydirilir. Biz kendimiz de kurşun önlük 
giyeriz veya kurşun plaka arkasına geçeriz.  

Diğer görüntüleme cihazlarının yan 
etkileri var mıdır?
Manyetik rezonans incelemelerde kalp pili 
olan hastalar hiçbir şekilde incelenemez. 
Protezi olan, kalp stendi olan hastalar ise 
mümkünse ilk üç ay incelenmemelidir. 
Gebe ve gebelik şüphesi olan hastalar ise 
çok gerekli olmadıkça cihaza girmemelidir.

Radyolojik incelemeler için ön hazırlık 
gerekiyor mu?
Bazı durumlarda ön hazırlık gerekir.  
Örneğin karın boşluğu incelemelerinde 
hastanın 6 ila 7 saat aç olması incelemeyi 
kolaylaştırır.  Bazen hastalarımız sadece 
bir bisküvi yedim veya küçücük bir elma 
yedim bir şey olmaz diye düşünüyorlar 
ama gıda bağırsak hareketlerini arttırır, 
safra kesesinin boşalmasını sağlar bu 
durumda görüntü kalitesi bozulur. Alt karın 
incelemelerinde ise mesanenin dolu olması 
teşhisi kolaylaştırır.

Tomografi incelemelerinde bazı grup 
hastalara ağızdan ilaçlı su içirilir, bazı du-
rumlarda ise damardan ilaç verilir. Buradaki 
tek sıkıntı hastamızın alerjik yapısıdır. Alerji 
tarif edilmeden hiçbir hastaya kontrast 
madde enjeksiyonu yapılmaz. 
Ultrason grubunda yapılan renkli doppler 

incelemelerinde sadece böbrek damarları 
incelemeleri için açlık gerekir.
Röntgen incelemeleri ise hepimizin bildiği 
gibi hiçbir hazırlık gerektirmeyen incele-
melerdir. 

İlaçlı röntgenlerde damardan veya ağızdan 
kontrast madde verilerek görüntü kalitesi 
arttırılır. 

Yeni doğanlarda görüntülemenin önemi 
nedir?
Yeni doğan bebeklerde 35 günde kalça ult-
rasonografik incelemesi yapılarak gecikmiş 
tanı ve tanıya bağlı cerrahi müdahalenin 
önüne geçilmiş olur. Kalça ultrasonu sıra-
sında bebeklerin böbreklerine de bakılması 
yararlıdır.

Tüm kadınları ilgilendiren mamaorafi ile 
ilgili önerileriniz nelerdir? 
Erken tanı ve tedavi  için 40 yaş üzeri kadın 
hastalarımızın her yıl mamografi yaptır-
malarını özellikle öneririm çünkü mamog-
rafi sonrasında ultrasonografi gerekebilir. 
Şüpheli durumlarda ise 3 kademede meme 
MR ı yapılmalıdır. 
Ailesinde meme kanseri olan kadınlar ise 
30 yaş sonrasında ultrasonografik incele-
me, 35 yaş sonrasında ise mutlaka mamog-
rafi yaptırmalıdırlar.
Son 10 senede dijital teknolojinin katkıları 
ile özellikle mamografi de radyasyon azal-
tılmış tanı değeri arttırılmıştır. 

Cihazların doğru tanı konulmasında 
etkisi ve önemi var mıdır?
Doğru ve eksiksiz inceleme yapılabilmesi 
için İnceleme yapılan cihazların teknik 
yeterlilikleri yüksek seviyede olmalıdır ki 
doğru tanı konulabilsin.

Radyoloji diğer bilim dallarına 
göre biraz daha yeni bir bilim dalı. 
X ışınının bulunduğu 1985 yılından 
bu yana yaygın olarak kullanılan 
görüntüleme yöntemleri sayesinde, 
vücudun tüm dokularının çok ince 
detayına kadar görüntülenmesi 
sağlanabiliyor böylece kanserden 
inmeye kadar pek çok hastalık ve 
sorun radyolojik tetkiklerle teşhis 
ve tedavi edilebiliyor.

TIBBIN GÖREN GÖZÜ

RADYOLOJİ

Doçent Dr. S.Mehmet Çamurdanoğlu

Sağlık
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MELIH USLU - YAZAR

“Yolculukları seviyorum. En çok da mevsim 
değiştirilen seyahatleri… Bu kez yazı, Kaunos’ta 
karşılamak istiyorum. Haftalardır bana pek 
şefkatsiz davranan kış güneşinin tenimi ısıttığı, 
denizin her zamankinden mavi olduğu, renklerin 
belirginleşip asık yüzlerin gülümsediği, 
günlerin biraz daha uzun sürdüğü (ya da bana 
öyle geliyor) coğrafyada… Sabah saatlerinde 
ilkbaharı, akşamüstleri ise yazı kucaklamak 
için…” diyor Melih Uslu. Sadece biz değil Ege’yi 
görüp hayran kalan yabancıların 

bile hayal ettiği gibi, oraya 
yerleşmek veya beş yıldızlı 
otellerin temposundan uzak, 
sakin koylarda kamp kurarak, 
köy sofralarına konuk olarak 
daha “içten” yaşamak... 
İstanbul’daki evini kapatıp, 
eşiyle artık Marmaris’te 
yaşayan yazar, bu hayalini 
gerçekleştiren şanslı 
isimlerden. Ege’yi Gör ve 
Yaşa kitabında hem bu 
eşsiz coğrafyayı anlatıyor, 
hem de yazdığı üç kısa 
öyküyle karakterlerini 
ölümsüzleştiriyor.
“Ne zaman şehrin 

karmaşasından uzaklaşıp kendimi dinlemek 
istesem, soluğu Dalyan’da alırım. Hemen 
iskele çevresinde Şahin Kaptan’ı bulur, motoru 
maviliklere sürmesini isterim. Gölü denize, yeşili 
maviye bağlayan Dalyan Kanalı’nda bir rüya 
âlemine açılırız birlikte. İrili ufaklı teknelerin 
sıralandığı minik limandan uzaklaştıkça evler 
küçülür küçülür ve nihayetinde görünmez olur. 
Bir süre sonra insan gözünün görebileceği her 
açı, betondan ve otomobilden uzaklaşır. Bana 
sorarsanız günümüzün büyük şehir insanı için 
en büyük lüks budur.”

Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Ekincik, Akyaka, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Rodos, 
Datça, Bodrum, Muğla, Çomakdağ… Ege’nin hepsi birbirinden farklı büyülü noktaları. 

Doğanın muhteşem ritmini öğreten bir köy veya yosun kokulu bir adada yaşamanın nasıl 
bir şey olacağını hayal etmeyen var mı? Gezi yazarı Melih Uslu bizi bu kez Ege âşıkları 
Çetin Altan’ın, Halikarnas Balıkçısı’nın, Azra Erhat’ın peşinden az bilinen koylara, köy 

pazarlarına götürüp, yavaş akan zamanın içine çekiyor. Ege’yi Gör ve Yaşa, bir gezi 
rehberinden ziyade son sözü hep doğanın söylediği bir yaşam deneyimi… Mavinin yeşile 
kavuştuğu denizin, badem, portakal, limon ve zeytin ağaçlarıyla bezeli çayırlara yayılmış 

koyun ve oğlak sürülerinin, kekik kokusunun daveti var bu sayfaların içinde…  

Son Sözü Hep Doğanın Söylediği 

Bir Yaşam Deneyimi

Kitap
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Bu sokakta yalnızca üç yaşlı kaldık, 
birbirimize yaslanıp yaşıyorduk. 
Gerçi solumdaki pinpon bir gençlik 
hevesine tutuldu, duydum ki yeni evli 
bir çift kiralamış onu.Genç gelin ala-
cakmış., Aylardır bir hazırlık! Ne ya-
parsan yap, ne kadar tadilat geçirirsen 

geçir ,yaşlısın kardeşim, kabul et. Sağımdaki arkadaşım 
da torun bakmaya başladı. Anaokulu açtılar kendine. 
Gürültülerinden bir öğlen uykusu bile uyuyamaz oldum. 
Arkadaşımla ancak geceleri görüşüyoruz, o da yorgun-
luktan hali kalırsa. Onca gürültüyü başı iyi kaldırıyor 
valla!  Bir zamanlar bütün sokak neredeyse yaşıttık. 
Sokağa açılan merdivenlerimizin sahanlıkları çocuklarla 
dolup taşardı. Kadınlar neredeyse pencerelerde yaşardı.
Mahalleden avaz avaz geçen satıcı eksik olmazdı da, hep-
si müzik gibi gelirdi. Her şey gençken çekiliyormuş.

 Bütün o gençlik arkadaşlarım tek tek gittiler. Sadece 
onlar gitse iyi, giderken ağaçları, bahçeleri de götürdüler. 
Bir tek benim kapı dibindeki sarmaşık kaldı. Sırnaşık 
sarmaşık! . Dolanmadığı yer kalmadı,artık yağmur oluk-
larına da sarılır oldu. Kökü nereye uzandı kim bilir. O da 
bu gidişle kendi başını yiyecek. Sökerler yakında,o kadar 
da sırnaşılmaz ki canım!

Sokağımız pek bir yokuş. O bizim dik başlı kızımız. Önü-
nü kesen delişmen bir delikanlı sokak var ama bizimki 
ona hiç yüz vermez, çıkmaya devam eder.

Önce bizim kızın tam tepesine koca bir apartman 
diktiler. Enine boyuna , pek bir gösterişli. Azamet 
apartmanı !Başımıza geleceği o zaman anlamalıydık! 
Hanımın iki oğlu varmış. Hemen alt yanına birbirine eş 
iki gelin aldı. Adlarını da; azamet 1, azamet 2 apartmanı 
koydu ve hükümranlığını dosta düşmana ilan etti.  
Bütün gün hem sokağı hem de gelinleri pancurlarının 
arasından süzdü durdu bizim kaynana. İki gelinin de 

birer dükkanı var. Büyük gelininki pek hayırsız, doğru 
dürüst çalışmıyor. Küçükse kısır çıktı, dükkan hiç kiraya 
verilemedi. Onların hemen yanına, tam benim karşıma 
orta halli biri yapıldı.Gireni çıkanı bol. Kiracılar da 
çok sık değişiyor Bina kısa sürede viran oldu, garibim.  
Sokağın alt başındaki karşılıklı ikisi, birbirleriyle pek 
samimi, bizimle görüşmezler.. Ön cepheleri caddeye 
bakıyor ya, bizi beğenmiyorlar. Burnu büyükler ne olcak! 
Gerçi ben de sokağın benden taraf üst yandakileri pek 
tanımıyorum,hem göremiyorum hem de yetişemiyo-
rum. Ama bizim pinponun anlatmasından biliyorum. 
Bir de erkekler dedikodu yapmaz derler! Gece gündüz 
kavga eksik olmazmış. Orta katta sarhoş bir koca, üst 
katta  sürekli tartışan yaşlı bir anne ile tezgahtar kızı. 
Özellikle geceleri kırılan cam, çarpılan kapı sesleri ile 
irkiliriz. Nadir Camın çırağı kolunun altında bir camla 
gün aşırı ziyaret eder bizim o komşuları. Bak camcı 
deyince aklıma geldi. Esnafı unuttum.  Camcı,elektrikçi, 
yufkacı. Üçü de yan yana, sokağın alt yanında caddeye 
yakın. Çok da iyi anlaşırlar, metrekareleri birbirine denk. 
Dertleri de bir; aynı apartman yöneticisine aidat öderler. 
Büyük gelinin dükkanı pek saymıyorum. Adı market olsa 
da, bildiğin bakkal.  Kart da geçmiyor. Acil durumlarda 
alınan ekmek, yoğurt, yumurtayla değirmen döner mi? 
İşi zor anlayacağınız.

Bana gelince, işim gücüm yok etrafı gözlerim. Gözlerim 
dedimse de pencerelerim canım.Artık çok iyi de gör-
müyorum, dinliyorum diyelim. Benimkiler yaşlı bir çift, 
sesleri sedaları çıkmaz. Torunlar filan gelince, rabıta dö-
şemelerimde iyi gürültü yaparlar, kapı kollarım ellerinde 
kalır, muslukları bozarlar ama neyseki çok kalmazlar.

Ben de yıllar içinde sahiplerime benzedim. Erkenden 
yatar erkenden kalkarız. Onlar uykuya ben uykuya. Hele 
o öğlen kestirmeleri yok mu!
Git gide daha çok uyuklar oldum. Bak işte yine gözlerim 
kapanıyor.

Dik Başlı 
Yokuşun Evleri

Nalan YORULMAZ

Bende yükseklik korkusu var. Karşımdaki beş katlılara bakınca bile fena oluyorum, 
değil ki gökdelenlere. Gerçi hiç gökdelen de görmedim ya, sadece duydum.. Benim 
olduğum yerden görünmüyorlar. İyi ki zamanında bu kadar kata izin vermişler de 
ancak iki katlı olmuşum. Ya o kadar yüksek olsaydım, hafazanallah!
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Çilekli Buz Dondurma

Fıstıklı Naneli Dondurma

Vanilyalı Dondurma

Hazırlanışı
Çilek püresi ve tozşkeri iyice 
karıştırın. Süt, su ve sahlebi 
ekleyerek el mikseri ile 10 dakika 
çırpın. Karışımı geniş bir cam 
kaseyle dondurucuya koyun2 
saat dinlenen dondurmayı alın 
ve mikserle 2 dakika çırpın. Bu 
işlemi 4-5 kez ve 3 saatte bir tek-
rarlayın. Ardından servis yapın.

Hazırlanışı
Süt, şeker ve sahlebi çırpın. 
Karışımı tencereye koyun ve bir 
taşım kaynatın. 1 çay bardağı sütlü 
karışım ve nane yapraklarını mut-
fak robotunda öğüterek pürzsüz 
hale getirin. Naneli sütü tekrar 
tencerenize koyun. Karışımı sürekli 
karıştırarak ılık hale getirin. İçeri-
sine fıstığı ekleyin. Geniş bir cam 
kaseye karışımı boşaltıp buzluğa 
koyun. 2 saat dinlenen dondurma-
yı alın ve mikserle 2 dakika çırpın. 
Bu işlemi 4-5 kez ve 3 saatte bir 
tekrarlayın.
Dondurmanız iyice donup pürzsüz 
hale gelince taze nane yaprakları 
ve fıstıkla beraber servis yapın.

Hazırlanışı
Süt, şeker ve sahlebi 
iyice karıştırın. Karışımı 
tencereye koyup bir 
taşım kaynatın ve oda 
sıcaklığında ılık hale 
getirin. Ayrı bir yerde 
kremayı sertleşene 
kadar çırpın. Krema, 
vanilya ve tüm malze-
meyi birleştirin. Kolay 
karıştırılabilecek cam 
bir kaseye dondurmayı 
boşaltın ve kapağını 
kapatın. Derin dondu-
rucuya koyunve 2 saat 
dinlenen dondurmayı 
alın ve mikserle 2 
dakika çırpın. Bu işlemi 
4 – 5 kez ve 3 saatte bir 
tekrarlayın.
İyice donup pürüzsüz 
bir kıvam aldıktan sonra 
servis yapın.

Dondurmam 
Kaymak
Lezzetli Buz
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan 
dondurma, geçmişte yüksek dağ-
lardan taşınan buzlar tatlandırılarak 
hazırlanıyormuş.  O dönemlerde, özel-
likle balla tüketilen dondurma, soğu-
tucu dolapların keşfinden sonra hızla 
yayılmış. Günümüzde ise dondurma-
nın çeşidi yüzlerle ifade edilebilir.
Bana göre dondurmanın mevsimi 
yoktur ama yazın daha çok tüketildiği de aşikardır. Eğer paketli 
dondurma alıyorsanız, ambalajının muntazam olmasına dikkat 
etmelisiniz. Soğuk zinciri kırılmış paketlerin şekli de düzgün olmaya-
caktır. Dışarıdan alacağınız dondurmanın sağlık ve hijyen koşullarına 
uygunluğunu mutlaka gözönünde bulundurmalısınız. Hal böyle 
olunca, bana sorarsanız dondurmanın en sağlıklısı evde yapılandır. 
Ister meyvelerle, ister krema kullanarak enfes dondurmalar hazırlaya-
bilirsiniz. Sahlep ise dondurmanın kıvamını ve lezzetini arttırmak için 
en önemli destektir… Dondurma makinanız varsa işiniz kolay ancak 
yoksa da pratik tarifleri sizzler için hazırladım…

Ebru Omurcalı
Ebru Omurcalı

6 Kişilik
1,5 su bardağı çilek püresi
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı sahlep

Üzerine
Taze çilekler

6 Kişilik
2,5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı sahlep
1 tatlı kaşığı vanilya
1,5 çay bardağı krema

• Sütünüzü kısık ateşte kaynatın. 
• Sütü kaynama noktasından sonra 
10 dakika boyunca karıştırın.
• Karışımı önce oda sıcaklığında 
soğutun.
• Dondurmayı derin dondurucuya 
koyduğunuzda, her 2 saatte bir 2 
şer dakika mikserle çırpın.

Evde Makinasız Dondurma 
Yapmanın Püf Noktaları

6 Kişilik
4 su bardağı süt
1,5 su bardağı tozşeker
2 tatlı kaşığı sahlep
10 dal taze nane
1 çorba kaşığı toz 
Antep fıstığı

Gurme
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Hamilelik döneminde ağız ve diş bakımının doğru 
yapılması, anne bebek sağlığı açısından önem taşıyor. 
Kalsiyum kaynaklarının doğru oranda tüketilmesi gibi bazı 
kurallara dikkat etmek, ağız ve diş problemlerinin önüne 
geçerek sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunuyor. 

Hamilelikte Diş Sağlığı

Dt. Şevket Cankurt

Birçok kadın hamilelikleri süresince diş 
etlerinde meydana gelen değişiklikleri 
fark eder. Yaygın belirtiler arasında, hafif 
büyümüş, daha kırmızı görünen ve fırçala-
ma sırasında kanayan diş etleri vardır. Bazı 
hamilelerde dişetleri ciddi boyutta şişebilir 
ve kanayabilir. Tüm bu değişikliklere 'hami-
lelik gingiviti' denir ve bu durum hamile-
liğin ikinci ayında baş gösterebilir. Sorun 
hamileliğin yaklaşık sekizinci ayında do-
ruğa ulaşır ve genellikle bebek doğduktan 
sonra süreç içinde azalıp son bulur. Bu diş 
eti sorunuyla hamilelikte sıklıkla karşılaşıl-
masının nedeni artan hormon, östrojen, 
progesteron seviyelerinin dişetlerinin 
plakların içindeki tahriş edici maddelere 
duyarlılığını arttırmasıdır. Ancak gingivi-
tin ana sebebi hormonlar değil, plaktır. 
Hamilelikte yaşanan gingivitin etkilerini 
en aza indirmek için annelerin ağız ve diş 
temizliğinize özen göstermesi gerekir.

Her hamilelik diş kaybına yol açar mı?
Halk arasında inanıldığı gibi hamilelik dö-
neminde annenin dişlerinden kalsiyum çe-
kilmesi ve bu nedenle her bebeğin anneye 
bir diş kaybettireceği inancı doğru değildir. 
Bazı anne adayları hamilelik döneminde 
diş ve diş eti sorunları ile karşılaşmakta 
ve bunu da genellikle hamilelik süreci-
ne yormaktadırlar. Oysaki bu dönemde 
dikkat edilecek bazı noktalar ile ağız ve diş 
sağlığını korumak mümkündür. Bunların 
başında da anne adayının kalsiyum kayna-

klarını doğru tüketmesi yer almaktadır.

Hamilelikte bebeğimin ve dişlerinin 
sağlığı için nelere dikkat etmeliyim?
Hamilelikte dengeli beslenme annenin 
olduğu kadar doğacak bebeğin de diş 
sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. 
Bebeğin diş gelişimi hamileliğin ikinci ayın-
dan itibaren başlar. Sağlıklı diş gelişimi için 
kalsiyum, fosfor ve vitamince zengin be-
sinler yeterince alınmalıdır. Anne adayları, 
hamileliğin ilk ayından itibaren çürüğe 
yatkınlık oluşturan yiyeceklerden kaçın-
malıdırlar. Ağız içinden uzaklaştırılmayan 
tüm besin artıkları, dişler üzerinde birikerek 
çürük oluşumunu hızlandırır.

Hamilelikte neler tüketilmeli?
Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik 
döneminde A-C-D vitaminleri, fosfor ve 
kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alan 
meyve ve sebzeler, tahıl, süt ve mandıra 
ürünleri, et, balık ve yumurta dengeli 
olarak alınmalıdır. Hamilelik döneminde 
bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı 
olabilmesi için anne adayının, günlük ola-
rak 1200-1500 mg kalsiyum alması gerekir. 
Anne adayları bu dönemde süt ve süt ürün-
leri, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum 
bakımından zengin gıdalar tüketmelidir.

Hamile bir hastaya diş tedavisi yapılabi-
lir mi, hangi tedaviler yapılabilir?
Şiddetli ağrı ve iltihabın olduğu, müdaha-
le edilmediği takdirde anne ve bebeğin 
sağlığını etkileyecek durumlarda tedavi, 
hamileliğin hangi döneminde olursa olsun 
yapılmalıdır. Özel durumlar haricinde diş 
tedavisi ve diş çekiminin hiçbir sakıncası 
yoktur. Ancak seanslar mümkün olduğunca 
kısa tutulur. En doğrusu hamileliğin hangi 
döneminde olursa olsun diş hekimi ve 
kadın doğum uzmanının birlikte tedavinin 
türüne karar vermesidir.

Sağlık
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VOLKAN VE LIUDMYLA ‘NIN

En Mutlu Günü
Marmaris’te Gayrimenkul Sektörünün ünlü ismi Step in Gayrimen-
kul’ün kurucusu ve sahibi Volkan Bilin ve Ukraynalı güzel Liudmyla 
Motsun, Icon Beach’te düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile 
dünya evine girdi. 3 yıldır birlikte olan Liudmyla Motsun ve Volkan 
Bilin, sevenlerinin huzurunda ömür boyu mutluluğa evet dedi. 
İskelede gerçekleştirilen nikah töreninde damadın nikah şahitliğini 
tanınmış müteahhitlerden, Feb Yapı sahibi Fatih Bıyıkoğlu, gelinin 
nikah şahitliğini ise Victoria Bondar yaptı. Güzelliği ile göz kamaştı-
ran gelin Liudmyla ‘nın dikkat çeken pırıltılı dantel  gelinliği Ukray-
na’dan özel tasarım Kyiv Velion Shop imzası taşırken makyajını ise 
Golden Rose Make Up artistlerinden Burcu Ağar yaptı. Genç çiftin 
yakın dost ve akrabalarından oluşan 250 kişilik seçkin davetliler 
arasında Muğla Emlak Danışmanları Esnaf odası Başkanı Ziya Ercan, 
Bodrum Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Yetgin, Fethiye Emlakçı-
lar Odası Başkanı Serdar Oğuz ve Muğla Emlak Danışmanları Esnaf 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Karasu da vardı. Varlık Konsept’in 
organize ettiği görkemli düğün töreninde Elif Varlık ve ortağı 
Duygu Hanım, organizasyonun her detayı ile yakından ilgilendi. 
Başarılı yönetici İlyas Tulu ve Icon Beach personeli düğünde tam 
kadro görev aldı.Sahnede Duygu Didi ve orkestrası ile Tulga Aksoy 
müzikleri ile davetlilere müzik ziyafeti verdi. Volkan ve Liudmyla 
‘nın sürpriz olarak hazırlandığı giriş 
dansı da davetlilerden büyük alkış 
aldı. Bu görkemli düğünün anlarını 
Elite Fotoğrafçılık Osman Boğaakça 
fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. 14 
haziran tarihinde sahilde gerçekleş-
tirilen bu rüya gibi düğünde genç 
çiftin aileleri İsmihan, İhsan Bilin 
çifti ve Nadia, Yuriy Motsun çifti de 
davetlilerle yakından ilgilendi.

Güzelliği ile dikkatleri çeken Step in Gayrimenkul 
ortağı Özlem Bayrak’ın çok beğenilen elbisesi 
Reyhan Moda Evi imzası taşıyordu. Bayrak Çifti 
düğün gecesinde davetlilerle yakından ilgilendi.
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Melisa Bayrak
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Marmaris’in tanınmış esnaflarından Selda ve Hakan Çimen çiftinin güzel kız-
ları Öyküm ( Gül ) Çimen ile Marmaris’in tanınmış turizmcilerinden Çiğdem 
ve Hakan Gül çiftinin oğulları Gökhan Gül Green Nature Diamond Otel’de 
düzenlenen görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. 500’e yakın kişin 
katıldığı düğün töreninde genç çiftler sevenlerinin huzurunda ömür boyu 
beraberliğe ‘evet‘ dediler. Genç çiftin 7 yıldır süren birlikteliğini evlilikle taç-
landıran Gül ve Çimen ailesi de davetlilerle yakından ilgilendi. Güzelliği ile 
göz kamaştıran gelin Öyküm Gül’ün makyajı Golden Rose Make-Up artist-
lerinden Nikki Pollit imzası taşırken gelinliği ise Özlem Poyraz özel tasarımı 
idi. Profesyonel fotoğrafçı Extensive Film’den Engin Atlar’ın mutlu anlarını 
ölümsüzleştirdiği bu görkemli düğün töreninde davetliler de sevilen sanatçı 
Şahin Açıkgöz ve orkestrası ile eğlendiler. 

Öyküm ve Gökhan’ın En Mutlu Anı

Marmaris geleneklerine 
göre düzenlenen kına 
gecesinde genç çiftin 
yakın arkadaşları ve ailesi 
onları yalnız bırakmadı. 
Green Nature Diamond 
Otel salonlarında düzen-
lenen kına gecesinde bir 
arada eğlenen gelin ve 
arkadaşları kına yak-
ma ritüelinin ardından 
damat ve arkadaşlarının 
gelmesiyle ortaya renkli 
görüntüler çıktı.

Öyküm ve Gökhan çiftinin düğününde sahne alan ünlü 
sanatçı Şahin Açıkgöz haftanın belli günlerinde Club 
Alem Bar Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

Şahin Açıkgöz

Düğün
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-Mest of albümünüzü fikir kimden nasıl 
çıktı anlatır mısınız?
"Fikir babası Özgür Aras...Fikir anası da, 
babası da hepsi Özgür'den çıktı. Ben daha 
'Sabıka kaydı' albümünden klip çekmek 
istiyordum. Arada 'Meftun' diye single 
çıkardım. Elimde de aslında 4-5 tane yeni 
şarkı var. Ama Özgür böyle bir şey yapalım 
dedi senin sesinde 90'lar tınısı var dedi ve 
çıkardık. 'Kaçın Kurası'nı Sezen Aksu bu 
İrem'e çok yakışır dedi. Sosyal medyadan 
sorduk İrem Derici'nin sesinden hangi 
Sezen Aksu şarkısı yakışır diye 'gidiyorum' 
çıktı. 'Yok dostum zor dostum' Mine Koşan 
söylüyordu, 'Beni sana hasettin' Alper 
Atakan seçti sen bunu yana yana söylersin 
dedi. Hakikatten yanarak söyledim. 'Kurşun 
adres sormaz ki', albüme illa Kenan Doğulu 
şarkısı koymak istedim. Kenan, 'rütbeni bil-
cen' oku dedi yakın geçmiş oluyor dedim. 
İçine sinmezse söylemem ben slowlarından 
istiyorum dedim. 'Kurşun Adres Sormaz' ı 
kimseye vermedim dedi içine sinmezse çı-
kartırız dedim. Bayıldı. Burhan Çaçan şarkısı 
var 'aşkımız olay olacak'. Benim çocukluğu-
mun şarkısıdır. Bütün kuzenler bu şarkıyı 
söylerdik. Burhan abinin şivesiyle söylerdik. 
Bu albüm kısaca benim için inanılmaz bir-
şey. Yok dostum zor dostumu yeni nesil için 
yepyeni bir şarkı. Sibel Alaş, 'Bende hüküm 
sür' var. Diyarbakır'da okuttuğu iki çocuk 
varmış onlara destek ol başka hiç birşey 
istemiyorum dedi. Şarkıyı dinledi benden 
iyi okumuşsun dedi. Bütün şarkılar söyleye-
ni ile bütünleşmiş şarkılar büyük bir yükün 
altına girdim. Ben büyük bir ses değilim 
evet güzel bir tınıyım (gülüyor) babam 
risk almadan başarıya ulaşamazsın diye 
büyüttü. Heyecandan öleceğim. İlk dijitale 
indi oturup ağladım. Ajlan tabi albümün 
duygusu. 20 yıl önce Ajlan vefat ettiğinde 
ben 13 yaşındaydım. Özgür'ün kanayan 
yarasıdır. Ve hep bana anlatır çok ortak 
yönlerimiz varmış. Dev bir sesti. Böyle bir 
şey yapalım mı dedi. Resmi var kartonette. 
Biraz albüm isminde sıkıntı yaşadık. Ben 
sürpriz yapacaktım. Grup Gündoğarken'e 
mest of yazın çıkar karşınıza. Onlar biraz 
bana kızdılar ama sonra tatlıya bağlandı. 
Bende şapşallık yaptım bunlar senin bü-
yüklerin izin almalıydım.

-90'lar sizce niye farklı?
"Sosyal medya farkı diyelim. 
Teknoloji yoktu sokakta 
oynardık ben kaset 
almaya para 
biriktirirdim. 
Şimdi her-
kes bilirkişi. 
Herkes müzik-
ten anlıyor gibi 
çıkıyor olmamış 
diyor. Duygu 
yoğunluğu 
diye şu an 
öyle bir şey 
yok. Fast 
food kültürü 
tamamen 
hayatımızın 
içinde. Sosyoloji 
mezunuyum ya fast food 
hayatımızda maalesef. Şarkı da 
da ruh bekleme. Şimdi rap furyası 
var mesela. Ben çok severim ayrıca. 
1-2 işim şarkısı güzel diye herkes 
rap yapıyor. Ben mesela ekipten 
biri süper olmuş dediğinde 
inanmıyorum. Stolcolm 
sendromu şuan diyorum. 
O yüzden işimin içinde 
olmayan insanları din-
letmeyi tercih ediyorum 
şarkılarımı. 

-Herkes single yapıyor... 
Albüm büyük bir prodüksiyon 
oluyor... Kaç para harcadınız?
"Sabıka kaydı albümünde klip falan 
derken 1,5 milyon oldu. 200 bin TL'ye 
niye klip çekiyorsun otur oturduğun 
yerde diyenler var. Ondan sonra kira 
günü geldiğinde çenem titremeye başlıyor 
(gülüyor) Halen evim yok. İki tane ara-
bam var. Bir tanesini satarım çekerim klip 
diyorum. Ben bu kafadayım. Çocuğum mu? 
var. Olduğu zaman düşünürüz. Annemin 
evi var. Gider ona çökerim. Zaten hayatım 
konserler yüzünden otellerde geçiyor. Ne 
yapacağım. Ben ne istiyorum bilir musu-
nuz? olursam torun torba sahibi "annean-
neme bak be 2000'lere imza attı. Şu klibe 
bak' desinler istiyorum. Yoksa bende bilirim 
beyaz fonda klip çekmeyi. 

-Çok çılgın bir insansınız ancak tam tersi 
derinlerde yaşayan bir yönünüz de var?
"Kimse bize bir ev bırakmadı. Allah korusun 
annem babam hayatta ama onlardan hiç 
beklentim yok. Nasıl babam 16 yaşında 
babasının ölümünden sonra Sinop'tan, İs-
tanbul'a gelip tırnaklarıyla buraya geldiyse 
bence herkesin böyle olması lazım. Herke-
sin annasi babası farklıdır ama benimkiler 
harika insanlar. Gitgide anneme benzi-
yorum afitap (gülüyor) Sıla'nın ne demek 
istediğini anladım. Tipimde hareketlerimde 
anneme benziyor. Çok anaç oldum. O 

90 Ağustos 2019



manyaklığım biraz gitti. Anneme kızardım 
evhamları Yüzünden. Halen arar kapını kit-
ledinmi kan testi yaptıralım. diye ... Yemek 
yedin mi? geçen ay 42 bedene çıktım kadın 
halay çekiyor mutluluktan anne bu seferde 
obez olacağım diyorum. 

-Hayatında neler değişti?
"Anaçlığım ona benziyor. Ekibime annem 
gibi davranıyorum. Annem oldum. Bu 
halimden çok mutluyum bana çok iyi geldi. 
Sakinlik geldi. Özür dilemeyi öğrendim. 
Hatamı kabullenmeyi öğrendim. Kendimi 
biraz teslim etmeyi öğrendim. Çünkü ger-
çekten yoruldum. 

-Bu törpülenmen de neler etkin oldu?
"En büyük etken hastalığımdı. Hastalıktan 
sonra ağır psikolojik durum. Doktorun 
bunu kişilik testinden sonra koyduğu tanı. 
Sınırlarda yaşıyormuşum. Ya çok mutlu ya 
da çok mutsuz. O yüzden ilaç kullanıp, tera-
piye gidiyorum. Ortada hiç bir şey yokken 
mutsuzum. İşim güzel gidiyor, ailem sağlık-
lı...Bu mutsuzluk niye çünkü benim beyin 
dalgalarım bozuk. İlaçlarla düzeliyor. Ne 
yapayım. Ben ne kadar 32 yaşıma gelsem 
de 12'den ileri gitmiyorum. Ben ne yapsam 
kabahat. Gündem de sürekli olmak. Bir de 
şimdi primcilik var. Baktılar bu kız susuyor 
herkes sazı eline aldı o dönem çok kapan-
dım içime. Evden çıkmadım. Her sabah 
bugün kime yük oldum diye uyanıyordum. 
Belli dönemler bazı insanlar maalesef ma-
gazin figürü oluyor. Dedim ki konuşsunlar 
ben susayım. Daha flört aşamasındayken 
basın önüne çıkarsan tabi ki magazin mal-
zemesi olursun. O yüzden içime kapandım. 
Hayatımda 1 evlilik bir uzun ilişki bir de son 
dönemde çalkantılı bir ilişki yaşadım. Onun 
haricinde başka isimlerle hiç bir şey yaşa-
madım ki. Ondan sonra İrem gönül çelen... 
O yüzden daha sakin işimde gücümdeyim. 
Hiç bir şeyin bu albümün önüne geçme-
sine izin vermeyeceğim. Bir de benim bu 
dönemlerimde törpülenmem de annem, 
işim, sahnem çok güç verdi bana. Yoğun 
bakımdan çıktım, sırtımda yaralar vardı 
sadece sahnede durabilecek miyim diye 
Berkay'ın sahnesine çıktım. Sahne benim 
hayatımdır. Doktorlar asla çıkamazsınız 
dedi benim oraya çıkmam sizin vereceğiniz 
ilaçlardan daha etkili dedim ve sahneye 
çıktım. Ve dostum Serhat bana en büyük 
destekçim bu hayatta. İyi, kötü gün. Acayip 
biri hep beni silkeleyen biri oldu hep ha-
yatımda. Benim göremediklerimi, görüpte 
itiraf edemediklerimi hep söyledi. Bir çok 
krizden o beni çıkarttı. Çünkü; anne baba 
bir yere kadar. 

-Peki yorgunum diyorsun kısacası gön-
lünü aşka kapattın mı?
"Yok kapatmadım. Aramayacağım. Ben bir 
kere çok güzel bir aşk yaşadım. İnsan kıyas-
lıyor, arıyor...Şahıs olarak olmasa da yaşa-
dığı duyguları arıyor ve özlüyor. Ve her şeyi 

mahvediyor. O yüzden ayaklarım yerden 
kesilmeden benim ilişki yaşamamam lazım. 
Ya da flört etmemem lazım. Evlenme değil 
aşk yaşamak. Evlilik olursa olur olmazsa 
olmaz. Evlilik güzel bir kurum. Babam der ki 
kimse boşanmak için evlenmez. 

-Çok zor bir kadın olduğunu söylemiştin 
bundan dolayı ön yargılı davranabilir mi 
erkekler?
"Çok zorum. Çok dediğim dedik kafadayım. 
Bana akıl verilmesini sevmiyorum. En iyisini 
ben bilirim kafasından dolayı bende insan-
larda yıprandı. Artık öyle değilim. Kalbi yo-
rulur mu insanın. tekrar bir insan tanı. Çok 
yorucu. Aşk gelirse gelir. Belki bir romantik 
film gibi olur çarpışırız kitaplarımız yere 
düşer. (gülüyor) Kalbim hep açık ama rafta. 
Ben zehir gibi bir şeyim. Hayatıma giren 
insanların hayatına zehir gibiyim. Kontrol 
manyağım. Çok güzel aşktı yaşadığım onun 
gibi olacaksa olsun olmayacaksa olmasın. 

-Gerçekten sonsuz aşk diye bir şey var 
mı?
"Kerem ile Aslı, Romeo- juliet.... Aşk iki yıl 
süren bir hastalık. Ondan sonrası dostluk 
saygı sevgi, şefkat. Bir sonra ki cümlesini 
biliyorsan ama batmıyorsa bu sevgi ilişki 
gidiyor. 

-Şu an kaç kilosunuz?
"64 kiloyum. 57'ye incem ama. 43 kiloya 
düşmüştüm yoğun bakımdayken. Ortasını 
bulmam lazım. Hep aynı kıyafeti giyiyorum. 
Bir şey almak istemiyorum. 5-6 kilo daha 
vereceğim. Ben oburum. Yemek yemeği 
çok seviyorum. Ama ben kendimi ütü ma-
sası gibi seviyorum dümdüz. Ama özellikle 
erkekler sakın kilo verme diye mesajlar 
atıyorlar. 

-Çok konserleriniz varmış çok paralar 
kazanacakmışsınız?
"Evet çok konser var ama gazetelerin abart-
tığı gibi değil. 'Darphane İrem' diye başlık 
atmışlar. Geldiği gibi gidiyor. Yarısından 
fazlası ekibe. Ben bir de gezmeyi seviyo-
rum. Üzerimde 100 TL'den fazla bir şey yok. 
Marka hiç bir şeyim yoktur. Gezmeye harcı-
yorum parayı. Gezeyim iki insan tanıyayım. 
Sırf Miami, İtalyan'ya gideyim alışveriş 
yapayım değil. Kahire'de, safariye de gittim. 
lüksün bulunmadığı ülkelere gittim. Kon-
serlerde gezmek oluyor bana. Bodrum'da 
Antalya'da zaten konserler var küçük tatil 
gibi yaparım. 43 kilo iken çektiler bikini ile. 
Selülit dediler onlar et sarkmasıydı.     

-Estetik olmadınız mı?
"Olmadım rezalet halen. İstemiyorum artık. 
Artık bunu kabullendim 6 ay kilo alıyorum 
6 ay kilo veriyorum. Bu deforme olacak. 
Sporla toparlıcam. Daha fazla ameliyatla 
narkoz almak istemiyorum. Üç burun, 
göğüs ameliyatları oldum. Artık narkoz 
vücuduma girsin istemiyorum. Yaptırsam 

ne olacak bana aşık olacak adam güzelli-
ğim için aşık olmuyor. Zaten o yüzden de 
olmasın. 

-Dünyayı gezme... ileride farklı projen 
olabilir mi bununla ilgili olarak?
"Sen günde devri alem mi yazayım (gü-
lüyor) Gezerim, tozarım ve bütün anılar 
bende ve arkadaşlarımda kalır. 

-Temizlik takıntınız vardı.. halen devam 
ediyor mu?
"Hiç bir takıntım kalmadı. Temizlik takıntım 
halen biraz var. Bir tane çay kaşığı pis olsa 
uyuyamazdım. Her şey nizamlı olacak. Artık 
öyle takıntım yok. Bir ay sonra ki konserin 
valizini hazırlıyordum. Adana valizi Antalya 
valizi gibi sıralı duruyordu. Böyle hayat mı? 
olur.

-Hayatla ilgili hedefleriniz var mı?
"Hayatın cılkı çıkmadan ölmek. Hedef değil 
ama kimseye muhtaç olmadan ölmek. 
Çünkü kimseye yük olmak istemem. Zaten 
başarmak istediklerimin çoğunu başardım. 
Ama tabi işte hedeflerim halen var. Son 
yıllarda yaşadıklarımdan sonra tek iste-
ğim günüm güzel geçsin. Huzurla geçsin. 
Birilerine yardım edeyim. Kafamı yastığa 
koyduğumda birini istemeden üzdün mü 
şüphesi olmasın kafamda. Güzel konserler 
vermek isterim. Kendim de yazı, çizmek 
istiyorum.     

-Merve Özbey, Derya Uluğ, Simge 
Sağın... aranızda dostlar var gerçekten 
dost musunuz?
"Öyleyiz. Herkes ekmeğinin derdinde. 
Güzel iş yapan herkese ekmek var. Kimse 
kimsenin konserini çalmıyor. Merve'nin 
şarkısı güzelse dinleniliyor. Hatta birbiri-
mize fikirler danışırız. arayı karıştırmak için 
bazı haberler çıkıyor. Kendim için konuşur-
sam benim için hayatta nefes alan hiç bir 
canlıyla en ufak bir derdim yok. 

-Korkularınız var mıdır?
"Korkularım hep vardır. Kariyer adına da. 
Çünkü hep lale devri yaşamıyor insanlar. 
7 yıldır piyasadayım ben inanılmaz pat-
layarak çıktım bir Mirkelam bir bendim 
herhalde. 100 milyon dinlenmeler. Popüle-
rite alışınca durağanlaşıyor çünkü yeniler 
geliyor. Bu durağanlığa alışmada bir süreç. 
Bu duruma da alıştım. Memleket sürekli 
İrem Derici mi? dinleyecek yani. Benim 
korkum sadece sahnede gürül gürül söylü-
yorum günün birinde bunu kaybetmekten 
korkarım. 

-Sokakta size en çok ne diyorlar?
"Gelip yanağımı sıkıp kilo al diyen oluyor-
du. Teyzeler öpüyor. Sosyal medya kaba-
dayılarına noldu... sokak gerçek çünkü... 
ailesinden biriymiş gibi davranıyor. Fotoğ-
raf çektirmek isteyen duruyorum saatlerce 
sürse de. 

Röportaj
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Marmaris’in kaliteli eğlence mekanı Club 
Alem birbirinden ünlü sanatçılarla Marma-
risli eğlence severleri ağırlamaya devam 
ediyor. Volkan Yaylalı yönetimindeki me-
kanda ünlü sanatçı Şahin Açıkgöz sahne 
alıyor. Serhat Can, Anılcan, Özge Öztimur, 
Kübra ve ‘Yana Yıkıla’ single ile yaza damga 
vuran sanatçı Cihan Çakar’ın sahne aldığı 
Club Alem açık hava sahnesi ile de müda-
vimlerine keyifli saatler yaşatıyor. Barlar 
sokağında bulunan mekan haftanın her 
günü kaliteli hizmet veriyor. 2019 yazında 
da birbirinden ünlü sanatçıların sahne 
alacağı mekana gitmeden rezervasyon 
yaptırmayı ihmal etmeyin. 

Kaliteli Eğlencenin Adresi 

Club Alem

Geceler
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Şahin Açıkgöz Serhatcan
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Uzunyalı’nın gözde mekanı Pukka sevilen sanatçıları hay-
ranları ile buluşturmaya devam ediyor. Sayar ailesi tarafın-
dan işletilen mekan gün boyu profesyonel hizmet veriyor. 
Haftanın her günü dört mevsim açık olan Pukka’da Pazarte-
si ve Salı günleri Eylül Çağrı, Perşembe Cuma akşamları Halil 
Çırak, Çarşamba ve Cumartesi akşamları Taylan Ünlü ve 
Pazar günleri ise Cem Moreno sahne alıyor. Marmarisli ünlü 
sanatçıları ağırlayan Pukka eğlenceli akşamlara ev sahip-
liği yapıyor. Temiz sahiliyle de tercihe dilen mekanda gün 
kahvaltı ile başlıyor. Mutfakta ise ünlü şef Tufan Keser nefis 
tarifleri ile damaklarda unutulmayan tatlar bırakıyor. 

Türkiye’de bir dönem yapımcılık yapan ünlü sanatçı Ahmet 
Cemal Marmaris’te yaşamayı tercih ettiği günden beri İstan-
bullu dostları onu yalnız bırakmıyor. Grand Yazıcı Marmaris 
Place Otel’de sahne alan Ahmet Cemal dostlarına nefis 
müzikleri ile keyifli akşamlar yaşatıyor. 

Pukka’nın Ünlü Geceleri
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Marmaris’in klasikleşen markalaşmış 
mekanı Yelken Meyhane yat limanında 
müdavimlerine kusursuz hizmet vermeye 
devam ediyor. Yaylalı ailesine ait mekanda 
Akdeniz Mutfağının seçkin lezzetleri su-
nuluyor. Her yaz menüsüne yeni lezzetler 
ekleyen Yelken Meyhane’nin mutfak şefleri 
özellikle mevsimine uygun özel seçenek-
ler sunuyor. Marmaris’in nöbetçi meyha-
nesi olma özelliği taşıyan Yelken Meyhane 
müdavimlerinin özel gecelerine de ev 
sahipliği yapıyor. Evlenme teklifi doğum 
günü evlilik yıldönümü gibi kutlamalarda 
renkli görüntüler aldığımız Yelken Mey-
hane’den objektifimize takılan görüntüler 
sunuyoruz sizlere. 

MARMARİS’İN NÖBETÇİ MEYHANESİ 

Geceler
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Yazıcı ailesine ait Grand Yazıcı Club 
Turban Otel’in bünyesinde hizmete 
giren Kıyı Restaurant, Marmaris’in 
ünlü turizm seyahat acenta sahipleri-
ni ve müdürlerini ağırladı. Yazıcı aile-
sinin, vizyon sahibi iş kadınlarından 
Efsun Yazıcı’nın tasarım ve dekoruyla 
ilgilendiği Kıyı Restaurant’ta keyifli 
bir akşam yemeği yendi. Gecenin ev 
sahibi Efsun Yazıcı ve tesisin satış ve 
pazarlama müdürü Sevil Mutlu, da-
vetlilerle yakından ilgilendi. Gecede 
Ahmet Cemal ve Özdemir Orkestrası 
sahne aldı. Sevilen şarkıları seslen-
diren Ahmet Cemal, gece boyu 
sahnede keyifli anlar yaşattı. Mutfak 
şefi Korkut Bolat’ın özel olarak hazır-
ladığı menü çok beğenildi. 

KIYI RESTAURANT’TA
LEZZETLİ MÜZİKLİ 
GECELER
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Dünyaca ünlü Marmaris Yat Limanında 
2019 yazına damga vuracak mekanı Big-
boss Marine birbirinden ünlü sanatçılarla 
eğlence severlere Merhaba dedi. Görkemli 
dekorasyonu ile dikkatleri çeken mekan 
yemekleri içecekleri ve müzikleri ile de 
şimdiden etkili bir müdavim kitlesi yarat-
mış durumda. Semavi Siverek ve Sezer Kılıç 
öncülüğünde kurulan mekanın Müzikleri 
de DJ Hakan Görür direktörlüğünde emin 
ellerde. Haftanın her günü geç saatlere 
kadar açık mekanın mutfağında ise dünya 
mutfağının seçkin lezzetleri ile menü 
hazırlayan ünlü şef Erkan Şekerci başrol-
de. Barda ise Ozan Yılmazer ( Ozzy ) özel 
karışım içecekleri ile keyifli sohbetlerinize 
eşlik ediyor. Kahvaltıyla başlayan servis 
geç saatlere kadar devam ediyor. Canlı 
müzikler ve ünlü DJ şovlarla adını marka-
laşan mekanda Yana Yıkıla şarkısı ile adını 
duyuran sanatçı Cihan Çakan ve Misafir-
perver albümü ile çıkış yapan sanatçı Yıl-
maz Taner ve daha bir çok ünlü sanatçı yaz 
boyu sahne alacak. Mekanın teras katında 
bulunan Marmaris limanına hakim man-
zarası ile özel ambiyans yaratılan Roof Bar 
ise çok özel partilere ev sahipliği yapacak. 
Açılışta Raf şarkısı ile listeleri alt üst eden 
Deeperise’ın sahne aldığı Bigboss’ta seçkin 
konuklar geç saatlere kadar eğlendi. 

Yat Limanına Yeni
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Deeperise, Tolgah, Hakan Görür

Geceler
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Deeperise
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Marmaris’in ilk Beach Club’ı Palace 
Beach her yaz olduğu gibi bu yaz 
da birbirinden ünlü gece etkinlik-
leri ile adından söz ettiriyor. Ünlü 
DJ’lerin konuk olduğu mekanda  
yerli ve yabancı misafirler geç 
saatlere kadar eğleniyor. Yaz boyu 
açık olan mekanda dünyaca ünlü 
Dj ve prodüktör Deeperise ve 
Raf şarkısı ile listeleri alt üst eden 
Jabbar eşsiz bir gece yaşatıyor. 
Palace Beach Club’ın birbirinden 
ünlü konukları 2019 yazına dam-
ga vuracak. 19 Temmuz Doğuş 
Çabakçor, 26 Temmuz G Squared, 
2 Ağustos Bora Kibil 26 Ağustos’ta 
Doğuş Cihan sahne alacak. Özel 
konsept partilere evsahipliği 
yapan Palace Beach’te her Cumar-
tesi Marmarisli ünlü DJ Serkan 
Türkoğlu kabinde hit parçaları 
müzikseverlerle buluşturuyor. 
Gece ve gündüz ayrı etkinlikler-
le adını duyuran Yazıcı ailesine 
ait mekanın sanat ve etkinlik 
danışmanlığını ise ünlü prodüktör 
Deeperise (Mesut Yılmaz) yapıyor. 

Palace Beach Club 2019 Yazına Damga Vuracak

Jabbar

Deeperise

Geceler
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