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Toplumsal sevgi ve saygının oluşması, insanların hiç tereddütsüz 
birbirlerine yardım etmelerine bağlıdır. Toplumu harekete geçir-
mek için aleni yapılan, ilan edilen yardımlar tabii ki vardır ancak 
yardımın en güzeli hiç kimseye göstermeden hatta yardım alana 
dahi bildirilmeden yapılanıdır. Hani ‘’bir elin verdiğini, diğer el 
görmeyecek’’ diyoruz ya, işte böyleyken;

Siz neden böylesiniz!
Göstermediği yardımı yapmıyor aranızdan bazıları, gözümüze 
sokamıyorsa, fotoğrafı çekilmiyorsa, alkış almıyorsa, kimse 
duymuyorsa, ıh ııııh etmiyor, kimseye yardım etmiyor;

Plaket bekliyor, ‘’aferin sana, sen olmasaydın’’... bekliyor, 

Alenen de olsa yardım yardımdır dedik, tamam. 
Ya hiç yardım etmeyenler!

Belki bunun da bir sebebi vardır,

Evet haklısın, yardım ettiğini sandığın bazı durumlarda sömürül-
müş de olabilirsin.

“İyilikten maraz doğar” demişler, ama bu yüzden iyilik yapmak-
tan vazgeçmek de bir nevi yenilgidir, bence.  

İyilik dediğimiz şey aslında ufacık ayrıntılarda gizlidir.

Sizin “Böyle iyilik mi olur?” diyebileceğiniz şeyler başkası için 
büyük anlamlar ifade ediyor olabilir.  Hatta ‘’sizin çöpünüz 
başkasının hazinesi olabilir’’ diye de bir söz bile var. Hayatınız 
boyunca kendinizde oluşturacağınız birkaç özellik ile herkese 
iyilik yapmanız mümkün.

Her zaman gülümseyin, sarılın, paylaşın, iyilik yapmanın mutlu-
luğunu hissedin,

İşte bütün bunlar yüzünden yapacağınız iyiliğin içinizden 
gelmesi gerektiğini unutmayın.

Eğer yardımlarınızın hep kötü sonuçlandığını düşünüyorsanız, 
Bence yardım etme şeklinizi de gözden geçirmelisiniz. Muhte-
melen daha akıllıca bir yolu vardır. 

Yaşadığınız şehrin spor takımına sponsor olabilirsiniz,

Spor yapmak isteyen ama imkanları kısıtlı çocukların sevdikleri 
sporu yapabilmelerine olanak sağlayabilirsiniz,  Mesela Marma-
ris’in ikinci ligde oynayan tek voleybol takımına sponsor olabilir, 
oynadıkları her maçta yaşadıkları heyecana ortak olabilirsiniz.  

85 yaşında Armutalan’daki evinde yalnız yaşayan Hatice 
Teyze’nin evine alışveriş yapabilir, arada O’nu ziyaret edebilir,  
bilgece sohbetinden faydalanabilirsin.

Yapacağınız en büyük iyiliği de kendinize yapın. Kendinizi 
sevin, kendinizi mutlu edin ve kendinizi hatırlayın. Kendiniz 
için yapmadığınız güzellikleri başkası için de yapamazsınız. Bu 
dediğim iyilikler için de geçerli. İçinizde olmayan mutluluğu, 
iyiliği başkasına veremezsiniz. 

Biz, bu sayıda da yine kendimizi mutlu eden şeyleri yaptık, 
şehrimizin renkli görüntülerini sizlerle paylaştık;  şehri yaşayan 
ve yaşatan olduk yine.

Marmaris, dünyaca ünlü ralli yarışlarına ikinci kez ev sahipliği 
yaptı. Dünyanın gözü Marmaris’te idi. Nefes kesen yarışların 
görüntülerini Fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir ölümsüzleştirdi.

Marmaris’in bir festivali oldu,

Bu yıl ilk kez düzenlenen EcoFest bir şenlik havasında geçti. 
Önümüzdeki yıllarda daha çok ses getireceğini düşünüyorum.

Dünyayı iyilik kurtaracak

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris 
Şubesi’nin altın kalpli başkanı Yasemin Tümer ve vakıf üyesi 
arkadaşları, Marmaris Türk Sanat Müziği Koro sanatçıları ile el ele 
verip bir gece düzenlediler. Aldıkları akülü araba ile bir aile çok 
mutlu oldu. Konsere gelen beş yüzü aşkın sanatsever aldıkları 
biletlerle Hamza’nın hayallerini gerçekleştirdiler.

Röportajlarımızla kültüre sanata dokunduk, ilham veren 
muhteşem kadınların öykülerini aktardık sayfalarımıza. Mutlaka 
okuyun.

Gül Özdündar Şenay’ın kaleminden çıkan röportajlarımızı 
kaçırmayın.

Sonbahar aylarında renklerin pastelleşmesi, havanın erken 
kararmaya başlaması ve güneşli günlerin yok olması hüzün 
tetikleyici olarak görünebilir.

Ama hayatta yakalanacak mutluluklar da mı soldu?

Unutmayınız ki doğa, mutsuz olmamız için hiç bir engel yarat-
mamıştır. Tüm engeller, ön yargılar bizim içimizdedir.’’

Hem sonbahar Türk milletinin doğum günü
Sonbahar içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı barındırıyor.

Bakmayın öyle güneşli günler geride kaldı, yaz bitti dediğime
Güneşin ülkemize yeniden doğduğu gündür 29 Ekim.
Ölmüş bir imparatorluğun cumhuriyet ile canlandırıldığı,
Hilafetin kaldırılıp halka gerçek demokrasinin sağlandığı,
Düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesillerin yetiştirilmeye 
başlandığı,
Güneşin ülkemize yeniden doğduğu gündür 29 Ekim.

Çocuklarınıza 28 Ekim Günü Atatürk’ün ‘‘efendiler yarın 
cumhuriyeti ilan ediyoruz.’’ dediğini de hatırlatın ki o heyecanla 
uyusun.

Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatın. Bunu yü-
reklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayın.

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. 
Keyifli okumalar.

ŞamataPlus Magazin Dergisi 

Aylık Yerel Süreli Yayındır.
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KITCHEN & LOUNGE

Çıldır Mah. 207. Sok. 
No:2 Z-4 Marmaris

ramoskitchen

0252 413 50 52 - 53

Rez.0544 962 94 48

ENJOY IT...



Marmaris'in başarılı turizmcilerinden Selda Vural ve yakın arka-
daşı Seçil Şimşek'i Yunus Cafe sahilinde görüntüledik. Minik oğlu 
Batuhan ile birlikte denize giren Selda Hanım yakın arkadaşı ile 
kahve içmeyi de ihmal etmedi. Sezonlarının oldukça yoğun geçtiği-
ni belirten turizmci güzeller 'Geç saatlere kadar çalışıyoruz. fırsat 
bulduğumuz ilk anda çocuklarımızla olmaya önem veriyoruz' dedi. 

Marmaris’in tanınmış markalarından Teta Kuyumculuğun sahibi 
ve aynı zamanda Remax Aktif Gayrimenkul Broker’ı Melih Eriş ve 
güzel eşi Suzan Hanım’ı Yunus Cafe’den çıkarken görüntüledik. İş 
temposu oldukça yoğun olan genç çift öğle yemeği molası ver-
mişler. İnstagram hesabından ‘Vogue Home Design’ adıyla sunum 
ürünleri ve ev aksesuarları tasarlayıp satışını yapan Suzan Hanım; 
‘Takipçi sayımız yüz binleri aştı Türkiye’nin ve Dünyanın bir çok 
yerine ürünlerimizi satıyoruz, ilgiden çok memnunuz.’ dedi.

Genç Modacı ve stilist Aslıhan Özmen 
kendi adıyla kurduğu giyim ve moda 
markasını tanıtmak için Akyaka’da stant 
açtı. Sosyal medya ağırlıklı olarak kur-
duğu markasında Aslıhan Özmen takip-
çileriyle burada buluştu. Ünlü oyuncu 
ve sanatçılara da kıyafet tasarlayan Aslı 
Özmen ‘Styling By Aslı Özmen’ markası 
ile abiyeler ve özel tasarım kıyafetler 
tasarlıyor ve dikiyor. İnstagram üzerin-
den yapmış olduğu tanıtım ve satışlar-
da ölçü ve bedene göre beğendiğiniz 
modelin aynısını üretebiliyor. 

Yunus Cafe’de Kısa Mola

Styling By 
Aslı Özmen 
Akyaka’da

SUZAN VE MELIH ERIŞ ÇIFTINDE ÖĞLEN ARASI

Cadde & Sokak

8 Ekim 2019



Uzun yıllar gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapan Aysun Işık 
şimdilerde  M.E.F.E adlı kişiye özel kas geliştirme ve egzersiz salo-
nununda yöneticilik yapmakta. İşinden fırsat buldukça Marmaris’in 
güzel beldelerini gezen Aysun Hanım hafta sonu turunda Selimiye’de 
bulunan ünlü Marsel mağazasınından alışveriş yapmayı da ihmal et-
medi. Ünü tasarımcıların seçkin ürünlerinin bulunduğu mağaza yaz 
boyu bir çok ünlüyü ağırladı. 2020 yazına özel tasarım çanta ve akse-
suarlarla hazırlanan markanın Marmaris’te de şubeleri bulunmakta.

SELIMIYE’NIN ÜNLÜ MARKASI MARSEL ÇANTA

Dünyaca ünlü markaları bir araya toplayan No 
Gossip Street  mağazasında ünlü yazar, gastrono-
mi danışmanı ve A Milli Futbol Takımı beslenme 
sorumlusu Ebru Omurcalı’yı görüntüledik. Yaz bit-
meden alışveriş keyfi yapan Ebru Hanım, ‘iş yoğun-
luğumdan henüz fırsat bulabildim, bu mağazaya 
bayıldım, tüm dostlarıma tavsiye ediyorum’ dedi.

Yaz Bitmeden 
No Gossip Street

9Ekim 2019



Dünya'da Dr. Semra Ercan adına patentli ilk egzersiz sistemi olan M.E.F.E 'nin Marmaris'teki salonunda Semra 
Hanım'ı ve salon yöneticisi Aysun Işık'ı görüntüledik. Veteriner ve aynı zamanda iş adamı olan Hasan Selçuk 
ve Yelkenci Şefik Sertel'e bilgi sunan  ve kas ölçümü yapan Dr Selma Hanım '9 yaşından 90 yaşına bu kadar 
bu egzersiz sistemini herkes yapmalı. Sağlıklı olmak için güçlü bir kas sistemimizin olması gerekiyor' dedi.

M.E.F.E ILE KASLARINIZ DAHA SAĞLIKLI

Yoga ile 
Rahatlayın
Marmaris'in tanınmış ismi Buddha 
Spa Merkezi'nin sahiplerinden Yoga 
Eğitmeni, kişisel danışman Özgür 
Taşkıran Konaç’ı evinin bahçesinde 
öğrencileri ile yoga yaparken görün-
tüledik. Yoga seansları ile sakin bir 
deneyim yaşayan öğrenciler ' Yoga 
ile hayat daha güzel, tüm dostlarımı-
za Yoga yapmalarını tavsiye ediyoruz' 
dediler. Bahçedeki huzur ve Yoganın 
sakinleştirici özelliğinden kedinin de 
etkilenmesi dikkatimizden kaçmadı. 

Cadde & Sokak

10 Ekim 2019





Back2Hair'in başarılı bay ve bayan kuaförü Satılmış Sayar'ı müş-
terisi ve yakın arkadaşı Barlar Sokağı mekancılarından Shame 
Bar sahibi Ferhat Adıgüzel ile görüntüledik. Uzun yıllar kuaförü-
nü değiştirmediğini belirten Ferhat Bey, 'Kuaförüm çok başarılı 
ve hızlı tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum' dedi. 

Marmaris Yat Limanının ünlü mekanı 
Yelken Meyhane Dünya Ralli Şampiyona-
sı’nın ünlü isimlerini ağırladı. Sembolik 
startın verildiği gün mekanda şampiyo-
nanın ana sponsorlarından Ford yetkili-
lerini görüntüledik. Ford Otosan Bölge 
Müdürü Anıl Buzrul, Isparta Burdur Ford 
Otosan Bayii Hasan Meciklioğlu ve Ford 
Otosan Muğla Bayisi Mustafa Ünal Hel-
vacıoğlu da Yelken Meyhane lezzetlerini 
tercih etti. Mekan sahibi Volkan Yaylalı da 
mekanın lezzet sırları ile ilgili kısa ipuçları 
verdi. Dünya Ralli Şampiyonasının Mar-
maris’e ve ülkemize büyük fayda sağla-
dığını belirten Mustafa Ünal Helvacıoğlu 
da Ford olarak ülkemize katkı sağlayan 
tüm organizasyonların yanında olmaya 
çalışıyoruz. Tüm Marmarisli dostlarımızı 
Muğla’daki Ford Bayimize bekleriz’. dedi.

Marmaris’in meşhur ocakbaşı restoranı La Kebap birbirinden ünlü 
konukları ağırlamaya devam ediyor.  Türk fantezi-sanat müziği 
şarkıcısı ünlü oyuncu Pınar Dilşeker de La Kebap müdavimlerinden. 
Yaz tatilini Marmaris’te geçiren Pınar Hanım yakında özel bir kanal-
da televizyon programıyla sevenlerinin karşısında olacağını bildirdi. 

FERHAT ADIGÜZEL DE BACK2HAIR DEDI

ÜNLÜLERIN 

TERCIHI DE 

LA KEBAP

Ford Markasının Tercihi de 
Yelken Meyhane Oldu 

Cadde & Sokak

12 Ekim 2019



Marmaris'in ünlü iş insanla-
rından turizmci ve müteah-
hit Ali Fidan, güzel eşi Minna 
Fidan, ailenin yeni üyesi 
minik Olivia Dilek, büyük 
kızları Melek ve onun yakın 
arkadaşını görüntüledik. 
Joya Del Mar Butik Otel'de 
birlikte öğle yemeği yiyen Fi-
dan Ailesi yazdan kalma son 
günlerin tadını çıkardılar. 

Marmarisli ünlü doktor Şükrü 
Şükrüoğlu ve Nezihe Şük-
rüoğlu’nun oyuncu olan aynı 
zamanda Psikolog kızları Pelin 
Şükrüoğlu (mavi bluzlu) yakın 
arkadaşları Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı Ayça Yıldırım, Mühendis 
Erik Knol, Mühendis Elif Yağmur 
Diricanlı’yı Netsel Marina’da gö-
rüntüledik. İstanbul’da yaşayan 
ama çocuklukları Marmaris’te 
geçen yakın arkadaşlar yaz 
tatillerinde bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyorlardı. 

Ünlü Yazar, Gastronomi Danışmanı 
ve A Milli Futbol Takımı Beslenme 
sorumlusu Ebru Omurcalı ve Vogue 
Home Design adıyla sunum ürünle-
ri ve ev aksesuarları tasarlayıp satı-
şını yapan Suzan Eriş’i Pukka Bar’da 
görüntüledik. Birlikte iş toplantısı 
yapan Ebru Hanım ve Suzan Hanım 
‘yepyeni projelere hazırlandık, 
VogueHomeDesigne’ sunum ürün-
lerimizi Ebru Omurcalı tarifleri ile 
birleştirdik bizi instagram hesapları-
mızdan takip edebilirsiniz’ dedi. 

Bir Takım Projeler 
Yenilikler 

Fidan Ailesi'nin 
en minik üyesi 

Oliva Fidan

Güzel Oyuncu 
ve Psikolog 
Pelin Şükrüoğlu  
Arkadaşları İle 

13Ekim 2019



Dünyaca ünlü giyim markalarından Paul&Shark’ın Netsel Marina 
AVM’de bulunan mağazasının yöneticisi Perihan Öztürk’ü minik 
torunu ile görüntüledik. Kızı Burla Tuncel’in çocuğunu kucağına 
alan Perihan Hanım oldukça mutlu görünüyordu. Anneannesini 
ziyaret eden minik Ali Haydar ise kamera ışıklarımızdan ağlama-
ya başladı. Annesi Burla Hanım’ın kucağında susan Ali Haydar 
bebek oldukça sağlıklı görünüyordu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor 
Tahsin Oğuz Acartürk Marmaris’te açtığı kliniğinde başarılı 
ameliyatlarla adından sıkça söz ettiyor. Amerika’da Pittsburgh 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Acartürk’ü Netsel Marina’da 
bulunan Starbucks ‘ta görüntüledik. Yoğun iş temposunda bir 
kahve molası veren Doktor Tahsin Oğuz Acartürk, Amerika’ya 
gideceğini 6 haftalık sürecek bir program sonrası Marmaris’teki 
kliniğinde Estetik Cerrahi ameliyatlarına devam edeceğini bildir-
di. Hobi olarak portre fotoğrafları çeken Acartürk’ün kendi çekti-
ği fotoğraflarını paylaştığı sosyal medya hesabı da ilgi görüyor.

ALI HAYDAR BEBEĞIN 
ANNEANNE ZIYARETI

Dr. TAHSIN OĞUZ 
ACARTÜRK’ÜN
AMERIKA ÖNCESI 
KAHVE MOLASI

Cadde & Sokak

14 Ekim 2019





1910 Koçluk ve Danışmanlık Merkezi’nin meslek belgeli koçu Gamze Ağca’yı, 
yakın arkadaşı Banu Tugay ile görüntüledik. Sarmabahçe’de öğle yemeği yiyen 
Gamze Hanım, 1910 Koçluk Merkezi’ndeki düzenlediği öğrenci koçluğu eğitim 
programları hakkında bilgiler verdi.

Marmaris’in tanınmış iş in-
sanlarından Point Yatçılık’ın 
sahibi Kazım Süren ve güzel 
eşi Elmas Süren’i Sarmabah-
çe’de yemekte görüntüledik. 
Bebek beklediklerinin müj-
desini veren Elmas Hanım, 
yakın tarihte düzenleyecek-
leri Baby Shower partisi-
nin hazırlıkları içerisinde 
olduklarını belirtti.

NETSEL MARINA AVM’DE KAHVE MOLASI

SÜREN 
AILESINDE 
TATLI TELAŞ

Marmaris’in tanınmış iş insanlarından, Acarlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Acar’ı, bayisi olduğu Tamek markasının bölge müdürü Ali Rıza Akdağ ile gö-
rüntüledik. Netsel Marina AVM’de kahve molası veren yakın arkadaşlar sezon 
sonu işlerinin hala yoğun olduğunu belirtti.

Sarmabahçe’de Öğle Molası

Cadde & Sokak
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Marmaris'in köklü markalarından 
Çağlar Teknoloji'nin kurucusu ve 
sahibi Kenan Değertaş'ı misafirleri ile 
Neighbours Restoran'da görüntüledik. 
GENPA Ege Bölge Müdürü Gökhan 
Şengelir, GENPA Bölge Satış Yöneticisi 
Bora Murat, Çağlar Teknoloji Finans ve 
Satınalma Müdürü Yusuf Avcı'nın da ol-
duğu masada  sohbet oldukça koyu idi. 
Marmaris’in doğal güzelliğine hayran 
kaldıklarını belirten GenPa yöneticileri 
‘burada olmaktan son derece mutlu-
yuz, Marmaris bayimiz sayın Kenan 
Değertaş’a çok teşekkür ederiz’ dedi.

Marmaris’te görev yapan  KBB uz-
manı ünlü Doktor Ersoy Tufan,  özel 
bir bankada operasyon yönetmeni 
güzel eşi Filiz Hanım, yakın arkadaş-
ları Dahiliye uzmanı Doktor Mehmet 
Apikoğlu ve İngilizce Öğretmeni 
Seda Apikoğlu’nu Pukka Bar’da 
görüntüledik. Ailece akşam yemeği 
yiyen yakın arkadaşlar bol bol soh-
bet ederken çocuklar da trafikten 
uzak yürüyüş yolunda ve parkta 
gönüllerince eğlendiler. 

Yelken Grup Mali İşler sorum-
lusu Bircan Günay'ı, kızı Aleyna 
Korkut'u ve yakın arkadaşları 
Selma Aydın ile Selen Bulut'u 
La Kebap'ta görüntüledik. 
Kendilerine mekanın sahibi ve 
kurucusu Özcan (Tarhan) Usta 
eşlik ediyordu. Özcan Usta 
misafirleri ile Şamata Magazin 
objektiflerine gülümsemeyi 
ihmal etmedi. 

ÇAĞLAR TEKNOLOJI'NIN 
ÜNLÜ MARKALARI 
NEIGHBOURS'TA

La Kebap 
Müdavimleri 
Buluştu

PUKKA BAR’DA 
KEYİFLİ BİR AKŞAM

17Ekim 2019



Pineapple’ın 
Güzel Müdavimleri
Marmaris'in tanınmış isimlerinden 
PSYCH-K danışmanı ve 'değişimin anahtarı' 
adlı blog yönetmeni Zeynep Kazandöğer 
Tümer, Halka İlişkiler Sorumlusu Güneş 
Köksal, İç Mimar ve  Motorboat Dergisi 
yazarı Ceren Tugay'ı Pineapple Restoran'da 
görüntüledik. Birlikte akşam yemeği yiyen 
yakın arkadaşlar keyifli bir sohbette idi.

Marmaris'in tanınmış genç ve 
yakışıklı iş insanlarından Salih Yüce, 
akrabası ve Yelken Meyhane sahibi 
Volkan Yaylalı, ünlü ses sanatçısı 
İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı. Kendilerine 
yakın arkadaşları ünlü DJ Sezer Uy-
sal ve Orçun Çatan eşlik etti. 'İncirler 
olana kadar' şarkısı ile hayranlarının 
gönlünü fetheden İlyas Yalçıntaş 
Yelken Meyhane'yi çok beğendiğini 
tekrar geleceğini belirtti. 

Marmaris’in köklü turizmci ailelerinden 
Kenan Yaylalı ve eşi Hülya Hanım’ı yat 
limanında Caria Restaurant’ta görüntüle-
dik. Misafirleri ile birlikte akşam yemeği 
yiyen Yaylalı ailesi, sezon sonu işlerinin bi-
raz sakinleştiğini belirterek arkadaşlarıyla 
dışarı çıkma fırsatı bulduklarını söyledi.

İLYAS YALÇINTAŞ’IN 
tercİHİ DE
YELKEN MEYHANE 

Caria 
Restaurant’ta
Buluştular

Cadde & Sokak
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Marmaris’in tanınmış ailelerinden, Fa Dekorasyon ve Line-
adecor Marmaris Bayisi Mimar Fatoş Beyazoğlu ve işadamı 
eşi Emrah Beyazoğlu minik oğulları Baran’ın ikinci yaşını 
kutladılar. Yakın dost ve akrabalarının katıldığı doğum günü 
partisinde minik Baran çok eğlendi. Beyazoğlu ailesinin 
davetlilerle yakından ilgilendiği doğum günü partisinin 
dekoru organizasyonu ve fotoğrafları ise İrem Dolaner’e ait. 

Marmaris’in tanınmış ailelerinden Ziya 
Yaylalı ve Nuray Yaylalı, ilk torunları olan 
Alin Yaylalı’nın yeni yaşını kutladı. Aile 
arasında yapılan doğum günü kutlaması 
sahibi oldukları Yelken Meyhane’de ger-
çekleşti. Kardeşleri ve kuzenleri ile bir 
araya gelen Alin Yaylalı tüm aile büyük-
lerine tek tek teşekkür etti. 

Baran 2 Yaşında

Yaylalı Ailesinin 
İlk Torunu Alin’e 
Sürpriz Doğum Günü

Doğum Günü
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Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Müdürü Çağla Akkuş’a mesai arkadaşları ve DTO Başkanı’ndan sürpriz doğum günü kutlaması yapıl-
dı. Netsel Marina’da bulunan Pineapple Restoran’a bir öğle yemeği için davet edilen Çağla Hanım arkadaşlarının hazırladığı sürpriz pasta 
ile karşılaştı. Kozmetik ürünler temasıyla hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Çağla Hanım dilek dilemeyi de ihmal 
etmedi. Mesai arkadaşları ve İMEAK Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve eşi Funda Hanım’a teşekkür eden Çağla Hanım 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. 

Cağla Akkuş’a Sürpriz Doğum Günü

İyi ki Doğdun 
Serkan Yaylalı
Marmaris’in tanınmış ailelerinden Serkan 
Yaylalı yeni yaşını güzel eşi Sinem Yüce’nin 
hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile kut-
ladı. Sinem Yüce Yaylalı’nın mimarlık ofisinde 
kutlanan doğum gününde minik oğulları Ziya 
ve Efe de babalarını yalnız bırakmadı. Önce 
çocukları ile kutladıkları doğum günü partisi 
aile işletmeleri olan Yelken Meyhane’de devam 
etti. Ardından Club Alem’de eğlenen Serkan 
Yaylalı ve eşi Sinem Hanım doğum gününü 
kutlayan tüm dostlarına tek tek teşekkür etti.

Mimar Semih Yüce güzel eşi Ceyda Yüce’nin yeni yaşını 
dostları ile bir arada kutladı. Yelken Meyhane’de kutladık-
ları doğum gününe Yüce ailesinin yakın dostları katıldı. 
Marmaris’in tanınmış ailelerinden olan Semih Ceyda Çifti 
doğum gününde bir kaç parti yaptı, gündüz aile arasın-
da yapılan kutlamanın ardından Yelken’de dostlarıyla 
yemekte görüntü-
lendiler. Yemek son-
rası kutlamaya Club 
Alem’de de büyük bir 
parti ile devam ede-
ceğini belirten Ceyda 
Hanım doğum gü-
nünü kutlayan tüm 
dostlarına ve güzel 
organizasyon için 
eşi Semih Yüce’ye 
teşekkür etti.

Yüce Ailesi’nde Doğum Günü Süprizi
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Lale hanım “Barış Çocukları” pro-
jenizi bize anlatır mısınız? 

Ekolojik yaşamı ön plana aldığımız 
“Barış Çocukları” projemizde, minik-
lerimize  aileleri ile birlikte ekolojik 
değerlerin ve Barış Manço öğretileri-
nin harmanlandığı  bir eğitim prog-
ramı uyguluyoruz. Biz buraya ekolo-
jik çiftlik diyoruz,  minik bir tarlamız 
var çocuklar orada vakit geçirmeye 
bayılıyorlar,  ekiyorlar, küçük kovaları 
var kendileri gidip suluyorlar.  Kendi 
ürettiklerini topluyorlar tabi ki des-
teği biz veriyoruz ama en azından 
toprağa dokunmuş oluyorlar. Bak bu 
senin topladığın domates dediğimiz 
zaman daha farklı bakıyorlar, o yaşta 
bile kendi ürettiklerinin farkında olu-
yorlar. Çocuklar atölyemizde özgürce 
kendi oyuncaklarını yapıyorlar, kendi 
çaplarında üretiyorlar, biber bile 
kurutuyorlar.  

80 li yıllarda Barış Manço ile Adam 
Olacak Çocuk programını yap-
mıştınız. Çocuklara ve çocukların 
eğitimine önem veriyorsunuz?

Evet  10 sene “Adam Olacak Çocuk” 
programını yaptık, o program da eği-
timin bir parçasıydı aslında, üstelik 

ulusal bir eğitimin parçasıydı. O dö-
nemde Barış bir ilki gerçekleştiriyor-
du, hatırlarsınız çocukları platforma 
çıkartırdı ve çocuklarla aynı seviyede 
olurdu. O programda çok mesajlar 
iletilmiştir. Aslında hedef arabanın 
arkasında oturmak, diş fırçalamak, 
diş fırçalarken musluğu açık bırak-
mamak, su elektrik tasarrufu gibi 
uyarıları çocuğun kulağına çocuğun 
ağzından aktarmaktı. Mesela Barış 
“Deden geldiği zaman dedenin 
terliklerini getiriyor musun?”diye 
sorardı, belki böyle bir alışkanlık 
yoktu ama bu soru yaşlılarla iletişim 
ve saygı köprüsünü kurmakla ilgiydi. 
Her defasında işlenen bu konular ço-
cuğun ağzından söyletilirdi. Çocuklar 
kendi yaşıtlarını daha iyi dinliyorlar. 

Bu yuva bizim emeklilik projeniz 
aslında. Eşim de ben de  bu konuda 
çok hayal kuruyoruz. Ahir günümü-
zün eğlencesi oldu burası.

Eşim Serdar Ahıskalı yurtdışında 
yaşıyordu, biz tanıştıktan sonra 
Türkiye’de kaldı. Güzel huzurlu bir 
hayatımız oldu, birlikte dünyayı gez-
dik herhalde her şeye doyduk artık 
ve birlikte böyle bir projeye giriştik. 

Son 15 yıldır Akyaka’da yaşayan Lale 
Manço Ahıskalı, Kızılyaka köyünde 
merhum Barış Manço’ nun anısına  ‘Barış 
Çocukları’ adını verdiği bir çocuk yuvası 
açtı. Ekolojik yaşamın ön plana alındığı 
bu yuvada çocuklar çoğunlukla doğada 
vakit geçiriyorlar. Bir taraftan İngilizce 
öğrenen minikler diğer tarafta toprakla, 
doğayla içiçe yaşamayı öğreniyorlar. 

“BARIŞ ÇOCUKLARI” 
ADAM OLURLAR

LALE MANÇO
A H I S K A L I

Röportaj

22 Ekim 2019



Muğla-Marmaris- Köyceğiz üçgeni içinde, 
çocukların ve ailelerin okul öncesi eğitimini 
karşılayacak fazla olanakları olmadığını fark 
ettik. Ya Muğla’ya gidilmesi gerekiyor ya 
Marmaris’ e ya da Köyceğiz’ e. Biz de böyle 
bir hizmetin bu bölge için çok uygun oldu-
ğunu düşündük.

Çocukların ulaşımını nasıl sağlıyorsu-
nuz?

Kapıdan kapıya en uzak mesafemiz 15 
dakika. Yollar çok açık ve güzel. Sınırlarımız 
Karabörtlen’ den Akyaka’ya kadar civardaki 
bütün köyleri kapsıyor. Civarda yaklaşık 20 
ye yakın köy var. Öğrencilerimizin evleri 
biraz dağınık ama servisimiz var, çocukları-
mızın bir kısmını aileler kendileri getirmeyi 
tercih ediyorlar. Hatta çocuğunu atıyla 
getiren velimiz bile var.

Neden Kızılyaka?

Burayı tercih etmemizin tek nedeni bina-
mız. Biz 15 yıldır Akyaka’da yaşıyoruz ama 
Akyaka’da bu niteliklere sahip fazla bina 
yok.  Akyaka mimarisi çok küçük, odalar 
küçük, ortak alanlar çok küçük . Biz sosyal 
hizmetlere bağlı bakım evi olduğumuz için 
bizim standartlarımız daha farklı. Mesela 
mekanları çocukların metre küplerine göre 
hesaplıyorlar.  Böyle bir binayı ancak yap-
tırsak olabilirdi, biz de bu kadar uygun bir 
yeri bulunca kaçırmak istemedik.

Lale Hanım ve eşi Barış Çocukları’nı haya-
ta geçirmekle bölgede çok ciddi bir istih-
dam da yaratmışlar çünkü bu bölgedeki 
bazı gençler ilkokul öncesi çocuk gelişimi 
eğitimi veren meslek liselerine gitmişler,  
liseden sonra da aynı branşta eğitimlerini 
sürdürmüşler. Çoğu lisans eğitimlerini de 
tamamlamış ancak mesleklerini yapabi-
lecekleri yeterli iş olanağı olmadığı için 
marketlerde, restaurantlarda  çalışmaya 
başlamışlar.

Biz burayı hayata geçirmekle bu gençleri 
de mesleklerine döndürdük. Hepsi çok 
mutlular, bu  bölgenin insanları olmaları 
benim en sevdiğim tarafları. Civar köylerde 
büyümüş oldukları için toprağa hayvana 
doğaya çok yakınlar. İnek de sağmışlar, 
tavuğun altından yumurta da almışlar yani 
ota basarken korkan gençler değiller. Biz 
şehir kökenliler onlardan çok şey öğreni-
yoruz. 

Kaç yaş aralığındaki çocukları kabul 
ediyorsunuz?

Biz ilkokul öncesi ana sınıfı öncesiyiz, 
dolayısıyla 25 ile 55 ay arası çocuklarımızı 
alıyoruz. Eğitim sistemindeki son değişik-
liklere göre artık 75 aya kadar alabileceğiz 
ama biz öncelikle bu bölgedeki ihtiyacı göz 
önünde bulunduruyoruz ve ona göre kabul 
ediyoruz.

Şu anda 20’ye yakın çocuğumuz var. Kimisi 
sabahtan geliyor, kimisi öğleden sonra ge-
liyor. Oryantasyon döneminde velilerimiz 
de geliyorlar. Bu yaşlar çocukların en çok 
şefkate ihtiyaç duydukları yaşlar. Onları ağ-
latmamaya gayret ediyoruz. Bir de burada 
ağlamak sirayet eden bir şey. Biri ağlamaya 
başlayınca arkada hemen acayip bir koro 
oluşuyor. Hepsi en şiddetli sesleriyle koroya 
katılıyorlar ama hepsi çok tatlılar.

Bütün yıl eğitime açık mısınız?

Yaz aylarında da açık olacağız yaz okulu 
gibi olacak. Biz statü olarak eğitim vermek 
durumunda değiliz, bakım eviyiz ama 
öğretmenlerimiz burada olacaklar. Mesela 
İngilizce öğretmenimiz devamlı burada, 
rehberlik öğretmenimiz devamlı burada 
aynı zamanda psikologdur kendisi. Şimdi 
robotik kodlama başlatacağız. Aikido başla-
yacak. Aikido hocası gelip de ne yapacağını 
anlatınca çok etkilendik ve programımıza 
eklemeye karar verdik. Bize çocuğun beyin 
ve vücut hareketlerini koordine edebilece-
ğini anlatı. Yani çocuk nasıl düşeceğini bilir-
se düşmekten korkmayacak, panik yarat-
mayacak dengesini daha iyi sağlayabilecek. 
Robotik kodlama ise satrancın başlangıcı 
gibi. Burada yerde katlanabilir bir satranç 
hazırlatmak ve karakterlerini de Barış’ ın 
karakterlerinden seçmek istiyorum. Mesela 
şah Barış olacak piyonlar ise tabelamızda-
ki çocuklar olacak. Tabelamızdaki grafik 
görseller 30 yıl önce “Barış Manço’yla 7’den 
77’ye” programının ani-
masyonlarını yapan Emre 
Ulaş’ın elinden çıkmıştı.

Lale Hanımın aklındaki-
ler gördüklerimizle sınırlı 
değil.

Aşağıda yapmak istediği-
miz başka bir bölüm var. 
Bütün resmî denetimler-
den geçip açılış iznimizi 
aldık. Kısa zaman sonra 
seralarımız, kümeslerimiz-

de tavuklarımız, ördeklerimiz ve çeşitli hay-
vanlarımız olacak. Çocuklar kendi fidelerini 
dikecekler, kendi yumurtalarını toplayacak-
lar. Arazimizde 12 farklı çeşit meyve ağacı 
var. Reçelimizi, yoğurdumuzu, peynirimizi, 
fırınlarımızda ekmeklerimizi, pizzalarımızı 
çocuklarla birlikte üreteceğiz. Bu arada Do-
ğukan söz verdi; çocuklara yaşlarına uygun 
minik bir ‘Survivor’ parkuru yapacak.
 Bizim köyde yerleşmiş olan ve değişik işler 
yapan bir sürü insan var. Kimi ekmek yapı-
yor, kimi doğal ürünler üretiyor. Seramikle 
uğraşan var, makreme yapanlar var. Atöl-
yeler yapalım, sonra burada küçük pazarlar 
açalım, kendi ürettiklerimiz satalım ka-
zandıklarımızla da sosyal projelere destek 
verelim istiyorum ama bütün bu çalışma-
lara babaları da dahil etmeyi planlıyorum. 
Bunlara ilave olarak çocukların sevebileceği 
türden klasik müzik yayınlayalım istiyo-
rum. Kulakları çok sesli anlamlı bir şeyler 
duymalı. Resim derslerinde zorlayıcı olma-
dan Türk ressamlarını, yabancı ressamları 
öğrenmelerini istiyorum. 0-6 yaş hafızanın 
en aktif olduğu yaşlar ben de bu yaşlarda 
kulaklarına, hafızalarına iyi ve kaliteli bir 
şeyler girsin istiyorum. Kulaklarında kalsın, 
gözlerinde kalsın.

Teşekkür ederiz Lale Hanım, bu güzel 
projeniz için sizi kutluyoruz yolunuz açık 
olsun.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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Komşum olduğu için kendimi özellikle 
şanslı saydığım, seçilecek onca işlek cadde, 
hatta çarşı varken Armutalan'a açıldığı için 
semtimizi de şenlendiren mekanın öyküsü 
şöyle gelişti:

Günlerden bir gün, mahallemizin iki 
katlı evlerinden birinin bahçe katında  bir 
hareket başladı. Önce mandalina ağaçla-
rına badana yaptılar, tek dal kopartmadan 
bütün ağaçlara bakım yapıldı. Yeşillikten 
içerisi görünmüyor hatta bazı yerlerde 
başınızı eğerek geçebiliyorsunuz, ama 
gölgelerinde oturmak yazın bile klima 
etkisi yapıyor. Sonra beyaz ve mavi boyalı 
küçük ahşap masalar ve sandalyeler geldi. 
Mütevazı bir giriş kapısı ve üzerinde  el 
yazması şirin, minik bir tabela, pöti kareli 
minderlerin olduğu sedirler, dantel örtüler, 
yastıklar, kadın eli değdiği belli olan objeler 

ve çevrede hep şirin kediler.. Artık mahal-
lemizin bir lokantası vardı okuldan çıkan 
çocukların annelerinin onayladığı sağlıklı 
beslenme adresi, çevre çalışanlarının öğle 
arası yemek molaları, komşuların ve çevre 
esnafının akşam yemekleri de dahil olmak 
üzere uğrak yeri,  yemek sonrası uzayan 
sohbetler, dilediğin kadar içebileceğin 
tezgahtan self servis çay ikramı ... Her daim 
özenle seçilen ürünler, özel reçeteler saye-
sinde  zamanla ünü mahalle sınırlarını aştı. 
Tuba Hanım’ın güler yüzü, yıllardır onunla 
yol alan kadın çalışanları, tatillerde des-
tek  veren çocukları ve eşi ile hep birlikte 
Sarmabahçeyi başarıya, bizi de damak 
çatlatan lezzetlere kavuşturdular.

Özellikle kadın istihdamına önem veren 
Tuba Hanım’ın yanında çalışan birbirinden 
yetenekli 4 kadın da işinin ehli, elleri de pek 
lezzetli, her biri kendi mutfağında çalışır 
gibi hevesli, hepsinin hünerleri de birbi-
rinden farklı. Uzun yıllar bir arada çalışma-
larından olsa gerek araları da pek sıkı fıkı, 
hepsi de her daim güler yüzlü ve neşeli. 
Tuba Hanım’ın gelmediği günler yokluğu-
nu hissettirmiyorlar. Kısa bir sohbet ettik 
kendileri ile, ailelerinden biri gibi bahsedi-
yorlar patronlarından, kimisine abla, kimisi-
ne kız kardeş olmuş Tuba Hanım, hepsinin 
hikayesini biliyor her bir hikayeden sayfalar 
dolusu öyküler çıkar ama o mutfak ve bah-
çe onlar için büyük bir terapi merkezi gibi. 
Kapıdan içeri girdiklerinde iş hayatı başlı-
yor onlar için, üstelik çok sevdikleri. Onlarla 
yaptığım kısa sohbetin özet cümlesi ise  
‘Biz disiplinli olmayı, işimizin her detayı ile 
büyük bir titizlikle ilgilenmeyi, mutfağı-
mızdaki tüm yemeklerimize sevgi katmayı 
Tuba Hanım’dan öğrendik’ oldu.

Bugün 
Yemekte 
Ne Var?
Diyerek girersiniz içeri, çünkü 
bilirsiniz ki bugünün çeşitleri 
dünden farklıdır ve yarın da 
bugünden farklı olacaktır. Ve 
tencerelerin kapakları birer 
birer açılır önünüze, tıpkı 
annenizinkiler gibi. Bir yandan 
ağzınız sulanır, bir yandan da 
seçmekte zorlanırsınız, tıpkı 
çocukluğunuzdaki gibi.

Hele o bahçe! Büyükannenizin 
anılarınızda kalmış bahçesine 
ne çok benziyor bir bilseniz. 
O rengarenk yastıklı sedirleri. 
Tahta masa ve iskemleleri. Bir 
örnek olmayan elişi masa örtü-
leri. Gövdesi kireç boyalı ağaç-
ları, çiçekleri. Tahta kapısı..

Neredeyse duyacaksınız anne-
nizin; '' kalk kendin al çayını'' 
diyen sesini...

Tuba Yılmaz

Advertorial

Aysun Koç, Aysel Şanal, Tuba Yılmaz, Necla Bınarönü, Fatma Öğmüş
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Size Sarmabahçe'den bahsettim. 
Adını yemekten alsa da, sıcaklığı 
ile sizi sarıp sarmalayan o bah-
çeli lokantadan. Ama konumuz 
Sarmabahçe olduğu kadar onu 
var eden sahibesi hakkında 
daha çok.

Herkesin bir hayali vardır, ama 
kadınların hayalleri bambaşka-
dır. Kimi zaman daha renkli, kimi 
zaman daha anaç, ama illaki 
daha naif. Ancak kimi kadınların 
bu hayallerini gerçekleştirecek 
azmi de vardır yeteneği de.

Artık çevremdeki ilham veren 
kadınlar listesine bir yenisi daha 
eklendi. Tuba Yılmaz 'ın bir 
hayali vardı ve peşinden gitti, 
Türkiye’de kendi hayallerini ger-
çekleştirebilen ve destek ödülü 
alan 10 kadın arasına girdi.

Habitat, TOBB, İTÜ ve Coca-Cola 
Türkiye ortaklığında yürütü-
len Kız Kardeşim Projesi “Yerel 
Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe 
Programı Ticaret odaları üyele-
rine yapılan duyularla binlerce 
kadına ulaştı. Yüzlerce başvuru arasından 
yapılan elemeler finalinde 27 ilden 27 katı-
lımcı İstanbul Lezzet Kampı’nda buluştu. 2 
gün boyunca işletme yönetimi, gastrono-
mi ve sosyal medya eğitimi alan girişimci 
kadınlar, eğitim sonunda jüri karşısına çıka-
rak, girişimlerini anlattılar. Değerlendirme 
sonunda finale kalan 10 kadın işletmeciye, 
girişimcilik hibesi ile işlerini geliştirmeleri 
için destek verildi.

Muğla ilinden Marmaris’te faaliyet göste-
ren Sarmabahçe Ev Yemekleri sahibi Tuba 

Yılmaz ödül alan isimler arasında yer aldı. 
Ödülü kazanan diğer girişimciler Nevşehir, 
Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Konya, Denizli, 
Kırklareli, Mersin, Şanlıurfa dan katılmışlar-
dı.

Armutalan mahallesi onunla şenlendi, 
lezzetlendi, kalitesi arttı, güzel bir hareket 
kazandı.  Sarmabahçe sahibi Tuba Yılmaz’ın 
aldığı ödül beni hiç şaşırtmadı, kendisi iyi 
bir girişimci ve mükemmel yerel lezzetleri 
olan bir mekanın sahibi. O, sahip olduğu 
cesur girişimcilik ruhu, mutfağındaki kalite-
si ve lezzetleri ile bunu sonuna hakkediyor.

Sarmabahçe’nin sevgi 
katılan yemeklerinden minik 
sırlar öğrendik sizler için

MUZLU SARMA

Malzemeler

125 gr tereyağ, 1.5 su bardağı un, 
1 su bardağı şeker, 1 lt süt, 1 paket 
vanilya, 2 paket kakaolu bisküvi, 
700 gr muz

Yapılışı

Bir tencerede tereyağ eritilir, un 
kavrulur, süt yavaş yavaş ilave 
edilerek karıştırılır, şeker ve vanilyayı 
da kattıktan sonra  karıştırıcıdan 
geçirilir. Bisküviler un haline getirilip 
bir tepsiye yayılır, ılımış olan 
muhallebi tepsiye dökülür 3-4 saat 
soğuduktan sonra porsiyonlar ve 
içine muz koyarak sarılır

Sarmabahçe adını zeytinyağlı ve etli sarmalardan alıyor, bir de bahçesindeki sarmaşıklardan
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1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde 
akademik hayatına geçiş yapan Nerin 
Yayın, 1993 de bilim doktoru, 1998 de 
doçent, 2006 yılında ise profesörlüğünü 
almış. 1990 yılında kadrosunda çalışma-
ya başladığı Ege Üniversitesinden 2016 
yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmış. 

29 yıllık akademik hayatı boyunca 18 bi-
limsel kitaba, 4 sözlük çalışmasına, 60 ın 
üzerinde makaleye, 40 civarında bildiriye 
imzasını atmış, sayısız radyo ve televiz-
yon programlarına katılmış.

İki çocuk annesi olan Nerin Yayın “Bir 
Yudum Sevgi İçin” adlı bir şiir kitabı ve “Bir 
Marmaris Masalı” adlı bir roman yazdı.  Ro-
manının tanıtım ve imza gününü Marma-
ris’te gerçekleştiren Nerin Hanımla  keyifli 
bir sohbet yaptık.

Nerin Hanım  “halk bilimi” nedir?
Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya 
bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, 
sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, 
inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, 
halk hekimliğini inceleyen bilim dalıdır.  

Yunus Emre, Mevlana, Mevlevilik, Bekta-
şilik, Alevilik, tasavvuf, aşıklık, destanlar, 
fıkralar hepsi halk bilimi konuları içindedir. 

Halk bilimci olmayı isteyerek mi seçtiniz?
Bu bölümü o kadar severek okudum ki 
dünyaya bir daha gelsem yine halk bilimci 
olmak isterim. Ucu bucağı olmayan, son 
derece zengin bir alan.  

Nerin Hanım, akademik yaşamı süresinde 
Kırgız edebiyatı üzerine yoğunlaşmış.  Kır-
gızcayı anlayabiliyor, sözlük kullanmadan 
çeviri yapabiliyor ve yazıyor. Emekli olana 
kadar hep Orta Asya Türk edebiyatı üzerine 
çalışmış, bir tane Kazak, 3 tane de Kırgız 
destanı çevirileri var.

Tekerlemeler, Türk kültüründe ad verme 
geleneği, Türk mitolojik değerlerinde cin-
siyet gibi ilginç konularda 18 tane bilimsel 
kitabım var ve hepsini ders kitabı olarak 
okuttum.
Çalışmalarımın herhalde en güzeli Ata-
türk’le ilgili olanıdır. Bölüm öğrencilerim-
den Atatürk’ le ilgili efsaneler derledim. Ben 
bu konuyu önce makale olarak düşün-

müştüm ama o kadar güzel şeyler geldi ki 
inanamazsınız. Mesela bazı evlerde hala 
yemek masasının karşısında Atatürk resmi 
ve Türk bayrağı vardır, bayrağa ve Atatürk’e 
selam vermeden sofraya oturmayan aileler 
var. Benim büyüdüğüm evde bile çok yağ-
mur yağdığı zamanlarda anneannem dışa-
rıdan görünecek şekilde bir Atatürk resmini 
cama dayardı. Nedeni sorduğum zaman 
çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Atatürk’ ün 
bakışları yıldırımdan daha keskin olduğu 
için yıldırım düşmesini engeller demişti. 
Sonuç olarak toplanan efsaneler bir kitaba 
dönüştü. 

Nerin Yayın’ın Marmaris’le ilgili çok başarılı 
çalışmaları var. 

Benim Marmaris’ le ilgili Soy sülale adları,  
Kız Kumu Efsanesi, Kanuni’nin Rodos Seferi 
ve Sarı Ana  Efsanesi konularında 3 tane 
makalem var.  Kız Kumu efsanesi çekirdek 
efsanedir, biz bunlara yüzer gezer efsane-
ler deriz. Aynı efsane Kız Kulesi için de, Kız 
Kalesi için de, hatta Amerika’nın bir kıyı 
bölgesi için de  geçerlidir. Amerika’daki 
efsaneye göre  kızını sevdiğine vermek 

 Nerin Yayın Marmaris’in 
ilk kadın profesörü, bir 
halk bilimci.  1949 yılında 
doğmuş. Ankara Yüksek 
Öğretmen Okulu Hazırlık 
Lisesini bitirdikten sonra 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinin 
Türkoloji bölümünden iyi 
derece ile mezun olmuş.

Bir Marmaris Masalı
Prof. Dr. Nerin Yayın

Röportaj
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istemeyen bir baba , çok kızdığı için kızını 
denize atmış, kız da çok göz yaşı dökmüş, 
gözyaşları kehribara dönüşmüş. 

Sarı Ana konusu da çok ilginçtir. Lisans tezi 
hazırlayan bir hanım Sarı Ana’daki kapının 
resmini çekmişti. Gelen resimleri bir incele-
dik ki kapıda bir Mevlevi sikkesi ve altında 
da eski yazıyla “Ya Hazreti Mevlana” yazıyor. 
Bunun ikisinin bir arada olduğu mekânlar 
geçmişte Mevlevi dergâhlarıdır. O O sıralar 
ben 7-8 yıllık bir halk bilimciydim üstelik 
de Marmarisliydim ama o zamana kadar 
böyle bir bilgim yoktu. Dolayısıyla hakkın-
da makale yazılması gereken bir konuyla 
karşılaşmıştım.

Ve “Bir Marmaris Masalı” 
Marmaris’ le ilgili üç makalem var ama 
bu bana yeterli gelmedi.  Ben paranın 
olmadığı dönemde büyüyen bir çocuk-
tum. Marmaris’te okuyan ilk 4 kadından 
biriyim. O yıllarda gerçek bir idealist olan 
başöğretmenimiz biz 4 kızı sürekli sınavlara 
girmemiz konusunda yönlendirmişti. O 
dönemde dershane yok kitap yok dola-
yısıyla benim başka şehirlerde sınavlara 
girebilmem başöğretmenimizin çarşı 
esnafını dolaşarak ekonomik olarak beni 
desteklemesiyle gerçekleşti. Akrabalarımın 
destekleri zaten sürekli arkamdaydı. Ben de 
Marmaris’e, öğretmenlerime, akrabalarıma, 
bana katkısı olan herkese  şükranlarımı 
bildirmek istedim ve Naşide Gökbudak’ın 
eserlerinden esinlenerek   bu romanı kale-
me aldım.

“Bir Marmaris Masalı”  
sadece Marmarisli bir 
kadının değil o kadının 
okumasında büyük 
destekleri görülen 
başta akraba ve yakın-
ları olmak üzere, tüm 
Marmarislilerden bir 
kısmının kendini bir kıs-
mınınsa adını bulacağı 
bu masal 1950’lerde 

2000 nüfuslu, dördüncü sınıfa kadar ortao-
kulu bile olmayan  sahil kasabasından çıkıp 
İzmir’i mekan tutan bir kadının hayatıdır. 

Kitapta sık sık geriye dönüşler oldu. Olayla-
rın geçtiği dönemin siyasi yapısı ile öyküyle 
ilintili geleneksel hayatı harmanladım.  
Gelinin yüzü nasıl süslenir, hıdrellez nasıl 
kutlanır, sura yemeğinin kaynağı nedir, ne-
reye gider, geleneksel düğünlerimiz, kına 
gecelerimiz, bayram kutlamalarımız, kız 
görme, kız isteme, ortak makarna yapışı-
mız, tarhana yapışımız gibi geleneklerimize 
yer verdim.

“Bir Marmaris Masalı” ne kadar zamanda 
ortaya çıktı?
Bu romanı tamamlamak tam iki senemi 
aldı.  

Romanınızdaki tüm olaylar ve kişiler 
gerçek mi?
Çok gerilere gittiğim bölümlerde olayları 
bilmediğim veya hatırlayamadığım için 
bazı eklemeler yaptım.  Orta Asya’dan göç-
müş bir ailenin oğlu olan Dağlı Efe’nin yani 
dedemin Türkiye’ye göçüş hikayesi veya 
Hammamizade İsmail Dede Efendi ile ilgili 
kısmın yine dedemin ağzından verilmesi 
gibi.

Kitabımdaki kişilerin ise hepsi gerçektir 
zaten kitabımın bir bölümünde masalıma 
konu olan kişilerin fotoğraflarını paylaştım. 
Sadece 4 kişinin adını değiştirdim.
Romanımda Türk toplumunu her bakım-
dan etkileyen sosyal ve kültürel değişimle-
re de yer verdiğim için söz konusu dönem-
le ilgili pek çok kitap okudum, televizyon 
programları izledim. Roman kurgusu 
bağlamında kusurlarım vardır ama ben bir 
romancı değil edebiyatın bir dalında aka-
demik yolculuğun en yükseğine gelebilmiş 
bir kişiyim.

“Bir Marmaris Masalı” 8 bölümden oluşu-
yor. Nerin Hanımın kaleminden çok anlamlı 
ve açıklayıcı bir önsözle başlayan kitap, 
öyküsü ile devam ediyor. Ardından roman-
da adı geçen kişilere ait bir albüm, Nerin 
Hanımın akademik çalışmalarının kapakla-
rı, dörtte üçü yerel kelimelerden oluşan 35 
sayfalık bir sözlük, sosyal ve siyasi olayların 
geçtiği dönemlere ait bilgilerin alındığı 
kaynaklar ve kaynak kişiler, çocuklarının 
Nerin Hanıma yazdıkları yazılar ve basında 
Nerin Hanımla ilgili çıkan haberlere yer 
verilmiş.

Romanımı yengemin bana anlattığı bir 
avukat fıkrasıyla bitirdim. Ondan önce de 
atasözleriyle bir Dede Korkut benzeri  biti-
rişim var. Ben bir halk bilimciyim ve Dede 
Korkut biz halk bilimcilerin amentüsüdür.

Romanlarınızın devamı gelecek mi?
Evet, ikinci romanımın çekirdeğini ya-
vaş yavaş kurguladım bile, yan olaylarla 
destekleyeceğim ama ana hatları ha-
zır.  Sanıyorum bitirmem 1 seneyi bulur. 
Konusu annesi babası olmayan evlatlık 
verilen bir kızın liseden mezun olduğu gün 
tesadüfen evlatlık olduğunu öğrenmesi ve 
ötesi. Tabi ki, olaylar Marmaris’ te geçecek.  
İyi bir şeyler çıkacağına eminim çünkü en 
iyi bildiğim şey okumak ve yazmak. Daha 
önce de belirttiğim gibi ben Marmaris in 
ilk kadın profesörüyüm ve bu durumun 
bende yarattığı mutluluk gurur bir tarafa 
sorumluluğu çok ağır. 
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Alanınızda bir çok uzmanlığa sahip, do-
nanımlı bir eğitim özgeçmişine sahipsi-
niz. Bize mesleki yolculuğunuzu anlatır 
mısınız?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Plastik, Rekonstrük-
tif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık 
almak için Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gittim. Önce Pittsburgh Üniversitesi ve 
Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Doku 
Mühendisliği ve Biyomateryaller konu-
sunda Postdoctoral Fellow olarak çalıştım. 
Ardından, Pittsburgh Üniversitesi Plastik 
Cerrahi Bölümü’nde uzmanlık eğitimi 
aldım. Bu eğitim, çok kapsamlı olarak genel 
cerrahi, KBB, damar cerrahisi, kalp ve toraks 
cerrahisini de kapsıyordu. Bu 9 senelik 
çalışmalarımın ardından ülkeme dönerek, 
Türkiye’de de denklik aldım. Yurt dışında 
çalıştığım için, askerliğimi kısa dönem yap-
ma hakkım olmasına rağmen, vatani gö-
revimi kendi isteğimle 12 ay yedek subay 
olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 
yaptım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ça-
lıştım ve Doçent oldum. Bu yıllar arasında 
Adana'da ve Türkiye’de yapılmamış pek çok 
ameliyatı gerçekleştirdim ve yeni plastik 
cerrahi tekniklerine öncülük ettim. Bu 
zaman içinde "Avrupa Genç Plastik Cerrahi" 
ödülünü alarak, Avrupa’nın pek çok plastik 
cerrahi merkezinde üst eğitimlerime de-
vam ettim. 2011 yılında Pittsburgh Üniver-

sitesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde Doçent 
olarak çalışmaya başladım ve Baş-Boyun 
Onarım Mikrocerrahisi Bölümü’nün direk-
törlüğünü üstlendim.  2013 yılında T.C. 
Sağlık Bakanlığı’ndan Ağız, Yüz ve Çene 
Cerrahisi uzmanlığını da aldım. Katıldığım 
100'den çok ulusal ve uluslararası sunum 
ve konferans, yazdığım 50'den çok ulusal 
ve uluslararası makale ve kitap bölümü ve 
pek çok profesyonel ödülüm mevcut. Hem 
Avrupa hem Amerikan Board sertifikalarına 
sahibim. Ayrıca, şu an Türkiye’de çalışan tek 
Amerikan Board sertifikalı plastik cerrahım.

Plastik cerrahide hangi işlemleri yapı-
yorsunuz?
Dünyada en son teknikler ile yapılan 
her onarım ve estetik işlemi yapıyorum. 
Onarım cerrahisi kapsamında yaptığım 
işlemler; mikrocerrahi, lenfödem / lipödem 
cerrahisi, yanıklar, bacak ve ayak yaralan-
maları, açık bacak kırıkları, kapanmayan 
yaralar, diyabetik ayak, doğumsal sorunlar, 
mikrotia (kulak yokluğu), dudak ve damak 
yarığı, çene ve yüz kırıkları, yüz felci, çene 
cerrahisi ve ısırım bozuklukları (maloküz-
yon, profiloplasti), el cerrahisi, tendon ve 
sinir onarımı, uzuv kopmaları ve replantas-
yon, yumuşak dokuda var olan iyi ve kötü 
huylu lezyonlar ve kitleler, kanser sonrası 
meme onarımı, ve cilt kanserleri. Estetik 
cerrahi kapsamında yaptığım işlemler;  
erkekte meme büyümesi (jinekomasti), 
meme estetiği (meme büyütme, küçültme, 
dikleştirme ve kaldırma), genital estetik 
ve gençleştirme, burun estetiği (estetik 
ve nefes almaya yönelik), yüz germe, göz 
kapağı estetiği, boyun ve gıdı germe, alın 
germe ve kaş kaldırma, çene estetiği, kulak 
estetiği, yağ nakli, yağ emme, karın germe 
ve göbek estetiği, erkek karın estetiği (bak-
lava), kalça estetiği (inceltme, kaldırma ve 
yağ nakli ile şekillendirme), uyluk germe ve 
inceltme, diz çevresi şekillendirme, baldır 
inceltme ve baldır kalınlaştırma ile botoks, 
dolgu ve PRP uygulamaları.

Marmaris O’nu topuğu olmayan Ürdünlü bir hastaya 
yaptığı topuk ameliyatı ile tanıdı. Dünyada eşine az 
rastlanan bu topuk onarım ameliyatıyla sağlığına 
kavuşan Ürdünlü hasta 14 yıldır tedavi olmak için 
ülke ülke dolaşmış şifayı ünlü Doktor Tahsin Oğuz 
Acartürk’te bulmuştu. 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; Ağız, Yüz 
ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Tahsin 
Oğuz Acartürk, Ürdünlü hastaya mikrocerrahi ile 
topuk onarımı ameliyatı yaptı. Amerika’dan gelerek 
Marmaris’e yerleşen, ve çalışmalarına bölgede devam 
etme kararı alan Acartürk, eğitimi, deneyimi ve 
birikimiyle, hem Türkiye’de hem de Dünyada tanınan 
bir cerrah. Yaptığı başarılı ameliyatlarla dikkat çeken 
Acartürk, Dünyada en üst seviyede uygulanan tüm 
ameliyatları artık Marmaris’te yapıyor. Doçent Doktor 
Tahsin Oğuz Acartürk’e plastik ve estetik cerrahisi ile 
ilgili merak edilenleri sorduk. 

Röportaj: Seycan AKMAN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi; 
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı

DOÇ. DR. TAHSİN OĞUZ ACARTÜRK

Röportaj
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Neden Marmaris’i seçtiniz?
Annem daha önce bu bölgeye taşınmış-
tı. Ben de Amerika’dan hem onu ziyaret 
etmek için, hem belli dönemlerde ameliyat 
gerçekleştirmek için gidip geliyordum. 
Daha sonra Türkiye’ye yerleşmeye karar 
verdiğimde, sakin bir şehir hayatı ve doğa 
ile iç içe olmak istediğim için Marmaris’i 
seçtim. Ayrıca Marmaris ve çevresinde be-
nim branşımı ilgilendiren konularda bir uz-
man olmaması ve halkın bu branşa yoğun 
ihtiyacı da benim böyle bir seçim yapmam-
da etkili oldu. 2 senedir Muğla merkezde 
olan muayenehanemi Marmaris’e  taşıdım 
ve her türlü hizmeti verecek şekilde bir 
merkeze dönüştürdüm. Türkiye’nin her ye-
rinden hastalarım artık Marmaris’e geliyor.

Uluslararası alanda çalışmalarınız de-
vam ediyor mu?
Halen Amerika’daki Pittsburgh Üniversi-
tesi’nde Doçent olarak çalışıyorum. Şu an 
oradaki yoğun çalışmalarımı lenfödem 
cerrahisi ve estetik cerrahi alanlarında 
sürdürmekteyim. Senenin bir kısmında 
Amerika’dayım. Ayrıca her sene Vietnam’a 
davetli cerrah olarak kulak (mikrotia) ve 
yanık onarımları için gidiyorum. Yine her 
sene pek çok uluslararası konferansa davet-
li konuşmacı olarak katılıyorum. Yoğun bir 
akademik hayatım var.

Plastik ve Estetik cerrahinin bir farkı var 
mıdır?
Plastik ve Rekonstrüktif (Onarım) Cerrahi, 
çok geniş bir alandır ve  tüm vücut yüzeyin-
de oluşan her türlü cerrahi problemi kap-
sar. Bu problemler doğumsal kaynaklı veya 
sonradan edinilmiş olabilir. Rekonstrüktif 
Cerrahi doğumsal anormallikler, gelişimsel 
bozukluklar, kaza sonucu yaralanmalar, 
enfeksiyonlar, tümörler (iyi ve kötü huylu 
urlar) ve diğer hastalıklar sonucu gelişen 
hasarlanmış vücut kısımlarına uygulanır. 
Estetik cerrahi ise, plastik cerrahinin ve 
sadece plastik cerrahinin bir alt dalıdır.  Bu-
rada amaç hastalarımızı daha mutlu etmek 
için, cerrahi veya cerrahi olmayan yöntem-

lerle, vücut şeklinin daha güzel ve genç 
görünüme ulaşmasını sağlamaktır. Kişinin 
hoşuna gitmeyen vücut yapılarını yeniden 
şekillendirir ve görünüm olarak daha iyiyi 
yaratmayı amaçlarız. Estetik cerrahi plastik 
cerrahlar tarafından yapılır.

Marmaris’teki ilk mikrocerrahi vakasını 
sizin yaptığınızı öğrendik. Mikrocerrahi 
nedir?
Mikrocerrahi, genel olarak mikroskop kul-
lanılarak yapılan ameliyatlara denir. Benim 
yaptığım ameliyat, bir mikro-vasküler cer-
rahi, yani çok küçük damarların mikroskop 
altında dikilerek dokuların kanlanmasının 
sağlanması ve bu yöntemle bir bölgeden 
diğerine doku aktarımı. Marmaris’te ilk defa 
bir mikrocerrahi  yöntemi ile doku aktarımı 
yapıldı. Bu genelde, Türkiye’de üst düzeyde 
üniversite hastanelerinde yapılan bir giri-
şimdir. Burada yaptığım vaka, yıllar önce 
topuğunu bir kazada kaybetmiş bir hastaya 
doku aktarımı ile yeni bir topuk yapılmasıy-
dı. Aktardığım dokunun yaşaması ve tekrar 

kanlanması için mikroskop altında damar-
ların dikilmesi gerekiyor. Buna da mikrocer-
rahi diyoruz. Ayrıca mikrocerrahi ile kesilen 
sinirler de onarılabilmektedir.

Hocam son bir soru; bu kadar aktif ve 
yoğun çalışan bir plastik cerrah boş 
zamanlarında ne yapar?
Aslında hiç boş zamanım yok. Çünkü ben 
yaşamı bir bütün olarak görüyorum ver her 
zamanım dolu geçiyor. Şöyle söyleyeyim; 
“hobilerim yok, yaşam tarzım var’’. Mutlu-
luk duyduğum şeyleri boş zamanlarımda 
yapmıyorum, onlara zaten yaşam içinde 
aktif olarak zaman ayırıyorum. Güne her 
zaman sporla başlarım ve yoğun bir spor 
programım var. Özellikle ağırlık çalışıyo-
rum, çünkü bir cerrahın her zaman güçlü 
ve dayanıklı olması gerekir. Beni Instag-
ram’dan izleyenler de bilir, insanlara spor 
konusunda öğütler de veriyorum. Bunun 
yanı sıra bölgede yelken ve dalış yapıyo-
rum, kitesurf yapmaya da başladım. Kış 
aylarında mutlaka dünyanın değişik kayak 
merkezlerinde snowboard yaparım. Resim 
yapmayı seviyorum. Zaten bir plastik cer-
rahın her zaman sanat ile uğraşması lazım. 
Resimlerimi görmek isteyenler Instag-
ram’daki sayfamı takip edebilirler. Kitap ve 
okumak benim için vazgeçilmez bir şey ve 
5000’e yakın kitabım ve büyük bir kütüpha-
nem var.

Size ulaşmak ve takip etmek isteyenler, 
nereden ulaşabilirler?
Hastalarımız randevu almak için bize (0544) 
971 48 01 ve (0505) 971 48 00 numaralı 
telefonlardan ulaşabilir ve Google Map’te  
“Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk “ diye 
arama yaparak kliniğimizin  adres ve 
konum bilgilerini görebilirler. Instagram’da 
dr.oguzacarturk hesabından, Facebook’ta 
Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk hesabın-
dan, Youtube’da Doçent Dr. Tahsin Oğuz 
Acartürk kanalından beni takip edebilirler. 
Ayrıca www.oguzacarturk.com sitesinden 
de bilgi edinebilirler.

2013 yılında T.C. Sağlık 
Bakanlığı’ndan Ağız, Yüz ve 
Çene Cerrahisi uzmanlığını da 
aldım. Katıldığım 100'den çok 
ulusal ve uluslararası sunum ve 
konferans, yazdığım 50'den çok 
ulusal ve uluslararası makale 
ve kitap bölümü ve pek çok 
profesyonel ödülüm mevcut. Hem 
Avrupa hem Amerikan Board 
sertifikalarına sahibim. Ayrıca, şu 
an Türkiye’de çalışan tek Amerikan 
Board sertifikalı plastik cerrahım.
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Aslında bu hastalık toplumda çok fazla 
bilinmiyor. Ben size crohn bir bisiklet 
markası desem inanırsınız.

Hastalığımın tanısı 13 sene önce kondu. 
1.5 senelik çok zor bir süreç sonunda tanı 
aldım. Bir hayli hastane ve hekim kapısı 
çaldım. Hastalığın belirtileri bağırsak send-
romuna benzemekte olup, yoğun ve stresli 
bir iş ortamım olduğum için genel haliyle 
bu tanı konuluyordu. Uzun ve sıkıntılı bir 
süreç sonrasında değerli bir hocamız tara-
fından tanısı konuldu. Artık hastalığımın 
bir adı vardı. Kitaptaki tarif ve tabiriyle 
“takdimimdir, benim adım 
Crohn”

Hastalığımın sekizinci 
senesinde bağırsağımın 
ve hayatın bana oynadı-
ğı oyunun bitmediğini 
anladım. Bağırsağım iki 
yerinden perforasyon 
yani delinmişti. Crohn 
atağı olduğu düşünüldü; 
delinme anlaşılama-
yıp üzerinden 73 saat 
geçtikten sonra sonra 
genel cerrahın yaptığı 
tetkiklerle bağırsa-
ğın delinmiş olduğu 

anlaşıldı.  Kritik bir zaman dilimindeydim, 
yarım saatim dahi yoktu ve bu şartlar 
içerisinde ameliyata alındım. Hayatta 
kalmam bir mucizedir. 13 saat süren bir 
ameliyat sonrasında ince bağırsağımdan  
1,5 metre, kalın bağırsağımdan  30 cm  
alındı, ileostomi yapılarak bağırsak dışarı-
ya verildi ve  stoma torbasıyla   yaşamak 
zorunda kaldım. Çok zor günlerdi. Dört ay 
sonra bağırsağın içeri alınması gerekiyor-
du. Bu ameliyat gerçekleşirken safra kesem 
de alındı. O tarihten sonra hayatıma sağlık 
güneşi doğdu, ikinci nefes, ikinci hayat 

dediğim günlerime kavuştum.

Yaradanın bana lütfettiği bir 
hayat var henüz bu yaşamdaki 
görevlerim bitmedi galiba 
çünkü hekimler yaşamamı bir 
mucize olarak tanımlıyorlar. 

Hastalığımın tanısı konduktan 
sonra çözüm, şifa arayışlarına 
girdim. Her bilgiye sarılıyordum. 
Bu süreçte kendimi şifalandırmak 

için fitoterapi, aromate-
rapi, beslenme koçluğu 
eğitimleri aldım.  Zaman 
içerisinde birşeyler dü-
zelmeye başladı.  Ken-
dimi iyileştirmek adına 

kaynak araştırmalarım, yurt dışı yayınları 
yine hekimlerin kitap ve tezlerinden çıkan 
kaynak bilgileri ve aldığım eğitimleri  kendi 
yaşam öykümle, deneyimlerimle  birleştire-
rek bir kitap yazmaya karar verdim. Bütün 
bu deneyim ve bilgi birikimimi aktarmam 
gerektiğini düşündüm çünkü bir bağırsak 
hastasının neler yaşadığını onun psiko-
lojisini en iyi bir başka hasta anlıyor. Tüm 
bağırsak hastalarına “Yalnız Değilsiniz” diye 
harflerin üzerinden, satırların arasından 
seslenmek istiyordum. 

Kitabınızı yazarken hekim yardımı aldı-
nız mı?
Almadım, çünkü bu konuda çok değerli 
hekimlerimizin kitap ve tezlerini okuyarak, 
tıbbi yayınlardan yararlanarak ve çok uzun 
yıllara yayılmış süreçte araştırarak, eği-
timler ile destekleyerek bu kitabı yazdım. 
Kitabımın arkasında paylaştığım gibi çok 
fazla kaynaktan referans sağladım.  Kitabı-
mın yazımı bittikten sonra sadece teknik 
kısmını yani tıbbi içerikli olan bölümlerini 
çok değerli bir hekim dostuma gönder-
dim, okudu ve onayladıktan sonra basımı 
gerçekleşti. 

Şunu özellikle vurguluyorum ki, yaz-
dıklarım öneri veya reçete değil, sadece 
bilgi kaynak ve deneyim paylaşımıdır.

Crohn, sindirim sistemine ilişkin 
hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol 
açan ve yaşam kalitesini olumsuz şekilde 
etkileyen bir hastalıktır. 
Bu hastalıkla 13 sene önce tanışan Sibel 
İnan, zeki, zarif, hiperaktif ve yaşama sıkı 
sıkıya sarılmış bir kadın.
Hastalığı ve tedavi süreçlerinde yaşadığı 
deneyimlerini bir kitap haline getiren 
Sibel İnan, bu kitapta hastalığına nelerin 
sebep olduğunu kendisiyle yüzleşmeleri 
içerisinde anlatırken, hem de Crohn 
hastalarının ellerine bir yol haritası veriyor.

OYUNBOZAN BAGIRSAK
Röportaj
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Kitabınızdan söz eder misiniz?
Kitabımda, Oyunbozan Bağırsak ve Sağlıklı 
Bağırsağın Ev Ödevi başlıklı iki kitabı bir 
araya getirdim. İlk bölümde oyun bozan 
kim? Biz miyiz yoksa bağırsaklarımız mı?  
Neden hasta oluruz? sorularına cevap 
aradım. İkinci bölümde ise ne yiyeceğiz, ne 
içeceğiz, ne şekilde beslenerek, nasıl yaşa-
yacağız konularına değiniyorum.  “Fabrika 
ayarlarına dönmenin” yollarını, sağlıklı ba-
ğırsağa bir atım atmanın yol haritasından 
bahsediyorum.
Beyin ile bağırsaklar arasında ciddi bir 
bağlantı olduğu biliniyor ve bu nedenle 
bağırsaklar için “vücudun ikinci beyni” 
deniliyor. Aslında duygu, düşünce, üzüntü, 
sevinç, ruh ve iştah durumumuzu etkileyen 
serotonin ve endorfin beyin ve bağırsak-
larda bulunur. Bana göre, duygu düşünce 
dünyamızı bağırsaklarımız yönetiyor ve 
yukarıya 1.beyine mesajlar gönderiyor.  
Ben bunu biraz daha ileri götürüyorum ve 
“patron sensin sevgili bağırsağım” diyorum. 
1.beyin gelişmiş egosuyla herşeyi yaptır-
dığını düşünse de aslında 2.beyin bağır-
saktan gelen mesajları, komutları hayata 
geçiriyor. 

Kitabınızı çok espirili bir dille kaleme 
almışsınız sanki hastalığınızla dalga 
geçiyorsunuz
Evet, aslında negatif algı yaratan bağırsak 
kelimesini pozitife döndürdüm. Benim 
bukleli ve cilveli bir bağırsağım var. Ara 
sıra bana naz yapan bağırsağımla her gün 
konuşuyorum. Sıkıntı yaşadığım sabahlar-
da “Hişşt na’pıyorsun sen? Bak bana cilve 
yapma bugün işim var” diyorum. Hastalığı-
mın başından beri, ona nanik yaparak, onu 
kabullendim. Bu onu hafife almak ya da 
teslimiyetçilik anlamına gelmesin. Kronik 
bir hastalık ve onunla yaşamayı öğrenmem 
gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Kita-
bımda hastalığımı tarif ederken “ağır abla 
hastalığı” adını koydum. Çünkü hastalığım-
la  barışığım, onun benden ne istediğini 
biliyorum. 

Bu hastalığa neler sebep oluyor? Nasıl 
mücadele ettiniz?
Aslında kalıtsal yani genetik hastalıklar 
dışında hastalıklar adres sormuyor. Biz, bir 
yerlerde yanlış bir şeyler yapıyor, tercih ve 
seçimlerimizde buna etken oluyor. Hastalı-
ğı fark etmeden davet edince, hastalıklarda 
sinsice tahtına geçip kuruluyor. Ameliyat 
sonrasında hayatımı daha kontrollü, stres-
siz, keyifli, spor ve hobi alanlarına zaman 
ve yer açarak, stresi yönetmeyi öğrenerek, 
doğal ve dengeli beslenerek yeniden 
dizayn ettim. Bunları yapıldığında sağlıklı 
bağırsaklara doğru büyük bir adım atılmış 
olunur. Toplumda en yoğun rastlanan 
şikayetler gaz ve kabızlık. Nedenleri ara-
sında su içmeme, hareketsiz egzersizden 
uzağız, lif alımına dikkat etmiyor, aç, ısıt, 
ye tarzında hazır yiyecekler, fastfood ve 

paketlenmiş ürünler, beyaz un, rafine şeker, 
trans yağlı gıdaların tüketimi etken oluyor. 
Crohn hastalığının henüz bilinen tam iyileş-
tirici bir tedavi şekli yok ve neden olduğu 
halen bilinmiyor. Bilim adamları tarafından 
araştırmalar devam ediyor.  Günümüz 
dünyasında bilgi ve araştırmalardan çıkan 
sonuçlar içerisinde endüstriyel şehirlerde 
yaşamak ve endüstriyel beslenmek, çevre 
kirliliği, toksinler, bağışıklık sistemi, sık 
seyahat etme, hava değişikliği, fastfood 
beslenme, işlenmiş ve donmuş gıdalar, glu-
ten ve şeker, sigara, ailevi travmalar, stres 
sayılabilen nedenler arasında.  Kullandığı-
mız ilaçlar ise tedavi edici değil baskılayıcı, 
hayat kalitesini arttıran ve yaşam kalitesini 
belli bir standartta tutan ilaçlar.40 yaş üzeri 
özellikle kadınlarda daha sık görünüyor. 
Genetik olabilir deniliyor, kesinlikle kalıtsal 
denilemiyor.   

Nasıl besleniyorsunuz? 
Ev kefiri, ev turşusu ve ev yoğurdu tüketi-
yor, siyez unu veya karakılçık buğday unu 
ile kendi ekmeğimi hatta salçamı kendim 
yapıyorum. Hergün kemik suyu tüketiyor, 
yemeklerimi buharda, fırında veya tencere 
yemeği olarak yapıyorum. Kızartmadan 
uzak, paketlenmiş ürünler, bisküvi, kek, 
gofret niteliğinde sayılacak hiçbir gıdayı 
tüketmiyor, asitli içecek, renkli meyve su-
ları, fastfood tamamen uzağım. Kırmızı eti 
oldukça az, haftada 2-3 defa balık tüketi-
yorum. Sağlıklı bir beslenme sepeti ve ev 
ödevi defteri oluşturdum. Her bünye farklı 
reaksiyonlar verebilir bu sebeple kendi not 
defterinizi oluşturmakta fayda var. 

Senenin yarısını Istanbul’da geçiriyorsu-
nuz. Istanbul’da doğal gıdalar bulabili-
yor musunuz?
İstanbul da Moda’da yaşıyorum ama 
Çatalca taraflarında da bir evimiz var. Kırsal 
bölge olduğu için süt, yoğurt, yumurta, 
tarla ürünleri gibi temel gıdaları oradan 
doğal ortamlarından temin etme imka-
nı var. Sağlıklı kalmanın en büyük adımı 
doğal ve dengeli beslenme, doğada zaman 
geçirmektir. 

Crohn hastalarına neler önerirsiniz?
Hastalıkla savaşmayı bırakarak, bağırsakla-
ra kulak vererek Crohn”u anlamayı, tanıma-
yı ve bağırsağın ne istediğini bilerek ona 
göre yaşam şeklini dizayn etmek gerekiyor. 
Hastalığın atak süreci hafifleyerek remisyo-
na girilebilir. Mutlaka, her yıl kolonoskopi 
yaptırmalı, göz katarakt, kemik ölçümü, 
ciğer filmi, kan ve gaita tahlillerini ihmal 
etmemek gerekiyor. Ben 3 aylık periotlarda, 
hastalığımı takip eden hocam ile bir araya 
geliyorum. Sağlıklı bireylerin, özellikle 40 
yaş sonrasında 3-5 yıl arayla kolonoskopi 
yaptırmaları faydalı olur. Kolon hastalıkları 
ve kanserinde oldukça artış var. 

Kitabınızın Ağustos ayında piyasaya 
çıktı ve ilk imza gününü Marmaris’te 
yaptınız
Marmaris benim için bir kilometre taşı çün-
kü kitabı Marmaris” te yazmaya başladım.3 
yıl önce kitabı yazmaya başladığımda 
raflarda bu konuyla ilgili bir tane dahi kitap 
yoktu. Hekimlerin bilgi ve tez olarak yazdık-
ları tıbbi kitaplar vardı ki, bu kitapları da tıp 
bilgisi olmayan insanların anlaması çok zor-
du. Şimdi 2. Beyin bağırsak tanımlamasıyla 
10 küsur adet konuyla ilgili kitap var ve biz 
hastalar için çok sevindirici durum.

Oyunbozan Bağırsak kitabım bir ilk. Çünkü; 
Bir bağırsak hastasının yazdığı ilk, bir Crohn 
hastasının kaleminden tek kitaptır. Marma-
ris Kültür ve Sanat Evi’nde 21 Eylül Cumar-
tesi günü ilk imza günümü ve söyleşimi 
gerçekleştirdim.  Kitabıma ilk harfin düş-
tüğü yerde, Marmaris”te ilk imza gününü 
gerçekleştirmek çok anlamlıydı. 
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Yazar, Şef,  A Milli Futbol Takımı Beslenme 
Sorumlusu ve Gastronomi Danışmanı Ebru 
Omurcalı ve Gourmet BBQ ve Pukka Resto-
ran’ın Ünlü Şefi, Menü danışmanı Tufan Keser 
Marmaris’te bir ilke imza attılar. Yeme içme 
ve ikram endüstrisi sektöründe ‘Chef’s Table’ 
‘Şefin Masası’ denilen bir yemek kültürünü 
Marmaris’e taşıdılar. Yeme içme konusunda 
damak zevkine güvendikleri seçkin konuk-
larına özel tarifleri ve yorumlarıyla lezzet ve 
farklılık kattıkları yemeklerini kendi atölyele-
rinde pişirerek ikram ettiler. 12 farklı lezzetten 
oluşturdukları menüyü reçetesi ile sunarken, 
pişirme şekli, içerikleri ve sırlarını da paylaştı-
lar. Aynı zamanda eğitmen olan mutfak şefleri  
E&T Cookıng Atelier markasıyla ağırladıkları 
misafirlerini  kendi yaptıkları bellini, kombu 
çayı, gül şurubu, krakerler ile karşıladılar. Atış-
tırmalıklar ve ardından sıcak ve soğuk başlan-
gıçların ikram edildiği masanın ana yemek-
leri ise tava mühürlü kuzu pirzola, dilbalığı 
veronique ve pancar tozunda ahududu püreli, 
Fransız karamelize elma ve parizyen sebzeler 

eşliğinde pişirilmiş ördekten 
oluşuyordu. Yemek sonların-
da alışkanlıklarımızı tamamla-
yan tatlılarda ise vişneli roll ve 
panna cotta vardı. Finalinde 
ise baharatlı kahve ve sindi-
rim çayı ikram edildi. Ünlü 
şeflerin ellerinden benzersiz 
yemeklerin tadına bakan ve 
yemekler hakkında detaylı 
bilgiler edinen davetliler ise 
‘Chef’s Table’ deneyimleri 
hakkında sosyal medyaların-
da paylaşımlarda bulundular. 
Davetliler özel bir yeme içme kültürü geliş-
tiren Şef Ebru Omurcalı ve şef Tufan Keser’e 
teşekkür ettiler. Marmaris’te bu deneyimin 
sık sık olması gerektiğini belirterek özellikle 
mutfak sektörüne ilgi duyan gençlere örnek 
olması gerektiğini belirttiler. İleriki günlerde 
özel eğitimlerle mutfak atölyeleri düzenle-
yeceklerini belirten ünlü şefler sosyal medya 
hesaplarında bunu duyuracaklarını belirttiler. 

E&T COOKING ATELIER’DEN CHEF’S TABLE

Hayatın İçinden
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Mekanın sahibi ve yöneticisi dekoratör Nil 
Abay’ın her detayı ile özenle ilgilendiği 
restoranda ağaçların arasından göz kırpan 
nehir manzarası hoş bir karşılama yapıyor. 
Ressam Kübra Şirinyurt ve heykeltraş Berat 
Çivici’ye ait küllerinden yeniden doğan 
Zümrüdü Anka Kuşu hikayesiyle soyutla-
narak resmedilmiş eserleri de mekandaki 
kaliteyi arttırıyor. Nehir boyunca uzanan 
sazlıklar, asırlık ağaçlar da mekanın bir 
parçası. Göç vakti uğrayan leylek, yalı 
çapkını, kalabalık bir ördek ailesi, nehirdeki 
balıklar da Nehir’de Mola verdiğinizde sizi 
karşılayacak diğer doğal detaylar. Etrafı 
keşfettikten sonra sıra menüye geldiğinde 
ise lütfen dikkatlice inceleyin ama kısa 
sürede karar verin ki bir an önce lezzet 
şöleni başlasın masanızda. Kahvaltı için git-
tiyseniz çok şanslısınız çünkü bu bölgenin 
en zengin kahvaltısına sahip bir masaya 
oturacaksınız demektir.  7 çeşit peynir, 4 
çeşit zeytin ev yapımı reçeller, ballar, özel 
unlarla yaptıkları fırın ekmekleri, mevsi-
mine göre yeşillikler, günün yemeği yaz 
mevsiminde kavanozlanmış domates biber 
sosları ve yumurtalar... Bunlar kahvaltının 
ana reçeteleri, bir de ilaveleri ve sürprizleri 
var.. sahanda yumurtalar bölümü benim 
favorim oldu. Yumurtanın pişirilebilecek en 
güzel şekli bence kavurmalı olanı; mut-

laka denemelisiniz.  Mutfağa giren her 
malzeme Nil Hanım tarafından özenle 
seçiliyor, çevre köylerden sipariş edilmiş 
özel yetiştirilmiş malzemelerden oluşuyor; 
civar köylerden yapılan  alışverişe hem 

yaşadığı köye katkı hem de o köye ve doğal 
yaşama tutkunluk da diyebiliriz. Nehir ‘ de 
Mola’da alışkın olduğumuz pide çeşitleri 
menüde baş köşede. Ancak Nil hanım pide 
çeşitlerini de boş bırakmamış mekana özgü 
tatlar geliştirmiş, patlıcanlı, kavurmalı gibi 
çeşitlerle menüdeki pide listesini 20 çeşide 
çıkartmış. Bozdoğan pidesiyle Bozdoğan’ın 
meşhur tadını buraya taşınmış. Üstelik 
ince hamur ve çıtır çıtır.   Her geldiğinizde 

birini denemeli ya da kalabalık gittiğinizde 
her bir kişi ayrı siparişler vermeli ki karışık 
tadımlarla odun ateşinde pişen bu lezzet-
leri hemen keşfetmelisiniz. Menüde ayrıca 
günün yemeği ve çorbası da var. Menü-
de yazmayan bu tatları da garsonunuza 
mutlaka sorun, belki o günün çorbası sizin 
favori çorbanızdır. Yaklaşan kış mevsimi ile 
kelle paça çorbası da yerini almış durumda. 
Lahmacun pizza gözleme kiremitte köfte 
de menüdeki diğer ayrıcalıklı tatlar arasın-
da ama ben asıl sizlere tatlıları anlatmak 
istiyorum. Evde yapımı kabak tatlısı sadece 
ve sadece Nehir’de Mola’ya özel usul ile ya-
pılıyor, lezzetinin sırrı çözülemeyen damak 
çatlatan cinsten, tahinli ballı pide odun fırı-
nından ustasının ellerinden özenle masaya 
geliyor. Künefe, katmer de tatlı listesinde 
göz kırpan diğer denemeniz gereken tatlar.

Mekan ayrıca çok temiz, sadeliğin hakim 
olduğu dekorasyonda bakımlı bahçeler, 
çiçekler ve temizlik dikkatleri çekiyor. 
Özellikle tuvaletlerde hiçbir yerde görül-
memiş hijyen uygulaması var. Mekanın  her 
detayına bir mimar, Nehir adındaki bir kız 
annesi, bilgili tecrübeli ve zevk sahibi ve 
doğa aşığı bir kadın eli değdiği belli oluyor. 
Bu mekanda lezzete huzur, manzaraya sa-
kinlik karışıyor, iddia ediyoruz o kadar uzun 
vakit geçireceksiniz ki tek öğünle kalmaya-
caksınız. Kış aylarında değil belki ama yaz 
aylarında rezervasyonlu gitmekte fayda var 
telefon numarası 0532 700 83 83

Bu yaz hizmete giren Nehir’de Mola 
lezzet tutkunlarının dikkatlerinden 
kaçmadı. Kısa sürede müdavimler 
yaratan Nehir’de Mola dikkat çeken 
bir çok özelliğe sahip. İyi Hissettiren 
Yemekler Lokantası kategorisinin 
Marmaris’teki en iyi temsilcisi olan 
Nehir’de Mola, mola verme ihtiyacı 
hissettiğinizde, acıktığınızda ya da 
kendinizi iyi hissetmek istediğinizde 
Marmaris Datça Yolu, Hisarönü 
mevkisinde nehir kenarındaki 
çok özel konumuyla siz lezzet 
tutkunlarını bekliyor olacak.

Advertorial
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Epilasyon, cilt bakımı & hydrafacial, böl-
gesel incelme, saç tasarımı, kalıcı mak-
yaj, porselen makyaj, ipek kirpik/lifting, 
selülit onarımı gibi uygulamaların yapıldığı 
salonda müşteri memnuniyeti ön plan-
da tutuluyor. Şık ve modern bir tasarım 
anlayışı ile dekore edilen salonda oldukça 
hijyenik ortamda işlem yapan uzmanlar 
ise güler yüzlü ve profesyonel. Son model 
cihazlarla yapılan uygulamalarda etkin 
sonuçlar gözlemleniyor. Açıldığı ilk günden 
buyana yoğun bir ilgi ile karşılaşan GoldDi-
va Güzellik Salonunda yapılan profesyonel 
işlemlere bir yenisi daha eklendi. Bölge-
sel incelmede memnun edici sonuçlar 
doğuran Lipones uygulaması Marmaris’te 

ilk ve tek olma özelliği ile Marmarislilerin 
hizmetine girdi.  Vücudun tüm bölgeleri 
için kalıcı yağlardan kurtulmak için ameli-
yatsız yeni bir çağ teknolojisi olan 
Lipones vücutta fazla, birikmiş ve 
istenmeyen yağlardan zahmetsiz-
ce kurtarıyor. Ameliyatsız yeni bir 
çağ teknolojisi olan LİPONES‘in 
Marmaris’teki ilk ve tek uygulayıcısı 
olan GoldDiva Güzellik Salonu 
yatırımcısı ve yöneticisi Selma Güngör 
‘Marmaris’te markamıza güvenen hanımlar 
için en iyi olanını araştırdım. Uzun süren Ar-
Ge çalışmalarımız sonucunda dünyada ve 
ülkemizde Lipones’in en iyi metod olduğu-
nu öğrendik. Profesyonel eğitim aldık, ve 

cihazımızı solunumuza getirdik ‘ 
dedi.  cihaz hakkında detaylı bilgi 
veren güzellik uzmanı estetisyen 
Özgül Öztürk ‘Bu metod  yağ 
hücrelerini yakmak için ultrason 
enerjisini kullanmaktadır. Ka-
buklanma, kanama,  ağrı ve acı 
hissinin olmaması yanında işlem 
süresinin kısa olması da en büyük 
avantajlardan bir tanesidir. Ço-
ğunlukla kişinin bünyesine bağlı 
olarak sonuç verse de  tek seansta 
bile yapılan bölgede 3 ile 5 cm 
incelme sağlamaktadır.’ Dedi.

Sizler de gelişen bu teknoloji dünyasında 
şikayetçi olduğunuz bölgesel yağlanma 
fazlalıklarınızdan kurtularak güzelliğinizi 
sağlıklı bir şekilde  ön plana çıkartmak 
istiyorsanız Gold Diva Güzellik Salonu’nu 
ziyaret edebilirsiniz. 

Marmaris’in ünlü iş kadınlarından Selma Güngör uzun yıllar başarı 
ile yürüttüğü Diva Kuaför markasına bir yenisini daha ekledi. General 
Mustafa Muğlalı Caddesi’nde iki ay önce hizmete giren Golddiva 
Güzellik Salonu şimdiden güzelliğine düşkün kadınların ilgi odağı oldu. 

golddivabeauty
golddivaguzellik

GOLDDIVA GÜZELLİK SALONU
“MARMARİS’İN DİVASI HİZMETİNİZDE”

0 252 412 80 80
0 552 478 00 20

www.golddiva.com.tr

LİPONES İLE 
İNCELME! 

MARMARİS’TE İLK VE TEK!

Kuaför Mansur Meriç, gelin saçı konusunda profesyonel hizmet veriyor
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Özel Marmarismile Ağız ve Diş Sağlığı Polik-
liniği düzenlenen görkemli bir törenle açıl-
dı. Kemal Seyfettin Engin Bulvarı, No: 65/5, 
Marmaris adresinde bulunan polikliniğin 
açılış kurdelesini Marmaris İlçe Emniyet Mü-
dürü Metin Ercan kesti. Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahı Diş Hekimi olan kurucusu Mustafa 
Dağ ve eşi Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) 
Canan Dağ tarafından hizmete giren Özel 
Marmarismile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çek-
ti. Açılışta konuşma yapan Ağız,Diş ve Çene 
Cerrahı Diş Hekimi Mustafa Dağ teknolojik 
yeniliklerle donanımlı kliniklerinde Marma-
ris yaşayanlarına ve Marmaris’e tatile gelen 
yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek-
ten memnuniyet duyacağını dile getirdi. 
Açılışa katılan davetlilere teşekkür eden 
Mustafa Dağ ve eşi Canan Dağ kurdele 
kesiminin ardından polikliniği davetlilere 
tanıttı. Üç kattan oluşan polikliniğin giriş 
katında konforlu bir bekleme alanı ve 
çocuk oyun bölümü bulunmakta. Engelli 
asansörü bulunan Özel Marmarismile Ağız 

ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 5 farklı muaye-
ne ve tedavi odası bulunmaktadır. Marma-
ris’in çene cerrahisi ve çocuk diş hekimliği 
alanında hizmet verilen tek polikliniği olan 
Marmarismile’ da Dr. Dt. Canan Dağ, Dr. Dt. 
Mustafa Dağ ve Dt. Aslıhan Yılmaz görev 
yapmaktadır. Resmi tatiller ve pazar günleri 
dahil yılın her günü açık olan klinikte genel 
diş hekimliği hizmetlerinin yanı sıra İmplant 
tedavileri, kozmetik diş hekimliği, botoks ve 
dermal dolgu hizmetleri de verilmektedir. 
Göz alıcı gülüşün sadece sağlıklı ve este-
tik dişler ile mümkün olduğunu önemle 
vurgulayan Diş Hekimi Mustafa Dağ klinikte 
Gülüş Tasarımı adı altında özel bir hizmet 
vermektedir. Ankara’dan sonra Marma-
ris’te de hizmet vermeye devam eden Özel 
Marmarismile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
12 yıllık tecrübesi 16 personeli ile profes-
yonel hizmet vermektedir. www.marmaris-
mile.com web adresinden online randevu 
alınabileceği gibi klinik girişinde bulunan 
danışmadan da randevunuzu alabilirsiniz. 

AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI POLIKLINIĞI AÇILDI

Açılış
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Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 
ECOFEST MARMARİS, kortej yürüyüşü ile 
başladı. Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı 
cuma günkü Moğollar konserinin iptal 
edildiği etkinlikte açılan stantlar büyük ilgi 
gördü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 
“EcoFest Marmaris, aslında yalnızca bir 
festival değil. Arkasında yatan çok daha 
kapsamlı, üretime ve ekolojiye dayalı bir 
kent vizyonunun vitrini niteliği taşıyor” dedi

Festival
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Marmaris Belediyesi’nin üretime ve eko-
lojiye dayalı kent kimliği geliştirme proje-
sinin farkındalık yaratmaya yönelik ilk ve 
en önemli adımı olan uluslararası ekoloji 
festivali ECOFEST MARMARİS, 11 Ekim Cuma 
günü kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve çevrecilerin katıldığı yürüyüş, 
Atatürk Anıtı önünden başladı festivalin 
yapılacağı Burunucu Macera Parkı’nda sona 
erdi.Atık veya organik malzemelerle yapılan 
anıtsal sanat eserlerinin sergilendiği Eco-
Art sergisi, organik ve yenilenebilir enerji 
ürünlerinin sergilendiği atık paletlerden 
inşa edilmiş özel alanlar açılan festivalde 
TEMA, ÇEVKO, Tohum Derneği gibi STK'ların 
da bilgilendirme ve atölye stantları açtı. 
Festivalde yoga, sağlıklı yaşam etkinlikleri, 
çocuk atölyeleri de sabah 
saatlerinden itibaren yerini aldı.

Atölye çalışmalarının devam ettiği festivalin 
Cumartesi günü ise Belediye Başkanı Meh-
met Oktay, bazı etkinliklere katılarak açılış 
konuşmasını gerçekleştirdi. Suriye sınırında 
devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatında 
şehit olan askerlere ve hayatını kaybeden sivil 
vatandaşlara rahmet dileyen, yaralananlara da 
şifalar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 
“Burada kentimize her yönüyle çok yakışan bir 
festivali; sahip olduğumuz doğal zenginlikleri 
ve değerleri yansıtan; onlara sahip çıkmakla 
kalmayıp değer katmayı hedefleyen uluslararası 
bir ekoloji festivalini hep birlikte hayata geçir-
mek üzere Marmaris halkı ve yabancı konukları-
mızla bir araya gelmiş bulunuyoruz.’ dedi.

Birbirinden farklı ve dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapan EcoFest'te bir yandan atöl-
yelerde çeşitli çalışmalar yapılırken seminer çadırında da söyleşiler düzenlendi. Denizaltı 
çalışmalarıyla tanınan ünlü belgeselci Savaş Karakaş'ın deniz kirliliği ile ilgili yaptığı söy-
leşi, 11 yaşındaki aktivist Deniz Çevikus'un iklim değişimi ile ilgili verdiği panel en dikkat 
çeken konular oldu. Ayrıca yakılan ocaklarda da Ege bölgesine özgü düğün yemeği 
pişirildi. Köylü kadınların yaptığı yemekler ve aşure standında uzun kuyruklar oluştu.
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Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü, Voleybol Takı-
mı yeni yerine taşındı. Sibel Yaşa yönetimindeki kulüp 
Beldibi’nde bulunan Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu’nun 
kampüsünde çalışmalarına devam etme kararı aldı. 
Çalışma alanlarını yenileyerek modern bir salon haline 
getirdikleri spor salonunda bir de açılış kokteyli düzen-
lediler. 300’ü aşkın öğrenci ve veli grubunun katıldığı 
açılış kokteylinde konuşma yapan eğitmen ve MAGS 
kulübü kurucu ortağı Sibel Yaşa ‘ koşullar ne olursa 
olsun hedefimiz başarılı olmak, şampiyon olmak, aldı-
ğımız kupalarımıza yenilerini eklemek ve kulübümüzü 
en iyi şekilde temsil etmek’ dedi. Açılışta velilere ve öğ-
rencilerine teşekkür eden Sibel Yaşa eğitmenleri Bahar 
Şahin, Nevin Özkaranfil, Hasan Özçelik, ve öğrencileri 
ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

MAGS KULÜBÜ VOLEYBOL 
TAKIMI YENI YERINDE

BALIKÇIL ILE

5YIL
KITA
OKYANUS

21 eylül 2014 tarihinde Marmaris’ten 
Balıkçıl adlı yelkenli tekneleri ile dünya tu-
runa çıkan Elif Keskin ve Mustafa Yurtbul-
muş çifti  tam 5 yıl süren yolculukları son-
rasında 21 Eylül 2019 cumartesi  günü saat 
17.30’da ülkelerine geri döndüler. Netsel 
Marina yetkilileri kendilerine bir karşılama 
töreni düzenledi. Marmaris’te sevinçle kar-
şılanan çiftin karşılama törenine Marmaris 
Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, 
Netsel Marina yöneticileri ve çok sayıda yat 
tutkunu katıldı.   
Yurtbulmuş çifti; 5 yıl süren seyahatlerinde 
5 kıta, 5 okyanus geçişi, 58 ülke ve yüzlerce 
ada gördüler. Yolculukları sırasında  yaşa-
dıklarını anlatan çift, özellikle Avustralya, 
Arafura denizi rotasında teknelerinin dü-
men palasının tamamen kırılması sonucu, 
teknelerini dümen palası olmadan Endo-
nezya’ya nasıl getirdiklerini anlattılar.

Kısa Kısa
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Çevre temizliği adına farkındalık oluştur-
mak amacıyla birçok kurumla ortak çalışma 
yapan Marmaris Belediyesi, Grand Yazıcı 
Turban Otel personeli ile sahil ve deniz te-
mizliği gerçekleştirdi. Marmaris Belediyesi 
Temizlik İşleri ekibiyle birlikte otelin genel 
müdür, kısım müdürleri, şefleri ile personeli 
Adaağzı sahilinde ve denizinde temizlik 
yaptı. Pet ve cam şişe, poşet, atık yiyecek, 
sigara izmariti,  poşet, atık yiyecek, kağıt, 
peçete gibi birçok atığın yanı sıra denizden 
çift kişilik yatak ve çöp kovası da çıkarıldı.

Ekiple birlikte temizlik yapan Marmaris Be-
lediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift; 
“Bazı vatandaşlarımız maalesef ne denizi 
temiz tutuyorlar ne de sahilleri. Biz zaten 
müdürlük olarak Belediye Başkanımız Meh-
met Oktay’ın talimatları doğrultusunda 
gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu tür işbir-
likleri ile en büyük amacımız çevre bilincini 
oluşturmak. Dünyanın incisi dediğimiz 
Marmaris’i temiz tutmak hepimizin görevi. 
Bunu unutmamalı ve unutturmamalıyız” 
diye konuştu.

DAHA TEMIZ BIR MARMARIS IÇIN 
GRAND YAZICI VE MARMARIS BELEDIYESI EL ELE

Bulantı, Pala, Jöle Kadınlar, Uçurtmalar Kirlenmez, Vicdan Mu-
hasebesi adlı romanlarından sonra çocuk masallarına yöne-
len Yazar Melda Zirek; Bonbon ve Kipir, Minik Burunlu Janni, 
Danacık Möö, Deniz Atı Zibi, Misi ve Tisi, Tembel Hayvanlar 
Ormanı, Penguen Baba Şarlo, Zürafa Zurzup ve Lekeleri, 
Horoz Ü-Ürü’nün Sesi, Hipo’nun Rüyası gibi masal kitapla-
rıyla da çocukların kalbini fethetti. Serin Kültür Kitap Kafe’de 
düzenlediği Masal Terapi etkinliğinde Melda Zirek 4 ve 9 yaş 
grubundaki çocuklara tüm masal kitaplarının tanıtımını yaptı. 
Kitaplarından masallar okuyan Melda Zirek masal kahraman-
larının da resimlerini çizdirdi. Ressam Aleksia Bahar Karabenli 
Yılmaz da masal kahramanlarını tablolarında resmetti. Yazarı 
ve kitaplarını yakından tanıma fırsatı  bulan çocuklar masal 
terapi etkinliğinden çok memnun olduklarını belirtti.

MELDA ZIREK SERIN KÜLTÜR’DE 
ÇOCUKLARLA MASAL TERAPI ETKINLIĞI

Kısa Kısa
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Marmaris'in prestijli eğitim kurumlarından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı güzel sanatlar 
kursu olan Oya Şener Güzel Sanatlar kursu kurucusu Tanla Söylemez ' Çıkmaz Sokak Ço-
cukları' adlı oyunu Marmarisli tiyatro severlerle buluşturdu. Kapitalist sistem içinde hayata 
tutunmaya çalışan iki yetim kardeş ve hayatlarına beklenmedik bir şekilde dahil olan gi-
zemli yetim bir adamın enteresan bir hikayesini anlatan oyun Armutalan Kültür Merkezi'n-
de sergilendi. Hayata tutunmak, sistem içinde var olabilmek, güven ve aile kavramlarını 
sorgulayan oyunda başrolleri Faruk Barman, İştar Gökseven ve Yağız Can Konyalı paylaştı. 

'ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI'

Armutalan Kültür Merkezi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Ekonomi ve 
Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münire Özlem Çevik’in konuşmacı olarak katıldığı 
‘Davranışın Evrimsel Hikayesi’ isimli seminer gerçekleştirildi. Marmaris Halk İnsiyatifi ‘nin 
organize ettiği seminerde konuşma yapan temsilci Necmi Buğdaycı benzeri programları her 
ay düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.  Münire Özlem Çevik seminerde çeşitli hayvanlar-
dan örnekler vererek davranışın evrimsel temellerine ilişkin bilgi ve düşüncelerini salondaki 
izleyenlerle paylaştı. Doç. Dr. Münire Özlem Çevik insanlarla hayvanların görünürde olmasa 
da genlerinin benzeştiğini söyledi. 

Davranışın Evrimsel Hikayesi
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Bir ‘crohn’ hastası olan Sibel İnan, 3 yıl önce Marmaris’te 
yazmaya başladığı Oyunbozan Bağırsak isimli kitabının ilk 
söyleşisini ve imza gününü Marmaris Belediyesi Kültür ve 
Sanatevi’nde gerçekleştirdi. 13 yıldır kronik bir hastalık olan 
crohn hastalığı ile hayatına devam eden Sibel İnan, bağır-
sak hastası olsun, olmasın tüm bireylere sağlıklı bağırsakla-

ra adım atmanın yol haritasını anlattı. Oyunbozan Bağırsak 
adlı kitabının bir bağırsak hastasının kaleminden çıkan ilk 
ve tek kitap olduğunu ifade eden Sibel İnan, ‘Yalnız değilsi-
niz’ dediği konuşmasında tüm bağırsak hastalarına seslendi 
ve toplumun crohn, ülseratif kolit gibi hastalıklardan kendi-
lerini nasıl koruyacaklarını kitabında anlattığını ifade etti.

Sağlıklı Bağırsakların Sırrını Anlattı

Deneyimli seyahat yazarı Melih Uslu, "Yürüyerek 
İstanbul" ve "50 Ünlüyle 50 Rota" isimli kitapla-
rının ardından yeni kitabı "Ege'yi Gör ve Yaşa" 
ile kitapseverlerle buluştu. Armutalan Kültür 
Merkezi’nde yer alan Serin Kültür Kitap Kafe’de 
gerçekleşen imza gününe Uslu’nun okurları 
katıldı.

Gezmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş seya-
hat yazarı Melih Uslu, ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ isimli 
kitabında Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Ekincik, 
Akyaka, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Söğüt, 
Rodos, Datça, Bodrum, Muğla ve Çomakdağ’da 
yeşil ile mavinin izini sürdü. Yaz aylarının başında 
çıkan kitabı için imza günleri düzenleyen Uslu, 
bir kez daha kitapseverlerle buluştu. Son 2 yıldır 
hayatını Marmaris’te sürdüren Melih Uslu, “Mar-
maris’te ilham bulmak bakmayı bilen için çok ko-
lay. Marmaris’te 2 yıl içinde bir kitabımı tamam-
ladım, diğerini de tamamen burada yazdım”dedi. 
Uslu kitabı için “Ege, benim için kültürel ve tarihi 
mirası çok zengin, özel bir coğrafya. Bugüne 
dek sadece Anadolu değil, Trakya ve Yunanis-
tan Ege’sine de sayısız seyahat yaptım. Bir gün 
kendimi yeterli hissettiğimde bunları bir kitaba 
dönüştürmeyi hayal ediyordum. Bu anlamda 
‘Ege’yi Gör ve Yaşa’ en hızlı yazdığım kitap oldu. 
Kitap, yaklaşık 1 yılda bitti. “Yürüyerek İstanbul”u 
yazmam 10 yıl sürmüştü.” ifadelerini kullandı.

MELİH USLU 
‘EGE’Yİ GÖR VE YAŞA’

Kısa Kısa
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Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği 
(MARFOD) fotoğrafçılık eğitimleri ve 
düzenlediği fotoğraf sergileri ile fotoğraf 
severlerin dikkatlerini çekiyor. 2019-2020 
sergi sezonun ilk konuğu ise değerli 
fotoğraf sanatçısı, büyük üstad İzzet  
Keribar oldu. Sunum ve söyleşinin de 
olduğu sergi Armutalan Kültür Merke-
zi'nde bulunan Marfod dernek ofisinde 
gerçekleşti. 
Sunum ve söyleşi öncesi fotoğraf se-
verler ile buluşan İzzet Keribar, "Renkli 
Türkiye", "Bir Bursa Masalı", "Doğudan 
Gelen Işık" kitaplarını imzaladı davetliler 
ve  fotoğraf severlerle sohbet etti. 
Çok sayıda fotoğraf severin katıldığı 
etkinlik “Spectrum Gösterisi” ile başladı. 
Fotoğraf sunumunda ise İzzet Keribar fo-
toğrafla tanıştığı ilk yıllarından günümü-
ze kadar çekmiş olduğu arşivini ve eşsiz 
tecrübelerini izleyicilere aktardı. Program 
sonunda Marmaris Fotoğraf Dostları Der-
neği (MARFOD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Koray M. Ürkmez ünlü fotoğraf üstadı 
İzzet Keribar'a teşekkür plaketi verdi. 

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi 
'Afferin Kızıma' isimli karma sergiye ev 
sahipliği yaptı. Alev Açık Avanoğlu, Asra 
Tanay, Aysun Bahar Yılmaz, Eda Hepdeniz, 
Göknur Özkul, Dozo Ceramics, Nilay Ayay-
dın, Şule Çağıl adlı sanatçıların eserlerinin 
sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışını 
Belediye Başkan yardımcısı Hakan Kök-
sal ve İhsan Öztürk yaptı. Marmaris'in ilk 
Sanat Galerisini açan ressam Beatrice Ehr-
sam'ın da fotoğraflarının ve eserlerinin ser-
gilendiği bir anı köşesi oluşturan sanatçılar 
ilgiden memnun olduklarını belirttiler. 

“AFERİN KIZIMA” 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Marfod İzzet Keribar’ı Fotoğraf 
Tutkunları İle Buluşturdu
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12 yıldır Marmaris’te hizmet veren Diş 
hekimi Şevket Cankurt, Diş Hekimi eşi 
Aslı Cankurt ve ortakları Diş Hekimi Barış 
Küçük tarafından “Özel Marmaris Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği’’ açıldı. Görkemli bir 
açılış töreni ile hizmete giren kliniğin açılış 
kurdelesini Cankurt ve Küçük Ailesi’nin bü-
yükleri kesti. Dünya standartlarında hizmet 
vermek için 700 metrekarelik alanda hiz-
mete giren Özel Marmaris Ağız Diş Sağlığı 
Polikliniği’nin ikinci  şubesi açılışına yüzler-
ce kişi katıldı. Açılış kokteyline katılan ya 
da katılamayanlarca gönderilen çiçeklerle 
adeta çiçek bahçesine dönen poliklinikte 3 
boyutlu tomografi cihazı ve 7 muayeneha-
ne odası bulunuyor. Empati organizasyon 
tarafından organize edilen açılışta sevilen 
sanatçı Duygu Didi ve orkestrası sahne aldı. 
Açılışta konuşma yapan Diş Hekimi Şevket 
Cankurt “ Çok heyecanlıyız, uzun süredir 
üzerinde çalıştığımız kliniğimizi halkımızın 
hizmetine açtık ve bunu dostlarımızla pay-
laşmak istedik. Artan talepleri karşılamak 
için açtığımız 2.kliniğimizde daha kaliteli 
sağlıklı ve konforlu hizmet vermek için tüm 
Marmaris yaşayanlarını bekliyoruz. Dedi. 

Haber ile ilgili diğer fotoğraflara 
aşağıdaki QR kodu mobil 

cihazınızdan okutup ulaşabilirsiniz

Özel Marmaris 
Ağız Diş Sağlığı 
Polikliniği Açıldı

#smiletogether����������� 0531 679 48 48

12. Yıl

DENT MİMARLIK • ŞANTİYE ŞEFİ / RAUF KARANCI • YAPI MALZEMELERİ / DOĞUŞ YAPI • MERT İNŞAAT  
ÖMER TİCARET • KAYANAR TİCARET • ERDEMLER BOYA • UZMANLAR ELEKTRİK • SU SİSTEMLERİ / ARİF ÇALIŞKAN

GERGİ TAVAN / ERAY DOĞAN • KARAHAN TENTE • KLİMALAR / VIESSMANN • AKSA JENARATÖR
DEMİR ÜRÜNLERİ / DEVECİOĞLU DEMİR • YILDIRIM GBS FERFORJE • YILDIZ MOBİLYA DEKORASYON 

DENGE SU ARITMA •  ERDENLER HALI • EFE PERDE • BORA FLORA ÇİÇEKÇİLİK • ATM GÜVENLİK 
TV HİZMETLERİ / DENİZ ELEKTRONİK • BİLGİSAYAR HİZMETİ / TARIK ORHAN • AJANS HİZMETLERİ / AJANS DORA & ŞAMATAPLUS 

PENCERELER / DEKOR PLASTİK • EMPATİ ORGANİZASYON • MİMAROS MİMARLIK

Şevket CANKURT
Diş Hekimi

Aslı Sülün CANKURT
Diş Hekimi

Mehmet Barış KÜÇÜK
Diş Hekimi

“Özel Marmaris Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği”nin 
2. şubesinin açılışına katılımınızdan dolayı

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Hayatın İçinden
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Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MHKD)  ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde 4 Ekim 
Hayvanları Koruma Günü’nde özel bir etkinlik düzenlendi. Saman İskelesi’nde düzenlenen 
etkinlikte hayvan severler bir araya geldi. MHKD Başkanı Özlem Onur yaptığı açıklamada 
‘Bu gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, tüm hayvanların korunması gerektiğine dikkat 
çekmek istiyoruz. Bu gün köpek sahipleri bir araya geldi, tüm köpek sahiplerine ücretsiz 
mama, ödül maması ve parfüm hediye ettik. Kısırlaştırma ve beslenme konusunda bilgiler 
verdik. 3 gün süren etkinliğimizde özellikle barınaktan hayvan sahiplenilmesini önemle 
anlattık. Tüm hayvan severlere ve sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz’ dedi. 

Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Voleybol 
Takımı’nı görüntüledik. Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim okulu spor 
salonlarında antrenman yapan şehrin ikinci ligte oynayan tek 
profesyonel voleybol takımı ŞamataPlus Magazin objektiflerine 
poz verdi. Lig maçlarına hazır olduklarını belirten takım eğitmeni 
Sibel Yaşa ‘Spor yapan öğrencilerimiz derslerinde daha başa-
rılı, günlük hayatlarında aktif, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak 
yetişiyor. Kulübümüze kayıtlı tüm öğrencilerimiz profesyonel 
antrenörlerimizle çok iyi bir eğitim alıyor. Kadınlar voleybol ta-
kımımız Marmaris’te ikinci ligde oynayan tek profesyonel takım. 
Öğrencilerimiz çok hırslı ve iddialı. Gittiğimiz maçlarda Marma-
ris’i en iyi şekilde temsil ediyoruz. 2019 sezonunu ligin 6. Takımı 

olarak bitirdik. 2017 küçük bir bütçe ile kurulmamıza rağmen 
azim ve gayretlerimizle İl birinciliklerimiz, Türkiye Yarı Finalleri 
gibi derecelerimiz de oldu.’ Dedi.  Amaçlarının 1. Ligde oynamak 
ve Marmaris’in adını voleybol başarısı ile tüm ülkeye ve dünyaya 
duyurmak olduğunu belirten Sibel Yaşa; ‘Bu yolda tek eksiğimiz 
ise sponsor, Marmarisli turizmciler ve işadamlarına sizin aracılığı-
nızla sesimi duyurmak istiyorum; yaşadığınız çevreye kattığınız 
toplumsal fayda kadar varsınız artık tüketiciler sosyal fayda sağ-
layan ürün ve hizmetlere daha çok kıymet veriyorlar, sponsorluk 
hem tanıtımınıza büyük katkı sağlayacak hem de spor yapan 
gençliğin yetişmesine destek olacak tüm duyarlı işletmecilerimizi 
kulübümüz sponsorluğuna bekliyoruz’ dedi.  

Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

MARMARIS’IN TEK PROFESYONEL TAKIMI ILK MAÇINA ÇIKIYOR “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

Kısa Kısa
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Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin’in 220. 
doğum günü anısına, Türkiye'deki çift dilli 
çocuklara ve Rusça öğrenenlere yönelik dü-
zenlenen Rusça Olimpiyatları’nın final etabı 
Marmaris’te yapıldı. Karina Düzçimen’in 
başkanı olduğu Slav Dilleri Eğitimcileri ve 
Tercümanları Derneği tarafından düzen-
lenen ve Rus Dünyası Vakfı’nın da hibe 
desteği verdiği etkinlik, Armutalan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Marmaris Rus 
Kültür ve İşbirliği Derneği’nin koordina-
törlüğündeki etkinliğe Türkiye’nin dört bir 
tarafından öğrenci katıldı.
3000'den fazla katılımcı arasından en iyi 
sonuçları gösteren yaklaşık 100 finalist; Tür-
kiye’nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim 
kurumlarının Rusça ile ilgili bölümlerinin 

başkanları ve öğretmenlerinin yanı sıra 
Rusça kursları düzenleyen Rus kuruluşları-
nın başkanları eşliğinde Türkiye'nin farklı 
şehirlerinden Marmaris'e geldi. Yarışmanın 
birincilerine Rusya’daki üniversitelerde 
eğitim bursu verildi.
Dans gösterilerinin yanı sıra Rus şairlerin 
şiirleri ve Rusça şarkılarla sona eren prog-
rama Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Köksal, Rusya Federasyonu 1. Genel 
Sekreteri A.A. Sotniçenko, Rossotrudniçest-
vo Türkiye temsilciliği başkanı E.M. Şeyhov, 
Ranepa Üniversite Uluslararası Eğitim Mer-
kezi Direktörü A.A. Skorına, RUDN Üniversi-
tesi Filoloji Fakültesi Dekanı H.V. Dubina ve 
çok sayıda davetli katıldı.

RUSÇA OLIMPIYATLARI MARMARIS’TE GERÇEKLEŞTI

Skal İnternational Marmaris Başkanı Menderes Sarı-
gül Elegance Otel’de düzenlenen bir kokteyl ile yaza 
veda partisi yaptı.  2019 yaza veda partisinin yapıldı-
ğı ve sezonun değerlendirildiği kokteylin onur konu-
ğu ise Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay idi. 
Elegance Hotel Genel Müdürü ve Skal Üyesi Okan 
Ünal ev sahipliğinde yapılan yaza veda partisinde 
Skal Marmaris üyelerinin yanı sıra Marmaris Türsab 
BTK Başkanı Suat Esin de davetliler arasında idi.

SKAL INTERNATIONAL MARMARIS 
ÜYELERINDEN YAZA VEDA PARTISI 

Kısa Kısa
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Mado Marmaris kahvaltının hayatımızdaki önemini biliyor ve ziyaret-
çilerine bu yönde hizmet veriyor. İçlerinde haşlanmış yada rafadan 
omlet, kuş gözü, ve menemen olarak tercih edebileceğiniz yumurta 
çeşitleri beyaz kaşar ve keçi gibi bir çok çeşit peynir, taptaze simit 
börek ve sıcak ekmeklerden oluşan hamur işi çeşitleri taze doğal 
enerji kaynakları bal ve reçeller Türk kültürünün değişmez içeceği 
çayın da bulunduğu bir çok kahvaltı çeşidi Mado Marmaris’te her 
sabah sizleri bekliyor.  Yöresel kahvaltı çeşitleri, sini kahvaltısı, başta 
olmak üzere sıcak & sıcak kahvaltı, serpme kahvaltı, geleneksel Ana-
dolu kahvaltı tabağı gibi farklı zevklere göre hazırlanan kahvaltıları 
ile Mado Marmaris’te Atatürk Caddesi’nde hizmet veriyor. Yenilenen 
menüsüyle sabahlarımıza tatlı dokunuşlar yapan Mado Marmaris 
‘Ballı Sabah’ kahvaltı seçeneğiyle gününüze enerji katacak, Form kah-
valtısı ile formuna önem verenleri düşünüyor, Premium meyveli sütlü 
kahvaltısı ise tam bir sağlık deposu. Köy kahvaltısı yöresel kahvaltı ile 
de köyünü özleyenlere bir sofra kuruyor Mado. Günün koşturması-
na yetişmek isteyenlere ama Mado Marmaris’te bir mola vermeden 
geçemeyenlere de ‘Hızlı Kahvaltı’seçeneği sunuyor. Hafta sonu sabah-

larına görkem katacak 2 kişilik sini 
kahvaltıdan hangisini seçe-
ceğiniz ise tamamen 
sizin zevkinize ve 
tercihinize kalmış.. 
İşhat kabartan  
sunumları ile 
Mado Marma-
ris’in menüsün-
de 13 farklı çeşit 
kahvaltıdan biri 
tam size göre.

Türkiye’nin dört bir 

yanındaki şubeleriyle 

lezzet şölen yaşatan 

markası MADO’nun Marmaris 

şubesinde her keyfe göre 

kahvaltının hası, gerçek 

lezzetler ve özel sunumlarla 

siz değerli misafirlerini 

bekliyor.

İster hafta içi ihtiyacınız olan enerjiyi kazanmak ister hafta sonunuza keyif katmak için Mado kalitesi ile kahvaltının en lezzetlisi ve hakikisi… Marmaris Mado’nun kahvaltısı, daima taze, kaliteli, besleyici ve özel ürünleri bir arada bulunduruyor, haftanın her gününün sabahını taçlandırıyor.

Kahvaltı zihnimiz için 
son derece önemlidir. 
Beynimizin çalışmak için 
ihtiyaç duyduğu glikoz 
karbonhidratını gün içinde 
temin edebileceğimiz en iyi 
öğün kesinlikle kahvaltıdır. 
Güne zinde başlamanın ve 
gün boyu enerjik kalmanın 
en iyi yolu doyurucu ve 
besleyici bir kahvaltıdan 
geçer. Vücudumuzun 
enerji ihtiyacını 
karşılamanın yanı sıra 
kahvaltıda tükettiğimiz 
gıdalar, kalsiyum demir B 
vitamini protein ve lifler 
gibi vücudumuzun ihtiyacı 
olan bir çok besinin de 
kaynağıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLI ÖĞÜNÜ KAHVALTI
KAHVALTININ ADRESİ MADO MARMARİS

Advertorial
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Marmaris’te 60. evlilik yıl dönümünü yaşa-
yan çift, çocuklarının hazırladığı sürprizle 
nikah tazeledi, yıldönümlerini kutladı.  84 
yaşındaki Mehmet ve eşi Mübeccel Gürler 
çiftinin kızları Azbiye Gürler, Fatma Gürler 
ve torunları Su’nun yapmış olduğu sürpriz 
kutlamaya çiftin yakın dostları, akrabaları 
ve komşuları katıldı. Kutlama töreninde 
Gürler çiftine bir de torunları Su Gürler 
tarafından sembolik nikah kıyıldı. Su Gürler, 
temsili evlilik cüzdanını da anneannesine 
verdi. Tazelenen nikahın ardından Gürler 
çifti ilk dansın ardından çifte telli oyna-
dı. Mehmet Gürler, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, sürpriz nikah törenine çok 
sevindiğini ve beklemediği bir anıya 
sahip olduğunu dile getirdi. Bugünün 
aynı zamanda eşi Mübeccel Hanım’ın 
doğum günü de olduğunu belirten 
Gürler, duygularını şöyle dile getirdi: 
"Çok mutlu oldum. Bize sürpriz oldu. 
Hayatımda beklemediğim bir anı oldu. 
Eşim bana yaş günü lazım değil diyordu 
ama ben hevesle bekliyordum. 60 sene 
geçmiş. Eşim 19 yaşındayken evlenmiştik. 
O benim için hep aynı yaşta duruyor." dedi.
Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan 
Gürler, uzun evliliğin sırrının da eşlerin bir-
birine karşı anlayışlı olmasından geçtiğini 
vurguladı.
Evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü 
ailesi ve komşularıyla kutlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren 80 yaşındaki 
Mübeccel Gürler de hazırlanan sürprizin 
kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Marmarisli gençler askerden dönen Özgür Kızılca’nın teskeresini ve Kemal Çakır’ın birinci-
lik kupasını kutladılar. 2. Geleneksel Akçapınar Boğa Güreşi’nde, boğası ile yarışmaya giren 
ve birincilik elde eden Kemal Çakır, almış olduğu Marmaris Ticaret Odası Kupası Güreşi 
Birinciliği kupasını arkadaşları ile kutladı. Zorlu bir mücadele olduğunu söyleyen Kemal 
Çakır, geleneksel boğa güreşlerinin çevredeki hayvancılık sektörüne katkı sağladığını 
belirtti. Akrabalarından Bahattin Çakır ve Yasin Çakır da kendilerine eşlik etti. Yakın arka-
daşları, sevilen sanatçı Serhatcan da kutlamaya katıldı. Özgür Kızılca’nın evinde yapılan 
kutlamada balıkçı Bahattin Çakır’ın tuttuğu balıklar sofradaydı.

60 Yıllık Evli Çifte 
Sembolik Nikah Sürprizi

Marmarisli Gençlerde Çifte Kutlama

Kısa Kısa
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Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere 
Yardım Vakfı Marmaris Şubesi üyeleri 
ve Marmaris Musiki Derneği üyeleri 
geçtiğimiz gün güzel bir işe imza attılar. 
Armutalan Kültür Merkezi’nde bir yar-
dım konseri düzenlediler. Konsere gi-
rişten aldıkları ücretler ve sponsorların 
desteği ile Bozburun’da yaşayan engelli 
çocuğu olan bir aileye yardımda bulu-
narak tekerlekli,akülü sandalye aldılar. 
Marmaris Musiki Derneği Başkanı Ali 
Şahin’in önerisi ile harekete geçen Tür-
kiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım 
Vakfı Marmaris Şubesi üyeleri ve baş-
kanı Yasemin Tümer konserin amacına 
ulaşmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve katılan tüm yardımsever-
lere teşekkür etti. Konseri Şef Nilgün 
kale yönetti. Birbirinden önemli eserleri 
seslendiren Marmaris Musiki Derneği 
sanatçıları ayakta alkışlandı. Marmaris 
Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 
konserin sonunda Belediye Başkan Yar-
dımcısı Burak Demirtaş emeği geçenle-
re teşekkür ederek çiçek verdi. 

Şarkılar Hamza 
İçin Söylendi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği müzik 
festivaline ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı. Üç gün süren Müzik festivalinin ilk iki günü 
Marmaris Amfi Tiyatro salonunda yapılırken kapanış konseri Menteşe Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Marmaris Amfi Tiyatroda yapılan  açılış konse-
rinde İdil Biret’e Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik etti. 
Olağanüstü bir hafıza mükemmel bir teknik ve yorumlama gücüne sahip olarak nitelen-
dirilen Biret dünyanın en geniş repertuvarlı piyanisti unvanını taşıyor. Piyanist İdil Biret 
ve orkestra dinletisi Marmarisli sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Marma-
ris'teki konser sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris  
Belediye Başkanı Mehmet Oktay anıtsal sanatçı İdil Biret'e teşekkür ederek plaket verdi. 

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANO SANATÇISI İDİL BİRET 
MARMARİSLİLER İLE BULUŞTU
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 
yıl 5’incisi düzenlenen ve dünyada sadece 
Muğla’da yapılan Uluslararası Zurnazen 
Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Mi-
las İlçesinde start alan festival ikinci günü 
Marmaris, üçüncü günü Menteşe, dördün-
cü ve son gününde de Fethiye’de coşkulu 
bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği festival renkli görün-
tülere sahne olurken Bulgaristan, Tayvan, 
Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türki-
ye’nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü 
zurna sanatçıları performanslarını sergiledi. 
Dört gün süren Festivalde, Ünal Yürük, 
Milsaim Dalipi, Yucheng Lin-Yiting Hsiao, 
Haydar Curacı, Petaryuliev Alyoshev, Hakan 
Akarca, Elyased Houseniatia, Şevket Almaz, 

Halil Çokyürekli, Veysel Girgin, Hasan Çakan 
ve Alafsar Rahimou sahne aldı. Festivalin 
onur konuğu ise Hüsnü Şenlendirici ve 
Cafer Nazlıbaş idi. 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün festivalin ilk günü Milas’ta 
yaptığı konuşmada öncelikle emeği geçen 
herkese teşekkür etti. İlk düzenlendiğin-
de zurnazen festivalinin bazı kesimlerce 
eleştirildiğini belirten Başkan Gürün, ‘Ancak 
şu an görüyoruz ki bu festival dünyanın her 
yerinden katılımcıların olduğu ve vatandaş-
larımız tarafından yoğun ilgi gösterilen bir 
festival haline geldi. Festivalimizi önümüz-
deki yıllarda hem katılımcı sanatçılar hem 
de düzenleneceği şehirlerle büyüterek 
devam ettireceğiz” dedi.

ZURNAZENLER 
BÜYÜLEDI

Hayatın İçinden
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İnsanlar diş hekimi ismini duyunca soğuk 
terler dökmeye başlıyorlar. Sizce bu kor-
kunun kökeni nedir?
Geçmişte yapılan ağrılı tedaviler ve ya-
şanan kötü deneyimler sonucu bu korku 
oluşuyor.
Diş tedavilerin geçmişten günümüze hasta 
konforunu arttıracak yönde gelişmektedir. 
Geçmişte yapılan ağrılı ve ızdırap verici 
tedaviler, sonrasında yaşanan kötü de-
neyimler insanlar da diş hekimi korkusu 
oluşmasına sebep olmaktadır. Hiç diş teda-
visi görmeyen hastalar dahi duydukları bu 
kötü hikayeler sonucu 
korku yaşamakta ve diş 
doktoruna gitmekten 
kaçınmaktadır.

Tedaviye gelen has-
talarınız arasında 
Dentofobia (dişçi fobisi) 
korkusu olanlar için 
herhangi bir önleminiz 
var mı?
Bu konuda bizim kul-
landığımız en etkili silah 
iletişim kurabilmektir. 
Empati kurabilmek, 
hastayı anlamak ve onu 
rahatlatacak şekilde ko-

nuşmak en önemli çözüm yollarıdır. Bazen 
bir hastaya hiçbir işlem yapmadan birçok 
kez görüşme yapmak hastayı koltuğa ve 
işlemlere hazırlamak gerekebilir.

Ağız ve diş sağlığının hayatımızdaki 
önemi nedir?
“Sağlık ağızda başlar” söylemi aslında soru-
muzun cevabını da büyük ölçüde veriyor. 
Vücudumuzda herhangi bir organın her bir 
sistemin sağlığının ayrı bir önemi vardır. 
Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığıdır. 
Estetik açıdan da hayatımızda önemli bir 

Görkemli bir açılış töreni ile ikinci 
şubesini açan Özel Marmaris 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
doktorları dünya standartlarında 
hizmet vermenin haklı gururunu 
yaşıyorlar. Diş Hekimi Şevket 
Cankurt, Diş Hekimi Barış Küçük 
ve Diş Hekimi Aslı Cankurt’a 12 
yıldır Marmaris’te sürdürdükleri bu 
başarının arkasında yatan sırları 
konuştuk. Diş korkusunun çok 
eskilerde kaldığını düşündüren bu 
klinikte diş sağlığınız emin ellerde. 
Ege bölgesinde eşi benzerine az 
rastlanan görüntüleme cihazları, 
modern tasarımlı 7 klinik, 
laboratuvar ve sterilizasyon odası, 
hoşça vakit geçirebileceğiniz 
bekleme odası, çocuklarınız için 
tasarlanmış oyun bölümü ve 
daha fazlası Özel Marmaris Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde.

Özel Marmaris Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde

BİRLİKTE GÜLÜMSEYELİM

Röportaj
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“yeri olan dişlerin birçok organla bağlantılı 
olması diş sağlığının önemini arttırmakta-
dır.

Günlük diş bakımımız nasıl olmalı? Daha 
beyaz ve sağlıklı dişler için nelere dikkat 
etmeliyiz?
Diş sağlığını korumak ve sürdürmek için 
kabul edilmiş bakım protokolü sabah ve 
akşam diş fırçalamak aynı zamanda diş 
ipi kullanmaktır. Etkili diş fırçalama gerek 
manuel olarak gerekse artık fazlaca tercih 
edilen elektrikli diş fırçaları ile yapıldığı 
takdirde diş sağlığını korumak için bile bize 
yardımcı olacaktır. Bunun yanında düzenli 
kontroller ve tüketilen besin grubu da 
önemlidir. Şekerli, asitli yiyecek ve içecekle-
rin diş çürükleri ve dolayısıyla ağız sağlığını 
kötü yönde etkilendiğini unutmamak 
gerekir.

Ülke olarak ağız sağlığına verdiğimiz 
önemle yurtdışına oranla ne durumdayız?
Günümüzde okulda verilen eğitim, görsel 
araçlarla edinilen bilinç sayesinde dişle-
rimize verdiğimiz önem artmıştır. Ancak 
henüz ülkemizde diş ve ağız sağlığına 
verilen önem gelişmiş ülkelerin seviyesinde 
değildir. En basit örnek olarak ebeveynle-
rin çocuklarına diş fırçalama konusunda 
eğitim verirken kendilerinin tam olarak 
uygulama yapmamaları bir eksiklik oluştur-
makta ve çocuklarının görerek öğreneceği 
bir alışkanlığı pekiştirememesine sebep 
olmaktadır. Önce kendisi tam bir bakım 
uygulayan ebeveyni çocuklar taklit ederek 
alışkanlık kazanabilir.

Klinikte uyguladığınız hizmetler nelerdir?
Kliniğimizde genel anestezi ile yapılan 
diş tedavileri hariç, tüm diş tedavilerini 
uyguluyoruz. Genel olarak implant tedavisi, 
gülüş tasarımı ve genel diş hekimliğini ilgi-
lendiren tüm tedavileri kendi bünyemizde 
uyguluyoruz.

Uyguladığınız hizmetler arasında dik-
katimizi çeken “gülüş tasarımı” tedavisi 
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Gülüş tasarımı, kişiye beklentileri dâhilinde 
daha estetik, pozitif ve beyaz dişler kazan-
dırmak olarak tanımlanabilir. Bazen sadece 
bir diş eti düzenlemesi, bazen sadece diş 

ağartmak, bazen porselen gülüş tasarımları 
hastaların dişlerini ve gülüşlerini güzelleş-
tirmekte ve hayatını olumlu etkilemektedir. 
Artık günümüzde dijital olarak tasarlanarak 
hastalarla paylaşılıp kısa sürelerde uygula-
nabilmektedir.

Marmaris yaşayanlarına ve tatillerini 
Marmaris’te geçiren yabancı turistlere 
verdiğiniz hizmetle de ön plandasınız. Bu 
başarıyı neye bağlıyorsunuz?
2007 yılında muayenehaneyi açtığımız za-
mandan bu zamana kadar her zaman mes-
lekte olan yenilikleri takip ederek hastala-
rımıza en iyi en konforlu tedaviyi sunmaya 
çalıştık. Başka bir soruda belirttiğimiz gibi 
hekimliğin en önemli başarı kriterlerinden 
biri birebir iletişim. Eğer başarılı olmak isti-
yorsanız sadece uyguladığınız tedavi değil, 
hal-tavır-hareketleriniz ve en önemlisi etkili 
iletişim kurabilmeniz gerekiyor.  Biz klinik 
olarak tüm ekibimizle hastalarımıza güler 
yüzlü ve anlayışlı yaklaşmayı önemsiyoruz. 
Başarılı oluyorsak bu yüzden diyebiliriz.
Yerli ve yabancı hastalarımızın geri dönüş-
lerine baktığımızda en çok dikkati çeken 
hususlar hastalara yaklaşımımız, kliniğimizi 

hijyenik ve rahat bulmaları, ayrıca tedavile-
rinin konforlu geçmesi olduğunu görüyo-
ruz. Bu sebeple özellikle yabancı hastalar 
yıllardan beri her geçen sene kendileri ile 
beraber yeni hastaları da yanlarında getire-
rek büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

Marmaris’te 2. Kliniği açma sebebiniz 
nedir?
Artan talepler ve kliniğin fiziksel olarak 
yetersiz kalması yeni bir klinik oluşturma 
fikrini doğurdu. Yaşadığımız deneyimler ve 
ihtiyaçların tespiti sonucu yeni klinik için 
çalışmalar başladı. Yerli ve yabancı hasta-
ların yoğunluğu ve özellikle randevu ver-
mekte zorluklar yaşamaya başladığımızdan 
dolayı büyük çapta bir klinik oluşturmak 
gerektiğini düşündük. Yeni kliniğin hekim 
olarak bizlerin kendi hareket alanımızı ve 
konforumuzu arttırması, hastalarımızın da 
içinde kendilerini alışılmışın dışında bir or-
tamda diş tedavilerinin yapılacağı bir klinik 
olmasına dikkat ettik.

Hekim olarak yaşadığınız sorunlar ve 
zorluklar var mı?
Öncelikle her mesleğin zor olduğunu 
düşünürsek, diş hekimliği hem insan 
sağlığını hem insan psikolojisini kapsayan 
aynı zamanda çok hassas bir çalışma gere-
ken zorlu mesleklerin başında sayılan bir 
meslek. Kendi adıma üniversiteyi tek tercih 
“Diş Hekimliği” olarak kazanan mesleğimi 
de çok seven biri olarak yaşadığım zorluk-
ları sadece bir deneyim olarak görmeye 
alıştım. Şuan en büyük zorluk talebe 
karşılık veremeyecek yoğunluk. Duyduğum 
kadarıyla hastalarımız randevu alamamak-
tan ya da çok geç randevu verilmesinden 
şikayet ediyor. Beni tanıyanlar, geç saatlere 
kadar yoğun olarak çalıştığımı, çalışmaktan 
kaçınmadığımı bilirler. Bu aralar en büyük 
sıkıntım bir yandan hastalarımıza ve talep-
lere cevap vermeye çalışmak, arta kalan 
zamanda aileme zaman ayırmaya çalışmak 
diyebiliriz.

Eğer başarılı olmak istiyorsanız 
sadece uyguladığınız tedavi 
değil, hal,tavır, hareketleriniz 
ve en önemlisi etkili iletişim 
kurabilmeniz gerekiyor.  Biz 
klinik olarak tüm ekibimizle 
hastalarımıza güler yüzlü 
ve anlayışlı yaklaşmayı 
önemsiyoruz. Başarılı 
oluyorsak bu yüzden diyebiliriz.
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Electrical Engineering Students European Association (Avrupa Elektrik Mühendisliği Öğrencileri 
Birliği)  Elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri 2013 yılından bu 
yana düzenledikleri ‘occupyMarmaris etkinliği’ni bu yıl da yine Marmaris’te gerçekleştirdiler. 7 yıldır 
aynı otelde düzenledikleri etkinliğe 25’i Avrupa ülkelerinden olmak üzere toplam 50 üniversite 
öğrencisi katıldı. Etkinliğin amacının farklı ülkelerden katılan mühendis arkadaşlarına Türk kültürü-
nü, tarihini ve güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirten EESTEC öğrenci birliği başkanı Melih Sarı 
‘Avrupa’nın değişik ülkelerinden katılan öğrenci arkadaşlarımızla kaynaşıp birlikte hem eğitici hem 
de eğlenceli vakit geçiriyoruz. Etkinliğimizin diğer amacı da yerli ve yabancı mühendislik öğrenci-
leri arasında kültürel aktarımı sağlamaktır.’ Dedi. 

Uluslararası Kadın Yelken Haftası’nın 10.su 
bu yıl Marmaris’te düzenlendi. Uluslararası 
Kadın Yelken Haftası’nın ana konusu Kadın 
Erkek arasında fırsat eşitliği oldu. Marmaris 
merkezli Womens’ Sailing  School ( Kadınlar 
Yelken Okulu),  “Uluslararası Kadınlar Yelken 
Haftası” etkinliğinde slogan, ‘Renkleri 
birleştirmek, Kadınları birleştirmek için 
Rengarenk Yelken Açıyoruz’ oldu.

Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda, 
Netsel Marina çıkışlı gerçekleşen ve önceki 
yıllarda Meme Kanseri, Organ Bağışının 
Önemi, Kadına Şiddet, Çocuk İstismarı gibi 
konulara dikkat çeken, Marmarisli Neslihan 
Karayel’in kurduğu  Womens’ Sailing  Scho-
ol; bu yıl 10.sunu  14 – 21 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği etkinlikte; Rusya, 
Belçika, Almanya, Hollanda, Amerika ve 
Türkiye’den 5 tekne ile 25 kadın yelkenci, 
bir hafta boyunca Hisarönü Körfezi koyla-
rında yelken açtılar.

Aynı pozisyonda olan kadınlar ve erkelerin 
fırsat eşitliğinin olmadığını vurgulayan 
Neslihan Karayel; “Dünyada ilk kez birkaç 
yıl önce sadece İzlanda’da aynı pozisyon-
daki kadın ve erkeğe eşit ücret verilmeye 
başlandı. Çabamız kadınları özellikle kız 
çocuklarımızı güçlendirmek, fırsat eşitliğini 
sağlamak. Bu konuda öncelikli görev, biz 
kadınlara düşüyor. Dünyada bir değişim 
bekliyorsak, öncelikle kendimizden başla-
malıyız.” Dedi.

Dünyaca Ünlü EESTEC Öğrencileri Marmaris’te

‘ULUSLARARASI KADINLAR YELKEN 
HAFTASI’ ETKINLIKLERI BU YIL 
MARMARIS’TE DÜZENLENDI

Kısa Kısa
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El ve Ayak bakımı her zaman sağlığımız 
açısından önem taşıyor özellikle yaz ayları, 
ısınan havalar nedeniyle açık ayakkabılar 
giyilmesi, ayağın tuzlu ve tatlı suyla sık 
temas etmesi gibi nedenlerle daha fazla 
bakımı hak ediyor. Deniz, kum ayakları 
kuruturken, bakımda yapılan bazı yanlışlar 
da eklenince ayaklar zarar görebiliyor.
 
Yaz boyunca  sıcak havanın etkisiyle ayak 
teri; deniz, havuz veya duş sonrasında aya-
ğın iyi kurulanmaması nedeniyle mantar 
riski baş gösteriyor. İşte tüm bu durumlar, 
ayak bakımının yaz sonunda daha özenli 
yapılması gerektiği gerçeğini öne çıkarıyor.

Ayak bakımının ihmal edilmemesi gerek-
tiğini belirten Neşe İnce Güzellik Merkezi 
Medikal Ayak Bakımı uygulayıcısı Olga 
Kuzvesova hem sağlıklı hem de bakımlı 
ve güzel görünen ayaklara kavuşmak için 
çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.
 
Medikal ayak bakımı, ağrısız ve steril çö-
zümler sunuyor
Medikal ayak bakımında, klasik manikür 
pedikür uygulamalarında kullanılan kesici 
aletler olmadan, tıbbi cihazlar yardımıyla 
ve özel freze uçlar ile uygulama yapılıyor. 
Medikal ayak bakımı uygulamasında kişiye 

rahatsızlık verilmiyor; 
ağrısız, steril ve hijyenik 
koşullar altında uygulama 
yapılıyor. Böylece dolaşım 
ve sinir sisteminin sağ-
lığı korunabiliyor. İnsan 
sağlığını ilgilendiren tüm 
vücut organlarının el ve 
ayaklardan etkilendiği dü-
şünülürse, ayak bakımının 
önemi açıkça görülüyor.
 Medikal ayak bakımı 
esnasında; tırnak kesi-
mi, tırnak dizaynı, tırnak 
yüzeylerinin temizlenmesi 
ve parlatılması, sertleşmiş 
derilerin giderilmesi gibi uygulamalar yapı-
lıyor. Medikal özellik gösteren bu uygulama 
steril olduğundan, başka merkezlerde öne 
çıkan yöntem farklılıklarının neden olduğu 
ağrı ve batık gibi sorunlarla karşılaşma riski 
bulunmuyor.
 

Marmaris’te güzelliğine ve bakımlı olmaya önem 
veren hanımların popüler salonu Neşe İnce 
Güzellik Merkezi yılın moda saç kesimi, bakım ve 
renklendirme işlemlerinin yanı sıra, gelin saç ve 
makyajı, kaş dizaynı, kalıcı makyaj uygulamaları  
el ve ayak bakımlarını tercihen medikal manikür 
ve pedikür uygulamaları ile adından söz ettiriyor. 
Uzun yıllar profesyonel kuaför olan Neşe 
İnce ekibi ile birlikte Marmaris’te ilk kez geniş 
kapsamlı olarak uyguladıkları medikal manikür 
ve pedikür hakkında bilgiler verdi. 

Güzelliğinize

Dokunuşu
Neşe İnce

Neşe İnce Güzellik 
merkezinde kalıcı oje ya da 
protez tırnak uygulaması, 
kolay soyulan oje derdine de 
son veriyor. Tırnak çatlama 
ve kırılma problemi olanlara, 
ve tırnak yeme alışkanlığı 
ile zarar görmüş tırnaklara 
da uygulanabilen bu işlem 
ellerinizin daha uzun süreli 
sağlıklı ve güzel görünmesini 
sağlayacak. Sıkıldığınızda 
ise çıkarılması ise sadece 
10 dakika sürüyor üstelik 
törpülemeden yıpratmadan.

Medikal ayak bakımında yapılan 
tüm uygulamalar
• Modern el ve ayak sağlığı bakımı
• Diyabetik hastaların el ve ayak bakımları
• Lastik uyulama ile batık tırnak tedavisi
• Nasırların giderilmesi ve bakımı
• Deforme olmuş tırnak bakımı
• Mantarlı tırnak bakımı
• Siğil bakımı
• Keratinizasyon bakımı
• Çatlak topuk bakımı
 

Olga Kuzvesova, Neşe Ince

Güzellik
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Bu önemli yılda bölgeyi ziyaret etmek iste-
yenler için güzel bir haberimiz var. Bölge-
mizin yerel acentelerinden Koral Turizm’in 
sene boyunca 8 farklı tarihte programı 
gerçekleşiyor. İlbahar dönemi programları 
tamamlandı, sonbahar dönemi turları ise 
devam ediyor. Marmaris’li tarih ve kültür 
sever misafirler, Göbeklitepe’nin yanısıra 
Mardin, Midyat, Halfeti, Dara Antik Kenti, 
Harran, Nemrut, Zeugma Mozaik Müzesi 
gibi bölgenin en önemli yerlerini de ziyaret 
etmiş oluyor. İşte Göbeklitepe’nin önemini 
anlamamız için kısa bilgiler: 
• Neolitik döneme ait olan Göbeklitepe, 
tarihte bilinen ilk tapınak olma özelliğini 
taşıyor. Bu nedenle de tarihteki ilk inancın 
başlangıç kaynağı olarak kabul edilen en 
büyük tapınak olarak kayıtlara geçmiş 
durumda.
• İnşası Milattan önce 10000 yılına uzanan 
Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük 
ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklite-
pe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 
7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl 
daha eski. 
• Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde 

insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları 
avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini 
sağlıyordu. Kayalık bölgelerden, büyük 
sütunların ve ağır taşların el arabaları 
ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre 
taşınarak Göbeklitepe'ye getirilmesi için 
muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu 
kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması 
gerekmişti.
• Bulgular taş devri insanlarının bira içtiğini 
de gösteriyor. Kazılarda şu ana kadar en 
büyüğü 160 litrelik kapasiteye sahip kireç 
taşına oyulmuş, altı bira varili bulundu. 

Klaus Schmidt,  bulgular ışığında, insanoğ-
lunun ekmek için değil, bira uğruna tarıma 
başladığına, bunun da ilk kez Urfa’da ger-
çekleştiğine kanaat getirmiş.
2019 ajandasına Mardin-Gap turu eklemeyi 
düşünen okurlarımız, gönül rahatlığıyla işin 
uzmanı Koral Turizm ile irtibata geçebilirler.

Bildiğiniz üzere 2019 Yılı, 
devletimiz tarafından 
'Göbeklitepe' Yılı İlan 
Edildi: Dünyanın İlk 
ve En Büyük Tapınağı 
Göbeklitepe'nin Tüm 
Görkemi ve bilinmeyenleri 
açıklanıyor.

GÖBEKLITEPE YILINDA
MEZOPOTAMYA’NIN GIZEMINI KEŞFEDIN

Gezi
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444 80 98 (Ofis) | 0533 923 31 24 (Gsm)
info@koraltravel.com - www.koral travel.com
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GÜNÜBİRLİK TURLAR
Her haftasonu Cumartesi-Pazar günleri ve özel günlerde farklı 
bölgelere günübirlik turlarımız yapılmaktadır. Ödemiş-Birgi-
Gölcük Turu, Sığacık-Alaçatı Turu, Şirince-İzmir Turu, Efes-Şirince 
Turu, Datça Turları, Bostanlı Pazar-İzmir Alışveriş Gezileri, 
Denizli Afrodisias Turu, Denizli-Pamukkale Turu düzenlediğim 
geziler 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

MARMARİS ÇIKIŞLI - VİZESİZ
BALKAN BAŞKENTLERİ TURU

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

14-18 Ekim 2019 (4 gece, 5 gün)
29 Ekim – 02 Kasım 2019 (4 gece, 5 gün)
19-23 Kasım 2019 (3 gece, 4 gün)21-26 Ekim 2019 (5 gece, 6 gün)

649,00 € 
(iki kişilik odada kişi başı)

1975,00 TL 
(iki kişilik odada kişi başı)

MASALSI 
KAPADOKYA TURLARI

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE 
BUTİK KARS TURLARI

ŞEB-İ ARUS MEVLANAYI
ANMA TÖRENLERİ
VE KONYA GEZİSİ

* 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

*Kars turlarımıza, tren bileti, uçak biletleri, yarım pansiyon otel 
konaklamaları, ulaşım ve transferler, rehberlik hizmeti ve seyahat 
sigortası dahildir

Şeb-i Arus gösterileri için ve 3 gece 4 günlük hem 
Kapadokya gezisi hem Konya Şeb-i Arus gösterilerini 
kapsayan programlarımız için iletişime geçiniz.

26-29 Ekim 2019 
(3 gece, 4 gün)
20-23 Kasım 2019 
(3 gece, 4 gün)

11-15 Aralık 2019 (4 Gece, 5 gün) 
16-20 Aralık 2019 (4 Gece, 5 gün) 
30 Aralık-05 Ocak 2019/20 (6 gece, 7 gün) 
08-13 Ocak 2020 (5 gece, 6 gün) 
12-16 Ocak 2020 (4 gece, 5 gün) 
31 Ocak – 03 Şubat 2020 (3 gece, 4 gün) 
02-06 Mart 2020 (4 Gece, 5 gün) 

14-17 Aralık 2019 (3 Gece, 4 gün) 

1100,00 TL 
(iki kişilik odada kişi başı)

1990,00 TL
den başlayan fiyatlarla 
(iki kişilik odada kişi başı)



BU yıl ikinci kez Marmaris’te düzenlenen 2019 Dünya Ralli Şampiyonası 12 – 15 Eylül 
2019 tarihleri arasında gerçekleşti. TOSFED ( Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) 
tarafından düzenlenen ralli, şampiyona tarihinin en unutulmaz yarışlarından birine 
sahne oldu. Marmaris’in yemyeşil çam ormanları, masmavi denizi ve tüm güzelliği 

ile 155 ülkedeki TV yayınlarıyla Dünya’ya ulaşırken, 4 gün boyunca 986 kilometrelik 
parkurda 17 özel etapta Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir etti.

2020’DE ÜÇÜNCÜ KEZ MARMARİS’TE

Rally Turkey

66 Ekim 2019



23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya 
mensubunun takip ettiği yarışın ilk günü olan 12 
Eylül 2019 tarihinde Marmaris Yat Limanı’ında 
( Bono Önü’nde) sembolik start verildi. Dünya 
çapındaki en prestijli ve enbüyük ralli organizas-
yonunda ünlü pilotlar, 18.30’da sembolik start 
ile organizasyonu başlattı. 

Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris esnafının ve 
turizmcilerin yüzünü güldürdü. Renkli görüntüle-
re sahne olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda dün-
yaca ünlü yatları ağırlayan Marmaris’in ünlü yat 
Limanı kartpostal güzelliğinde fotoğraf verdi. 
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Marmaris ilçe merkezinde özel olarak hazırlanan 2 kilometrelik parkur-
da seyirci özel etabında seyirciler, dünyaca ünlü ralli pilotlarını yakın-
dan izleme imkanı buldu, bu heyecanlı anları ve 4 gün süren yarışların 
tüm görüntülerini ünlü fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir ölümsüzleştirdi.

Dünya çapındaki en prestijli ve en büyük ralli 
organizasyonunda ünlü pilotlar, 18.30'da sembolik 
start ile organizasyonu başlattı. Sembolik startın 
ardından Yat Limanında Bigboss Bar’ın yanında 
düzenlenen imza töreni ile dünyaca ünlü pilotlar 
hayranlarına imza dağıttı. Bol bol fotoğraf çektiren 
ralli tutkunları özel Rally Turkey baskılı tişörtler ve 
şapkalar imzalattı. Saat 20.08'de ilçe merkezinde 
özel olarak hazırlanan 2 kilometrelik parkurda 
seyirci özel etabında seyirciler, dünyaca ünlü ralli 
pilotlarını yakından izleme imkanı buldu.

Rally Turkey’de Start Heyecanı

Rally Turkey
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TOSFED tarafından Spor Toto, Red Bull, 
Avis, Grand Yazıcı Hotels Marmaris, 
TURSAB, Go İpragaz, Türk Telekom, 
AutoMechanica, Pilotcar, PowerApp, 
Socar, Autoclub, Turk Yatch, Faselis ve 
Ahu Hospital katkılarıyla düzenlenen 
ralli, şampiyona tarihinin en unutul-
maz yarışlarından birine sahne oldu. 
Marmaris'in yemyeşil çam ormanları, 
masmavi denizi ve tüm güzelliği ile 155 
ülkedeki TV yayınlarıyla dünyaya ula-
şırken, 4 gün boyunca 986 kilometrelik 
parkurda 17 özel etapta dünyaca ünlü 
pilotları ve binlerce turisti misafir etti.
Heyecanlı yarışta kıyasıya mücadele 
eden pilotlar ve beraberinde gelen 
ekibi aynı zamanda Marmaris’in doğal 
güzellikleri ve mavi denizinin tadını 
çıkardı. Özel teknelerle koy gezintileri-
ne çıkan, yat limanının ünlü restoran ve 
barlarında vakit geçiren ralli tutkunları 
sosyal medya paylaşımları ile bol bol 
Marmaris fotoğrafları paylaştılar. 

Servis alanının 

Asparan mevkisi 

olduğu rallide ekipler, 

İçmeler, Değirmenyanı, 

Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, 

Kızlan, Çiçekli ve Datça’daki 

özel etaplarda kıyasıya 

mücadele ettiler
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Citroën Total WRT takımı sürücüsü 
Sebastien Ogier,  Türkiye Rallisi’nde 
paha biçilemez bir zafer elde etmesinin 
ardından FIA Dünya Ralli Şampiyona-
sı’nda şampiyonluk mücadelesine geri 
dönmeyi başardı.
Asrapan servis parkta düzenlenen 
kapanış seremonisi ve ödül töreninde 
Ogier- Ingrassia ekibine T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, ikinci olan Esapekka 
Lappi-Janne Ferm ekibine FIA Başkanı 
Jean Todt ve üçüncü sırada finişe ulaş-
mayı başaran Norveçli Andreas Mikkel-
sen-Anders Jaeger ekibine de Muğla 
Valisi Esengül Civelek ödüllerini takdim 
ettiler. Markalar Kupası'nda birinciliği 
kazanan Citroen Sport Takım Direktörü 
Pierre Budar ise kupasını Türkiye Oto-
mobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 
Onursal Başkanı Serkan Yazıcı verdi.

19 ülkeden 102 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşen Dünya ralli Şampiyonasının 
11 ayağı olan Türkiye Rallisi’nde genel 
klasmanda ilk üçe giren sporcular şöyle;
1'inci 3.50.12.1'lik derecesiyle 
Sebastien Ogier
2'nci 3.50.46.8'lik derecesiyle 
Esapekka Lappi
3'üncü 3.51.16.6'lık derecesiyle 
Andreas Mikkelsen

Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışını ise Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi 
kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez'in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı-Onur Vatansever elde etti. 

Rally Turkey
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Yarış hazırlıklarının başladığı günden 
itibaren yönetim ofisi olarak kulla-
nılan Tosfed Onursal Başkanı Serkan 
Yazıcı’ya ait Grand Yazıcı Hotels’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Welco-
me Partisi’ renkli görüntülere sahne 
oldu. Ünlü DJ Deeperise ve Jabbar’ın 
sahne aldığı partilerde Ralli tutkun-
ları geç saatlere kadar eğlendi

WRC Başkanı Jean 
Todt, bu yıl ikinci 
kez Dünya Ralli 
Şampiyonası’nı izle-
mek üzere Marma-
ris’e geldi. Yarışları 
yakından takip eden 
Jean Todt TOSFED 
Onursal Başkanı 
Serkan Yazıcı ve 
TOSFED Başkanı 
Eren Üçlertoprağı’n-
dan bilgiler aldı.

Muhteşem
Ralli Galası

155 ülkede canlı yayınlanan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11 etabının ger-
çekleştiği Marmaris’te binlerce ralli tutkununu basın mensubu ve ünlü feno-
menler ağırlandı. ŞamataPlus Magazin Dergisinin kapağında yer alan ünlü 
Rus güzeller Yulia Ushakova, Model Liza Vdovina de yarışları yakından takip 
etti. Spartak Moskova’nın kulüp televizyonunda buz hokeyi muhabirliği ya-
pan, vücut geliştirme şampiyonu Yulia Ushakova Marmaris’i çok beğendiğini 
yarışların çok heyecanlı geçtiğini belirtti. Model ve Instagram fenomeni Liza 
Vdovina Marmaris’in doğasına ve yeşiline hayran kaldım. Bu yarışlar aynı 
zamanda benim için bir tatil oldu. ilk fırsatta tekrar geleceğim’ dedi.
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DN Kreatif Dijital reklam ajansı kurucusu ve sahibi Dilan 
Ateş ile Marmaris Belediyesi basın halkla ilişkiler bölümü 
çalışanlarından Nesimi Ateş 5 yıllık aşklarını evlilikle taçlan-
dırdılar. Pineta Otel’de düzenlenen düğün törenine genç 
çiftin yakın dost ve akrabaları katıldı. Vakko Wedding imzalı 
gelinliği ve G&R Make Up Stüdyo makyözü Nikki Devecioğ-
lu tarafından yapılan makyajı ile gelin Dilan Ateş güzelliği 
ile dikkatleri çekti.  Bence Organizasyon tarafından yapılan 
düğün organizasyonunun fotoğraflarını Marmaris Fotoğ-
rafçılık çekti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın 
da katıldığı düğün töreninde Club Alem’in sevilen sanatçısı 
Serhatcan sahne aldı. Münevver ve Hüseyin Karahan çifti ile 
Nejla ve İsmail Ateş çifti çocuklarının mürüvvetini gördük-
leri düğün töreninde davetlilerle yakından ilgilendi. 

Dilan ve Nesimi Çiftinden

Mutluluğa “Evet”

Düğün
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Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Gümüş ve Antalya Olimpos Tenis 
Kulübü işletmecisi Orhan Özdemir 15 yıl önce başlayan aşklarını 
evlilikle taçlandırdı. Marmaris’te bulunan Kervansaray tesislerinde 
düzenlenen düğün törenine genç çiftin yakın dost ve akrabaları 
katıldı. Özel tasarım gelinliği ve Harun Kuaför imzalı saçları ile göz 
kamaştıran gelin Dilek (Gümüş) Özdemir güzelliği ile dikkatleri çekti. 
600 kişinin katıldığı düğün töreninde Gümüş ve Özdemir aileleri 
davetlilerle yakından ilgilendi.  

Dilek ve Orhan’ın

En Mutlu Günü

Düğün
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‘Engelleri hep birlikte kaldıralım’ ‘İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye 
alabilmek için dans edelim’ sloganı ile bir  araya gelen bir grup tango sever 
anlamlı bir gecede dans etti. Milonga Marmaris gecesi adıyla  düzenlenen 
dans gecesi Yalı Beach Restoran Bar ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğin 
düzenleyicisi Marmaris tango camiasının tanınmış ismi Diş Hekimi Merih 
Özyer duyurduğu etkinlikle 100’ü aşkın Tango sever Marmaris’te bir araya 
geldi. Fethiye Tango Likya grubu ve Tango Mim ailesi, Datça Tango sever-
leri, Köyceğiz, Dalyan, Dalaman, Muğla, Antalya ve İzmir’den de katılımın 
olduğu tango gecesinde dans severler keyifli bir gecenin yanı sıra anlamlı 
bir etkinliğe de imza attılar. Geliri ile  ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye 
alınan etkinlikte protez ayağı ile dans eden Kader Koca adlı tango sever 
büyük alkış aldı. Gecenin müziklerini ise Dj Mustafa Yılmaz yaptı. Milonga 
dans gecesinde konuşma yapan Merih Özyer tüm duyarlı dans severlere, 
Yalı Beach sahibi Ruşen Yönlü’ye teşekkür etti. 

ENGELLİLER İÇİN ELELE HAYDİ DANSA 

Geceler
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Kahveci

kahvecialibeykahvecialibey

“özel insanların özel mekanı”



Marmaris’te barlar sokağında hizmet veren Club Andromeda yaz boyu birbirinden ünlü 
sanatçıları ve DJ’leri ağırladı. Uzun yıllar Marmaris’te dans gösterileri ile hayranlarını bü-
yüleyen dansçı Teo bu kez DJ olarak karşımıza çıktı. İki yıldır DJ’lik yapan TEO Andromeda 
sahnesinde eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz aylarının popüler parçaları-
nı müzikseverlerle buluşturan DJ Teo, ışık şovları ve dans sanatçılarının gösteri ile Andro-
meda özel bir gece yaşattı.  Marmaris’in seçkin gece kulüplerinde performans sergileyen 
DJ Teo kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti. 

DJ TEO ANDROMEDA SAHNESINDE

Datça’nın tanınmış şirketlerinden Saygın Med-
ya tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
Altın Badem Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsünü 
düzenlendi. Türkiye’nin tanınmış iş insanlarını, 
sanatçılarını bürokratlarını yerel yönetici ve 
işletmecilerinin ödüllendirildiği Datça Altın 
Badem ödülleri Datça halkının da katılımıyla 
her yıl büyüyor. Saygın Medya Yönetim Kurulu 
Başkanı Saygın Kurt’un organize ettiği ödül 
töreninde ‘Muğla Yerel Ödülleri’ kategorisinde 
ise komite ve halk oylaması ile Pukka bar’ın 
işletme sahibi Uğur Sayar Yılın Başarılı ve En İyi 
İş Adamı’ ödülüne layık görüldü. Pukka Bar’da 
düzenlenen bir törenle ödülünü alan mekanın 
kurucusu ve yöneticisi Uğur Sayar bir konuşma 
yaptı. Öncelikle Saygın Medya’ya, ödüle layık 
gören seçici kurula ve oylamaya katılan halka 
teşekkür eden Sayar bu başarısına katkısı olan 
aile ortaklarına ve ekip arkadaşlarına da tek 
tek teşekkür etti. Ödül töreninin ardından ünlü 
rock sanatçısı Taylan Ünlü sahne aldı. Mekanda 
Taylan’ı dinlemeye gelen müdavimler de iş 
insanı Uğur Sayar’ın başarısını kutladılar.

UĞUR SAYAR’A ‘ YILIN BAŞARILI VE 
EN IYI IŞ ADAMI’ ÖDÜLÜ VERILDI

Geceler
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Pukka’lı Olmak Ne Demek?

/Pukka Restaurant  Cafe & Lounge

/Pukka lounge/Pukka Restaurant & Cafe Lounge /Pukka

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

info@pukkamarmaris.com

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

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

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

www.pukkamarmaris.com

+90 252 412 77 88



Marmaris’in kaliteli eğlence mekanı Club 
Alem birbirinden şık konukları ağırlamaya 
devam ediyor. Haftanın her günü açık olan 
mekanın sahnesinde sevilen sanatçılar 
Şahin Açıkgöz, SerhatCan ve Cihan Çakan 
sevenleri ile buluşuyor. Özel açık hava 
sahnesi ile eğlence severlere kaliteli bir 
eğlence sunan mekanın sahipleri Volkan 
Yaylalı ve Şahin Açıkgöz yaz boyu tatillerini  
Marmaris’te geçiren yerli ve yabancı misa-
firlere ve Marmaris yaşayanlarına hizmet 
vermenin gururunu yaşadıklarını belirttiler. 
2019 sonbaharında da sevilen sanatçıları 
sevenleri ile buluşacak olan Club Alem 
Barlar Sokağı’nda 49 numarada.  

Kaliteli Eğlencede 

CLUB ALEM  

Geceler
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Marmaris barlar sokağı yaz boyu dünyaca ünlü 
sanatçıları ağırladı. Club Alem’de ile sevilen ses 
sanatçısı Cem Adrian hayranları ile buluştu. Yaklaşık 
iki saat sahnede kalan Adrian şarkılarıyla hayranları-
na unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi ve performansı 
ile dinleyicilerini etkileyen Cem Adrian ‘Ben Seni 
Çok Sevdim’, ‘Mutlu Yıllar’ ve ‘Yağmur’ adlı şarkılarını 
Marmarisliler ile birlikte seslendirdi. Repertuvarında 
Türk Müziğinin sevilen türkülerine de yer veren Ad-
rian ‘Dostum Dostum’, ve ‘Akşam Olur Karanlığa Ka-
lırsın’ adlı parçalara getirdiği yorum dinleyicilerden 
büyük alkış aldı. Marmaris’e Club Alem sahnesinde 
ikinci kez sevenleriyle bir araya gelmekten duydu-
ğu mutluluğu dile getiren Cem Adrian gelecek yıl 
tekrar buluşmak istediğini belirtti.  

CEM ADRİAN 
CLUB ALEM’DE 

SEVENLERI ILE BULUŞTU 

H  F T  N I N
H E R  G Ü N Ü

S i Z L E R L E
REZ: 0531 286 99 11
BARLAR SOKAĞI / MARMARİS

ŞAHİN AÇIKGÖZ SERHATCANANIL CAN KÜBRA

Geceler
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Marmaris’in dünyaca ünlü yat limanın-
da bulunan Hix Bar haftanın her günü 
müdavimlerini ağırlıyor. Mekanda ünlü Dj, 
‘DJ Jengease’ kendi uyarladığı hit şarkılar-
la keyifli saatler yaşatıyor. Aydınlatma ve 
dekorasyonda sıra dışı tasarımlarıyla dikkat 
çeken Hix Bar’ın büyüleyici atmosferinde 
geç saatlere kadar eğlenen eğlence sever-
ler özel günlerini de dostları ile bir arada 
kutluyor. Marmaris cemiyet hayatını da sık 
sık ağırlayan mekanda özel karışım koktey-
ller ve içecekler de büyük beğeni topluyor. 
Bol bol fotoğraf çektirilen ve sosyal medya 
paylaşımlarında da ilgi gören mekandan 
renkli görüntüler sunuyoruz sizlere. 

ÜNLÜ HIX BAR
GECELERİ

Mekanda 
ünlü Dj, ‘DJ 
Jengease’ 
kendi 
uyarladığı 
hit şarkılarla 
keyifli saatler 
yaşatıyor. 

Geceler
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@HIXMARMARIS

BUBBLE NIGHT HALLOWEEN NEW YEAR MENTORING

GOLDEN PARTY HAPPY HOUR

LIVE DJ SETS FEST NIGHT

CELEBRATIONS LADIES NIGHT PINK IS HERE STAR WARS DAY



Plajları ile olduğu kadar mekanları ile de dikkatleri 
çeken Uzunyalı’nın gözde barlarından Pukka Bar&Resto-
ran müdavimlerine keyifli saatler yaşatıyor. Haftanın her 
günü açık olan mekanda gün kahvaltı ile başlıyor. Geç 
saatlere kadar devam ediyor. Canlı müzik gecelerinde 
sevilen sanatçıları hayranları ile buluşturan Pukka Bar’ın 
başarılı işletmecileri Sayar ailesi de mekanlarına olan 
ilgiden memnun olduklarını dile getiriyor. Pazartesi ve 
Salı  akşamları sevilen ikili Eylül ve Çağrı,  Çarşamba ve 
Cumartesi geceleri ünlü sanatçı Taylan Ünlü, Perşembe 
ve Cuma geceleri başarılı müzisyen ve ses sanatçısı Halil 
Çırak,  Pazar akşamları da latin müzikleri ile gönüllere 
taht kuran sanatçı Cem Moreno sahne alıyor. Geç saatle-
re kadar devam eden gecelerde mekanın müdavimleri 
dostları ile bir arada keyifli saatler yaşıyor. Derbi maçları-
nın yayınlarının yapıldığı, özel gün ve gecelerin kutlan-
dığı Pukka Bar’dan renkli görüntüler sunuyoruz sizlere. 

PUKKA BAR’DA HAREKETLI GECELER

Geceler
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Bir Marmaris klasiği olan Yelken Meyha-
ne yemekleri ile olduğu kadar meyhane 
konseptindeki dekorasyonu, müzikleri, ve 
müdavimleri ile dikkatleri çekiyor. Marma-
ris’e gelen hemen hemen herkesin uğradığı 
Yelken Meyhane’de boş yer bulmak sezon-
da oldukça zorlaşıyor. Marmaris’in köklü 
ailesi Ziya Yaylalı ve ailesine ait mekanda 
Ege ve Akdeniz mutfağından seçkin meze-
ler, mevsimine göre pişen balıklar da tercih 
ediliyor. Özel karışımla hazırlanan içecek-
lerin de yoğun tüketildiği mekan Marmaris 
yaşayanlarının vazgeçilmezleri arasında. 

MARMARISLILERIN VAZGEÇILMEZI 
YELKEN MEYHANE

Geceler
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DÖRT MEVSIM 
YELKEN MÜDAVIMLERI
Yaz ve kış aylarında haftanın her günü hizmet veren me-
kanın müdavimleri de Yelken Meyhane lezzetlerinden 
vazgeçemiyor, mezelerine tam puan veriyor. Mevsimin-
de taze balıkların servis edildiği mekanda evlilik teklifle-
ri, doğum günleri özel parti ve kutlamalar da yapılıyor.
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6 Eylül Cuma sabahı düştük yollara örnek 
aldığım değerli Edebiyat Öğretmenim Ha-
tice ALTUNAY ile. Bu sefer rotamızı dünya 
edebiyatına damga vuran Yaşar KEMAL’in 
doğduğu topraklara çevirdik. Genç yazar 
olma yolundaki yolculuğumda yine heye-
canlıydım. Ödül törenine katılacaktık. Tabi 
bu kadar yolu kat etmeye değer o kadar 
değerli yürekler vardı ki orda. Onlardan biri 
İbrahim Çenet; Hem 68’li, hem 78’li, hem 
de günümüzlü. 6 Mayıs 1972’de, Deniz Gez-
miş ve arkadaşlarının idamlarını protesto 
etmek amacıyla kaybetmiş bir bacağını ve 
iki kolunu. Günümüzde, kimi insanlar iki 
ayaklarının üzerinde bile duramazken, o 
devrimci bir kahraman. İki kolu bir bacağı-
na inat, sapasağlam değerleri için ayakta 
duruyor ve dimdik mücadelesini sürdürü-
yor. Şair ve yazar Çenet, durmak bilmeden 
çalışan bir idealist.

Öyle bir isim ki benim için değerli hocam; 
bu hengameli hayatına tam 3 farklı üni-
versite ve 3 fakülte eğitimi sığdırmış, Che 
Guavera’nın kızı Aleyda ile dünya turuna 
bile çıkmış. Yazmakla bitmez ki onunla ilgili 

anlatacaklarım…
Benim için Çenet; ayaklı kütüphane, yaşa-
ma sıkı sıkı tutunmuş bir kahraman. Hem 
de en aydınlarından, en kahramanlarından, 
en devrimcilerinden.

Yaşar Kemal festivalini inatla ve büyük bir 
yaşama direnciyle gelenekselliğe dönüş-
türen İbrahim Çenet’e içimden selama 
durmadan geçmek ne mümkün değerli 
dostlar….

Bir de Fatma Ana’mız var. Herkesin Annesi. 
Değerli Çenet’in biricik hanımı.

Tam Anadolu Kadını, festival 
boyunca bize yemekler yapan 
ve hep gülümseyen, “çalışkan” 
kelimesini sonuna kadar hak 
eden gerçek bir hanımefendi. 
Öyle bir aile ki “Çenet Ailesi”; 
eşle, dostla, kardeşle, komşuy-
la, acıları mutlulukları, sofrasın-
daki yemeği, tarladaki emeğini 
de paylaşırlar. Bölüşmeyi ve 
paylaşmayı, insanlık olma 
anayasasının birinci maddesi 
yapmış bu aile.

Ödül töreni muhteşem geçti…

11. kez düzenlenen Özgür İnsan Ödül-
leri geniş katılımlı törenlerle yapıldı. Bu 
yıl bilim dalındaki ödül Av. Müşir Kaya 
Canpolat’a uygun görüldü. Kültür dalında 
ise Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) –Başkan 
Adnan Özyalçıner,  Tarsus Kültür – Sanat 
Derneği ( Aratos Felsefe Dergisi ) Başkan 
Uğur Pişmanlık Kızılkaya, Yeni Dünya Der-
neği Başkanı Hüseyin Kara kurum olarak 
ödüle layık görüldüler.  Bunun dışında; 
Kısa Öykü, Şiir, halk araştırması ve belgesel 
dalında birbirinden değerli yazarlar, şairler 
ve ozanlar dereceye layık görüldü.

Dedim ya benim için rüya gibi bir ortamdı.

Genç yazar olma yolundaki serüvenimde 
yaşayabileceğim en güzel anım olarak 
belleğime kazınacak.

İki özel isim daha var; beni bu dereceye la-
yık gören iki önemli yazar daha; Jüri Üyeleri 
Değerli hocalarım Ali Yılmaz ve Veli Bayrak.

Milyonlarca yüreği; bu güzel organizasyon-
la aydınlattığınız ve üstün misafirperverli-
ğiniz için başta devrimci kahraman İbrahim 
Çenet’e, değerli eşi Fatma Ana’ya, her 
zaman yanımda olan  ve beni destekleyen 
Edebiyat Öğretmenim Hatice Altunay’a, 
Jüri Üyeleri Veli Bayrak ve Ali Yılmaz hocala-
rıma teşekkür ederim.

Ama en özel teşekkürüm beni ben yapan, 
umudum, yarınlarım, biricik evladım TOP-
RAK’a…

Ödüle layık görülen Marmaris’ten dünya-
mıza mesaj verdiğim öyküm ise gelecek 
sayıda sizlerle buluşacak.
Sevgilerle
Özlem GÜLER

En Kalbi 
Teşekkürlerim Sizlere
Marmarisli genç yazar, anne ve halkla ilişkiler sorumlusu ve yönetici 
asistanı Özlem Güler, Osmaniye’de, Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür 
Derneği tarafından 6-8 Eylül tarihlerinde bu yıl 11. si düzenlenen “ 
11.Kültür Sanat Günleri, 11.Özgür Film Festivali ve 3. Yaşar Kemal Et-
kinlikleri kapsamında yapılan “Bin Çiçekli Bahçe Yaşar Kemal anısına 
Kısa Öykü, Şiir ve Halk Bilimleri Araştırması Dalında;  Deniz Kızının 
Şarap Kadehi isimli öyküsüyle; 150 eser arasında finale kaldı. Kendi-
sine ışık olan edebiyat öğretmeni Hatice Altunay ile çıktığı bu yolda 
yaşadıklarını yetenekli ve ödüllü yazar Özlem Güler’den dinleyelim.

Hayatın içinden
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Başa mı çıkılırdı bunların anlattıklarıyla! İpe 
sapa gelmez, başı sonu belli değil. Kendine 
kendine  güldü. Yaşlı kadın anlattıklarına 
güldüğünü sandı, daha da coştu. Oysa 
Mukadder dinlemiyordu bile. Kulaklarını 

tıkayıp, yüzüne her duruma uyan bir ifade yerleştirmeyi 
öğrenmişti,

-Üfür üfür ipe diz yani.

Yaşlı kadın, “Ne dedin Mukadder?” diye sorunca anladı 
yüksek sesle söylediğini. “Yok bişey be abla, şarkı sözü, 
dilime takılmış” 
‘’Var mı haber senin eski komşudan, hani iyi olurdu bir 
müşteri daha olsa?’’ diye lafı değiştirdi Mukadder.

....

Deli Baylan yeni yetmelerin cazgırlıklarıyla baş edeme-
diğinden kuaför salonlarında çalışamaz olmuştu. İki 
yıldır evlere manikür-pediküre gidiyordu. Yazın kaynar 
sıcakta, kışın deli yağmurda Marmaris’i semt semt  do-
laşıyordu. Ne Armutalan kalıyordu ne Beldibi ne de Si-
teler. Yalnız İçmeler’e gitmek için binerdi minibüse. Ah 
ucuz yollu bir bisiklet düşürebilseydi şöyle seleli filan. 
Müşterilerinin çoğu artık elden ayaktan düşmüştü. Ha 
bire de ölüyorlardı. Hep yeni ve yedek müşteri bulmak 
zorundaydı. Ama bu yaşlılar da iyiydi, sadece manikür 
yapmıyor, saçlarını da boyuyor hatta banyolarını bile 
yaptırıyordu. Bütün yaşlılık hastalıklarını öğrenmişti. 
En zorları da parkinsonlulardı. Her yeri ayrı oynayan 
birinin tırnağını yapmak, saçını boyamak ne zor işti! Üs-
telik kendisi de yaşlanıyordu. Parkinson olursa var sey-
reyle cümbüşü. Karşılıklı titreye titreye, artık neresini 
boyardı müşterinin kim bilir. Kıkırdadı bu düşünceyle. 
Kaşarlaştım artık ben diye geçirdi içinden.

Gözü durmadan mermer sehpadaki bileziklere takılıp 
duruyordu. Galiba bir tane daha eklenmişti. Geçen 
geldiğinde altı tane değil miydi bunlar? Renginden de 
belli, daha parlak.Yeniydi canım.  Esma sultan ‘’kefen 
param derdi bilezikleri için. Kefene zam gelmiş olma-
lıydı. “Ne kefenmiş be!” diye geçirdi aklından.

Son ve tek parça altını olan kolyeyi de geçen ay satmıştı 
Mukadder. O soğukta, o saatte kuyumcu vitrinindeki 
altınlar gibi ışıldıyordu şişteki döner piliçler. İradesini 
kullanıp soğukkanlılıkla geçip gitmişti tavukçunun 
önünden. Karen’in sıcak böreklerin dumanından buğu-
lanmış vitrin camlarını  da görmezden gelmişti. Yüzünü 
Ulalı Memed’in dükkana dönerek geçmişti Taşarkası 
Köftesicini. Ah o esen rüzgar yok muydu! Geçtiği halde 
ardından yetişip bir ilmik gibi boynuna takmıştı o baş-
tan çıkaran kokuyu. Az önce aldığı manikür parasının 
yarısını da köfte piyaza harcamıştı hoyratça. Battı balık 
yan gider demiş üstüne bir de parmak tatlısı gömmüş-
tü. Elektrik faturasını tam denkleştirdim derken, pis 
boğazlığının açtığı deliği kapamak için ertesi gün Te-Ta’ 
da bozdurmuştu  tek mal varlığını. 

Bu geçen aydı. Bu ay her şeye yine, yeniden başlamak 
gerekti. Şu bileziklerin birini alsa, sadece birini. En 
az üç beş ay fatura derdi olmazdı. Peki, o zaman, çok 
övündüğü hayat kavgasını kaybetmiş olmayacak mıydı? 
Yaşayıp alt ettiği sıkıntılar yalan olacaktı. O değil miydi, 
on dört gün şekerli suyla karnını doyurduğu halde 
kimseye avuç açmayan? Suyunu kestikleri için günlerce 
Çeşme Camisinden su taşıyan? O değil miydi sabah 
ezanlarında huşu içinde titreyerek yine de haline şük-
reden? Ama dinimiz de demiyor muydu, ziynetlerinizi 
ortada bırakmayın diye? Demek ki kul şaşabilir yoldan 
çıkabilirdi.  Zaten hiç bir zaman iyi bir kul olduğunu da 
iddia etmemişti ki!

Ya Esma sultan anlar da ararsa arkadaşlarını bir bir, 
hele hele Dıdık Hacer’i! Olur mu manikürcü Mukadder, 
sana hırsız Mukadder!  Dimyata pirince giderken evdeki 
bulgurdan da olmak vardı, işin yoksa yeni müşteri ara. 
‘’İşin mi yok şeytan, git başımdan’’ diye söylendi.

“Hadi sultanım, tutmuştur boyan, kalk yıkayalım”

Alelacele yıkadı, hırpalayarak kuruladı yaşlı kadının 
saçını. Yellim yelalem attı kendini dışarı. Giderek yavaş-
ladı adımları, kendisi ile gururlandı İçindeki şeytanı bir 
kez daha atlatmıştı. Köşeyi döndü çarşı caddesine çıktı. 
Kokulara, renklere, ışıklara boğuldu. Buzdolabındaki 
tek yumurta ve limonu düşündü. Bu sefer kesin karar 
verdi; Bir dahaki sefere ya bu yoldan gitmeyecek ya da 
Esma sultanın kefeni bir metre kısa olacaktı..

Kefen Bezi
Nalan YORULMAZ
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Güneş 
Enerjisi

Isı 
Pompası

Kemeraltı Mah. 95 Sk. Marmaris Kültür Evi Karşısı No:4/C - Marmaris
Tel & Fax: 0252 412 77 71 - 0537 694 46 79 

gurbuzgunesenerjisi@hotmail.com

Güneş Enerjisi

ÇAM PELET



MARMARİS’İN 
YENİ SİMGESİ

Kasım ayına özel fiyat avantajı ile

BURADA KALİTELİ YAŞAM VAR

15 Dönüm üzerine inşa edilen 
ve 3 farklı tipten oluşan bu 

benzersiz proje, toplamda 34 
villa ile yaşadığınız her ana 

değer katacak.

Her yere yakın fakat herkesten 
uzak olmak istiyorsanız burası 

tam da size göre.

Marmaris Yaşam Köşkleri, yalnız 
kalmak ve huzuru bulmak 

isteyeceğiniz tek adres!

Seçkin markaların bir araya 
geldiği Marmaris Yaşam 

Köşkleri’nde yaşam başladı!

Bölgenin çehresini ve geleceğini tamamen değiştirecek olan 
Marmaris Yaşam Köşkleri, güvenli ve konforlu yaşam alanlarıyla 
ailenizi ve sevdiklerinizi bu ayrıcalıklı yaşama ortak ediyor.

www.marmarisyasamkoskleri.com

0 533 123 67 63 | 0 532 764 20 61

- Ormanın içinde
- 24 Saat Güvenlikli

- Her villaya özel havuz
- 5000 m2’lik yeşil alan




