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Yıllardır her doğum günümde ve yılbaşlarında 
‘Seycan bu sene ne kadar değiştin, ya da kendin 
olarak kalabildin mi?' diye soruyorum, 

‘Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gü-
cüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin 
olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını 
vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık 
hiç bitmez’. E.E. Cummings 

Başkaları gibi olmak, başkalarına özenmek 
sadece insan ırkına özgü bir tutumdur. Halbuki 
her insan bu dünyaya kendi olmak için gönderil-
miştir. Bir ördek deve kuşu olmak için çaba gös-
termez. Bir tilki filin yolundan gitmez. Bir erik 
ağacı çam ağacı olmak için can atmaz.  Bunun 
için bütün bitkiler, bütün hayvanlar mutludur. 

Kendiniz olun, kendinizi bulun, kendinizi 
kabullenin, kendinizi sevin, kendinizi geliştirin. 
Kimsenin “kendi olma” dışında bir ideali olma-
malı. Olamazda… Bir şeyin daima aslı değerlidir. 
Başkalarını taklit etmek bir intihardır. 

Kim ne derse desin, aynanın karşısına geç ve 
gülümse. 
Dişlerine, kilona, sivilcelerine en önemlisi ken-
dine küsme. 

"Kendin olmak" denilen şey sadece hayatımıza 
vereceğimiz yönün, öğrendiklerimiz sayesinde 
en iyisi olmasını sağlamaktır. Başkalarının en 
iyisi değil, kendi öğrendiğimiz en "iyi".

Biz de on iki yıldır kendi bildiğimiz en iyiyi yap-
maya çalıştık, sizlerden aldığımız enerji sayesin-
de öğrendiğimiz en iyisi. 
Marmaris’in rengi Marmaris’in sesi…  

Bu sayımızın içeriği de yine cıvıl cıvıl, renkli ve 
heyecanlı,  
Tıpkı Marmaris gibi… 

Kırmızı rengin cazibesine kapıldık bu ayki say-
falarımızda.  Yeni yılın uğurlu rengini sevgililer 
günü alışveriş listenize de eklemenizde fayda 
var, çünkü kırmızı rengin enerjisinde aşk var.. 
Hayatına hala spor sokmamış olan var mı ara-
nızda?  O zaman Salon Marmaris için hazırladı-
ğımız anketimizi mutlaka okuyun,  sporu yaşam 
biçimi olarak benimsemiş üyelere Salon Mar-
maris farkını sorduk aldığımız cevapların sizi 
spora teşvik edeceğine eminim. 

Yücelen Hastanesi doktorlarından Kubilay Ka-
ralezli kök hücre tedavisi ile mucizevi yöntemle-
rini anlattığı röportajını mutlaka okuyun. İlk kez 
arabalarına aşık, hayatını antika arabalar alıp 
satmayla geçirmiş birisi ile tanıştım.  En başta 
sıkılacağımı düşündüm ama Orhan Üçyürek’in 
renkli maket araba koleksiyonu eşliğindeki soh-
betimizden ben çok keyif aldım. ‘ O’nun Arabası 
Var Güzel mi Güzel’ başlığı ile Gül Özdündar 
röportajını kaçırmayın. Renkli Marmaris gece-
leri, kültür sanat sergi ve spor haberleri ile kısa 
kısa başlıklı sayfalarımız, herkes gibi olmayan 
kimselere benzemeyen, kendisi gibi olan dergi-
niz ŞamataPlus Magazin’de .  

Bir başkasının izinden gittiğinizde, hiçbir zaman 
kendi izinizi bırakamazsınız.

Kıssadan hisse; kendiniz olabilmeyi başarabil-
diyseniz kesinlikle vazgeçmeyin, herkesten çok 
daha değerli bir şeye sahip olduğunuzu hatırla-
yın. 

Benim cevabım bu yıl da aynı, kendim olarak 
kalmayı seçiyorum, 

Gelecek sayıda kendisi gibi olmayı başaranlarla, 
kendisine başkalarının hayatını değil hoşgörüyü, 
saf sevgiyi, iyiliği, emeği ile başarmayı katanlar-
la görüşmek üzere. 

Keyifli Okumalar 

ŞamataPlus Magazin Dergisi 

Aylık Yerel Süreli Yayındır.

Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir
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Marmaris’te markalaşma sürecini başarı ile tamamlayan 
Suzan Eriş’i ünlü yazar, marka ve konsept danışmanı Ebru 
Omurcalı ile birlikte görüntüledik. Kendi adıyla kurduğu ve 
yönettiği markası Suzan Eriş Home Design ‘ı profesyonel 
adımlarla hızla büyüten Suzan Hanım Instagram'da da büyük 
ve başarılı satışlar gerçekleştiriyor. Ebru Omurcalı’dan da pro-
fesyonel destek alan Suzan Hanım sunum ürünlerinde çok 
özel koleksiyonlarla 2020 yılında da iddialı olduğunu belirtti. 

Marmaris’in tanınmış simalarından Yeşim ve Mustafa Eren çiftini 
Nehir’de Mola’da görüntüledik. Hız tutkunu genç çift motorları 
ile şehir turuna çıkmışlardı. Güvenlik önemleri alan ve kaskını 
takan Yeşim ve Mustafa çifti ‘trafikte kurallara uymalıyız’ mesajı 
verdi. Hisarönü mevkisinde bulunan Nehir’de Mola’da mola ve-
ren Eren ailesi organik serpme köy kahvaltısına tam puan verdi.  

Suzan Eriş Home Design 
2020 Yılına Hazır 

Minik Ela’ya 
çocuk kitabı aldılar
Garanti BBVA Bankası Çarşı Şubesi müdürü Tarık Karaca ve 
eşi Gamze Karaca’yı Serin Kültür Kitap Kafe’de görüntüledik. 
Kızları Ela ile tatlı ve kitap alışverişi yapan Karaca ailesine 
Filiz Serin yardım etti. 

Hız Tutkunu Eren Çifti 

Cadde Sokak
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SÜER AILESI 
LIBERTY’YE 
TAM PUAN VERDI

Nihan Özyıldırım 
'Hadi Yelkene' 

2020 Yılında da Tolga Turhan

Marmaris’te 1983 yılından beri hizmet ve-
ren Konak Kırtasiyenin kurucusu ve sahip-
leri Berrin ve Hüseyin Süer çiftini bir Pazar 
sabahı Marbas Otel bünyeside bulunan 
Liberty Restoran'da görüntüledik. iskelesi 
ile ön plana çıkan Liberty, lezzetleri ile de 
Süer ailesinden tam puan aldı. 

Uluslararası sertifikalara sahip Türkiye’nin sayılı yelkencile-
rinden Nihan Özyıldırım’ı en sevdiği yerde tekne üzerinde 
görüntüledik. Yelkenciliği herkese tavsiye eden Nihan Hanım 
İstanbul ve Ankara’dan gelen taleplere oranla Marmaris’te 
yelken sporuna ilginin çok az olduğunu söyledi. Bu oranın 
arttırılması gerektiğini belirten Nihan Özyıldırım; "Marmaris 
yelken öğrenmek için çok ideal, bu fırsatın değerlendirilmesi 
gerekir. Yelken sporunu merak eden Marmaris yaşayanlarını 
Uluslararası Yelken Kulübümüze davet ediyorum." dedi.

Marmaris’in başarılı Gayrimenkul Danışmanı Tolga Turhan’ı ofisinde 
görüntüledik. İşini büyük bir aşkla ve başarı ile yapan Tolga Turhan 
‘işimizde dürüstlük temel prensibimiz, sürekli gelişime ve yeniliklere 
açık anlayışımızla ilerliyoruz, 2020 yılında da gayrimenkul sektörün-
de adımızdan sıkça söz ettireceğiz, web sayfamızı ve sosyal medya-
mızı takip edin’ dedi.
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Marmaris Siyasetinin 
Ünlüleri Liberty’de

Ak Parti Muğla İl Başkanı 
Kadem Mete ve Ak Parti 
Marmaris İlçe Başkanı Osman 
Ülgen iş toplantısı yapmak 
için Liberty Restoranı tercih 
etti. Marmaris’te yapılacak 
olan yeni bir devlet hastanesi 
ve stadyum yapımı için kolları 
sıvayan Ak Parti İlçe başkanı 
Osman Ülgen "devlet deste-
ğini alarak Marmaris’e büyük 
yatırımlar yaptıracağız" dedi. 
Ülgen ve Mete’ye  turizmci 
iş insanı Marbas Otel’in ve 
Liberty Restoran'ın sahibi 
Cengiz Aygün eşlik etti. 

İstanbul ve Marmaris’in ünlü markaları 
Bono Good Times, Hix, Fredonia Cafe, 
Sushi & Co, Vamos ve Faros gibi me-
kanların sahibi ve kurucusu İdris Akgül 
ve güzel eşi Golden Rose Marmaris Ma-
ğaza ve MakeUp stüdyo sahibi Goncay 
Akgül’ü İçmelerin ünlü mekanı Icon 
Beach’te kahvaltı sonrası görüntüledik. 
Ailece Pazar kahvaltısı yapan İdris Bey 
"Icon Beach’i çok beğeniyorum. Kış ay-
larında da açık olması çok iyi oldu, tüm 
dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

Akgül Ailesi 
Icon Beach’te

Geçtiğimiz aylarda dünya evine gi-
ren Marmaris ve Datça’nın tanınmış 
iş insanlarından Tunç Tunçkıran 
ve güzel eşi Selin Oral Tunçkıran’ı 
yakın arkadaşları Suat Durmuş, 
Yelda Durmuş ( çocuklu çift) Ezgi 
ve Fırat Köksal ile Pazar kahvaltısın-
da görüntüledik. Hisarönü mev-
kiinde bulunan Nehir’de Mola’da 
görüntülediğimiz yakın arkadaşlar  
‘bu mekanın kahvaltısı harika tüm 
dostlarımıza tavsiye ediyoruz’ dedi. 

Nehir’de 
Mola Keyfi

Cadde Sokak
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Marmaris’in 
yerli ailelerinden Gök-

çen ve Osman Çakıroğlu 
çiftini Blue Port Marmaris’te 

alışveriş yaparken görüntüle-
dik. Yeni yıl alışverişine çıkan 

Çakıroğlu ailesinde en 
şanslı üye küçük kızları 

Sare idi.

Çakıroğlu Ailesi 
Blue Port’ta

Özel bir firmada bölge müdürlüğü yapan İbrahim Barut 
yeni yıl öncesi alışverişini D’S DAMAT Marmaris’ten yaptı. Kış 
sezonunda da işlerinin yoğun olduğunu belirten İbrahim Bey 
işi dolayısı ile tüm Muğla ili ve ilçelerinde seyahatler yaptığını 
belirtti. Rahat ve prezentabl giyinmeyi sevdiğini ve bu tarzı en 
iyi D’S Damat’ta yakaladığını belirten İbrahim Bey’e mağaza 
sahibi Yılmaz Sertkaya ve mağaza müdürü eşlik etti. 

TERCIHI D’S DAMAT OLDU

‘Marmaris Sokaklarda’
Sosyal medya platformu olan İnstagramda ‘Marmaris Sokaklarda’ adı ile ün yapan sayfanın kurucula-
rı, orta okul öğrencisi yakın arkadaşlar Funda Kübra Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk’ü görüntüledik. 
‘Harika röportajlarla harika şehirdeki insanları tanımak’ mottosuyla yaşadıkları kenti tanıtmayı görev 
edinen başarılı ve genç ekip dergimizin genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Seycan Akman ile 
röportaj yaptılar. Serin Kültür Kitap Kafe’de görüntülediğimiz ekip röportaj anında objektiflerimize 
poz verdi. Merak edilen röportajın detayları ise @marmaris_sokaklarda instagram hesabında.

9Ocak 2020



Çift Geyik Karaca Marmaris Mağazası yetkilisi Yıl-
maz Sertkaya  ve Ahmet Küçük Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün süveteri-
ni Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a tak-
dim ettiler.  Temelleri milli mücadele döneminde 
atılan Karaca markası tarafından yeniden üretilen 
süveteri Başkan Mehmet Oktay’a tanıtan ve takdim 
eden Yılmaz Sertkaya Çift Geyik Karaca markasını 
Marmaris’e kazandırmaktan güven duyduğunu 
belirtti. Marka Club adı altında seçkin markaları 
Marmaris’e kazandıran Yılmaz Sertkaya “Bir Süveter 
Çok Şey Anlatır” söylemiyle ortak değerlerimize 
vurgu yapan Karaca mağazaları, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı itibarıyla Mehmetçik Vakfı yararına 
düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
bu özel süveterleri satışa sundu. Biz de başkanımı-
za takdim ettik, markamızın bu projesine katkıda 
bulunmak ve tanıtmak istedik. Blue Porttaki mağa-
zamıza tüm Marmaris yaşayanları bekleriz ‘ dedi. 

“Bir Süveter Çok Şey Anlatır”

İzzet Yakut 
2020’ye Hazır

Marmaris’in bu yıl hizmete giren ve kısa 
sürede dikkatleri çeken mekanı Ramos’ta 
görüntülediğimiz yakın arkadaşlar 
Kamila Özlü, Aysun Işık, Didem Meram 
ve Deniz Kunter sahilde keyifle sohbet 
ediyorlardı. Denize sıfır konumu ve sahil-
deki masalarıyla müdavimlerine keyifli 
ortamlar sunan Ramos mutfağındaki 
lezzetleri ile de adından söz ettiriyor. 

Ramos’ta 
Keyifli Saatler

Marmaris’te Blue Port AVM’de bulunan 
Yakut Saat mağazasında, Ali Yakut, Berfin 
Ezin Yakut ve mağaza sahibi İzzet Yakut’u 
görüntüledik. Marmaris Saat Evi markası 
ile de hizmet veren mağaza 2020 yılında 
da orjinal marka saatleri ile satış ve  yetki-
li servis hizmeti hizmeti vermeye devam 
edeceklerini tüm Marmaris yaşayanlarını 
mağazalarına beklediklerini belirtti.

Cadde Sokak
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Marmaris’in tanınmış ailelerinden Saadet Güzel ve kızı Sıla’yı 
Uzunyalı’nın seçkin mekanlarından Gourmet Restoranda gö-
rüntüledik. Kızı ile birlikte akşam yemeği yiyen Saadet Hanım 
ŞamataPlus Magazin’i ilgi ile takip ettiklerini her sayısını merak-
la beklediklerini belirtti.

Marmaris ve İstanbul’un ünlü ve sevilen şarkıcısı İlhan Tarık güzel 
eşi Ümit Hanım ve minik kızı İpek ile Marmaris’te görüntülen-
di. Güzel eşi ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren İlhan Tarık "tek 
kişi olarak gittiğim İstanbul’dan üç kişi döndüm, Marmaris’i çok 
seviyoruz, her fırsatta burada olmaya çalışıyorum; yılbaşında Ak-
yaka’da sahne aldım, ocak ayı boyunca eşim ve kızımla biraz tatil 
yapacağız aynı zamanda  akşamları Yalı Beach’te sahne alacağım, 
tüm sevenlerimi bekliyorum" dedi.

Gourmet Restoran’da 

Analı Kızlı
İlhan Tarık’tan Marmaris Sürprizi

Marmaris’in ünlü kuaförü Neşe İnce ve eşi Ersen İnce yakın arkadaş-
ları Dr. Ahmet Değirmenci ve Serpil Değirmenci ailesi, Gül ve Burak 
Bayraktar Çifti ile İçmeler’de bulunan Icon Beach’te görüntülendi. 
Birlikte, denize sıfır mekanda, güneşli bir kış gününde açık büfeden 
kahvaltı yapan yakın arkadaşlar güzel Marmaris’in keyfini doyasıya 
yaşadılar. Kahvaltı ardından kahve keyfi de yapmayı ihmal etmediler.

ICON BEACH’TE KAHVALTI KEYFİ

11Ocak 2020



Marmaris’in ünlü 5 yıldızlı otelle-
rinden Grand Yazıcı Club Marmaris 
Palace bünyesinde bulunan Kıyı 
Restoran'ın meşhur kahvaltısında 
Denizbank personelini ve şube 
müdürü Emin Deniz’i görüntüledik. 
Kahvaltı ardından iskelede kahve 
keyfi yapan şube arkadaşları Kıyı 
Restoran’ın kahvaltısına bayıldık tüm 
dostlarımıza tavsiye ediyoruz, en 
kısa zamanda tekrar geleceğiz’ dedi.

Kıyı Restoran’a 
Denizbank’tan 
Tam Puan

Marmaris barlar sokağının dünyaca ünlü 
mekanı  Areena Club’ın sahibi Kamil Issı’yı 
İçmeler’de bulunan Liberty Restoran’da 
görüntüledik. Ailece kahvaltı yapan ünlü 
işletmeci Kamil Issı’ya masasında Lali Ninu-
va, Canan Issı, İrem Çaltepe, Pınar Çaltepe, 
Hicran Akgün, Ada Akgün eşlik ediyordu. 
Kamil Bey ise yeni doğan bebeği Kayra 
Issı’yı sevmenin keyfini yaşıyordu. Objektif-
lerimize poz veren Issı ailesinin yeni üyesi-
ne sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Issı Ailesinde 
Kayra Bebek Sevinci

Garanti BBVA çalışanlarından Erol 
Armutçuk'u kızı İpek, oğlu Onur, ve 
İTK ana sınıfı öğretmeni eşi Songül 
Hanım’la Nehir’de Mola’da görüntü-
ledik. Birlikte kahvaltı eden Armut-
çuk ailesi "Nehir’de Mola çok nezih 
bir yer, ailece burayı çok seviyoruz, 
mutfağından gelen lezzetlere 
bayıldık, tüm dostlarımıza tavsiye 
ediyoruz" dedi.

Nehir’de Mola 
Müdavimleri

Cadde Sokak
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Marmaris’in başarılı diş hekimlerinden Şevket Cankurt ve güzel 
eşi Aslı Cankurt’u Serin Kültür’de görüntüledik. Serin Kültür'ün 
organize ettiği ‘Bence hiç komik değil’ adlı tiyatro oyununa 
gelen Cankurt ailesine asistanları Mine Uyar eşlik etti.

İçmeler’de bulunan, dünyaca ünlü Sendito Orka Lotus Beach 
otellerinin bünyesinde bulunan Icon Beach hareketli yaz sezo-
nun ardından kış mevsiminde de adından sıkça söz ettiriyor, 
mekanın yönetici müdürü İlyas Tülü "açık büfe organik kahval-
tı ile kış sezonumuzu açtık, denize sıfır konumumuz, ahşap 
dekorlu sıcak atmosferimiz ile tüm Marmaris yaşayanlarını 
kahvaltıya bekliyoruz, üstelik haftanın her günü açığız" dedi.

SERİN KÜLTÜR'DE MOLA

Yeni Yıla 
Diva Güzellik
Marmaris’in ünlü kuaförlerinden Diva yeni 
yılı yoğun bir tempoda karşıladı. 2020’ye 
saatler kala, Selma Güngör’e ait Diva Gü-
zellik ve Diva Kuaför Salonu çalışanlarını 
görüntülediğimiz karede Diva ekibi "Yeni 
yılda tüm üyelerimize mutluluk, güzellik, 
sağlık ve bol şans diliyoruz, yeni yılda da 
bizimle güzelleşmeye devam edin" dedi. 

ŞIMDI MODA ICON BEACH

Cadde Sokak
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Marmaris Hisarönü mevkiinde Hisar Market’in sahip-
lerinden Hüseyin Çelik, eşi Zühre Hanım ve kızı Eylül’ü 
Osmaniye Köyü'nde görüntüledik. Kahvaltıdan çıkan 
aile 2020 yılında yeni projeler ve yeni markalarla güzel 
iş girişimlerinde bulunacaklarının müjdesini verdi.

Marmaris yatçılık sektöründe üretici olarak dikkatleri çeken 
Best Marine firmasının kurucusu ve sahibi Ali Bostan ve eşini 
Armutalan Kültür Merkezi'nde Serin Kültür'de görüntüledik. 
"Bence Hiç Komik Değil" adlı oyuna torunları ile birlikte gelen 
Bostan çifti Şamata Magazin objektiflerine poz verdi.

ÇELIK AILESINDE HAFTA SONU KEYFI

Bostan Ailesinin Tiyatro Keyfi

Gourmet’te Lezzetli Mola
Marmaris’in tanınmış güzellerinden Funda Salgın eşi Çağdaş 
Salgın ve minik kızları Bella’yı Gourmet Restoran’da görüntü-
ledik. Birlikte yemek yiyen güzel aile objektiflerimize poz ver-
meyi ihmal etmedi. Marmaris’te yaşamaktan keyfi aldıklarını 
belirten Salgın ailesi "Kızımız Bella ile çok güzel vakit geçiriyo-
ruz, sahil yürüyüşlerimiz sonrası Gourmet’te mola verdik, bu 
mekanın lezzetlerine de çok iyi herkese tavsiye ediyoruz" dedi.
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Yunus Cafe’de 
İş Yemeği 

2020 YILINDA DA 
‘BIRLIKTE GÜLÜMSEYELIM’

Marmaris Yapı’nın kurucu ortaklarından 
Muzaffer Özlü’yü Yunus Cafe’de bir iş yeme-
ğinde görüntüledik. Ünlü iş insanı Sevinç 
Kuyaş ile birlikte Yunus Cafe’de görüntüle-
diğimiz Muzaffer Bey, Marmaris’te yatırım-
larına devam edeceklerini güzel projeler 
arifesinde olduklarını belirtti. 

Marmaris’in köklü ailelerinden Ziya 
Yaylalı, eşi Nuray Hanım, oğlu ve 
gelini Serkan ve Sinem Yaylalı çifti, 
torunları Ziya ve Efe, dünürleri Şeyda 
ve Hüseyin Yüce’yi Yelken Meyha-

ne’de görüntüledik. Volkan 
Yaylalı’nın balık turun-

daki tuttuğu balıklarla 
aile yemeği yiyen 
Yaylalı ailesi 2020 
yılında da tüm dost-
larına sağlık mutluluk 
ve tüm Marmaris 

yaşayanlarına huzur ve 
neşe getirmesini diledi.

Yelken Meyhane’de 

Aile Yemeği

Marmaris’in ünlü diş kliniği Özel Marmaris Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ekibi ve doktorları 
Aslı Şevket Cankurt, Barış Küçük, ve Şükrü Kunduz’u görüntüledik. Hemşireleri ve ofis çalışan-
ları ile büyük bir aile olan ekip yeni yılı ofislerinde düzenledikleri bir parti ile kutladılar. Birlik-
te bol bol fotoğraf çektiren Özel Marmaris Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çalışanları 2019’u ne-
şeyle uğurladılar. Geçtiğimiz aylarda Marmaris’in en büyük kliniklerinden birini açan Şevket 
Cankurt "2020 yılında da Marmaris’e güzel şeyler sunacağız, birlikte gülümseyelim" dedi.

Cadde Sokak
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Marmaris’in yerli turizmci ailelerinden Aysun ve İbrahim Koçer 
çifti, kızları Durunaz Koçer’in yeni yaşını kutladı. Majestik 
Restoran'da kutladıkları doğum gününe Durunaz’ın okul ar-
kadaşları katıldı. Aurora Süs Dünyası’nın dekore ettiği doğum 
günü partisinde çocuklar eğlenirken anneleri de sohbet etti. 
Pasta mumlarının üflemenin ardından birlikte hatıra fotoğrafı 
çektiren davetliler dans pistinde müzik eşliğinde oynadılar.

Mutlu Yaşlar Durunaz

Ahmet Ali 1 yaşında

Lina’nin İlk Doğum Günü Partisi 

Futbol Mentörü ve Motivasyon Koçu 
Serkan Özkan ve eşi Ayfer Özkan, 
minik oğulları Ahmet Ali’nin Birinci 
yaş gününü kutladı. Karen Brassie-
re‘de kutlanan görkemli doğum günü 
partisine Özkan ailesinin yakın dost 
ve akrabaları katıldı. Bohem Safari 
konseptinde düzenlenen partinin 
konsepti tüm detayları ile Özlem Or-
ganizasyon'a aitti. Oldukça beğenilen 
doğum gününde Serkan ve Ayfer Öz-
kan çifti konuklarla yakından ilgilendi. 
Davetlilerin ilgisi üzerinde olan minik 
Ahmet Ali ise etrafına neşe saçtı.

İç mimar Selin Bayar ve Turizm Acentası sahibi Süleyman Bayar çifti minik kızları Lina’nın 1.yaş 
günü partisini evlerinin bahçesinde kutladılar. Fil Konsepti ile turuncu renkler ve altın yaldızlar 
kullanılan partiyi Özlem Organizasyon düzenledi. Karen Pastanesi'nin hazırladığı doğum günü 
pastası ve ikramlar çok beğenildi. Bayar çiftinin yakın dost ve akrabalarının katıldığı partide 
davetliler geç saatlere kadar eğlendi.  

Doğum Günü
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Point Yatching'in sahibi iş adamı Kazım Süren ve güzel eşi Elmas 
Süren bebek beklemenin heyecanını son dönemin en popüler parti-
lerinden 'Baby Shower' partisi ile kutladılar. Bebeklerine 'Azur' ismini 
vereceklerini duyurdukları ve 'Azur is Coming' konseptiyle hazırlanan 
partiyi her zamanki tercihleri Özlem Organizasyon ile birlikte ger-
çekleştirdiler. Zürafa, zebra, deve tabanı ve palmiye gibi detayların 
kullanıldığı partide, davetliler Azur için güzel dilekler yazdı. Anne 
adayı Elmas Hanım'a özel olarak hazırlanan 'Ana Kraliçe' koltuğunda 
konuklar fotoğraflar çekildi. Yaş pasta, kurabiyeler ve cake pop’lar 
Karen Pastanesi ve diğer ikramlar Karen Brasserie tarafından özenle 
hazırlandı ve tüm konuklardan tam not aldı. Ayrıca Azur'dan gelen 
ayıcık şeklinde havlu ve biberon da süt hediyeleri de konuklara eğlen-
celi dakikalar yaşattı. Azur bebeğin sağlıkla gelmesini temenni ederiz.

Süren ailesinde 'Azur is Coming' 
Baby Shower Partisi
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Marmaris’in ünlü simalarından İngi-
lizce Öğretmeni Betül Şimşek Kargın 
ile özel yat kaptanı İsmail Kargın yeni 
doğan bebekleri Almila’yı görmeye 
gelen dostlarına bir parti düzenledi. 
Evlerinin bahçesinde düzenledikleri 
partiye Kargın çiftinin yakın dostları 
katıldı. Minik Almila’yı seven davet-
liler bol bol fotoğraf çektirmeyi de 
ihmal etmedi. Davetlilere Kargın çifti 
çeşitli ikramlarda bulundu. Eğlenceli 
vakit geçiren dostlara sahnelerin 
sevilen sesi Uzun İnce Ersin şarkıları 
ve şovu ile neşe kattı. 

Kargın Çifti Almila’sına Kavuştu

Doğum Günü
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Marmaris’in tanınmış simalarından, yazar ve 
eğitmen Ertan Durukan yeni yaşını dostları 
ile kutladı. Yunus Cafe’de kutladıkları doğum 
gününde Anjeliq Band 
sahne aldı. Doğum günü 
pastasının mumlarını üfle-
yen Ertan Durukan dilek 
dilemeyi de ihmal etmedi. 
Doğum gününe katılan 
arkadaşlarına tek tek te-
şekkür eden Durukan "Bu 
yılda geleneği bozmadık 
Yunus Cafe’de kutladık, 
seneye yine tüm dostla-
rımla burada buluşmayı 
umut ediyorum" dedi. 

Marmaris’in seçkin mekanlarından Ramos, 
konumu, mutfağından gelen leziz lezzetleri ve 
profesyonel ekibi ile dikkatleri çekiyor. Müşteri 

ilişkilerinde ba-
şarılı deneyimli 
kadrosu yoğun 
iş temposunda 
takım arkadaşları 
Seda Sarıkaya’nın 
doğum gününü 
unutmadı. Bir 
pasta ile kutla-
dıkları doğum 
gününde Seda 
Sarıkaya arka-
daşlarına tek tek 
teşekkür etti. 

Yeni Yaşında 
Yine Dostları İle

Ramos'ta Doğum Günü

Banu Adar’a 
Sürpriz Doğum Günü 
Marmaris’in tanınmış isimlerinden medikal 
masaj terapisti Banu Adar’a yakın arkadaşları 
doğum gününde 
sürpriz parti düzen-
ledi. Armutalan’da 
bulunan Kalde Kahve 
Evi’de düzenlenen 
doğum günü partisini 
yakın arkadaşı Vahide 
Narin organize etti. 
Mekanda bir çok 
arkadaşını gören 
Banu Adar şaşkınlığını 
gizleyemedi. Doğum 
günü pastasının 
mumlarını üflerken 
dilek dileyen Banu 
Adar yakın arkadaşları 
ile hoşça vakit geçirdi.  
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Marmaris yaşayanlarından İpek 
Çetinkaya Tekin yeni yaşını yakın 
arkadaşları ile kutladı. Uzun-
yalı’da bulunan Stella Beach’te 
kutladığı doğum gününe İpek 
Çetinkaya Tekin’in yakın arka-
daşları katıldı. Birlikte geç saat-
lere kadar eğlenen davetliler DJ 
müzik eşliğinde dans ettiler. 

Yeni Yaşını 
Stella’da kutladı

Marmarisli ünlü işletmeci Volkan Yaylalı 
yeni yaşını sürpriz partilerle kutladı. Güzel 
eşi Aylin Yaylalı’nın da olduğu yönetim ofi-
sinde kutlanan doğum gününe ŞamataP-
lus Magazin dergisinden Seycan Akman 
ve Uğur Serin de katıldı. Ofis çalışanların-
dan Bircan Günay ve Güven Çakır’ın sürp-
rizi ile karşılaşan doğum günü partisinde 
Volkan Yaylalı Fenerbahçe renkleriyle 
yapılan ünlü Karen pastanesinin pastası-
nın mumlarını üfledi. Kutlamalara Yelken 
Meyhane’de devam eden Volkan Yaylalı 
yakın arkadaşlarının balık konseptli sürp-
riz pastasının mumlarını üfledi.

Volkan Yaylalı’ya 
Bol Sürprizli Doğum Günü

Doğum Günü
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Güzel, şık ama ruhsuz  villaların arasından 
ilerlerken hedefe doğru, aracı kullanan 
arkadaşım sordu; ''Hangi bina , bak bakalım 
tahmin edebilecek misin?'' İleride krema 
beyazlığında , mavi şeritli, pamuk helva 
renginde tabelası, şeker pembesi kapısı 
olan küçük bir masal evi duruyordu. Tam 
bir pasta evi. Çocuk gibi heyecanlandım. 
Bizi, güler yüzlü, oldukça enerjik, güzel, 

üstelik fit bir hanım karşıladı. (Yaptığı pasta 
ve kurabiyelerden hiç yemiyor herhalde 
diye düşünmedim değil ) ''Dilerseniz bah-
çede oturalım'' diye teklif edince, derhal 
reddettim. Ne Bahçesi! Ben hemen içeri 
girip, pastalara gömülmek, kurabiye ka-
vanozlarına dalmak istiyordum. Herhalde 
içerisi fırından gelen tarçın kokusu ile dolu 
olmalıydı..

Basamakları bir iştahla çıktım, içeri girdim. 
O ne? Feci kandırılmıştım! Ne pastası, ne 
kurabiyesi, ne fırın kokusu!  Burada, değil 
pasta, paket bisküvi bile yoktu! Oysa dü-
şünmüştüm ki, rengarenk pasta tadımları 
yaparken bir yandan da sohbet edeceğiz 
:) Hayal kırıklığımdan olsa gerek gözüm 
karardı bile diyebilirim.

Hangimiz unutabildik masaldaki 
cadının kurabiye evini? Hangimiz 
gizlice parmaklamadı pastanın 
kremasını? Peki hiç aklınız kalmadı 
mı tabaktaki son pasta diliminde?

İşte tüm bu mutlu anların göstergesi  
pasta anıları adına, bir pastacının 
atölyesine davet edildiğimde, kalkıp 
gittim.  Yoksa hiç bir kuvvet bir pazar 
günü beni evimden çıkartamazdı.

Advertorial
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Kendime geldiğimde, etrafıma baktım. 
Tamamen yanlış bilgilendirilmiştim. Evet, 
burası bizim bildiğimiz anlamda bir pastacı 
değildi. Burası bir hayal evdi!  Sanki bir 
bebek evinin içine girecek kadar küçülmüş-
tüm. İlk düşündüğüm şey burası  benim 
olmalı, olamıyorsa da, ben burada olmalı-
yım! Renkler, objeler, koltuklar, minderler, 
masalar..  En önemlisi mekanı bölen du-
varlar yok! Her yer ışık seli. Her şey insanın 
hayal gücünü gıdıklıyor. ''Burada ne güzel 
resim yapılır'' dedim. ''Yapılıyor'' dedi. ''Bu-
rada akıl oyunları oynanır'' dedim, ''evet, 
düzenliyoruz'' dedi. ''Hanımlar gelse, örgü 
günleri düzenlense, bir yandan da sohbet 
etseler'' diye devam ediyordum, ''Yapıyoruz 
ve tüm workshop tekliflerine açığız'' diye 
cümlemi tamamladı. El sanatlarına, hobi-
lerine düşkün, üreten arkadaşlarımı orada, 
başkalarına bildiklerini öğretirken hayal 
ettim. Mabedim dediği odaya götürdü bizi. 
Aman Allahım, gönül verdiği tüm hobileri-
nin malzemeleri oradaydı. Sonra bahçeye 
çıktık. ''Burada ne güzel parti verilir, bu 
ağaçlar ne güzel süslenir'' demeye kalmadı, 
'' zaten düzenliyoruz, doğum günleri, top-
lantılar yapıyoruz'' demez mi! Tüm mekanı 
kendi elleriyle düzenleyen Berivan ( bu ara-
da adından hiç bahsetmediğimi fark ettim) 
bir de sahne yapmış bahçeye.  Platform ne 
renk dersiniz? Şeker pembe!!

Ee, şimdi pasta tüm bunların neresinde 
derseniz, tam da göbeğinde! Berivan özel 
eğitim almış ve büst pasta yapıyor. ''Büst 
cake''.  Türkiyede çok az, Marmaris'te ise 
tek! Gösterdiklerine  inanamadım. Saçının 
telinden, kirpiğine, elbisesinin danteline, 
yakasındaki çiçeğe kadar yenilebilen hey-
kel. Yok yemeğe kıyamazsanız da saklayın, 
bir yıl kadar dayanıyormuş. Doğrusu çok 
başarılı buldum, bunda Berivan'ın egitimi-
nin de çok etkisi olabilir. O bir seramik ve 
çini sanatçısı. Yani bir yandan, yenmeyen 
büstler de yapabiliyor.

Benim anlatacaklarım bitmedi, ama di-
yorum ki, dolu dolu iki senedir orada sizi 
bekliyor.  Tatlı Seyhlere gidin, hikayesini, 
yolculuğunu onun ağzından dinleyin. Öyle 
bir coşkuyla anlatıyor ki, gerçekleştirdiği 
hayalini ve peşinden hala koşmakta olduğu 
hayallerini. Mekanı görünce belki sizin de 
aklınıza bambaşka fikirler gelecek ve türlü 
türlü organizasyonlar hayal edeceksiniz. 
Tekliflere açık.  Hiç olmadı sevdikleriniz için 
çok özel bir heykel pasta sipariş edersiniz.

Atölye ders ve çalışma programı:

Salı
17:30 Satranç +6 yaş
Çarşamba 
17:00 Satranç+Akıl oyunları + 4 yaş
Perşembe 
17:15 Resim Atölyesi +6 yaş
Cuma    
13:00-16:00 Örgü Atölyesi

Malzemeler
• 200 gr (1 su bardağından 2 yemek ka-
şığı az) tahin (+ 4 yemek kaşığı da kek 
kalıbına sürmek için) (oda sıcaklığında)
• 5 yemek kaşığı susam (+ 2 yemek ka-
şığı da kek kalıbına serpiştirmek için)
• 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
• 250 gr (1+1/4 su bardağı) toz şeker
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (veya toz 
vanilya)
• 190 gr (1 su bardağından 2 yemek 
kaşığı az) zeytinyağı
• 240 gr (1 su bardağı) taze sıkılmış 
portakal suyu
• 280 gr (2 su bardağı) un
• 2 tatlı kaşığı (8 gr) kabartma tozu

Yapılışı
•  Fırınınızı 160 derecede turboda 
ısıtmaya başlayın.
• Teflon (veya bundt) kek kalıbınızın 
içini 4 yemek kaşığı tahinle bir fırça 
yardımıyla tahinleyin.
• Kalıbın heryerine 2 yemek kaşığı 
susam serpiştirin ve kenarda bekletin.
• Bir çırpma kabında yumurta, toz 
şeker ve vanilyayı çırpmaya başlayın. 
Biraz kabarana kadar çırpın.
• Bir yandan çırpmaya devam ederek 
incecik zeytinyağını akıtarak ekleyin.
• Portakal suyunu ekleyin, çırpın.
• Tahini ekleyin, çırpın.
• Bir kapta un, susam ve kabartma 
tozunu harmanlayın ve bunu da karışı-
ma ekleyin.
• Birbirlerine karışana kadar çırptıktan 
sonra(gereğinden fazla çırpmayın) 
kalıbınıza dökün ve fırına verin.
• Yaklaşık 50-60 dakika pişirin.
• Oda sıcaklığında ılındıktan sonra ka-
lıbından çıkartarak servis edebilirsiniz.

TAHİNLİ PORTAKALLI KEK
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İzmir doğumlu olan Suzan Eriş, lisans 
eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye 
Bölümünde tamamladıktan sonra İzmir 
Ekonomi Üniversitesinde Finans yüksek 
lisansı yaptı. 

İş hayatına finans sektöründe başlamanın 
ardından 2018 yılında kendi markası “Su-
zan Eriş Home Design” ı kurdu.
Vizyon sahibi Suzan hanım zarafet ve 
estetiği bir araya getirdiği ürün grubunda 
müşteri ilişkilerine öncelik verdi. Markası-
nı kurarken oluşturduğu misyon ‘güvene 
dayanıklı alışveriş sistemi’ idi. Binlerce 
takipçisini öncelikle bu şekilde kazandı. 
Ürünlerine olan güveni, ünlü markaların 
seçkin koleksiyonları, ya da markasına özel 
olarak yaptırdığı üretimlerle kısa sürede ev 
stiline uyum sağlayacak elegan ve göste-
rişli ürünleri ve dekoratif objeleri değerli 
müşterilerinin beğenisine sundu. 
Doğru ürün, doğru hedef ve tam zamanın-
da, sonuç ise mutlak başarı. 

Marka, sektörün global trendlerini takip 
ederken, aynı zamanda yaratıcı çalışmalar-
larla her gün çeşitliliğini arttırmaktadır.
Şık ve sofistike tarzıyla, konusunda uzman 
kişilerle, profesyonellik ve estetiği birleş-

tireren, müşteri 
memnuniyetine 
odaklı olarak ya-
rattığı markasını 
daha da büyüt-

me 

hedefinde olduğunu belir-
ten Suzan Eriş, dijital satış 
dışında otel, restoran ve ya-
şam alanı dekorasyonların-
da, mimarlarla işbirliği içinde 
projelerde yer almaktadır. 

2018 yılında Suzan Eriş 
tarafında kurulan Suzan Eriş 
Home Design, açılışından bu 
yana büyük bir ivme ile yol 
alarak, 18 ülkeye ihracat yap-
makta, ülke sınırları içinde 
de geniş bir pazarda, masa /
sunum ve dekorasyon ala-
nında hizmet vermektedir.

Kahve fincanından çay bardaklarına, servis 
tabaklarından sofra takımlarına, tekstilden 
ev dekorasyonuna uzanan geniş bir yelpa-
zeye sahip  Suzan Eriş Home Design’ın mar-
ka kreasyonu, usta zanaatkarlar tarafından 
elde üretilmektedir.  Mağazadaki gösterişli 
ve şık ürünler zarif işçilikle evinizin estetiği-
ni ön olana çıkarmak için tasarlandı. 

Geleneksel Türk El İşçiliği ile hazırlanan, 
salon, mutfak ve masalarda şıklık yaratan 
ürünleri ile dikkat çeken mağaza Mar-
maris’in en elit lokasyonlarından birinde; 
bir evde, yani ürünlerin tam da yakıştığı 
yerde… 

Suzan Hanım, her sezon yenilediği ürünle-
rine öyle çok güveniyor ki, sosyal medyada 
görüp gelenlerle mağazası dolup taşıyor. 
Hemen belirtelim randevulu gitmenizde 
fayda var. Dekorunu ve raflardaki ürünleri 
görür görmez büyüleneceğiniz bu mağa-

zada şık bir masa hazırlığında gerekli olan 
örtüler peçeteler kadehler tabakların en iyi 
tamamlayıcısı olan şamdanlar mumluklar 
arasından uyumlu tercihler yaparak masa-
nızın ihtiyacı olan tasarımları tamamlaya-
bilirsiniz. Davetlerinize sofistike bir anlam 
katmak için siz de  Suzan Eriş Home Design 
mağazasını ve instagram hesabını ziyaret 
edin. 

Çağımızın yeni trendlerinden biri 
olan sosyal medya üzerinden iş 
yaparak başlayan hikayesi onu 
binlerce takipçi ile bir araya ge-
tirdi, şimdilerde ise dünyanın bir 
çok ülkesine, ve ülkemizin her kö-
şesine zarif ve şık ürünlerini satı-
yor. O artık instagram fenomeni; 
takipçilerinden aldığı cesaretle ve 
ürünlerine olan taleple, mağaza-
sını sanaldan gerçeğe taşıdı. 

Advertorial
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İç mimarlar, kendi hayalleri ile müşterilerinin 
hayallerini (bütçelerini!) birleştirip konforlu 
alanlar sağlamakla görevli uzmanlar, 
dekorasyon dâhileri... Narçın Köşdere Avcı 
da onlardan biri.
 
Son yıllardaki konut ve mekan sayısının 
artışına paralel olarak iç mimarların 
uzmanlığına da talep arttı.  Sıra dışı, 
modern, akılcı ve realist tasarımlarla fark 
edilir mekanlar yaratmanın yolunun bir iç 
mimardan geçtiği kabul edilir oldu.
 
Biz de gündem ve güncel gereği, 
Marmaris’te yaptığı birbirinden ilginç 
tasarımlarla adından sıkça söz ettiren iç 
mimar Narçın Köşdere Avcı ile sıcak neşeli 
ve samimi bir sohbet gerçekleştirelim dedik.

NARÇIN
KÖŞDERE

Röportaj
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Evini yenilemek isteyenler, tam da 
şu köşeye bir mobilya tasarlasak 
diyenler, daracık ofislerine kullanışlı 
dekorasyon çözümleri arayanlar, 
yaşadıkları mekanı baştan 
yaratmak isteyenler bu röportaj 
tam da sizin için.

Kendisi ile buluşmak için ofisine 
yerleşmesini bekledik. Tam sekiz ay 
sürdü! ‘Yandık daha kendi ofisini 
bitiremedi.’ derken,  bir baktım ki, o 
süreçte Marmaris’te bir çok yerde 
onun imzası var, herkes ondan söz 
ediyor, dört tane gece kulübü, altı 
tane restoran, iki mağaza, üç ofis 
tasarlamış ve uygulamış, Aralarda 
içini tasarladığı evleri ve tadilat 
projelerini konuşmadık bile.

S. A.; Merak ediyordum bir iç mimarın 
ofisi nasıl olur diye, gayet güzel iş çıkar-
mışsınız
Narçın Köşdere Avcı: Teşekkür ederim.
 
S. A.; Ofisinizden bahseder misiniz? 
Uzun süren tasarım sürecinin ardından 
bu kadar dar ve asimetrik bir ofisi geniş 
ve kullanışlı göstermenin sırrı nedir?

Gülüşüyoruz.

Narçın Köşdere Avcı: En fazla 3-4 haftada 
bitecek bir süreç  baya uzun sürdü. Çün-
kü yaz sezonunda tamamlamak zorunda 
olduğum işler vardı. Tüm ekibim orada idi. 
Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya 
tam da öyle oldu. Ama beklediğime değdi 
hem müşterilerim memnun hem de ben 
hayalimdeki ofisimi geç de olsa bitirebil-
dim. Muhteşem bir Marmaris manzarasına 
sahip olan ofisim gün boyu ışık alıyor. Bu 
yüzden renk ve ışık uyumuna dikkat ettim. 
Kendimi de anlatan bir ofis olsun istedim. 
Hangar havası olmalıydı ki rahat kullanım 
özelliği olsun. Küllü griler rahatlatan renk-
lerdir ama bu renkleri ancak ışık oyunları ile 
tamamlayabilirdim. Gece çalışmayı sevdi-
ğimden farklı tonlarda ışıkları özellikle dar 
alanlara yerleştirdim. Mutfakta siyah metal 
ve ahşap kullanımı her zaman iyi bir uyum 
sağlar, ofisim o kadar asimetrik ki bu güne 
kadarkimsenin kullanamadığı dar girintili 
alana mutfak yaptım, lavabo ve tezgah  
tam da yerine uydu.. Bir de, yaşanmışlıkları 
seviyorum. Çöpe atılmış bir kumpir dolabı-
nı mutfak dolabı olarak kullandım, nişler de 
her zaman iyi bir kullanım kolaylığı sağlar, 
ben yaptığım nişlere el yapımı çok eski bir 
gulet kapısı ile yeni bir anlam da yükledim.

Peyzaj genel olarak cok onem verdiğim bir 
kalem mesela..gerek “living wall” dedigimiz 

cephe peysaji, gerek klasik peysaj, hepsi 
projenin kiymetli aksesuarli gibi..

Örneğin ofisde de, projelerimizdeki gibi 
yine Bayındır peysaj ile calistik.. Lavabo bö-
lümüde gövdesi canlı,dalları ve yaprakları 
yapay çınar kullandik..Kolay bir uygulama 
degildi ama hayalimdeki gibi,içime çokça 
sinen bir uygulama oldu

Tabi bir de Gaye Türkel ile çalışma şan-
sım oldu. Kendisi profesyonel bir duvar 
ressamı, tam bir sanatçı. Gaye ile projelerde 
çalışmayı ayrı seviyorum.

Michelangelo’nun dünya tarihine bir 
armağanı olan Davut heykelinin replikasını 
duvarıma uyguladı. Michelangelo’nun 1504 
yılında, 4 yıllık çalışma sonucu Floransa 
Akademisi’nde tamamladığı 5 metreyi aş-
kın Davut heykelinde güç, korku, acımasız-

lık ve estetik var. Bu şaheserin kusursuzluk-
la özdeşleştirilmesinin asıl sebebi gerçekte 
heykelde bin bir kusur olmasından kaynak-
lanıyor. Bu da hayatın ta kendisi bence.

Ve tabi yanında ‘Think Outside The Box’ 
mottomuzla, (kutunun dışında düşün) sı-
nırları aştığımızı, alışılmışın dışına çıktığımı-
zı göstermeye çalıştık. 
 
S. A.;  Bu aralar herkesin içinde bir ta-
sarımcı var sanki. Internet sayfalarında 
görünen her tasarımın her alana uygu-
lanabileceği sanılıyor.  Ama iç mimar 
olarak tasarlamak başka tabi. Senin de 
içinde böyle bir hayal var mıydı ?

Narçın Köşdere Avcı; Aslında ben çocuk-
ken dansöz olmayı istiyordum.

( Ay ben şok. Kahkahalar atıyoruz. )

Ailem inşaat sektöründe idi. Aslında tasa-
rıma yabancı değilim. Babamın projelerle 
ilgilendiğini, uygulamalarını ve detay 
çizimlerini hatırlarım hep. 70li yıllarda 
babamın proje çizimlerinde kullandığı 
teknik kalemleri, silgileri, pergel ve gönye 
setleri hala durur. Gözü gibi baktığı setleri 
bana hediye etmiş olması tarifsiz bir duygu 
aslında. Şimdilerde ben de, eskiz çizimle-
rimde onları kullanıyorum. Bu arada baba-
mı diğer bir hediyesi de; kendi  kullandığı 
39.5 yıllık kahve fincanları oldu. Artık ben 
de o fincanlarla misafirlerimi ağırlıyorum. 
Hepsi bunlar değil tabi, babamın disiplinli 
çalışması, işindeki titizliği, sabrı,  mükem-
meliyetçi yaklaşımı, işine olan sevgisi de 
bana geçen özellikleri arasında. Babam ve 
rahmetli annem ben dansöz olacağım ısrar-
larıma tepki  göstermediler  hatta hiç aldırış 
etmediler. Ailem içimdeki ışığı görmüş olsa 
gerek çocukken yaptığım resimleri hep 
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saklamış.O yaşlarda bende kendimce ev 
çizimleri yada babamın yaptığı gibi proje 
çizimleri yapardım. Oyuncaklardan ziyade 
musluk bataryası, armatürler, plastik boru-
lar, boya fırçaları,kepçeler, kamyonlar daha 
çok ilgimi çekerdi hep.   Sonraları benim de 
hayalim oldu tasarımcı olmak. Hayallerimin 
peşinden gittim. Lisede, Azeri ressam Ser-
had Rızaev’den teknik resim eğitimi aldım. 
Yeditepe Üniversitesi GSF İç Mimarlık Tasa-
rım bölümünü üç farklı aşamada kazanan 
sayılı oğrencilerden biriydin.Yetenek, dil, 
puan derken zorlu bir eleme ve ardından 
eğitim süreci geçirdim. Değerli hocalarımız 
bizi çok zor sınavlardan geçirdiler. Hatta ilk 
yıl, ''biz nasıl bir çukura düştük'' dedik. Ama 
zamanla iyi ki bu kadar seçici olmuşlar iyi 
ki bu kadar disiplinli ve mükemmeliyetçi 
hocalardan eğitim almışım dedim.

Peki ya sonrası
 
Okulumda uygulamalı çalışmalar yapma-
mız en büyük avantajımız oldu. Doğrudan 
iş hayatına atıldım. Yüksek Mimar Sina 
Dinçkal ile çalışma şansı yakaladım. Öpçin 
Grup adında büyük bir firmada mobilya 
tasarımı yaptım. Her mobilya farklı tasa-
rımlardan oluşmak zorunda idi. Benim için 
hepsi çok iyi birer deneyim oldu. İstan-
bul’da ünlü mekanlar için  tasarımlar ve 
uygulamalar gerçekleştirdim.

Ve Sonra Marmaris
Çevremde Marmaris’e yerleşen bir çok kişi-
nin de hikayesi böyle başlamış. Ben de bir 
çokları gibi tatile gelip kalanlardanım. Ba-
bam annemin vefatından sonra Marmaris’e 
yerleşti, Selime abla (babamın eşi) ile çok 
keyifli bir evde yeni bir hayata başladılar.
Ben de onları ziyarete gelmiştim. Selime 
abla zaten benim gelmemi çok istiyordu, 
hep beraber olmak onun için önemliydi. 
Düzenli aralıklarla gelip gitmeye başlamış-
tım. Yakın arkadaşım Esra’nın da  Marma-
ris’te yaşıyor olması, benim Marmaris ile 
bağımı biraz daha güçlendirdi tabii. Sonra 
hayatımın en mutlu anı gerçekleşti ve Mar-
maris’le bağım eşim Serkan ile evlenmem 
ile daha da güçlendi..
 
Marmaris' deki ilk profesyonel işim; TMS 
Marin’in Yalancıboğaz’daki ofisi oldu. Emre 
Bey’in ofisini tasarlayıp, projenin uygula-
masını yaptık. Ardından Andromeda, Bar 
X, Tiger Tiger, Masal Müzik Bose Store, Alfa 
Tech Marine, Çan Çapar Moda, Taylan Şef, 

Queen Stage, Aurasia Otel, Pideci Memed, 
Seven Brothers Pub gibi mekanların tasa-
rımını ve uygulamasını yaptık. Bu projele-
rimiz iyi bir referans oldu. Devam eden bir 
çok projemiz daha var. 2020 yazında yine 
güzel imzalar atacağımıza inanıyorum. 
Asparan mevkiinde çok keyifli custom 
atölyemiz var, aklınıza gelebilecek her türlü 
demir çelik konstrüksiyon, kompozit ve 
ahsap işlerini yapabilen geleneksel atölye. 
Gecen sene off-road karavan tasarımına 
başladık ve yılbaşından sonra bitecek. 1978 
model bir traktör bulup getirdik, bitince 
zeytin bahçelerinde kullanılmak üzere 
Aydın’a gidecek. Gelenekselliği bırakmayan 
ama günümüze uyum sağlayabilecek bir 
şeyler tasarlıyoruz ve yapıyoruz, birçok fikri 
harmanlayabildiğimiz bu atölyede özel 
tasarım bir şeyler üretmek de uygulamak 
da çok ayrı bir keyif.

Narçın Hanım, projelerini gerçekleşti-
rirken yaptığı detaylı çalışmalardan da 
bahsetti. Uzun bir röportaj olmaması 
için tüm detayları yazamıyorum. Ama 
önemle belirttiği bir detay ise ‘Biz’ olgusu. 
Projelerinden bahsederken hiç ''ben'' diye 
bahsetmiyordu. Ben de dayanamadım 
sordum: ''biz dediğiniz kim, bu daracık 
ofiste daha kimler var?''
 
''Seycan’cım tasarım ve proje çizimleri bu 
masada oluyor elbette ama bunu uygu-
layan dev bir ekip var, bütün mimar ve 
iç mimar meslektaşlarım iyi bilir tasarım 
ne kadar başarılı olursa olsun, uygulama 
ekibi çok önemli. Arkamda işini severek ve 
profesyonelce yapan, birbirine her zaman 
destek olan, hakkaniyet ve dürüstlükle çok 
uyumlu çalıştığımız bir ekip var. Birbirimize 
gösterdiğimiz destek ve takım bilinci, proje 
uygulamalarında bizi daha da ileriye götü-
rüyor. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım.''

S.A. : Tasarım sürecinden bahseder 
misiniz?
Tasarım süreci benim için üç aşamadan 
oluşuyor. Mekan ile tanışmak,mekanı 
anlamak ve mekanı giydirmek..Mekan ile 
tanışmak; ilk fizibilite anı gibi..Sadece ince-
lerim,tanımaya çalışırım gerçekten.Birkaç 
kez giderim,hiç birşey yapmadan sadece 
izlerim..Mekanı anlamak; mekanın bize 
neye ihtiyacı olduğunu söylediği zamandır 
aslında.Dikkatinizi verirseniz,mekan size 
neye ihtiyacının olduğunu, ne tür mevcut 

sorunlar yaşadığını anlatır. Tabii her aşama 
çok daha detaylı maddelerden oluşuyor..
Mekanı anladıktan sonra,işin tasarım ve 
mekana ait bir kimlik yaratma süreci geli-
yor..Yaratılan yeni kimliği en iyi şekilde me-
kana giydirmeyi başardığımızda ise;ortaya 
başarılı bir tasarım ve uygulama çıkıyor.

S.A. : Bir iç mimar ile çalışmayan tasa-
rımda başarılı olabilir mi ?
Başarı konusuna nasıl baktığınızla alakalı.
İnanın herkesin bir tarzı ve zevki var.Biz 
aslında,doğru teknik bilgiler ile,doğru 
kombinleri bir araya getirerek hayalinizdeki 
projeyi gerçekleştirmeyi başarıyoruz.

Bir iç mimar uzun yıllar yaşamayı planladı-
ğınız evinizde, dört mevsim binlerce kişiyi 
ağırlamayı amaçladığınız restoranınızda ya 
da ofisinizde kullanıcı her kim ya da kimler 
ise ona göre tasarım yapar. Çalışanın tepe-
sindeki ışığı düşünür,yada yönetici ofisinin 
arka fon rengi vs vs ..örneğin; toplantı odası 
ile  arge odası aynı olamaz,her birinde 
farklı işleve göre tasarımlar yapmak gerekir. 
Çoğu markanın kurumsal kimliği vardır. 
Bunları bilmek, ayarlamak, düzenlemek, 
araştırmak, uygulamak iç mimarın görevi-
dir.Dışarıdan görünmeyen onlarca detay,at-
lanmaması gereken ince işçilikler,detaylı 
milimetrik ölçüler..Sonrasında en iyi şekilde 
organize olması gereken koca bir ekip. 

Biz iç mimarlar,hayalinizdeki tasarımı,tek-
nik bilgilerimizle harmanlayarak en uygun 
bütçelerle elde etmenizi sağlıyoruz.Sanıldı-
ğı gibi iç mimarlık eşittir çok yüksek bütçe 
değil yani.Olması gereken bütçe ile en 
iyi,en kullanışlı ve uzun ömürlü uygulama-
lar yapıyoruz.Yoksa çok para harcamak,en 
iyi tasarımdır diye bir düşünce olmaz.

Maalesef tam tersi çalışmalarla da karşılaşı-
yoruz, ve sonuç hem hüsran hem de büyük 
para ve zaman kaybı oluyor.

Röportaj
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Operatör Doktor Kubilay Karalezli 1958 
Osmaniye doğumlu. İlk ve ortaokulu 
Osmaniye’de, liseyi Adana erkek lisesinde 
okumuş, 1982 yılında Ankara Tıp Fakül-
tesinden mezun olmuş. Mecburi hizmet 
sonrasında 1989 yılında S.B Ankara Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi 
ve Travmatoloji ihtisasını tamamlayarak 
ortopedi uzmanı olmuş. 

2007 yılında emekli olana kadar eğitim 
ve araştırma hastanesinde çalışmış olan 
Op. Dr. Kubilay Karalezli emekli olduktan 
sonra da özel hastanelerde çalışmaya 
devam ediyor. 

Kubilay Bey bize önce kök hücrenin ne 
olduğunu anlatır mısınız?
Kök hücre birçok farklı hücreye dönüşe-
bilen ana hücre demektir. Vücudumuzda 
bulunan bütün dokular kök hücreden 
gelişmektedir. Kök hücreler vücudumuzun 
her yerinde belli oranda bulunurlar,  ancak 
en yoğun olarak kemik iliği ve yağ doku-
sunda vardır. 

Kök hücre tedavisi nedir?
Kemik iliği veya yağ dokusunda bulunan 
kök hücrelerin çeşitli yöntemlerle alınıp 
hastalıklı bölgeye verilmesi ile yapılan te-
daviye de kök hücre tedavisi denilmektedir.
Kök hücreler kana verilebilir ya da hasarlı 
dokuya doğrudan nakledilebilir, hatta do-

kunun kendi kendisini onarması için hasta-
nın kendi dokularından bile üretilebilir.

Kök hücre nasıl elde edilir?
Kök hücre elde etmenin birkaç yöntemi 
vardır;

1- Göbek kordonu kanından elde edi-
len kök hücreler lösemi ve lenfoma gibi 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Kordon kanı bebeğin göbek kordonundan 
ve plesentasından alınır. Testler yapılır, 
dondurulur ve gelecekte kullanılmak üzere 
bankalarda saklanır. Daha sonra şahsın 
kendisine veya doku grubu uyumlu hasta-
larda kullanılır. 

Kök hücre tedavisi günümüzün 
en popüler ve en hızlı gelişen 
tedavi yöntemlerinden biri. Son 
dönemlerde kök hücre tedavisinin 
gelişmesi ve göbek yağından elde 
edilen kök hücre SVF teknolojisi 
ile özellikle diz kireçlenmeleri 
(osteoartrit) tedavisinde yeni bir 
süreç başladı. 

30 yıllık ortopedi uzmanlığının son 
10 yılında kıkırdak iyileşmesi ile ilgili 
çalışmalar yapan PRP ve Kök Hücre 
SVF tedavisi konusunda engin tecrübe 
sahibi Op.Dr. Kubilay Karalezli ile 
Marmaris de ilk defa uygulanan Kök 
Hücre SVF operasyonu sonrasında 
sizler için görüştük.

Diz Kireçlenmesi (Osteoartrit) 
Tedavisinde Yeni Trend 

KÖK HÜCRE SVF
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2- Kemik iliği başlıca kök hücre kaynağıdır. 
Kemik iliği en çok leğen kemiğinde bulu-
nur. Lokal veya genel anestezi altında özel 
iğneler ile leğen kemiğinden kemik iliği 
alınır. Özel torbalarda dondurulur. Hastaya 
verileceği zaman uygun ısıya getirilerek 
kullanılır. 

3- Son yıllarda göbek yağında bol miktarda 
kök hücre olduğunun bulunması sonucu 
göbek çevresi yağ dokusundan liposuction 
yöntemi ile alınan yağlar çeşitli işlemlerden 
geçilerek kök hücre elde edilir. Elde edilen 
bu materyal hastanın tedavi edilecek böl-
gesine enjeksiyon ile uygulanır. 

Kök hücre tedavisi hangi ortopedik rahat-
sızlıkların tedavisinde kullanılıyor? 
Kök hücre tedavisi dizlerdeki kireçlenme, 
ayak bileklerindeki kıkırdak hasarları, omuz 
eklemi çevresindeki ve bacak bölgesindeki 
kas yırtıkları gibi kıkırdak ve kas hastalıkla-
rında kullanılıyor.
   
Günümüzde ortopedide en çok diz kireç-
lenmelerinde (osteoartrit) kullanılan kök 
hücre yöntemi; hastanın göbek bölge-
sinden liposuction ile alınan yağdan elde 
edilen kök hücrelerin hasarlı diz eklemine 
enjeksiyon yolu ile verilmesidir. Buna kök 
hücre SVF yöntemi denir. 

Kök hücre SVF yöntemi nedir?
Eklemlerimizin iç yüzünü kaplayan kıkır-
dak dokusunun yaşlanması ve harabiyeti 
sonucu dizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı 
ve tutukluk oluşur. 

Eklem kıkırdağının harabiyeti çok ilerlemiş-
se eklem protezi operasyonu gerekebilir. 
Eklem kıkırdağındaki harabiyeti gidermek, 
iyileştirmek veya protez ameliyatını ötele-
mek için geliştirilen en son tedavi eklem 
içerisine yağ dokusundan elde edilen kök 
hücreden zengin SVF-Stromal Vasküler 
Fraksiyon – sıvı enjeksiyon tedavisidir. 
     

Biraz da uygulamadan söz eder misiniz?
Göbek bölgesinden anestezi altında 
liposuction yöntemiyle 150-200 ml.lik yağ 
dokusundan ortalama 20-25 milyon kök 
hücre elde edilebilir. Bu yağların ayrıştırıl-
ması sonucu elde edilen kök hücrelerden 
zengin sıvıya SVF Stromal Vasküler Fraksi-
yon adı verilir. Kök hücre SVF tedavisi en 
basit anlatımla kök hücreden zengin yağ 
doku transferidir.
Elde edilen SVF hastanın dizlerine enjeksi-
yon ile verilir. Ben bugüne kadar yaptığım 
uygulamalarda bu yöntemin aktivasyonu 
ve daha etkin olması için PRP ilavesi yapı-
yorum. Yani kolundan alınan zengin trom-
bositli plazma ile SVF yi birleştiriliyorum. Bu 
yöntem kıkırdak harabiyetinin giderilmesi 
açısından daha etkili bir tedavi şeklidir.

Tedaviyi uygulayacağınız hastalarda 
hangi kriterler olmalı?
Bu tedavi bir doku yenileme tedavisi oldu-

ğu için kanserli hastalara bu tedavi tavsiye 
edilmez.

Yan etkileri var mıdır?
 Tedavide hastaya dışarıdan herhangi bir 
madde kullanılmadığı için ve tamamen 
kendi dokularından oluşan bir tedavi yön-
temi olduğu için alerji veya başka bir yan 
etki gözlenmez.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gere-
kenler nelerdir?
Kök hücre SVF tedavi sonrasında hastaların 
2-3 gün istirahat etmeleri ve her 2 dize 
buz tedavisi yapmaları tavsiye edilir. Daha 
sonra normal hayatlarına devam edebilir-
ler. Bununla beraber bu hastaların bundan 
sonraki hayatlarında ağır işlerden kaçınma-
sı, bağdaş kurmaması ve diz üstü oturma-
ması gerekmektedir.

Tedavinin başarı oranı nedir?
Doğru seçilmiş olgularda başarı oranı çok 
yüksektir. Yüzde 70-80 oranında iyileşme 
gözlemlenmektedir. 

Ortopedi dışında kök hücre tedavisi hangi 
hastalıklarda uygulanıyor? 
Kök hücreler ile kanıtlanmış tedavileri 
bulunan hastalık grupları halen son derece 
azdır. 

Kemik ve eklem hastalıklarının dışında; 
1- Alzheimer - Parkinson gibi ilerleyici 
nörolojik hastalıklarda 
2- Kalp hastalıkları  
3- Kan hastalıkları
4- Omurilik hasarları 
5- Göz hastalıkları 
6- Böbrek hastalıkları
7- Estetik cerrahi 
8- Kemik ve eklem hastalıklarında kullanıl-
maktadır.

Kök hücre tedavisindeki hızlı gelişmeler 
sonucu ileride daha çok hastalıklarda 
bu tedavinin kullanılacağını hep birlikte 
göreceğiz.
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Orhan Bey, bu sevdaya nasıl düştünüz?
Ben gençliğimde de zaten müzikle ve 
arabayla çok ilgiliydim. Önceliği müziğe 
verdim ve kendime Delfin Müzikevi adında 
bir plak stüdyosu açtım. Stüdyom o yıllarda 
oldukça ses getirdi, sadece İstanbul da de-
ğil Ankara’da , İzmir’ de bile tanındı çünkü 
çok enteresan, az bulunan orijinal plaklar 
satıyordum dolayısıyla da para kazanmaya 
başlamıştım. İşte ne olduysa ondan sonra 
oldu, gittim  kendime 71 model bir Corvet-
te kabriolet  satın aldım.  Araba Türkiye’de 
3 taneydi ve benden önceki sahibi Ban-
ker Kastelli’nin vefat eden oğluydu. Ben 
arabayı aldıktan sonra araba o kadar arıza 
çıkarttı ki, yakınlarım “Oğlum sen bu yaz hiç 

yanamadın; hep arabanın altındaydın” diye 
dalga geçmeye başladılar. Arabanın her 
tarafını söktük dağıttık tabi o sıralarda hiç 
bilgim yok, bir sürü arkadaşımdan, tamir-
cilerden filan destek alıyorum. Bu süreçte 
arabayla ilgili o kadar çok bilgi edindim ki 
merakım daha da arttı. Bu arabayı toparla-
yamıyoruz hadi bunu takas yapalım, başka 
araba alalım, onu satalım ötekini alalım 
derken iş plakçılıktan yavaş yavaş Amerikan 
arabasına dönmeye başladı. Durum öyle 
bir hal aldı ki plak dükkanımda çalışa-
nım duruyor, ben Amerikan arabaları-
nın peşinde sanayilerde dolaşıyorum. 
O yıllarda en iyi tamirciler Kasımpaşa, 
Dolapdere civarlarındaydılar. Kasımpa-

şa’ daki bir tamirci arkadaş birlikte bu işin 
ticaretini yapmayı teklif etti. Biz bir gece 
sanayinin önündeki duvarı yıktık, küçük 
bir kulübe yaptık, kulübenin önünde 50 
arabalık yer açtık, arabaları dizdik kaydımızı 
yaptırdık ve Amerikan serüvenine başladık. 
Bu serüven tam 25 yıl sürdü. Şimdi alım 
satımla uğraşmıyorum sadece ihtiyaçları 
olur ise dostlarıma ve beni tanıyanlara 
danışmanlık yapıyorum. 

Bir aracın klasik olabilmesi için hangi 
özellikleri taşıması gerekir?
Şimdi pek çok kişi 4 kapılı, 25 seneyi 
devirmiş arabaları alıyorlar ve bunlara 
klasik diyorlar, öyle bir şey kesinlikle olmaz. 
Öncelikle arabanın çok az üretilmiş olması 
lazım. Mesela STC Anadol, yani spor Anadol 
Türkiye de 175 adet üretildi. Bugün STC 
Anadol klasik bir arabadır hem az üre-
tilmiştir hem de en fazla 20 tanesi halen 
piyasadadır, fiyatlarıysa yaklaşık 150 bin TL 
civarındadır.

Orhan Üçyürek 7 yıldır Marmaris, İçmelerde 
yaşayan bir Bağdat Caddesi çocuğu, gece 
yarısından sonra  Göztepe ışıklardan otosa-
na kadar yapılan 400 metre amatör ve kaçak 
otomobil yarışlarının canlı şahidi, klasik 
otomobillere özellikle de  klasik Amerikan 
otomobillerine tutkun bir bilen.  Evinin salo-
nundaki  klasik otomobil maketlerine hayran 
kaldık, sonra öğrendik ki bu maketlerin 
büyük bir kısmı Orhan Beyin geçmiş zaman-
larda kullandığı otomobillerin maketleriymiş. 

Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik, sizin için 
sorduk, Orhan Üçyürek cevapladı.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay

Onun ArabaLARI Var
güzel mI GÜZEL

Röportaj
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4 kapı arabalardan çok nadir klasik ka-
tegorisine giren vardır. Arabanın klasik 
olabilmesi için tek kapı olması, sekiz silindir 
olması, otomatik vites olması, klimalı ol-
ması ön şartlardır. Bütün bunların yanısıra 
üzerindeki makinenin de iyi olması gerekir.  
1971 senesine kadar hep kuvvetli ve büyük 
makineler üretilmiştir, 71 senesinden sonra 
dünyadaki ekonomik değişimler daha ufak 
makineler üretilmesine yol açmıştır. Bu ne-
denle direksiz tek kapılı ve  motoru kuvvetli 
arabalar klasik grubuna girmiştir ve fiyatları 
da hayli yüksektir. 

Markaların öncelikleri var mıdır?
Tabi ki var, ilk başta Chevrolet gelir, Ford 
ve Dodge’ un Barracuda, Charger, Challen-
ger  serileri önemli arabalardır. Chevrolet  
Corvette, 57 Chevrolet özellikle Amerikan 
klasiklerine meraklı olanların almak istedik-
leri arabalardır. Ford Mustang  64 yılında 
üretilmeye başlanmıştır, çok üretilmiş 
olmasına rağmen hala bir klasiktir. 

“ Bunu beğendim öyleyse alayım 
demekle olmuyor”

Yeni başlayacaklara nelere önerirsiniz?
Yeni başlayacakların Nova gibi 4 kapı, 
normal 8 otomatik bir arabayla başlama-
larında fayda var. Çünkü her şeyi onda 
öğrenecekler. Yavaş yavaş atlamak gerekir. 
Ben gideyim bir tane 454 Corvette alayım 
da bineyim dersen başın ağrır. Bir hafta 
sonra satmaya kalkarsın. Yani bir alırken 
çok sevinirsin bir de satarken çok sevinirsin.
 
Klasik araba alıp restore etmek mi, res-
tore edilmiş araba almak mı?
Ben toplama işleriyle çok uğraştığım için; 
bugüne kadar 150 ye yakın araba toplamı-
şımdır; artık biraz daha fazla para ödeyip 
restore edilmişi tercih ediyorum. İlla ki res-
tore edeceğim dersen, saçları beyazlatırsın 
ama onun da apayrı bir lezzeti var tabi ki.

Türkiye’de klasik araba restorayonu ne 
durumda? Gerçekten orijinaline sadık 
kalınıyor mu?
Artık İstanbul’da, Ankara’da Aydın taraf-
larında bu konuda şirketleşen bir takım 
yerler var ve gayet başarılılar. İstanbul’daki-
ler biraz pahalıdırlar ama birebir orijinaline 
uygun toplarlar. Klasik araba restorasyonu-
nun aslı el işçiliğidir, çekiçle yapılır. Dışarı-
dan orijinal parça taktırsanız bile yine çekiç 
işi çıkar yani çekici kuvvetli ustalar bu işte 
başarılıdırlar. Birçok kaportacı klasik araba 
işini özellikle de Amerikan işini almak iste-
mezler çünkü arabalar hem çok büyüktür 
çok yer kaplarlar, hem de bir Amerikan 
araba üzerinde çekiçle uğraşıncaya kadar 
10 tane başka araba yapabilir. 

Orhan Bey, sizin ilgi alanınız özellikle 
Amerikan klasikleri, neden Amerikan?

Ben her klasik Amerikan arabasının bir ka-
rakteri olduğunu düşünüyorum. Mesela ön 
panjurları; bu panjurların şekilleri çok ilgimi 
çekiyor. Bazıları ısıracak gibi, bazıları öfkeli, 
bazıları güler yüzlü, bazıları somurtkan. 
Ayrıca ağır, emniyetli ve oturaklı arabalar. 
Ben savaş sonrası atık metalleri değerlen-
dirmek için böyle arabalar ürettiklerini dü-
şünüyorum. Düşünsenize sacları 2,5 milim. 
Günümüzde üretilen arabalar 0,5,  1, 1,75 
milimdir. Dolayısıyla tamponlarını bile iki 
üç kişi zor kaldırır. Şimdiki arabaların tam-
ponları plastik, tek elinizle kaldırabilirsiniz.

Size göre klasik araba yatırım mı zevk 
mi?
Bana göre bir zevk. Bugüne kadar 50-60 
tane özel arabam oldu ve hiç birinden para 
kazanmadım, hep zarar etmişimdir. Ama 
iş yerinde her gelen arabayı alıp sattığımız 
için kar ettim tabi ki. Kendime özel yap-
tığım arabalardan hiç para kazanmadım. 
Yatırım amaçlı düşünenler içinde iyi bir 
yatırım aracı olmadığını söyleyebilirim.

Klasik araba koleksiyonculuğunun en 
büyük zorluğu nedir?
En büyük sorunlar yer ve bakım masrafları. 
Arabaları korumak ve sergilemek için ciddi 
bedeller ödemek gerekiyor. 

Klasik araba konusunda bazı ünlülerin 
de sizden bilgi ve fikir aldığını biliyoruz. 
Ilk aklınıza gelen kim?
İlk aklıma gelen Kenan Doğulu, Kenan’ ı da 
ben zehirledim.  Onda bir tane 59 model 4 
kapı Cadillac, bir tane de şimdi Ankara’da 
toparlamada olan 65 model California 

Mustang kabriolet var. Aslında Ankara’ya 
gidip görmem gerekir ama Marmaris’ten 
ayrılmak istemediğim için gitmiyorum, en 
uzak gittiğim yer Bodrum. 

En pahalı klasik arabalar hangileridir?
Türkiye’de Rahmi Koç’un 1898 yapımı 
buharlı bir otomobili var. İstanbul Haliç’teki 
Rahmi Koç müzesinde sergileniyor. Birinci 
Dünya Savaşı’na ait bir röntgen araba-
sı. Direksiyon yerine gidon var, lastikler 
dolma. Paha biçilmez bir araba olduğunu 
sanıyorum.

Martı kanat diye adlandırılan 52 
Mercedes 300 SL, 57-58 Cadillac, 
Fastback Elenor Mustang önemli 
arabalardır. Türkiye’de bir tane orijinali 
var. 

Sizin idolünüz?
Benim şu anda iki arabam var. Biri 87 mo-
del Cherokee, ilk çıkan limitedlerden. İsveç 
konsolosluğundan çıktı ve restorasyonunu 
kendim yaptım. Diğeri tek kapı Chevro-
let tahoe. Güçlü bir makinesi var, özel ve 
konforlu bir araba. Şimdilik klasik değil ama 
klasik adayı. 

Idolüm Corvette. Bu sevdaya Corvette’ 
le başladım Corvette ile bitirmek 
istiyorum. Yani eninde sonunda bir 
Corvette daha alacağım.

Özellikle belirtmek istediğiniz bir konu 
var mı?
Evet, biz bu konuyu klasik Ameikancılarla 
da çok konuşuyoruz; bu işe heves edenler 
71 e kadar olan arabaları alıyorlar ancak 
dikkat etmiyorlar. Motor konularını iyi 
bilmelerini ve araştırmalarını, soruşturma-
larını öneririm çünkü çoğunun üzerlerinde-
ki motorlar farklıdır ve arabanın orijinalliği 
adına bu çok önemli bir detaydır. Orijinal 
araba dediğin zaman her parçasının çıktığı 
seneye ait olması gerekir, yani motor başka 
şanzuman bambaşka olmamalıdır.

Teşekkürler Orhan Bey.  
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Deniz ve Okan Korkut çifti tarafından açılan 
Salon Marmaris kısa sürede spor severlerin 
ilgi odağı oldu. Marmaris’te kapsamlı bir spor 
salonu olma özelliğine sahip olan salon 1100 
metrekare alan üzerine kurulu son teknoloji 
gym ve kardiyo ekipmanlarına sahip. Kapris 
Alışveriş Merkezi’nin üst katında yer alan Sa-
lon Marmaris günlük antrenmanınızı büyük 
bir motivasyonla yapabileceğiniz, her yaş gru-
bunun spor yapabileceği alanlar barındırıyor. 
Grup ders stüdyolarında profesyonel eğit-
menler ile kickboks, aikido, pilates, gibi salon 
derslerine katılabilir, bireysel antrenörünüzle 
kardiyo çalışabilirsiniz. Alanında uzman eğit-
menlerden Avrupa ve Balkan vücut geliştirme 
şampiyonu Cem Öztürk ve Fitness Antrenörü, 
Türkiye ve Dünya Şampiyonu Okan Korkut, 
Barış Bilgin, Alper Demir ile fit ve dinamik bir 
vücuda sahip olabilirsiniz.

Pilates Eğitmeni Emine Dana ile esnek bir 
vücuda sahip olurken, Aikido eğitmenleri 
Ali Aldoğan ve Türkan Türkmen ile ruhsal ve 
bedensel gelişiminizi sağlayabilirsiniz.
Kickboks Eğitmeni Engin Ceylan ile son 
yılların gözde sporu olan Kickboks’u tüm pro-
fesyonelliği ile öğrenebilir ve sağlam kaslara 
sahip olabilirsiniz. Mekanın kurucusu Deniz 
Korkut'tan beslenme hakkında bilgiler alabilir, 
hatta zayıflamanıza yardımcı özel reçeteler ve 
sağlıklı beslenme formülleri öğrenebilirsiniz.

Tam donanımlı spor merkezi olan Salon Mar-
maris’te haftanın her günü geç saatlere kadar 
spor yapabilir, profesyonel destek alabilirsiniz. 
Alanında uzman eğitmenlerle turnuvalara 
katılabilir, çocuklarınızı geleceğin sporcuları 
olarak yetiştirebilirsiniz.

Salon Marmaris'te ideal formunuza ulaşırken 
aynı zamanda çok eğleneceksiniz. Her yaştan 
ve her meslek grubundan üyelere açık olan 
salonda yöneticilerin hedefi ise daha aktif ve 
sağlıklı bir yaşam adına bilinçli sporcu yetiştir-
mek ve gündelik yaşamda sporu vazgeçilmez 
bir aktivite haline getirmek.

Spor yapmakta zorlanıyor ve zamansızlıktan 
yakınıyorsanız, bahanelerinizi kaldırabilecek 
bir spor salonu var. Salon Marmaris’te günlük 
hayatınızın yoğun temposunda spora keyifle 
zaman ayırabileceğinizi düşünüyoruz.

Kış aylarında kat kat giyinmek, fazla kiloları saklasa da şimdi spor zamanı... 
Çoğu zaman spora başlamak, rejim yapmak gibi sürekli ertelenen bir 
durum. Üstelik günümüzde spor yapmak da komplike hale geldi. Koşu 
bandında yürümek ya da ağırlık kaldırmanın yanı sıra pilates, aikido ve 
kickbox ile forma girmek de moda oldu.

Bir yıl kadar önce Carpice AVM ‘de, alanında uzman Deniz Korkut ve Vücut 
Geliştirme Şampiyonu Okan Korkut tarafından açılan Salon Marmaris’in 
bine yakın üyesinden sadece 22’sine sizler için sorduk. Hayatlarına aktif sporu 
yeni sokmuş, ya da spor ile yetişmiş bu 22 üye Salon Marmaris’i neden tercih 
ettiklerini anlattı. Sizde hala spor yapmıyorsanız ya da Salon Marmaris’e üye 
olmadıysanız anketimize bir göz atın.

özel anketi

Özel Anket
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1 yıldır üyeyim, ulaşımı çok kolay, salon 
geniş ferah. Benim için gerekli tüm ekip-
manlara sahip, ayrıca eğitmenler de çok 
ilgili. Bu salonda olmayı seviyorum.

Salon Marmaris çatısı altında bulunan  
Kurashi Aikido'ya 1 yıldır üyeyim. Bana 
hissettirdiği keyif ve aidiyet duygusu 
oldu. Savaş sanatları çalışmak kendime 
olan güvenimi arttırdı, fiziksel görünüşü-
mü düzeltti, hayata bakış açımı değiştirdi.

Salon Marmaris’te pilatese geliyorum. 
Yaklaşık 3 aydır üyeyim çok memnunum. 
Eğitmenimiz Emine Dana harika. Kısa süre-
de çok iyi sonuçlar aldım. 

Salon Marmaris’e açıldığı günden beri 
geliyorum. Burada biz kadınlar için de çok 
iyi ortam var, herkes seçilmiş ve saygılı. 
Eğitmenler çok yardımcı oluyor. Salon sa-
hibi Deniz Hanım da bize çok iyi rehberlik 
yapıyor.

Eşimle birlikte geliyoruz, salonda kadın-
larda erkeklerde çok rahat çalışabiliyor, 
hem çok geniş bol oksijen alan bir yer. Tüm 
dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

Salon Marmaris benim için hem bir spor 
salonu hem dinlenme yeri hem de terapi 
merkezi. Burada diğer üyelerle, eğitmen-
lerle ve çalışan tüm ekiple çok güzel vakit 
geçiriyorum.

Kız arkadaşlarımla buraya pilatese geli-
yoruz. Eğitmen olduğum için günüm çok 
stresli geçiyor. Burası bana terapi merkezi 
gibi geliyor. 

1 yıldır üyeyim, bir fitness antrenörü olarak 
bu salonda olmaktan mutluyum. Ben de 
ideal kilomu sağlığımı bu salonda koruyo-
rum. Salon sahipleri Deniz ve Okan Korkut 
çifti ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz.  

MUSTAFA PIŞICI

ÖNER GÖKER

GÜNSU ÖNER

RABIA BAYAR NALAN – BORA ŞUŞUTGÖKHAN ŞAK

IREM KOCAHAN

MELTEM BÖLÜKBAŞI
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Açıldığı günden beri Salon Marmaris 
üyesiyim. Buradaki spor aletleri çok başarılı 
ve modern, bir çoğu aradığım ekipmanlar. 
Burada olmaktan memnunum.

Dört aydır üyeyim, salon çok temiz her yer 
çok hijyenik, üyelerde çok seçkin. Salon 
Marmaris sahipleri de herkesle çok ilgili, bu 
işi severek yaptıkları belli. Burada olmak-
tan memnunum. Tüm dostlarıma tavsiye 
ediyorum.

Açıldığı günden beri buradayım. Her gün 
geliyorum. Salonda her şey çok iyi, eğitme-
nim ile çok uyumlu çalışıyoruz. Kaslarım 
burada yeniden şekillendi. Salon Marma-
ris’i tüm dostlarıma tavsiye ediyorum.

Uzun yıllar antrenörlük yaptım. Marmaris’te 
böylesine kapsamlı başka bir salon yok. Ci-
hazlar çok modern ve amacına uygun seçil-
miş. Çocuk ve yetişkinlere Kickbox eğitimi 
veriyorum. Üyelerimiz çok memnun, ama 
kicbox’un faydaları o kadar fazla ki, daha 
fazla üyemiz olmalı düşüncesindeyim.

Salon sahipleri Okan ve Deniz yakın dos-
tum burayı beraber kurduki her aşamasına 
brilikte karar verdik. Marmaris’e çok güzel 
bir salon kazandırdılar, ben de antrenman-
larımı burada yapıyorum. Burada herkes 
çok mutlu, daha çok üye sayısı olmalı, 
hayatımızda spor olmalı, kaslarımıza iyi 
bakmamız gerekiyor, bununda en iyi yolu 
Salon Marmaris’ten ve profesyonel eğit-
menlerinden geçiyor.

YAHYA KAPLAN

ERKAN TEMIZTÜREK

MUSTAFA ÇIMEN

ALI CAN ÜNLÜ

ENGIN CEYLAN
KICKBOX EĞİTMENİ

CEM ÖZTÜRK
Burada aile ortamında antrenman yapa-
biliyoruz. Özellikle bu camiada iletişimi 
güçlü kişilerin salon yetkilisi olması bence 
çok önemli. Deniz ve Okan Korkut çiftinin 
sadece sohbetine bile gelmek isteyebiliyor 
insan. Tabi ki danışıldığında bilgi ve tecrü-
belerini tutku ile anlatan şampiyonlarla bir 
arada antrenman yapmak da bir ayrıcalık.

özel anketi

Özel Anket
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Salon Marmaris’in ilk üyeleri arasındayım, 
işim gereği geç saatlere kadar açık olması 
benim için önemliydi. Bu salonun benim 
için en önemli diğer özelliği ise sahibi olan 
arkadaşım Okan ve Deniz sayesinde tam 
30 kilo verdim ve bu kilomu aylardır koru-
yorum. Bu salon beni ben yaptı. çevrem-
deki tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.

Liseden arkadaşlarımla geliyorum. Hep 
birlikte araştırma yaptık, ortak kararımız 
Salon Marmaris oldu. burada istediğimiz 
aletlerle spor yapabiliyoruz. Fitness salon-
ları öncelikle hijyenik olmalı. Salon Mar-
maris de  temizlik, havalandırma, salon 
büyüklüğü, ulaşım, ve eğitmenlerin ilgisi 
gibi detaylarda bizden tam puan aldı.

Salon Marmaris’e yeni üye oldum. Eşimle 
birlikte geliyoruz. Salonun konforunu, 
hijyenini, spor aletlerini çok çok beğen-
dik. Uzun süreli üye olmayı düşünüyoruz.

Biz iki yakın arkadaş öncelikle kadınların 
da rahat edebileceği bir salon arayışına 
girdik. Salon Marmaris bu konuda çok 
ideal, seçkin üyeleri, saygılı çalışanları ve 
en önemlisi tecrübe sahibi eğitmenleri bu 
salonda olmamıza sebep oldu. Haftanın üç 
günü Kickbox’a geliyoruz, eğitmenimiz En-
gin Ceylan ile çalışmaktan çok mutluyuz. 

SEDAT YEŞILYURT

UĞUR AYDEMIR

IREM BAYER

CENK CEVIZ

NIHAL DOĞAN – BERNA GENIŞ

Yoğun iş temposundan sonra akşamları 
burada spor yapmak bana çok iyi geliyor. 
Sağlığımı korumak ve hedeflediğim kiloya 
ulaşmak için Salon Marmaris'i seçtim.

Öğretmenim, yaklaşık 6 aydır grup fitness 
salonuna geliyorum. Derslerimiz çok keyifli 
geçiyor. Kendimi daha esnek kaslarımı 
daha güçlü hissediyorum. Eğitmenimizi ve 
Salon Marmaris’i çok seviyorum.

GÜLÇIN KURNAZ

Salon Marmaris çatısı 
altında bulunan Ku-
rashi Ailesi ile 1 yıldır 
antrenman yapıyorum 
ve bundan çok mem-
nunum. Çok sıcak bir 
ortam. Aikido'nun 
bana katkısı olarak 
reflekslerim gelişti, 
kuvvetlendim ve daha 
da sağlıklıyım. Teşek-
kürler Kurashi Ailesi.

NÜANS EYLÜL UÇAR
Salon Marmaris Bünye-
sindeki Kurashi Akido'ya 
9 aydır üyeyim. Kendime 
zaman ayırıyorum, bede-
nimi tanımama yardımcı 
oluyor, Her ders yeni 
bir şey öğrenmek beni 
motive ediyor. Aikido, 
bedensel ve ruhsal geli-
şimin paralel yürüdüğü 
bir savaş sanatı.

NURTEN YAVUZ
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme Büro Amirliği olarak 
İlçemizde Sehir halinde denetim, Sabit 
denetim, Sivil KGYS denetimi,  drone de-
netimi ve ilçemizde bulunan 200 den fazla 
KGYS kamerası desteği teknolojinin bütün 
imkânlarımdan faydalanarak Marmaris ilçe-
sinde sorunsuz, rahat, bir kişinin bile burnu 
kanamadan yaşanılabilir, huzurlu,  modern 
bir trafik hedeflenmektedir.

İlçemizde 58.000 civarı tescilli taşıtın oldu-
ğu bunlardan 27.000 tanesini motosiklet-
lerin oluşturduğu bilinmelidir. 2019 yılı içe-
risinde yapılan denetimlerden bahsetmek 
gerekirse; 76617 taşıt denetimi gerçekleşti-
rilmiş, bunların 10153 tanesinin motosiklet 
üzerine denetim yapıldığı görülmüştür.

İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 
yılı yaya önceliği yılı seçilmiş ilçemizde 
ilçe kaymakamımız öncülüğünde kamu 
kurum amirleri ile birlikte ilçemizin faklı 
noktalarında etkinlikler yapılmış, bunların 
sonucunda araç sürücüleri ve yaylarımız bu 
konular ile alakalı bilinçlendirilmiştir. Yaya 
önceliği ile yapılan çalışmalarımız hız kes-
meden haftada 4 gün olmak üzere araç ve 
yaya denetiminin devam ettiği bilinmelidir.
Tabiki de trafik düzeninin sağlanması sade-
ce denetimlerle yapılabilmesi imkânsızdır. 
Bundan dolayı ilçemizde kamu kurumları 

ile iş birliği içerisinde çalışma ve eğitim fa-
aliyeti gerçekleştirilmektedir. Birkaç örnek 
vermek gerekirse İlçe Milli Egitim Müdürlü-
ğü ile birlikte İlçemizde bulunan ilköğretim 
seviyesindeki çocuklara trafik eğitimleri te-
orik olarak bütün öğrencilerimize verilmek-
te daha sonrasında Marmaris Belediyemiz 
ile iş birliği içerisinde İlçemizde bulunana 
trafik parkın da öğrencilerimize uygulamalı 
trafik eğitimi verilmektedir.
İlçemizde Motosiklet sayısının fazla olma-
sından ve bunları kullananların çoğunun 
genç sürücülerden oluşmasından dolayı, 
lise düzeyindeki öğrencilerimize Motosiklet 
kullanımı ile alakalı seminerler gerçekleşti-
rilerek trafikte farkındalık oluşması hedef-
lenmiştir. 
Marmaris ilçemizde Trafik haftası etkin-

likleri kapsamında büyük trafik yürüyüşü 
gerçekleştirilmiş, yürüyüşe kamu kurum 
Amirleri, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız 
ile birlikte yüksek bir katılım sağlanarak,   
trafik farkındalığı, trafiğin önemi bir kez 
daha geniş kitlelere aktarımı sağlanmıştır.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme Büro Amirliği olarak 
Kamu Kurumları ile iş birliği içerisinde 
kesintisiz bir şeklide hiç durmadan, yorul-
madan Trafik denetimleri, trafik eğitimleri, 
seminerler toplantılar yapılmaya devam 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Vatandaşlarımıza Kazasız, aileleri ile birlikte 
mutlu bir  trafik yılı diliyorum.  “Trafik Kural-
larına Uyalım Uymayanları Uyaralım “  

İlçemiz Ülkemizin önemli turzim yerlerinden olması dolayısıyla özellikle yaz 
aylarında kayda değer insan ve araç artışı yaşandığı görülmektedir. Bununla 
birlikte ilçemizde çeşitli festivaller ve etkinlikler gerçekleştirilmekte, dolayısıyla 
trafik yoğunluğunda aşırı derecede artış yaşandığı görülmektedir.

MARMARİS TRAFİK TESCİL ve 
DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

Kısa Kısa
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Tüm bilgi, birikimi ve tecrübesini, trafik 
kazası mağdurları başta olmak üzere, 
her türlü sigorta mağdurunun zararlarını 
gidermeye adayan başarılı iş insanı Nigar 
Bekaroğlu ödüllerine yenisini ekledi.

Yaklaşık 7 yıl önce hasar danışmanlık 
firmalarının Muğla temsilcisi olarak sektöre 
adım atan Nigar Hanım, iş dünyasına örnek 
teşkil edecek bir başarı öyküsü yarattı. 
Kendisi artık yalnızca Doğru Hasar Merkezi 
Danışmalık A.Ş.’nin Muğla İl Müdürü değil; 
aynı zamanda 8 ili (İstanbul Avrupa, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Aydın, 
Muğla) bünyesinde bulunduran Güney 
Ege/Trakya Bölge Müdürüdür. Bu başa-
rısından dolayı 1-3 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık 
A.Ş. tarafından geleneksel olarak düzen-

lenen ödül töreninde 87 şube müdürlüğü 
arasında En Hızlı Ve Başarılı Şubeleşen 
Bölge Müdürü Ödülünü aldı.

Marmaris’ten başlayıp tüm Türkiye çapına 
uzanan bu başarı öyküsü, Marmaris Beledi-
ye Başkanı Mehmet Oktay’ın da gözünden 
kaçmadı. Başkan Mehmet Oktay ve Başkan 
Yardımcısı İhsan Öztürk tarafından Güney 
Ege/Trakya Bölge Müdürü Nigar Bekaroğlu 
ve ekibine tebrik ziyareti gerçekleştirdi. 
Doğru Hasar Merkezi’nin Marmaris’te 
bulunan ofisinde gerçekleştirilen ziyarette 
Başkan Oktay ve başkan yardımcısı İhsan 
Öztürk Güney Ege/Trakya Bölge Müdürü 
Nigar Bekaroğlu’ndan sektör hakkında 
detaylı bilgiler aldı, iyi niyet ve başarı dilek-
lerinden bulunan Başkan Oktay tüm ekiple 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

DOĞRU HASAR MERKEZİ EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN İNCİSİ OLDU

Kısa Kısa
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Bol Ödüllü Bölge Müdürü 
Nigar Bekaroğlu
Bu yıl ikincisi düzenlenen Doğru Hasar Mer-
kezi ödül gecesine bine yakın  davetli katıl-
dı. Türkiye genelinde il ve ilçe şube müdür-
lüklerinin katıldığı gala ve ödül gecesinde 
87 şube arasında çeşitli alanlarda ödüller 
verildi. Ödül alanlar arasında dikkatleri 
çeken isim ise 8 ili (İstanbul Avrupa, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Aydın, 
Muğla) bünyesinde bulunduran Güney 
Ege/Trakya Bölge Müdürü Nigar Bekaroğlu 
idi. 87 şube müdürlüğü arasında ‘En Hızlı Ve 
Başarılı Şubeleşen Bölge Müdürü’ ödülünü 
alan Nigar Bekaroğlu yaptığı açıklamada “ 
Ben ve ekibim için asıl başarı, başta trafik 
kazası mağdurları olmak üzere, tüm sigorta 
mağdurlarına sağladığımız destekler; asıl 
ödül ise mağdurların yüzündeki  gülümse-
me ve ettiği teşekkürlerdir” dedi.

Üstün Başarıya İkinci Ödül  

Muğla’nın tartışmasız en iyi hasar danış-
manlık firması olan Doğru Hasar Merkezi 
Muğla İl Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde 
yaptığı özverili ve başarılı çalışmalar netice-
sinde, önceki yıllardaki başarısının tesadüf 
olmadığını kanıtlayarak ve bu yıl Türkiye 
4. olmayı da başarmış-
tır. Aldığı Türkiye 
dördüncülü 
ödülü ile başa-
rısını kanıtlayan 
Nigar Bekaroğu 
Marmaris’te başa-
rılı çalışmaları ile 
dikkatleri çekiyor. 
Doğru Hasar Mer-
kezi A.Ş. tarafından 
düzenlenen ödül 
gecesinden renkli 
görüntüler sunuyoruz 
sizlere.
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Marmaris’te yaşayan yazar, A Milli 
futbol takımı beslenme sorumlu-
su, yazar, gıda markaları konsept 
danışmanı Ebru Omurcalı ve 
Pukka ve Gourmet Restoranların 
başarılı şefi, menü ve içerik danış-
manı executive chef Tufan Keser 
Marmaris’te İtalyan Mutfağının 
seçkin lezzetlerinin tariflerinin ya-
pıldığı atölye düzenlediler. Uzun-
yalı’nın seçkin mekanlarından biri 
olan Sayar ailesine ait Gourmet 
Restoran’ın ev sahipliğinde düzen-
lenen atölyeye İtalyan mutfağına 
meraklı 12 kadın katıldı. Tiramisu, 
taze makarna, ve biscotti yapı-
mından oluşan İtalyan mutfağı 
workshop’unda kadınlar detayları 
ile uzmanlarından tarifler öğrendi-
ler. Marmaris’te ilk kez düzenlenen 
İtalyan Mutfağı atölyesine ilgi bü-
yüktü. Katılımcılardan gelen istek 
üzerine Ebru Omurcalı ve Tufan 
Keser yeni bir atölye yapacakları-
nı belirttiler. Atölyeye katılanlar-
dan Spor eğitmeni Filiz Arslan hiç 
deneyimlemediğim ama çok sev-
diğim İtalyan mutfağı hakkında bir 
çok detay öğrendim; artık evim-
de makarna yapabileceğim için 
çok mutluyum, ünlü şeflerimize 
teşekkür ediyorum. Dedi. atölyeye 
katılan Duygu Sayar ise mutfağa 
olan ilgim çok fazla sıradaki dünya 
mutfaklarından seçme lezzetler 
atölyesine de katılacağım, bu tarz 
çalışmaları Marmaris’te her zaman 
destekliyorum’ dedi. 

MARMARIS’TE 
ITALYAN MUTFAĞI 

ATÖLYESI 
DÜZENLENDI

Kısa Kısa
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Marmaris Yüzme Akademisi İstanbul’da gerçekleştirilen Tür-
kiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık yaş Yüzme 
Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları’ndan 
dereceyle döndü. Antrenörler Hande Gazioğlu ve Armağan 
Mermer eşliğinde çalışmalarını Marmaris Belediyesi Yüzme 
Eğitim Merkezi’nde sürdüren kulüp 18-22 Aralık tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen yarışlara 4 sporcusuyla katıldı. 
Türkiye’de en iyi ilk 8 sporcunun seçildiği yarışlarda yüzücü-
lerden Lucia Selin Gelens 50 metre kurbağalamada Türkiye 
4.’sü olurken, Ela Karcı ise 50m Sırtüstü C Finalinde yüzdü. 
Ümit Akgün ve Yekta Pehlivan da tüm yarışlarda en iyi dere-
celerini yüzerek performanslarını arttırdı. Antrenör Mermer, 
bir sonraki hedeflerinin 2020 Ocak ayında gerçekleştirilecek 
il yarışlarında yine iyi dereceler elde etmek olduğunu söyledi.  

İSTANBUL’DAN 
DERECE İLE DÖNDÜLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Derya Aslan, 
Sipriteül eğitmen Eric Elli, yoga eğitmeni ve Spa işletmecisi Özgür 
Taşkıran Konaç  Marmaris’te bir ilki gerçekleştirerek kadınlara 
cinsellik hakkında eğitim verdiler. Cettia Beach Club’ın Konferans 
salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda kadın katıldı. Kadın 
Cinselliğine Ruhsal ve Bedensel Bakış adlı eğitime katılan kadınlar 
cinsellik hakkında bilgiler edindi. Kadın cinselliğini keşfetmekten 
ve cinsel organların tanınmasından bahseden Op.Dr. Derya Aslan 

konu hakkında çok sayıda kadından gelen soruları da yanıtladı. 
Siprütüel eğitmen Eric Nihat Elli cinselliğe ruhsal yönden bakışı 
değerlendirdi.  Yin Yang Felsefesi odağında Eril Dişil yönleriyle 
kadını değerlendiren Yin Yoga Eğitmeni Özgür Taşkıran ise bu güne 
kadar üzerinde durulmayan bilgi ve konular üzerinde dinleyicilere 
bilgiler verdi. Seminer sonunda soruları yanıtlayan konuşmacılar 
katılımcılardan gelen bir başka seminer düzenleme taleplerini de 
olumlu değerlendirdi.

Kadın Cinselliğine Ruhsal ve Bedensel Bakış
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Marmaris’te Kadınlar 
Hikayelerini Anlattı
Marmaris İhtiyaç Sahipleri  Yardımlaşma ve Eğitim Derneği 
ve Marmaris Kadın Hakları Dayanışması Derneği Üyeleri ve 
Başkanı Hayat Yaraş, Marmaris Kültür Sanat Evi’nde Ulu Ön-
der Atatürk’ün ‘Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme 
Hakkının Verildiğine Dair Kanun’un kabul edilişinin 85. Yıl 
dönümünde bir etkinlik düzenledi. Düzenlediği etkinlikte 
Marmaris’te yaşayan seçilmiş, ya da kariyer sahibi kadınlar 
yol hikayelerini anlattı. Hayatına güven ve hareket katan, 
kalıpları değiştirerek kendine farklı yollar çizen, özel hikaye-
leri mercek altına alan, başka hayatlara dokunmayı hedef-
leyen bir farkındalık serüveni olan kadınlar başka kadınlara 
ilham vermeye çalıştılar. Kadın haklarının konuşulduğu 
söyleşide kadınların adının şiddet ve cinayetle anılmaması-
nı başarıları ile anılmasını istediklerini vurguladılar. 

 İçlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Dilay Uçar, Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği Üyesi, Cumhuriyet Kadınları 
Derneği Üyesi Aysema Güzel, Cumhuriyet 
Halk Partisi önceki dönem İlçe Başkanı Ya-
zar Fatma Gebeş Çimen, Pelin Özbozdağ, 
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım 
Vakfı Marmaris Şubesi Başkanı Yasemin 
Tümer, Yerel Tohum Derneği Marmaris 
Temsilcisi Pınar Ünlü, Marmaris Ressamlar 
ve Yazarlar Derneği Başkanı Oya Dirikcan, 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 
Eğitmeni Şükriye Gürsoy, Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, yazar ve öğretmen Hatice 
Altunkaya, Marmaris Siteler Muhtarı Gü-
lizar Çetin Pekpak, Marmaris Kat Hizmet-
leri Eğitim Derneği Başkanı Pınar kalkan 
Çamlar, Hemşire Nalan Duru, ŞamataPlus 
Magazin Dergisi İmtiyaz Sahibi Seycan 
Akman’ında olduğu bir grup başarılı kadın 
ilham veren hikayelerini anlattı. Söyleşinin 
moderatörlüğünü Azbiye Gürler yaptı.

Kısa Kısa

Dilay Uçar

Nalan Dura

Aysema Güzel Zülal Akyüz Hayat Yaraş Nurcan Sarıçiçek

Selma Kılıç Seycan Akman Hatice Altunay Pınar Çamlar

Oya Dirikcan Şükriye Gürsoy Ummuhan Kabaçam Azbiye Gürler Yasemin Tümer

Fatma ÇimenSema Güner Pınar Ünlü Gülizar Pekpak Pelin Özbozdağ
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Marmaris Kültür Evi’nde Kadına Şiddete 
Sessiz Kalma Ortak Olma adlı bir seminer 
düzenlendi. Kadına karşı şiddetin huku-
ki psikolojik ve toplumsal arka planının 
tartışıldığı seminerde Avukat Alev Öztürk, 
Avukat Arzu Alper ve Uzman Psikolojik 
Danışman Seniha Ay konuşmacı olarak yer 
aldı. Kadına yönelik şiddetin şekillerinden, 
şiddetin nedenlerine, şiddetin ölümcül ol-
mayan etkilerinden ölümcül olan etkilerine 
kadar her türlü bilimsel araştırma hakkın-
da konuşma yapan Seniha Ay ülkemizde 
kadına yönelik şiddet araştırma örneklerine 
değindi. Kadına yönelik şiddetin dünya 
istatistiklerinin korkutucu araştırmalarını 
gözler önüne seren danışman Seniha Ay 
şiddet gören kadınların il sosyal hizmet 
müdürlüklerine alo 183 aile kadın çocuk 
özürlü sosyal hizmet danışma hattına, sağ-
lık kuruluşlarına, polis merkezleri jandarma 
karakollarına, cumhuriyet savcılığına, bele-
diyelerin, baroların kadın dayanışma mer-
kezlerine ve kadın sivil toplum kuruluşları-
na başvurulması gerektiğini belirtti. Muğla 
barosu avukatlarından Alev Öztürk ise son 
beş yılda erkekler 1371kadının öldüğünü, 
2075 ‘inin tecavüze uğradığını, medyaya 
479 tecavüz vakasının 902 cinsel taciz 
vakasının, 2012 yaralama olayının yansıdığı 
acı tabloyu gözler önüne serdi. Şiddetin 
hukuksal tanımını yapan Avukat Öztürk ka-
dına yönelik şiddetin türlerinden bahsetti. 
Fiziksel, psikolojik, ekonomik, sözlü, dijital, 
cinsel şiddet ve flört şiddeti olarak 7 farklı 
şiddet olabileceğine dikkat çekti.  Demek ki 
şiddet sadece dayak yemek değildir diyen 
Avukat Alev Öztürk hakeret etmek, aşağıla-
mak, birilerinin yanında küçük düşürmek, 
öldürmekle, yaralamakla, sakat bırakmakla 
ya da herhangi bir konuda tehdit etmek, is-
tenmeyen zamanlarda ve biçimlerde cinsel 
ilişkiye zorlamak komşularla arkadaşlarla 
akrabalarla görüşülmesine izin verme-
mek, sosyal hayata katılıma engel olmak, 
ihtiyaçlar için yeterli para vermemek, ısrarla 
telefonla aramak, kimlerle arkadaş olduğu-
na karışmak, takip etmek, kazanılan paraya 
el koymak, sürekli nereye kaç lira harcandı-

ğını sormak çocukları baskı unsuru olarak 
kullanmanın da bir şiddet olabileceğine 
dikkat çekti. Kadınlara yönelik şiddet ve ev 
içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla müca-
deleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
( İstanbul Sözleşmesi) Kadın Anayasası’na 
değinen Öztürk sözleşmenin tarihinden 
kadınlara kattıklarından şiddet karşısındaki 
yaptırımlarından söz etti. Sözleşmenin tanı-
mı amacı, devletlere sağladığı yükümlülük-
ler ve devletin görevinden bütün detayları 
ile bahsetti, İstanbul sözleşmesi ile kadına 
yönelik şiddetin tanımının etraflıca yapıl-
dığını şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin 
ve kadınlar karşı yapılan ayrımcılığın  bir 
sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleş-
me olduğunu vurguladı. Seminerde ayrıca 
6284 sayılı kanundan yani ailenin korun-
ması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
hakkındak,i kanundan bahsedildi. İstanbul 
sözleşmesinin bir sonucu olarak 8 mart 
2012 de kabul edilen ve kadına yönelik 
şiddete karşı en detaylı ve geniş kapsamlı 
tedbirleri düzenleyen yasa olan 6284 sayılı 
yasanın kimleri koruyacağından etraflıca 
bahsedildi. Seminerde ayrıca konuşma 
yapan Avukat Arzu Alper ise kendisi avukat 
olduğu halde meslektaşları arasında dahi 

kadına yönelik şiddet yaşanabildiğini ama 
kanunları tanıyarak kolluk kuvvetlerinin 
de kanunları uygulayarak şiddetin önüne 
geçilebileceğinden bahsetti. Kendiniz ya 
da çevrenizdeki herhangi bir kadın şiddete 
uğradığında bunu gördüğünüzde duydu-
ğunuzda İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı 
kanun gereği bu şiddeti bildirmek zorun-
dasınız. Kolluk kuvvetleri şiddete uğrayan 
kişi şikayetçi olmasa bile önlem almakla yü-
kümlü olduğuna dikkat çekti. Marmaris’te 
kadına yönelik bir çok davaya baktığını 
kan donduran olaylar yaşadığını belirten 
Avukat Arzu Alper kadınlar kendilerine 
tanınan hakları çok iyi bilmeli, şiddetin ön-
celikle ne olduğunu ve nerelere başvurul-
ması gerektiğini çok iyi bilmesi gerektiğini 
belirtti. Avukat Arzu Alper ayrıca Marmaris 
Belediye başkanı Mehmet Oktay’dan kadın 
sığınma evi talep ettiğini belirtti. Konuş-
maları sonuna kadar ilgi ile takip eden  az 
sayıda kadın ve erkek dinleyiciler de kadın 
sığınma evi hakkında taleplerini belirterek 
Marmaris’e kadın sığınma evi şart görü-
şünde birleştiler. Aralarında imza toplayan 
dinleyici gurubu ve konuşmacılar Marmaris 
Belediyesine bu isteklerini ileteceklerini 
belirttiler. 

Avukat Alev Öztürk, Avukat Arzu Alper ve 
Uzman Psikolojik Danışman Seniha Ay 
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Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Beledi-
yesi'nin destekleri ile Yerel Tohum Derneği 
Marmaris Şubesi tarafından 2017 yılında 
9 üretici ile başladığı "Yerel Tohum, Temiz 
Gıda, Üretici Pazarı’’ kuruluşunun 2. yılı kut-
ladı. Pazarcılar, aldıkları ürün sertifikalarını 
ipe asarak sergilerken, yıldönümü kutla-
malarına katılanlara ekolojik ürünlerinin 
tarladan tezgaha gelişi anlatıldı.
Sayıları 20'ye ulaşan standın yer aldığı 
pazarın yıldönümü etkinliklerine Marmaris 
Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marma-
ris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk 
de katıldı. Tezgahları teker teker dolaşan 
Başkan Oktay, tezgah sahipleri ile sohbet 
etti. Bilimsel testten geçmiş, hormonsuz, 
yerel ve sağlıklı ürünlerin satıldığı ‘Yerel To-
hum Temiz Gıda Pazarı’nı çok önemsedikle-
rini ifade eden Başkan Oktay, “Kent Konseyi 
ve Yerel Tohum Derneği’nin daha fazla üreti-
cinin yapay gübresiz ve zehirsiz üretime 
geçmesini sağlama çabalarını destekliyoruz. 
Tamamen denetimli, çevre duyarlılığı yük-
sek olan ‘Yerel Tohum Temiz Gıda Pazarı’nın 
diğer pazarlara da örnek olmasını diliyoruz.” 
şeklinde konuştu. İlçede yerleşik yaşayan 
yabancı tüketiciler de ekolojik pazara ilgi 
gösterip, bol bol alışveriş yaptı. Satılan doğa 
dostu ürünler kısa sürede tükendi.

'Ekolojik Pazar'da Ikinci Yıl

Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu öğrenciler 
öğretmenleri ve velileri Yerli Malı haftası kapsamın-
da görkemli bir etkinlik düzenledi. Okul velilerinin 
işbirliği ile düzenlenen etkinlikte ülkemizin 7 bölgesi 
tanıtıldı. Kültürel mirasları ve yemekleri ile tanıtılan 
yedi bölgemizin stantlarında veliler öğretmen ve 
öğrenciler o yörenin geleneksel kıyafetleriyle servis 
yaptılar. Yerli malı haftası kapsamında ‘Bölge Bölge 
Kültürümüze Yolculuk’ projesine Marmaris Kayma-
kamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Oktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zü-
leyha Aldoğan ve çok sayıda veli ve basın mensup-
ları katıldı. Kutlamalar kapsamında objektiflerimize 
yansıyan renkli görüntüleri sunuyoruz sizlere. 

MİNİK YÜREKLERLE BÖLGE BÖLGE 
KÜLTÜRÜMÜZE YOLCULUK

Kısa Kısa
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‘Bırakın Kızlar Okusun’
Bırakın Kızlar Okusun projesi kapsamında Türkiye'nin birçok ili, Azer-
baycan, Karabağ ve Kerkük'ten Marmaris'e gelen yazar ve şairler bele-
diyeyi ziyaret etti. Yazar ve şair Safiye Samyeli'nin öncülük ettiği heyeti 
başkan yardımcıları Hakan Köksal ve İhsan Öztürk ağırladı. Heyet ardın-
dan Armutalan Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Düzenlenen 
etkinliğe katılan şair ve yazarlar eserlerini tanıtı. Kampanyayı başlattı-
ğında tek başına olduğunu belirten Samyeli "Birçok kütüphane açtık 
ama 300'den fazla okul için 10 milyonun üstünde kitaba ihtiyacımız 
var. Sesimizin ulaştığı herkesten bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi. 

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay, Marmaris Belediyesi Gençliks-
por Kulübü’nü ilçenin dört bir yanında 
alt yapı çalışması yapacak hale getir-
mek için kolları sıvadıklarını söyledi.
Kısa bir süre önce yeniden yapılandı-
rılması yapılan Marmaris Belediyesi 
Gençlikspor, birçok branşta çalışma-
larını hızlandırdı. Kulüp yöneticileri 
Marmarisli gazetecilerle Pukka Resto-
ran'da bir araya gelerek geleceğe yö-
nelik hedeflerini anlattı. Düzenlenen 
kahvaltıya Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay da katıldı.

Spor Marmaris’in Tamamına Yayılacak
Kahvaltıda hoş geldin konuşması yapan 
Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, klüp yönetici-
lerini tanıttı, basketbolda maçların başla-
dığını, futbolda ise ocak ayının sonundan 
itibaren 2. Amatör Küme’de mücadele 
edileceğini belirterek “Kulübü aldığımızda 
şube kapalıydı, şubeyi tekrar aktif hale 
getirdik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sür-
dürüyor, güzel bir kadromuz olduğunu dü-
şünüyoruz. İnandığımız, güvendiğimiz bir 
ekibimiz var. Hocalarımız da aynı şekilde 
çok başarılılar. Tüm branşlarda iddialıyız, 
önemli başarılara imza atacağımıza inanı-
yoruz” dedi. Tesislerden de bahseden Yay-
lalı, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nun 
yanında atıl vaziyette duran yerdeki tesisin 
yeniden yapıldığını ve bu ay sonu itibariy-
le hizmete gireceğini söyledi. 

TÜM BRANŞLARDA İDDİALIYIZ
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Marmaris'te yaşayan bir grup ev kadını, el işçiliği ile yaptık-
ları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi. Şiş ve tığlarla 
örülerek yapılan motifleri birleştirmeleri ile gövdeleri renga-
renk olan ağaçlar, parktakilerin de beğenisini topladı.
Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üye-
si ev kadınları, bir ay örgü dersi aldı. Nermin Işık tarafından 
verilen kursu tamamlayan kadınlar, Atatürk Caddesi'ndeki 
Türkmenistan Parkı'nda bir araya geldi. Çeşitli renklerde 
yünlerle iki saat boyunca örgü ören kadınlar, ördükleri mo-
tifleri ağaçların gövdesinde birleştirdi. Marmarisliler ve tu-
ristler, ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada 
paylaştı. El işi öğretmeni Nermin Işık, "Amacımız kadının 
gücünü ve her işi yapabildiğini göstermek. Sokak sanatı adı 
altında ağaçlara zarar vermeden örgülerimizi yapıyoruz. Bu 
örgülerden elde ettiğimiz gelir ile evimizin ekonomisine kat-
kı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Ağaçlara Renkli ÖrgülerMilas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ve aynı 
zamanda ressam olan İsmail Utku, 22. kişisel sergisi 'Sevgi İzleri'ni 
Marmaris'te açtı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde yakla-
şık 3 yıllık emek sonunda ortaya çıkan toplam 50 yağlıboya tabloyu 
Marmarisli sanatseverlerin beğenisine sunan polis memuru sanatçı 
İsmail Utku, "Milas'ta yaşayan biri olarak, Muğla'mıza kalıcı eserler 
bırakma amacıyla kişisel resim sergimi Marmaris'te açıyor olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Benim resimlerimde sevgi, tarih, geçmişe 
özlem yer alır. Bu kez 22 yıllık resim deneyimimle doğal, tarihi ve 
kültürel değerleriyle herkesi cezbeden Muğla'mızı resmettim" dedi.

Polis memuru Ismail Utku, 
fırçasıyla maharetini sergiledi

Sığla Sergisi Büyüledi
Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu tarafından 
düzenlenen Sığla Sergisi izleyenlerin beğeni-
sini kazandı. Marmaris Belediyesi Kültür Sanat 
Evi'ndeki serginin açılışına çok sayıda sanatsever 
ile birlikte Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları 
Hakan Köksal ve İhsan Öztürk de katıldı. ‘Sağlık ve 
güzellik iksiri’ olarak nitelendirilen sığla ağacından 
elde edilen malzemelerle yapılan ürünlerin yer 
aldığı sergide 18 sanatçının eserleri yer aldı. Sığla 
ağacının Marmaris’in en önemli ekolojik unsurla-
rından biri olduğunu söyleyen Belediye Başkan 
Yardımcısı Hakan Köksal, “Bu sergi bu açıdan çok 
önemli” diye konuştu. Başkan Yardımcısı İhsan Öz-
türk ise sanatçıları tebrik ederek, başarılar diledi. 

Kısa Kısa
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Muğla ili ve ilçelerinde 200 bin fidan 
toprakla buluştu. 11 Milyon Ağaç, ‘Bugün 
Fidan Yarın Nefes’ programı kapsamında 
81 ilde eş zamanlı 11/11/2019 tarihinde 
saat 11:11’de başlatıldı. Yüzde 68’i orman-
larla kaplı Muğla ilinde bu yıl ve geçen yıl 
yanan sahalara program kapsamında iki 
yüz bin fidan dikimi yapıldı. Muğla ili başta 
olmak üzere 13 ilçe ve 195 noktada 18 bin 
182 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik 
Muğla’da Menteşe’nin Düzeyn mevkisin-
de, Muğla Valisi Esengül Civelek, Ak Parti 
Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf 
Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Sileyman 
Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı 
Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, jandarma, emniyet, basın 

mensupları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik 
Marmaris’te de büyük bir ilgi ile karşılandı. 
Kampanya kapsamında Marmaris'in Karaca 
Mahallesinde, 8 bin beş yüz fidan toprakla 
buluştu. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Er-
tuğ Şevket Aksoy, Marmaris Orman İşletme 
Müdürü Şükrü Akın Ünler, Marmaris Em-
niyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris 
Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih 
Ozangüç, AK Parti İlçe Başkanı Osman 
Ülgen, Kurum amirleri, basın mensupları, 
çeşitli okullardan yüzlerce öğrenci ve va-
tandaşların katkısıyla kısa sürede hedef-
lenen rakamdan daha fazla fidan toprağa 
kavuşmuş oldu. Etkinlikte kısa bir açıklama 
yapan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket 

Aksoy; 'Bu tarihin önümüzdeki yıllarda da 
Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması 
için harekete geçtik. 11 Kasım Milli Ağaç-
landırma Günü ülkemize, milletimize, genç-
liğimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Marmaris Halk Eğitim kursiyerleri hünerlerini sergiledi. 
Eğitmenleri Gülar Arslan önderliğinde 20 kursiyer 2 ay 
kadar süren eğitimleri sonucunda öğrendikleri teknikler-
le yaptıkları eserleri sergilediler.  Kumaş boyama, tülbent 
ile aplike tekniği ile yapılan kostümler, aksesuarlar, obje-
ler, tişört, elbise, çanta, masa örtüsü yastık gibi ürünleri 
19 Mayıs gençlik meydanında açtıkları sergide halkın be-
ğenisine sundular. 3 gün süren serginin açılışını Marma-
ris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Züleyha Aldoğan’ın da katıldığı sergide kayma-
kam Ertuğ Şevket Aksoy el emeği yapılan eserlerin çok 
değerli olduğundan bahsederek, emeği geçen kursiyer-
leri tebrik etti. Sergilenen ürünler hakkında detaylı bilgi 
alan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘ilçemizde 
çok iyi sanatçılarımız çok yetenekli kadınlarımız var 
inanıyorum ki bu eserlerimizle ülkemizin ve Marmaris’in 
adını tüm dünyaya iyi bir şekilde duyuracağız’ dedi. 

Hünerli Ellerin Sergisi 

BUGÜN FIDAN, YARIN NEFES
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve İzgören 
Akademi iş birliğinde düzenlenen Turizm 
Zirvesi'nde Marmaris'in turizm sektörü ele 
alındı. Turizmde dijitalleşme, fark oluştur-
ma ve turizm çeşitliliği de değerlendirildi. 
2020 Turizm Zirvesine Marmaris Kayma-
kamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Bele-
diye Başkan Vekili Burak Demirtaş, Muğla 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bin-
göl ve bölge turizmcileri katılım sağladı. 
Elegance Otel’de gerçekleştirilen Turizm 
Zirvesi’nde İzgören Akademi Eğitmeni 
Gökhan Okçu'nun moderatörlüğünde, 
İzgören Akademi Kurucusu ve Akademis-
yen Ahmet Şerif İzgören, seyahat yazıları 
ile bilenen Gazeteci - Yazar Bahar Akıncı, 
Öğretim Görevlisi Bora Özkent'in konuş-
malarıyla Marmaris'te turizm sektörü ve 
dünyada turizm değişkenleri görüşüldü. 
Turizmde yaşanan son gelişmeler sonu-
cunda Marmaris turizmin de alternatifler 
bulmak, dijital dünyaya ayak uydurabil-
mek için turizm sektöründe dijitalleşme-
nin nasıl olabileceği, turist potansiyelinin 
artırılması ve Marmaris'in tatil için tercih 
edilen noktalar listesinde nasıl ilk sıralara 
yerleşeceğinin görüşüldüğü zirvede, ala-
nında önde gelen isimler konuşma yaptı. 

Marmaris 
Turizm Zirvesi

“SEN KASKINLA DAHA HAVALISIN!”
Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe 
Emniyet Müdürlüğü tarafından öğren-
cilere “Sen Kaskınla Çok Daha Havalısın” 
projesi kapsamında motosiklet kullanan 
öğrencileri kask kullanmaya özendirmek 
amacıyla projenin tanıtım toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy, “İlçemizde motosiklet 
kazalarında ölümlerin yaralanmaların önü-
ne geçmek için başlattığımız bu projemiz-
de kask takmanın önemini vurguluyoruz. 
Öğrencilerimizin ve gençlerimizin güvenliği 
bizim için çok önemli. Bu anlamda motosik-

let kazlarında yaralanmaların ve ölümlerin 
önüne geçmenin en önemli etkenlerinden 
biri de kask kullanmaktır. Kask kullanmak 
hem yasal hem de yaşamsal bir zorunluluk-
tur” dedi.

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen bilgilendirme toplantısına 
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Jan-
darma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Milli 
Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

Marmaris İlçe Trafik Tescil ve Denetleme 
Büro Amiri Bahadır Türkyaşa kazaların 
önlenmesine yönelik çalışmalarla, kazala-
ra yönelik videolarla bilgiler verdi. Ayrıca 
ekipler motosiklet kullanımı, kazalara 
etken olan sebepler, kazaların sık yaşandığı 
mevkiler ve kazların önlenmesine yönelik 
çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. 
Ayrıca twitter üzerinden açılan #kasktag’ı 
ile öğrencilerin kasklarını takarak paylaşım-
da bulunmaları istendi. Seminer sonrası 
öğrencilere kask dağıtımı yapıldı.

Kısa Kısa
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Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 
Basketbol Takımı, Muğla Orman Spor ile 
Amiral Orhan Aydın Spor Salonunda kı-
yasıya mücadele etti. 11 ocak Cumartesi 
günü gerçekleştirilen çekişmeli müsaba-
kada Marmaris Belediye Spor basketbol 
takımı 56 – 52’lik skorla mağlup oldu. 
Basketbol A Takımı Baş Antrenörü Hakan 
Öztürk maç sonunda yaptığı açıklamada 
‘bu ligin ilk maçı idi, haftada iki kez ant-
renmanla ve 2 ay gibi kısa bir sürede ha-
zırlanmamıza rağmen gayet iyi oynadık, 
önümüzdeki maç Bodrum Spor  Bohesk 
ile olacak, şimdi ona hazırlanıyoruz, seyir-
ci desteği çok önemli bu gün çok güzel 
bir destek gördük, Belediye Başkanımız 
Mehmet Oktay’a Kulüp Başkanımız Hasan 
Yaylalı’ya çok teşekkür ediyoruz, ‘Şampi-
yonluk Yolunda, Marmaris Ruhuyla’ tüm 
sporcularımıza ve bizi destekleyen tüm 
hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.’ Dedi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA
MARMARİS RUHUYLA

Bizim Kadar Onların da Sevgiye İhtiyacı Var
Çağdaş Bilim Koleji Ortaokul ve Lisesi bölümünün Sosyal Sorumluluk ve Drama Kulübü 
öğrencileri hayvan dostları için bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler 
yaptıkları eserleri ve yiyecekleri satışa sundular. Atatürk Heykelinin önünde düzenlenen 
kermes, ihtiyacı olanlara ses ve umut oldu. Ortaokul bölümü öğrencileri “Farkında mısın, 
bizim kadar onların da sevgiye ihtiyacı var” Fen lisesi öğrencilerinin ise “ Şimdi sıra sende!” 
sloganlarıyla açtıkları stantlarda ziyaretçileri bilgilendirdiler. Marmaris’te duyarlı davranış 
sergileyen farkındalık oluşturmak için gayret gösteren öğrenciler halkın takdirini kazandı. 

Marmaris Belediye Spor 
Kulübü Basketbol maçının 
heyecanlı ilk yarısında 
Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay 
tarafından Kulüp Başkanı 
Hasan Yaylalı’ya doğum 
günü sürprizi yapıldı. 
Pastasının mumlarını 
üflerken Hasan Yaylalı 
Başkan Oktay’a, yönetim 
kuruluna ve tüm dostları-
na tek tek teşekkür etti.
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Marmaris Ticaret Odası tarafından 
Her Yönüyle Arı Ürünleri, Apiterapi 
ve Apiturizm semineri düzenlendi. 
Seminere Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris 
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve 
pek çok kurumun müdürleri katıldı. 
TÜBİTAK ARGE Laboratuvarı Kurucu-
su ve Deneysel Tıp Uzmanı Doç Dr. 
Oytun Erbaş ve Gaziantep Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik Meslek Yükse-
kokulu Öğretim Görevlisi Dr. Belma 
Suna’nın konuşmacı olarak yer aldığı 
seminere yaklaşık 400 kişi katıldı. Se-
minerde konuşma yapan MTO Başka-
nı Ayhan, Marmaris Çam Balı’nı dünya 
markası haline getirmek ve Marma-
ris’te alternatif turizm oluşturmak 
için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 
Seminerde konuşma yapan Deneysel 
Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bal 
ve arı ürünlerinin faydalarından söz 
etti. Özellikle balın iyileştirici özelliğini 
anlatan Erbaş, “Bal anti mikroptur. Balı 
nereye damlatırsanız oradaki mikrobu 
öldürür. Bütün yaraların üstünü balla 
kapabilirsiniz” dedi. Balın pek çok 
hastalığın tedavisinde kullanıldığını 
söyleyen Doç. Dr. Erbaş, damar sertliği 
ve kansere karşı da koruyucu oldu-
ğunu belirtti. Gaziantep Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik Meslek Yükse-
kokulu Öğretim Görevlisi Dr. Belma 
Suna, Apiturizm için Marmaris’in çok 
elverişli olduğunu söyledi. Hem iklim 
özellikleri hem de arı ürünlerinin bu 
kadar yoğun olmasının turizm için 
fırsata dönüştürülebileceğini kaydetti.

Arı Ürünleri, 
Apiterapi ve 
Apiturizm 
Semineri

Kısa Kısa

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün

MTO Başkanı Mutlu AyhanDr. Belma Suna
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Atatürk’çü Düşünde Derneği Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar 
öncülüğünde Atatürk’ün hayatını anlatan bir etkinlik düzenlendi. 
Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenen 
etkinlikte, Zonguldak'ın Devrek ilçesi ADD Başkanı Okan Onur'un 
tek başına sahnelediği 'Vasiyet' adlı anlatımda Mustafa Kemal 
Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen yönleri bir prodüksiyonla ak-
tardı. Sinevizyon eşliğinde Onur'un anlatımıyla bir saat süren et-
kinlikte bazı izleyiciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
yaşam hikayesini dinlerken duygulanıp, gözyaşlarına hakim ola-
madı. Uzun süre alkış alan gösterinin sonunda Marmaris Belediye 
Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Okan Onur'a teşekkür plaketi 
verdi. Onur ise Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk'e dünyaca ünlü 
üzerinde Atatürk resmi işlemeli Devrek bastonu hediye etti.

ADD Devrek Şube Başkanı Okan Onur, gösterinin 
sonundaki konuşmasında, Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın bir ölçüsü 
olmaz, olamaz. Ulu önderimizi yaşlı, genç, yetişkin 
herkese anlatmaya mecburuz. O'nu Türkiye'nin 
her yerinde anlatmaya devam edeceğim dedi

Atatürk'ün Hayatını 'Vasiyet' Adlı 
Tek Kişilik Gösteriyle Anlattı

Serin Kültür ve Oya Şener GSK tarafından 
Marmaris seyircisi ile buluşturulan oyun Ar-
mutalan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Usta 
oyuncular Haldun Boysan ve Yosi Mizrahi ile 
Elif Çelik, Sibel Tomaç gibi önemli oyuncula-
rın kadrosunda yer aldığı "Bence Hiç Komik 
Değil" isimli tiyatro oyunu, ayakta alkışlandı. 
Oyunda büyük bir düğünle evlenen Asya 
ve Ahmet çiftinin düğünden sonra evlerine 
geldikleri sırada yaşadıkları aksilikler komedi 
türünde anlatıldı. İki perdelik oyunda adeta 
kahkaha tufanı yaşandı. Üstlendiği başrolün 
yanı sıra oyunun yönetmeni de olan Yosi 
Mizrahi, oyun sonunda yaptığı konuşmada 
Marmaris Belediyesi’ne, Serin Kültür'e ve Oya 
Şener GSK'ye teşekkür etti. İzleyicinin önemi-
ne de dikkat çeken Mizrahi, "Tiyatro sahnesiz 
yapılır ama seyircisiz yapılamaz" dedi.

BENCE HIÇ KOMIK DEĞIL' 
AKM’DE SAHNELENDI

Kısa Kısa
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Marmaris Musiki Derneği sanatçıları Şef 
Nilgün Kale yönetiminde Marmarisli sa-
natseverlere konser verdi. Seniha Efecan’ın 
sunucu olduğu konserde misafir sanatçı 
Gökhan Sezen unutulmaz eserleri seslen-
dirdi. Marmarisli sanatseverlerden büyük 
alkış alan sanatçı konser sonunda Marma-
ris’te olmaktan çok mutlu olduğunu dile 
getirdi. Geliri eğitim yararına bağışlanan 
konserde Marmaris Musiki Derneği’nin 
değerli sanatçıları da sahne aldı. 

Gökhan Sezen ile 
Musiki Gecesi 

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar gibi usta 
isimlerin rol aldığı Etekler ve Pantolonlar 
adlı oyun Marmaris seyircisi ile buluştu. 
Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan 
Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşan oyunu 
Masal Müzik organizasyon olarak Serkan 
Göknur davet etti. Mine Artun’un kaleme 
aldığı, Serkan Budak rejisiyle perde açan 
Etekler ve Pantolonlar adlı müzikli kome-
diyi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve 
çok sayıda Marmarisli sanatsever izledi.  
Tek perdelik oyun finalinde ayakta alkış-
landı. Oyunun sonunda seyirciler ünlü 
oyuncular ile fotoğraf çektirmek için 
sıraya girdi. Gördükleri ilgiye teşekkür 
eden Nurseli İdiz de, "Kadınların istediği 
hayatları yaşayamadığını toplumun di-
rettikleri doğrultusunda yaşama devam 
ettiğini ama önünde sonunda isteklere 
kavuşabileceğini anlatan bir oyun" dedi.

‘ETEKLER VE 
PANTOLONLAR’ 
MARMARIS’TE 
SAHNE ALDI
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MARYAD 1 Yaşında
MARYAD Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar 
derneğinin birinci yaşı dolayısıyla Marmaris Bele-
diyesi Kültür Sanat Evi’nde Karma Sanatlar Sergisi 
yapıldı. Yoğun sanatsever katılımı ile gerçekleşen 
sergiyi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 
açtı. Sergiyi Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket 
Aksoy katılımıyla onurlandırdı. Derneğin kadın res-
samlarının ve yazarlarının katıldığı karma sergide 
yazar Didem Meram sahi nerede kalmıştık" isimli 
kitabının tanıtımını yaparak okuyucularıyla buluştu, 
yazar ve eğitmen Hatice Altunay ve Yazar Nermin 
Şahin de kitaplarının tanıtımını yaptı. Sergide ayrıca 
derneğin 6 ile 14 yaş grubundaki üyelerinin eserleri 
de sergilendi. 5 gün açık kalan sergide derneğin ku-
rucusu ve başkanı Oya Dirikcan eserleri ile katılan 
sanatçılara ve ziyaretçilere tek tek teşekkür etti.

MARYAD Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar derneğinin birinci yaşı dolayısıyla 
Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde gerçekleştirilen karma sanatlar sergisinde 
yazar kadınlar da okuyucularıyla buluştu. Didem Meram "Sahi Nerde Kalmıştık?" adlı 
ilk kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Kısa Kısa
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Çağlar Teknoloji’nin 
Geleneksel Aile ve 
Piknik Günü
Marmaris’in köklü şirketlerinden Çağlar 
Teknoloji Grubu tüm çalışanlarının katıldı-
ğı bir piknik düzenledi.  Ege bölgesindeki 
mağaza çalışanları ve ailelerinin katıldığı 
pikniğe dörtyüz kişi katıldı. Çubucak Tabiat 
Parkında düzenlenen piknikte Çağlar Tek-
noloji’nin 26. Kuruluş yıldönümü kutlandı.
Adı Türkcell ile özdeşleşen ve Türkiye’nin 
yetiştirdiği  değerlerden olan Süreyya Ciliv 
de etkinliğe katılanlar arasındaydı. Sü-
reyya Ciliv  etkinlik katılımcılarına yaptığı 
konuşmada; İnsan hayatında ‘’Çalışma’’ 
nın önemi üzerinde durdu  ve başarıya 
götüren gücünden bahsetti, çalışanlara 
tavsiyelerde bulundu.
Çağlar Teknoloji Yönetim Kurulu Başka-
nı Kenan Değertaş ise konuşmasında; 
Türkiye’nin iki güçlü ve güzide markası 
Arçelik ve Türkcell’in Ege Bölgesindeki en 
büyük  iş ortağı olmasının gururundan 
bahsetti. Tüm iş ortakları ve müşterilerini 
aynı kurum kültürü içerisinde aile olarak 
gördüklerini belirten Değertaş Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’İşini En İyi 
Yapan Ülkesini En Çok Sevendir’’ sözünü 
hatırlatarak ülkesine katma değer katmaya 
devam edeceklerini belirtti.

Çağlar Teknoloji 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kenan Değertaş ve Eşi Bircan 
Değertaş’ın 30.evlilik yıldönüm-

lerine denk gelen bu günde Kenan 
Değertaş’ ın eşine hazırladığı 
sürpriz de etkinliğe farklı bir 

renk ve heyecan kattı…

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 gün 
önce çocuk hastanesinde tedavi gören 
çocuklara umut olmak için düzenlenen 
Şefkat Eylemi’nin bir benzeri Marmaris’te 
gerçekleştirildi. Önceki akşam, Marma-
risliler 9 yaşındaki DMD kas hastası Ayaz-
can Uyar’ın evinin önünde toplandı. 
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay da Ayazcan’ı evinde ziyaret ederek 
hem yeni yılını kutladı, hem de oyuncak-
lar ve ışıldak hediye etti. Elindeki ışıklı çu-
bukla evinin penceresine çıkan Ayazcan’ı 
aşağıda toplanan ve cep telefonlarının 
ışığını açan kalabalık ‘İyi ki varsın Ayaz-
can’ tezahüratları ile karşıladı. Aşağıdaki 
kalabalıktan haberi olmayan Ayazcan’ın 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

AYAZCAN VE SİMGE’YE IŞIK OLDULAR
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Bose müzik sistemleri ve Masal Müzik 
organizasyon şirketi sahibi Serkan Gök-
nur yönetim ofisinde özel bir kokteyl 
düzenledi. Yeni yılı karşılama adı altında 
düzenlenen kokteyle Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay ve başkan yar-
dımcısı İhsan Öztürk de katıldı. Az sayı-
da seçkin davetlinin katıldığı kokteylde 
Ezgi Demir flüdüyle ve Cemal Demir ise 
piyano dinletisi ile davetlileri büyüledi.  

Yeniyıla Özel Davet

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 30 
Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen kutlama 
programı kapsamında huzurevi sakinlerini 
ziyaret etti. Yaşlılarla teker teker sohbet eden 
Başkan Oktay, yeni yılda sağlık ve mutluluk 
diledi. Huzurevi sakinleri Kale Kültür ve Sanat 
Derneği korosunun ezgileriyle keyifli zaman 
geçirirken, Huzurevi sakinlerinden opera sa-
natçısı Mithat Demokan da bir şarkıyla koroya 
eşlik etti. Yılbaşı için süslenen salonda gönülle-
rince eğlenen huzurevi sakinleri yeni yıl öncesi 
moral buldu. Kutlama sonunda tiyatro sanatçısı 
Altan Karındaş, Başkan Mehmet Oktay ve diğer 
huzurevi yaşayanları hep birlikte pasta kesti.

Huzurevi'nde Erken Yılbaşı

Kısa Kısa
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Kenan Evren Eğitim ve Kültür Vakfı tarafın-
dan düzenlenen Evren Paşa İlk ve Ortaoku-
lu Teknoloji Atölyesi açıldı. Hayırsever Fikret 
YÜCEL' in teşviki ile yola çıkılan teknoloji 
atölyesi fikri, Kenan Evren Eğitim ve Kültür 
Vakfı desteği ile hayat buldu. Atölyenin 
açılışına Kenan Evren Eğitim Ve Kültür Vakfı 
Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Züleyha ALDOĞAN, İlçe Şube 
Müdürleri, Marmaris Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hakan Köksal, Fikret Yücel, basın 
mensupları ve birçok davetli katıldı. Kenan 
Evren Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri 
Feza Yanga bu projeyi hayata geçirmekten 
dolayı mutluluk duyduklarını belirterek 
“Vakıf olarak yapımını üstlendiğimiz ve 
yıllardır kaliteli eğitim verilmesi adına des-
teklerimizi esirgemediğimiz Evren Paşa İlk 
ve Ortaokulu’na özveri ve emekle kazan-
dırdığımız Teknoloji Atölyesi’nde Robotik 
Sınıf gereksinmeleri en ince ayrıntısına 
kadar maliyet faktörü gözetmeksizin en iyi 
şekilde düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir. 
Amacımız bu okulda eğitim gören çocuk-
larımızın teknolojinin desteği ile başarılı 
projeler üretmesidir’ dedi. 

MARMARİS'te, 'Çanakkale Savaşları Gezici 
Müzesi' ziyarete açıldı. Müze Koordinatörü 
Cengiz Yürükaslan, 9 yılda 10 milyon üze-
rinde ziyaretçiye Çanakkale destanını anlat-
tıklarını söyledi. Marmaris Belediyesi Çok 
Amaçlı Salonda açılan müzede 1'inci Dünya 
Savaşı sırasında, 1915- 1916 yılları arasında 
Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Sava-
şı'na ait malzemeler sergilendi. Müzeyi, ilk 
gün ilçenin 13 kırsal mahallesindeki ilköğ-
retim okulundan iki bin öğrenci ziyaret etti. 
Müze yetkilileri ve öğretmenler, eşyaları 
inceleyen çocuklara bilgiler verdi. Çanak-
kale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz 
Yürükaslan; ‘Amacımız Çanakkale'nin bilin-

meyen yönlerini anlatmak ve göstermektir. 
Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için, 
Ocak ayı itibariyle Muğla ve tüm ilçelerinde 
müzemiz sergiye açılacaktır." Dedi.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GEZICI MÜZESI MARMARIS'TE

MARMARIS'TE TEKNOLOJI 
ATÖLYESI AÇILDI
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RON YAPI MARMARIS’TE
İnşaat Mühendisi Mustafa Savaş, İç Mimar 
Esra Ercan ve alt yapı sorumlusu Dindar 
Erden önderliğinde 5 yıl önce İstanbul’da ku-
rulan Ron Yapı Mimarlık Yapı ve İnşaat şirketi, 
merkezlerini Marmaris’e taşıdılar.  Datça yolu 
My Loca Apartmanı numara 59’da açtıkları 
yeni ofislerini  düzenledikleri açılış kokteyli 
ile tanıttılar. Ron Yapı Mimarlık ofisinin açılış 
kokteyline Marmaris Belediye Başkanı Meh-
met Oktay, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, 
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, 
MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci, İş insanı 
turizmci Serkan Yazıcı, ve çok sayıda Marma-
ris yaşayanı katıldı. Kurdele kesim törenin-
den sonra konuşma yapan İnşaat Mühendisi 
Mustafa Savaş açılış kokteyline katıldıkları 
için davetlilere teşekkür etti. Marmaris’te 
İnşaat sektöründe tasarım ve dekorasyon 
hizmeti vereceklerini belirterek  işyeri otel 
ve konutlarda A’dan Z’ye tüm tadilat bakım 
onarım ve yenileme işlemlerini modern 
tasarımlarla yapabildiklerini bu tarz çözüm 
arayışları için Marmaris yaşayanlarına hizmet 
vermekten memnun olacaklarını belirtti. 

Marmaris İlçe Emniyeti eski mü-
dürü ve Muğla Asayiş İl Emniyet 
Müdürü Metin Ercan’ın iç mimar 
eşi Esra Ercan ve ortaklarının ev 
sahipliğinde gerçekleşen açılış 
töreni Marmaris iş, siyaset ve 
cemiyet hayatını buluşturdu. 

Kısa Kısa
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NIGAR BEKAROĞLU'NA BAŞARI ÖDÜLÜ
Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A. Ş. Tarafından düzenlenen 
2. Genel Değerlendirme Toplantısı Antalya’da bulunan Elit Lara 
Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye geneli il ve ilçelerinden 87 şu-
be’nin bölge müdürleri ve çalışma ekibinin katıldığı toplantı bine 
yakın davetli katılımı ile gala gecesi şeklinde düzenlendi. Düzen-
lenen gala gecesinde sevilen sanatçı Hülya Orhan sahne aldı. 
Canlı müziğin olduğu gecede tüm davetliler gönüllerince eğlen-
di.  Büyük bir aile olduklarının altını çizen DHM Genel Müdürü 
Tamer Tezcan davetlilere katılımları için teşekkür etti. Geç saatlere 
kadar süren gala gecesinde tüm katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Kurulduğu andan itibaren Türkiye’nin öncü firması olmayı hedef-
leyen Doğru Hasar Merkezi, Türkiye’nin altın yüzlerini seçen ve 
sektörlerinde başarılı firmalara verilen Gold Faces Türkiye tarafın-
dan “Yılın En İyi Hasar Danışmanlık Firması“ seçildi. Bu ödülünün 
de mutluluğunu paylaşan DHM Danışmanlık Merkezi Yönetim 
kurulu aldıkları her ödülde tüm Türkiye şubelerinin desteğinin 
olduğunu belirterek şube müdürlerine teşekkür etti. 
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90'lı yılların ortasında 
'Deliler Gibi' adlı şarkısıyla 
büyük çıkış yakalayan Pınar 
Aylin, Türk pop müziğinin 
iddialı isimleri arasında. 
20 yıllık müzik kariyerine 
sekiz albüm sığdıran güzel 
şarkıcı; önce Çeşme'ye taşındı, 
sonra da 'Peri Masalı adlı 
bir roman yazdı. Hayatını 
35’inden önceki Pınar ve 
şimdiki Pınar diye ikiye 
ayıran güzel sanatçı ara 
verdiği müzik dünyasına 
‘Yazık Oldu’ şarkısı ile giriş 
yaptı. Güzelliğinden hiçbir 
şey kaybetmeyen sanatçıya 
bunun sırrını, Peri Masalı 
adlı romanını, pop dünyasını 
sorduk. İşte Pınar Aylin’in 
2020 yılının ilk röportajı… 

Pınar
Aylin

Söportaj
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90’lı yıllarda sizi kamyonetin arkasında 
geçen ‘deliler gibi’ şarkınız ile tanıdık 
ve hayran kaldık, bize göre hala aynı 
güzelliğiniz devam ediyor, gençlik iksiri 
mi buldunuz aradan geçen yıllar sizi 
hiç değiştirmemiş, nedir bunun sırrı ?
"Güzel bakan güzel görür", sözleriniz için 
çok teşekkür ederim :)  Minyonluğun ciddi 
bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Geriye 
2 etken kalıyor, genetik miras ve yaşam 
şekli... Biri tamamen şans, diğeri ise bize 
kalmış; bedenimize nasıl baktığımızla, ken-
dimize nasıl yatırım yaptığımızla ilgili.

20 yılı aşkın müzik kariyerinizde 
8 albüm sığdırdınız, ama bir 
süredir haber alamadık sizden bu 
sessizliğinizin sebebi neydi? 
Son albüm Hit 70ler 2012 - 2019 aralığında 
7 sene müzikal anlamda bir şey üretmek 
istemedim, biraz çekilme dönemi oldu 
bu süreç diyebilirim. Tekrar şarkı söyleme 
isteğine nihayet geçen yaz kavuşmamla 
birlikte “jazzy90s” konseptiyle önce sahne 
çalışmalarına geri döndüm. Ardından da 
sevgili Hakan Eren'le birlikte yaptığımız 
single çalışmalar geldi...

Güzel bir parça ile tekrar gönüllerimizi 
fethettiniz. Yine tüm güzelliğinizle harika 
manzara eşliğinde bir kliple karşımıza 
çıktınız. Okuyucularımıza ‘ Yazık Oldu’ 
adlı şarkınızdan biraz bahseder misiniz? 
"Yazık oldu" benim için gerçekten çok 
özel... Şarkının orjinali “Ya Sidi” yi ilk din-
lediğimde adeta şarkıya aşık olmuştum. 
Aranjörüm aynı zamanda çok eski dostum 
Sadun Ersönmez. Önce şarkının senfonik 
ve ruha dokunan etkisini korumak için 

Sadun, çok uğraştı. Bense sözler son haline 
gelene dek kim bilir kaç kez yazıp, değiş-
tirdim. Hazırlık aşaması çok uzun sürdü, 
araya türlü problemler girdi; ama sonunda 
ortaya gerçekten hepimizi çok mutlu eden 
ve kalıcı olacak bir “Eser” çıktı. Tüm ekibime 
çok teşekkür ederim.

Peri Masalı adlı romanınız da çok 
konuşuldu, bir çok hayata dokundunuz 
romanınızla. Sanatçı kimliğinize 
bir de yazarlık eklendi, bu konuda 
neler söyleyeceksiniz? Yazarlık 
tutkunuz devam ediyor mu? Bir 
kitap daha düşünüyor musunuz? 
Yazmaya devam ediyorum ve daha da uzun 
yıllar devam edeceğim inşallah. Aslında ge-
çen kış 2. romanı bitirmeyi planlarken çok 
ciddi bir kaza geçirip, bacağıma bir titan-
yum çivi takılınca, kitapta da yazdığım söz 
“Kader plana güler” i yaşamış oldum. Evet 
2. roman yolda ve Peri bu defa hikayesine 
mistik ve sihirli Floransa'da başlıyor!..

Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı 
Dany'si Michael Damian ile 
yaptığınız düet de müzik dünyasının 
unutulmazları arasına girdi. Yine 
böyle bir düet düşünüyor musunuz? 
Evet “Don't make me wait” dönemin iddialı 
işleri ardasındaydı ve benim o sene önemli 
ödüller kazanmama sebep oldu. Tekrar 
düet yapar mıyım, bilmiyorum. Tamamen 
şartlara ve projeye bağlı, inanırsam yapa-
rım. 

Önceki kliplerinizde, turistik şehirlerimiz 
(Kapadokya ) ve sahil beldelerinde 
çekilmiş şahane görüntüler, kızlı 
erkekli dans ekipleri var. Marmaris’te 
de böyle bir klibe ne dersiniz? 
Son şarkımız "Yazık oldu" nun da Alaçatı'da 
çekildiğini düşünürsek, zaten stüdyodan 
ziyade böyle işleri sevdiğimi rahatlıkla söy-
leyebilirim. Marmaris muhteşem, doğası 
harika bir doğal plato, bir sonraki şarkı için 
neden olmasın.. Menajerlik partnerim Myo 
Exclusive ile konuyu hemen değerlendir-
meye alabiliriz.

Bir röportajınızda hayat 35’inden 
sonra başlar demişsiniz hayatınızda 
neler değişti? Sanırım hayallerine 
erkenden kavuşan şanslı kişilerden 
birisiniz, karar süreciniz ve şimdiki 
sonucundan memnun musunuz?
Ben cesaretin şansı beslediğini düşünen-
lerdenim. Hayatın akışıyla uyum içinde ve 
hayallerimin peşinde, yüreğimin götür-
düğü yere gitmekten hiç korkmadım. Bu 
yüzden de sanki şimdiden 2 hayat yaşamı-
şım gibi geliyor.. İstanbul'daki hayatımı da 
seviyordum; ancak şimdi daha “az ve öz” 
olanın peşindeyim... Ve evet ne otuzunda, 
ne kırkında hayat “Farkında” olduğunuzda 
başlıyor!

Son birkaç yıldır da 90'lar pop müziğine 
ilgi arttı. O dönemin şarkılarında kendi 
çocukluğunu, gençliğini bulanlar 
ve farklılık arayanlar 90'lar popuna 
yöneliyor. Siz de 90 yıllara damga vuran 
önemli bir isimsiniz. Bunun sırrı nedir? 
Bu kadar kalıcı müzik yapmayı nasıl 
başardınız? Sizce günümüz pop müzik 
sanatçıları da uzun yıllar anılacak mı? 
Ben de 90’lar şarkılarına bayılıyorum ve 
benim için de daha özeller... İnsanlar 
sözlerde naiflik ve anlamı, müzikte ise ritim 
yerine melodiyi özler hale geldiler; çünkü 
yeni yapılan işler birbirine çok benziyor. Bir 
daha öyle bir dönem yaşanır mı, çok zor.  
Dijital dünyanın hükmü sürüyor ve ne yazık 
ki “Cd” denen şey tarihe karışıyor. Bizler de, 
o dönemi bizim şarkılarımızla doya doya 
yaşayanlar da, hepimiz çok şanslıymışız.

Sosyal medya ile aranız nasıl? 
Her düşündüğünüzü iletebiliyor 
musunuz takipçilerinize?
En çok Instagramı kullanıyorum; ama 
Twitter da benim haber kaynağım, son 
dakikaları, sevdiğim yazarları hep oradan 
takip ediyorum. Instagram ise müthiş hızlı 
ve etkili, ayrıca da güzelliklerle insanın içi 
açılıyor, galiba en çok onu seviyorum.

Kızınız Maya ile nasıl bir ilişkiniz 
var? Nasıl bir annesiniz, sınırlarınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Maya; artık genç kız, yakında 18 oluyor :) 
Şansı bol, bahtı güzel olsun diye hep dua-
larım... İkimiz biraz kangru ve yavrusu şek-
linde, birbirimizle fazla temas halindeyiz; 
ama üniversite için yurt dışı  düşünüyor. O 
zaman ne yapacağız, göreceğiz...

Nasıl bir tatil tercihiniz var ? 
Marmaris’e daha önce geldiniz mi? 
Tabii ki geldim ve en kısa zamanda da 
yeniden gelmek istiyorum. Bizler böyle bir 
coğrafyada yaşadığımız için gerçekten çok 
şanslıyız. Bizim doğamız ayrı güzel, tarihi 
zenginliklerimiz ayrı… Denizin içinden 
orman fışkıran koylarda bir tatil tabii ki ilk 
tercihim olabilir.

2019 da sizi en mutlu eden 
ve en üzen şey ne oldu? 
Sağlıktan öte hiçbir şeyin olmadığını, tüm 
o koşturmacaların, endişe ve telaşların ne 
kadar boş, saçma olduğunu, her şeyin bir 
'an' ile değişebileceğini ve sağlıkla aldığı-
mız her nefes için şükretmemiz gerektiğini 
bir kez daha anladım.

Okuyucularımıza bir mesaj 
iletmenizi istesek bu ne olurdu?
Herkese tüm kalbimle sevgilerimi gönde-
riyorum. Belki bu yaz Marmaris'te bir jaz-
zy90's konseriyle buluşup, o en sevdiğimiz 
şarkılarla hasret gideririz, kim bilir...
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Kırmızının
Cazibesi

Modacıların tutkusu olan kırmızı; her 
zaman cazibenin ve sıcaklığın rengi oldu...

Zaman zaman görünüp, zaman zaman 
kaybolan ve tüm dünyada modacılar 

tarafından sıkça kullanılan kırmızı; yine 
varlığını hissettirmiş olacak ki, bu ara 

sık sık dikkatlerimizi çekiyor. Kırmızının 
tonlarında hazırlanan koleksiyonlar; hemen 

her mevsim, hanımlar tarafından sıkça 
kullanılıyor... Özellikle yılbaşı ve sevgililer 

gününde vitrinleri süsleyen kırmızılar 
Şamata Magazin sayfalarında da yerini 

aldı. Marmaris’in seçkin mağazalarından 
derlediğimiz kırmızılarla dolu giysi ve 
aksesuardan birisi size göre olabilir.



Kadınlar için mutfakta 
renkli küçük ev alet-
lerini kullanmak son 
yıllarda oldukça moda. 
Arçelik’in Çağlar Tek-
noloji Marmaris mağa-
zasında ev dekorunuza 
uyumlu bir kırmızı 
mutlaka sizin olmalı.

Kırmızı, kıyafetlerin en 
büyük tamamlayıcısı 
olan aksesuar ve mak-
yajla kendini gösteriyor. 
Blue Port AVM’de yer 
alan Golden Rose mağa-
zası ve Make-Up stüdyo-
su kırmızının cazibesini 
arttıracak tonlarda ruj ve 
ojeler ve aksesuarlarla 
sizleri bekliyor.

Bazı moda uzmanları, kırmızı kravatın 
işyerinde otorite ve baskınlık olarak 
algılandığını ifade ediyor. D’S Damat 
Marmaris mağazalarında kırmızı kravat-
lar buna uyumlu gömlekler ve kazaklar, 
biri sizin için. Üstelik büyük indirimde.

Özel Haber
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Kırmızı aynı zamanda coşkun, bitmez bilmez, 
alevi her daim kor bir enerji. Kırmızı sevenle-
rin kabına sığamayışları da oldukça normal! 
Tıpkı Netsel Marina AVM’de OTTO Watch 
mağazasının saatleri 
gibi. Dünyaca ünlü saat 
markaları ile  dikkatleri 
çeken Otto Watch her 
türden insanın zevkine 
hitap ediyor. Ancak 
bizim bu ayki konumuz 
kırmızı severler, bu şık 
ve kırmızı saatlerden 
birini seçmek zorunda 
olsanız karar veremeye-
ceğiniz kesin.

Kırmızının insan üzerindeki etkile-
yici gücüne kulak verin! Çok koyu 
veya çok açık olmayan, orta tonda 
bir kırmızı tüm ihtişamıyla başka-
sını size yaklaştırabilir. Blue Port 
AVM’de bulunan Marines Optik'in 
vitrininde dikkat çeken yekpare 
metal çerçeve Vogue, asetat çer-
çeveli Marc Jacobs degrade camlı 
Tomy Hılfiger, damla model Gucci 
markalı güneş gözlükleri de kırmızı 
rengin cazibesi ile karşımızda.

Kırmızı giyen kadın ve erkeklerin 
çok daha çekici olarak değerlendi-
rildiği görüldü. Büyük beden bayan 
giyim lideri Faik Sönmez'de her 
zaman için asaletini koruyan kırmı-
zının açıktan koyuya doğru farklı 
tonları, hanımların feminen yönle-
rinin ortaya çıkmasını sağlıyor...

Özel Haber
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Araştırmalar, kırmızı giyenlerin kendileri-
ni daha baskın hissettiklerini, bunun kalp 
atışında ve testosteron hormonunda 
artışa neden olduğunu, bunun ise daha 
iyi performansa yol açtığını gösteriyor. 
Blue Port AVM’de bulunan Çift Geyik 
Karaca mağazasında Mont ve kazaktan 
kaşkola, gömlekten kravata mutlaka bir 
kırmızı olsun gardırobunuzda.

Şık, rahat ve şehirli 
tarzıyla Loft Marmaris 
Yılmaz Sertkaya yöne-
timinde K. Seyfettin 
Elgin Bulvarındaki 
mağazasında hizmet 
veriyor. Loft’un özel 
kreasyonunda kırmı-
zının ayrı bir yeri var, 
içinde sevgililer günü-
nü barındıran romantik 
şubat ayına Loft’tan bir 
kırmızı ile girmelisin. 

Kırmızı renk bir kişinin 
kan basıncını ve kalp 
atış hızını yükseltir. 
Böylece açlığın artma-
sına neden olur. Özen-
le hazırlanan yemek-
lerin büyük bir iştahla 
yenmesini sağlamak 
için Suzan Eriş Home 
Design’ın kırmızı renkli 
kristalleri mükemmel 
bir seçim olur..

aBlue Port AVM’de bulunan Marmaris 
Saat Evi, Yakut Saat ünlü markaların seç-
kin koleksiyonlarını kırmızının estetiğin-
de buluşturuyor. Hayatın farklı anlarında 
kolunuzda markanın ruhunu hissettiren 
bir kırmızı saat mutlaka olmalı.
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Otel İşletmecisi, Turizmci Ali Gümüşcan ile Uzman 
Psikolog Naz Özhan evliliğe ilk adımı atarak görkemli bir  
törenle nişanlandı. Genç çiftin nişan yüzüklerinin kurdele-
sini ünlü göz cerrahı Denizli Yaylalı Göz Hastanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Volkan 
Yaylalı kesti. Elegance Hotels International’da gerçekleşen 
törene Özhan ve Gümüşcan ailelerinin dost ve akrabaları 
katıldı.  Ayşe ve Mehmet Gümüşcan çifti ile Hayriye ile 
Atilla Özhan çifti davetlilerle yakından ilgilendi. İlk dansla-
rını yapan genç çift davetlilerden büyük alkış aldı.

Mutluluğa İlk Adımı Attılar

Düğün
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7 AY ÖNCE BAŞLAYAN AŞKTA 

Mutlu Son
Marmaris ve Datça inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden 
Tunç Tunçkıran ile Marmaris’in ünlü mekanlarından Pineapp-
le Restoranının sahibi ve işletmecisi Selin ( Oral ) Tunçkıran, 
Club Turban Otel’de  düzenlenen görkemli bir düğün töreni 
ile hayatlarını birleştirdi. 7 ay kadar önce başlayan aşklarını 
evlilikle taçlandıran Selin ve Tunç çiftinin düğün töreninde Oral 
ve Tunçkıran aileleri dünür oldu. Altı yüz kişinin katıldığı düğün 
törenini Muğla Organizasyondan Emrah Oltulu organize etti. 
Altın Adımlar Dans Okulundan dans eğitmeni Erdal Çetin’den 
aldıkları dans eğitimi ile ilk danslarını yapan genç çift davetlileri 
adeta büyüledi. Güzelliği ile göz kamaştıran gelin Selin Hanım’ın 
saçlarını Datça’nın ünlü kuaförü Ferhat Kara yaptı. Oral ve Tunç-
kıran ailesinin yakın dost ve akrabalarının katıldığı düğün töre-
nine Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı Mutlu Ayhan, sanat siyaset ve iş dünyasının tanınmış 
simaları katıldı. Davetliler Tolga Seçkin ve Orkestrasının sahne 
aldığı düğün töreninde geç saatlere kadar eğlendi. 
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Yat Limanının klasikleşen lezzetleri 
arasında olan Yelken Meyhane müdavim-
lerine hem lezzetli hem de keyifli saatler 
sunuyor. Ege ve Akdeniz mutfağından 
seçme lezzetleri ve mevsimine göre 
hazırlanan deniz mahsullerinin olduğu 
mutfağıyla yelken Meyhane müdavimle-
rinden tam puan alıyor. Marmaris’in köklü 
ailelerinden Yaylalı ailesine ait olan Yel-
ken Meyhane Marmaris’in yeme içme ve 
eğlence dünyası tarihine de ışık tutuyor. 
Geleneksel lezzetleri ve Marmaris’in kül-
türel ve yöresel tatlarıyla oluşan mutfağı 
ve korunan mimari yapısıyla Marmaris’in 
önemli değerleri arasında sayılıyor. 

NÖBETÇI MEYHANE YELKEN

Geceler
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Marmaris’te Barlar Sokağında Volkan Yay-
lalı ve Şahin Açıkgöz tarafından işletilen 
Club Alem kaliteli hizmeti ve canlı mü-
zikleri ile müdavimlerine keyifli saatler 
yaşatıyor. Sevilen sanatçı Serhatcan ve 
Şahin Açıkgöz’ün sahne aldığı mekanda 
eğlence geç saatlere kadar sürüyor. Yaz 
ve kış aylarında da açık olan Club Alem 
canlı müzikleri ve şovlarıyla Marmaris 
eğlence dünyasına damga vuruyor. 

Geceler
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"Bence Hiç Komik Değil" tiyatro oyunundan sonra Ünlü oyuncular 
Yosi Mizrahi, Haldun Boysan ve oyuncu ekibi de Club Alem'de eğlendiler.
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LEZZETLI MÜZIKLI EĞLENCELI 
KEYIFLI YUNUS CAFE

Marmaris’te uzun yıllar adından söz ettiren 
eğlence severler arasında tam puan alan 
Yunus Cafe lezzetleri ile de tercih ediliyor. 
Fuat Akgül tarafından işletilen mekanda 
yemekler, sunum, içecekler ve müzikler de 
profesyonel bir ekip tarafından özenle seçi-
liyor. Bünyesinde Grafiker ve sosyal medya 
uzmanı çalıştıran tek mekan olma özelliği 
ile önem kazanan mekanın sosyal medya 
iletişimi ve tanıtımı da takipçileri arasında 
dikkatleri çekiyor, 2019 yılını başarıyla 
tamamlayan Yunus Cafe yetkilileri 2020 
yılında da müdavimlerine kaliteli hizmet 
vermeye devam edeceklerini belirtiyor. 

Geceler
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Marmaris’in kaliteli eğlence mekanı Club 
Alem yeni yıla büyük bir coşku ile girdi. 
Sevilen şarkıcı Serhatcan’ın sahne aldığı 
Club Alem’de eğlence geç saatlere kadar 
sürdü. Mekanın sahipleri Serkan Yaylalı, 
Volkan Yaylalı ve Şahin Açıkgöz tarafın-
dan yönetilen mekan Marmarisli eğlen-
ce severlerden tam puan alıyor. Yıl boyu 
açık olan Club Alem barlar sokağının en 
kaliteli mekanları arasında yer alıyor.

2020’DE CLUB ALEM

Yılbaşı

80 Ocak 2020



81Ocak 2020



Marmaris Yat Limanının ünlü mekanı 
Bar Hix her yıl olduğu gibi bu yılbaşında 
da görkemli bir parti ile karşıladı yeni 
yılı. Mekanda ünlü Dj, ‘DJ Jengease’ ken-
di uyarladığı hit şarkılar eşliğinde mü-
davimlerine keyifli saatler yaşattı. Yılın 
her günü açık olan Bar Hix’in yönetici-
leri  2020 yılında da kalite anlayışından 
ödün vermeden müzikleri, profesyonel 
kadrosu ile hizmet vereceğini bildirdi.

HIX’TE 
COŞKULU KUTLAMA

Yılbaşı
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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



Marmaris Belediyesi tarafından Atatürk Meyda-
nı’nda yeni yıl partisi düzenlendi. Kalabalık bir 
gurubun katıldığı meydan partisi saat 20.30'da 
sevilen şarkıcı Yansı'nın söylediği şarkılarla baş-
ladı. DJ Nimo'nun da performans sergilediği 
partide sahneye Serkan Oktay çıktı. Seslendir-
diği pop şarkılarla meydanda toplanan kalaba-
lığı coşturan Serkan Oktay'ın performansı tam 
not aldı. Saatler 24:00 ‘a yaklaştığı sırada ise 
sahneye Ebru Keskin çıktı. Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay da yeni yıla vatandaş-
larla birlikte girdi. Yaptığı konuşmada Başkan 
Oktay  ‘2020 yılı daha fazla huzurun, daha fazla 
barışın ve gönüllerde daha fazla sevginin yer 
alacağı bir yıl olsun. Bu duygu ve düşüncelerle 
bir kez daha herkesin yeni yılını kutluyorum” 
dedi. kutlamanın büyük sürprizi ise havai fişek 
gösterisi idi. Meydanda toplanan tüm Marma-
ris yaşayanları Başkan Oktay ile birlikte havai 
fişek gösterisini büyük bir coşku ile izledi. 

DAVY JONES’S DA 
YILBAŞI COŞKUSU

MARMARIS YENI YILA 
MEYDANDA MERHABA DEDI

Barlar sokağının ünlü rock barı yeni yılı 
müdavimleriyle karşıladı. Marmaris’in 
sevilen grubu ‘Bilmediğiniz Şeyler Var’ 
vokalisti Uğur Serin eşliğinde görkemli 
bir yılbaşı partisi yaptılar. Geç saatlere 
kadar açık olan mekanın müdavimleri 
rock müziğinin ünlü parçalarını birlikte 
seslendirdiler. Dışarıya taşan kalabalık 
grup varillerde yanan ateşin etrafında 
şarkılar söyleyip içeceklerini yudum-
ladılar. 2020 yılında da dört mevsim 
boyunca hizmet vereceklerini belirten 
mekan yetkilileri ‘bizi tercih eden tüm 
dostlarımıza iyi yıllar diliyoruz’ dedi.

Yılbaşı
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Sayar Ailesi’nin yeni markası Gourmet 
Restoranda da yılbaşı büyük bir coşku 
ile karşılandı. Ünlü Türk sanat müziği 
sanatçısı Zeynep Soyer’in sahne aldığı 
mekanda davetliler geç saatlere kadar 
eğlendi. Alakart mutfağının seçkin 
lezzetleri ile başlayan yemekli kutlama 
yerini müzikli eğlenceye bıraktı. Zey-
nep Soyer kendisine eşlik eden değerli 
müzisyenlerle sevilen şarkıları seslen-
dirdi. Mekanın yöneticisi Mehmet Sayar 
ve Duygu Sayar çifti ise mekanımız 
henüz çok yeni kısa sürede müdavimler 
kazandık, 2020 yılında da tüm dostları-
mızı mekanımıza bekliyoruz’ dedi. 

ZEYNEP SOYER ILE 
GOURMET’YE YILBAŞI
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Marmaris’in dünyaca ünlü yat limanında 30 yılı aşkın 
süredir hizmet veren Yelken Meyhane yılbaşı akşamında 
da müdavimlerine hem leziz hem de eğlenceli bir gece 
yaşattı. Yaylalı ailesi tarafından yönetilen mekanda deniz 
mahsullerinin seçkin lezzetleri ve ege mezeleri tercih 
edildi. Yemek sonrası mekanın müdavimleri geç saatlere 
kadar müzik keyfi yaptılar. Geriye sayım başladığında 
mekanın tüm konukları yeni yılı coşku ile karşıladılar.  

DAIMA 
YELKEN MEYHANE

Yılbaşı
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ŞAHİN AÇIKGÖZ SERHATCANANIL CAN KÜBRA



Marmaris’in ünlü mekanların Pukka yılın her gecesi olduğu 
gibi yılbaşında da müdavimlerine keyifli saatler yaşattı. Gün-
ler öncesinden rezervasyonla masaları dolan mekan yılbaşı 
akşamı büyük bir coşku ile kutlama yaptı. Ünlü şef Tufan 
Diker ve ekibinin mutfağından çıkan lezzetler eşliğinde başla-
yan gecede yemeklerin ardından eğlence sahnede Taylan Ün-
lü’nün müzikleri ile devam etti. Sevilen parçaları yorumlayan 
ve kendi albümünden şarkılar da seslendiren Taylan Ünlü geç 
saatlere kadar sahnede kaldı. Geriye sayımın başladığı o sani-
yelerde ise mekanda konfetiler patlatıldı ve yeni yıl coşku ile 
karşılandı. Mekanın ünlü sahibi Uğur Sayar ise ‘2020 yılında 
da büyük yeniliklerle hizmetimize devam edeceğiz bizi tercih 
eden tüm Marmarisli dostlarımıza teşekkür ediyoruz’ dedi.

2020 YILINDA DA PUKKA

Yılbaşı
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Marmaris’in klasikleşen eğlence ve yeme 
içme mekanlarından Yunus Cafe yeni yılı 
görkemli bir kutlama ile karşıladı. Grup 
Angelique Band’ın sahne aldığı mekanın 
ünlü şefi Yılmaz Başaran ve ekibi tara-
fından özenle hazırlanan alakart menü 
oldukça beğenildi. Yunus Cafe Bar’ın 
sahibi Fuat Akgül ise ‘Marmaris’e kaliteli 
hizmet veriyor olmaktan son derece 
mutluyuz. Bizi tercih eden tüm müda-
vimlerimize teşekkür ediyoruz. 2020 
yılında da kalitemizden ödün vermeden 
hizmetlerimize devam edeceğiz’ dedi.

YUNUS CAFE 
YENI YIL COŞKUSU
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Kadına edilen sözler olumlayıcı değil; hep 
alçaltıcı olmuştur. Atasözlerimiz öylesine 
keskin sirkedir ki kadının tembelliğini asla 
kabul görmez. Kadın keyfince dem süre-
mez. Erken davranır, günlük planını uygula-
maya koyulur. Bakınız atalarımızın söylediği 
uzunçaya:”Erken kalkmayan avrat, söz 
dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen 
at; kapında varsa kaldır at.” Yetmemiş bu 
uzunca deyiş yine aynı anlamı içeren bir 
sözü kısaca :” Arpadan sonra ekilen darı-
dan, kocadan sonra kalkan karıdan hayır 
gelmez” deyivermiş ve kadının rahatına 
düşkünlüğünü, yapacağı küçük tembellik-
leri de engelleyivermiş.
Çocukluğumun kırsalında günü üstüne 
doğuran kadının evinden bereket uçar 
diyerek kız çocuklarının uykusu uçuruluyor; 
hamur leğeninin başına anasıyla birlikte 
oturtuluyordu. Çın sabahta evlerden kadın-
lar, kız çocukları uyanında bereket kaçmı-
yordu hiçbir evden. Eğer ekmek pişirme 
işi yoksa odun ateşinde pişirilmiş buğusu 
üstünde tüten tarhana çorbasının başına 
oturtulurduk. Uykulu gözlerle ne yediğimi-
zin farkına varmadan, iştah açıcı o kokuyla 
doyardık. Tarlaya, otlağa giden gider;kalan-
sa evdeki  sıralı işleri görürdü.
Her zaman kadının beceriklisi, çalışkanı el 
üstünde tutulur.Atalarımız  alkış tutar erke-
ğini var eden kadına.”Kadın var kara toprak 
eder,kadın var yeşil yaprak  eder” diyerek 
bir parmak bal çalar ağzına.Şimdilerde 
kadının çabası güzellik,güzelleşme .Kent,-
kasaba kadını güzelleşme uğruna zamanını 
ve parasını baş döndürücü bir şekilde 
harcarken ,köyler de nasibini alır.”Karısı gü-
zel olan adam mutlu olur.Güzel  olmayan 
ise filozof.”diyen Sokrates’i anımsamamak 
mümkün değildir.Nasrettin Hocamızın  da 
hanımının çirkin olduğu söylenir.”Bana 
görünme de kime görünürsen görün.”Sö-
zü dillerden düşmez.Azıcık güzelleşmeye 
çalışan kadınlara eşleri biraz Nasrettin Hoca  
tavrıyla davranır.Kadınların da kocaları için 
bir dirhem bir çekirdek  olması erkeğin 
gözünü dışarıdan kesmek olan düz mantı-
ğında bütünleşir.
Her ulusun kadına bakışı çeşitlilik içerir. Ja-
ponlar erkeğin boşanmasını, ikinci ,üçüncü 
evlilikleri sevimsiz bulur.Lafını yapıştırır.”İlk 
karını sana Allah,İkinci karını insanlar,ü-
çüncüsünü ise şeytan gönderir .” Bizde ise 
makbul olan öğreti:”Kocasının aldatmasına 
tahammül eden kadın cennete gider.”Sö-
zü ile din süzgecinden geçer, olumlanır. 
Bizdeki evlilikler erkeklerce pamuk ipliğine 
bağlıdır. Kadın erkeğin elinin kiridir sonuç-
ta. Eksik etek, saçı uzun aklı kısa sıfatlarıyla 
sıfırlaşır.Böylesi zihniyetin özgür ve çalışan 

kadına tahammülü yoktur.Kadın kıracak 
dizi kocasının biricik kölesi, hizmetçisi 
olacaktır.Eril kişiyi sorgulayamazsın,sorgu-
larsan başına çorap örersin.O para getirir, 
güç getirir ,kadın olarak asla sorgulamadan 
yaşayıp gidersin, haram ve helali erin bilir 
zaten. 

Ülkemizde kız evlat kaşık düşmanı tınısıyla 
büyür; doğuştan ikinci varlığa itilir. Kadın 
doğuracağı cinse göre varlığı onurlanır ya 
da yuhalanır. Atalarımın sözü gelir  yine “ 
Oğlanı doğuran övünsün, kızı doğuran dö-
vünsün .”Erkek çocuklarına yapılan ‘sünnet 
‘ve ardından muhteşem ‘sünnet töreni’ ile 
allanır pullanırken kız çocuğunun ergenli-
ğe ilk  adımı,ilk kanaması(kirlenme)gizle-
nir,ayıplanır.İkincil cinsel duruş sergilenir.
Kız çocuklarının zihinlerine erkek çocuğuna 
yapılan törenin kutsallığı aktarılır, o erkek 
olmuştur artık.Babadan sonra evde erkek 
çocuğun varlığı sayılır. Önce erkekler oturur 
sofraya, önce erkekler doyar. Evin erilleri 
doyduktan sonra sıra kendilerine gelir;Al-
lah ne verdiyse yenilir.Gelenek böyledir 
kimsenin itirazı olmaz.Dört kadının şahitliği 
bir erkeğin şahitliğini karşılar.
Bir erkeği eşine, kızına şiddete iten güç ne 
yazık ki onu yetiştiren ananın ve babanın 
öğretisinden geçer. Erkek evladına karşı 
Anadolu kadınının dayanılmaz zaafı vardır. 
Kocasından, koca ocağından gördü-
ğü işkencenin intikamını oğlu eşinden 
alacaktır nasılsa. Ana, baba “aslanım”,”ko-
çum”,”paşam” sözcükleriyle bütünleştirirken 
sevgilerini, aslında, yükledikleri  erkek 
çocuğun zihninde biricik ve vazgeçilmez 
oluşudur. İleride karısına kükresin, sözünü 
geçirsin diyedir. Kılıbık erkek, kadınsı erkek 
sonradan zamansız filiz çıkaran bitki gibidir, 
kabul görmez. Erkeğin bakımlı olması 
istenirken; maço olması da açıktan istenir. 
Maço adam da kadının sırtından sopayı 
karnından sıpayı eksik etmemek mantığın-
da donatılmıştır.
Sözün kadına ettiği ile kalsak iyi de nerede? 
Ötesine dolu dizgin geçtik kadına şiddet 
bizim birincil görevimiz. Kadını ezen, 
aşağılayan şiddeti meşrulaştıran zihniyetin 
muhteşem aralığında   maratona çıkmak-
tayız. Siyasi bakışın  erkek egemen yasaları, 
kadını öldürmek için,  her eylemi haklı 
çıkarmak da  birincil ödevidir ,tüm faturalar 
yine kadına kesilecektir.”Dişi köpek kuyruk 
sallamazsa,erkek köpek arkasından gitmez.” 
“Sıpanın oynayışı, eşeği yoldan çıkarır.” 
Sözleri o kadar ilerler ki hamile kadının 
sokağa çıkması tahrik unsuru olur. Güzel 
olmasın, süslenmesin, kırmızı giymesin, 
topuklu ayakkabı tahrik unsuru, bakımlı ve 

zayıf kadınlar bizzat ölüme davetiye çıkarır. 
bir yığın alçaltıcı mevzu uzayıp gider.
Din bezirgânları İnsan hak ve hürriyetlerini 
–bilakis genç kızları, kadınları-hiçe saymış-
tır. Teokrasinin dallarında oldurulmuşla-
rın kahramanları, biz kadınlara dünyada 
cehennemi yaşatır olmuştur. Kadının varlığı 
şeytandır, şeytansıdır. Bütün şeytanlıkların 
anası kadının katli vaciptir.
Cezaevinden firari birçok cani sokaklarımı-
zı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve özellikle 
genç kızlarımızı acımasızca öldürürken 
adaletin olmadığını en yetkin ağızlardan 
duyarken, sağlıklı yönetildiğimiz, içimizde 
hasta ruhlu caniler özgürce dolaşıp, aklına 
estiği kişileri gözünü bile kırpmadan öldü-
rürken can ve mal güvenliğimiz ortadan 
kalkmıştır.

Genç kızlar, kadın öğretmenler intihar 
ederken, hatta ailecek siyanürle hayatları-
na son verirlerken, hasta ruhlu sürüngen 
ruhluların aramızda yaşayıp gitmesi normal 
midir?
Bir kaç güzel sözün hatırına yaşayıp git-
sek, çiçek sevsek, hayvan sevsek, doğayı 
kucaklasak diyoruz mümkünü yoktur ya…
Umarsızca doktor bekleyen hastalar gibi  
köşemizde. 
Şimdi yalnızca “Cennet anaların ayaklarının 
altındadır.”Sözüyle öldürülmüş adsız kadın-
lar olarak o muhteşem günü bekliyoruz! 
Ötesi dünyada cenneti düşleyerek.
Ülkemiz yoklukta, açlıkta, cinsel açlıkta, 
ölümlerde, intiharlarda, kadına şiddet ve 
çocuklara şiddet dizileriyle ayakta.Ahlak 
çürüdü din sapasağlam ayakta!
Yaşamak ağrısı ile nefes almak,ahlar ve 
acılar büyütmek yüreklerde…
Ağır geldi sürüngenler içimizde yayılmakta. 
Üzgünüm güzel günlerden söz edemedim 
 Umudum hep diri kalsın isterim oysa. Çın 
sabahların huzuru dolsun içimize.
Güzellikler mumla aranmakta  duyuyor 
musun? 

Oldurulmuş Ad Erkek 
Öldürülmüş Adsız Kadın

HATİCE ALTUNAY
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Ben hep büyük şehirlerde yaşadım. Büyük 
şehirler taş, beton çölüdür. Eğer balkonlarda, 
bahçelerde ,salonlarda biraz yeşillik görürseniz, 

bilin ki anneler sayesinde olmuştur.

Yetmiş kuşagının anneleri sayesinde yeşerdi ortalık.
Hatırlarsınız mutlaka ; evlerimizde içi su dolu bir kava-
nozda saçaklanmayı bekleyen bir dal mutlaka olurdu. 
Annelerimiz buldukları, konu komşudan dilendikleri 
veya çaldıkları (Ki çalınan filiz daha iyi tutar diye de 
bir şehir efsanesi vardı) her dalı ekmeye meraklıydılar. 
O zamanlar çiçeklerin adları da şimdiki gibi latince 
değildi. Kadınsıydı. Küpe Çiçeği, kadın çantası, üç elti, 
ortanca, tül, polis rozeti ...
 
Bir saksı çiçekleri vardı, bir de salon çiçekleri. Salon 
çiçekleri, üçlü kanepe adıyla anılan baş kanepenin iki 
yanında yer alırdı. Bir yanda deve tabanı ,bir yanda 
kauçuk olmalı ve tavana kadar uzanmalıydı. Hemen 
herkesin evinde ,demirden halkalar merdiveni vardı.
İçine çiçek saksıları konur, ne kadar çok katlı olursa 
o kadar makbul olurdu. Birer tasarım harikasıydılar. 
Annelerin  pastaları kadar çiçek çeşitlilikleri de yarışırdı 
o günlerde..
 
Benim annem de çiçeklere çok düşkündü. Bir o kadar 
da temizliğe....Bir odayı ,ki bu her zaman en doğru ışığı 
alan oda olurdu , kendine kahve  ve çiçek odası yapardı.
Onlarca çiçek ve binlerce yaprak.O denli titizdi ki o 
yaprakların tek tek! tozlarının alınması, yılın belirli 
dönemlerinde de deve tabanının ve kauçuğun yaprak-
larının her birinin yağlanması (parlaklık için) bana aitti. 
Tatile çıkmamız problem olurdu ,çiçekler yüzünden : 
ya anahtarı birine emanet edeceksin çiçekleri sulaması 
için ya da onca saksıyı su dolu leğenlere yerleştirecek-
sin! Dönüşte de tam tersini yapacaksın!
 
O günlerde yemin etmiştim , evime asla çiçek sokmaya-
cağım diye. Sokmadım da..

İlk saksı çiçeklerim kızımın doğumunda geldi. Pek yüz 
vermedim kendilerine, ölüp gittiler. Sonrasında panjur, 
difenbahya gibi yeni nesil saksı çiçekleri çıktı. Küçük 
kızımın doğumunda gelenlere daha özen gösterdim, 
arada küvette yapraklarını yıkadım, sularına dikkat et-
tim ama yine de kısa sürede bizi terk ettiler. İş yerimin 
açılışında çok güzel çiçekler gelmişti, kıyamadım. Onla-
rı tek bir çiçek havuzuna yerleştirttim bir profesyonele 
,doğru toprak ve doğru ışıkla. Sonuç: toplu ölüm !
 
Kesme çiçeklerin kısa sürede ölmesi doğaldı. Ama bana 
gelinlikle gelen her saksı çiçeği kısa sürede kefenle çıkar 
olmuştu evimden. Aramızda gizli bir inatlaşma olduğu-
na artık inanıyorum bu çiçeklerle. Ben yaşatacağım diye 
ayak diredikçe onlar ölüyorlar, tıpkı kendilerini kıyıya 
vuran balinalar gibi. Her yolu denedim; geleneksel 
çiçekçilerden de aldım, marketlerden de. Değil bir kaç 
hafta, evimden içeri girdiklerinin ertesi gün yoklar!
 
Baktım hazır yetişmişlerden fayda yok, tohum satın 
aldım. Her şartta yaşayan, zoru seveninden seçtim. 
Adı: Taş Yaran !  Onları, her yerinde yeşil fışkıran parkı 
kıskanıp ta yetişirler diye .balkonun o köşesindeki 
bir saksıya ektim.  Sabah akşam, güneşin olmadığı 
saatlerde, tavsiye edilen ölçüde suladım. Çocukkken 
fasulyeleri ıslak pamuğun altına koyardık da iki gün 
sonra çimlenirdi ya,  paketin üzerinde yazana göre 
ortalama üçyüz tohumdan, - 4 hafta geçti - ancak üç 
tanesi  yeşerdi .Çıkanlar da hiç paketin üstündeki resme 
benzemiyorlar. Pek bir yabani ot gibi bakıyorlar bana.
 
Bu olsa olsa, bakmaktan nefret ettiğim çocukluğumun 
çiçeklerinin bir laneti olsa gerek....
Neyse ki artık Marmaris'teyim, her yer çiçek, ağaç, 
Ben mi? Ben artık sadece kaktüs yetiştiriyorum. Ama 
korkarım buranın yağmurları onları çürütecek ve lanet 
geri gelecek!

Çiçeklerin Öfkesi
Nalan YORULMAZ
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