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Tüm dünyaya yayılan ve insan 
sağlığını tehdit eden COVID-19 

salgınından dolayı müşterilerimizin 
ve çalışanlarımızın sağlığını 

düşünerek, 19 Mart 2020 tarihi 
itibari ile tüm Marmaris’teki tüm 

mağazalarımızı geçici süre ile 
kapatmış bulunmaktayız.

 
En kısa sürede 

birlik beraberliğimiz ile 
bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. 

#evdeyizgüvendeyiz
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Her şeyimizin, alışkanlıklarımızın, yaşam şeklimizin bir-
den bire değiştiği bir dönemdeyiz. Ezbere yaşadığımız 
hayatımızı, hayallerimizi yakın zamanda planladığımız 
her şeyi bir süreliğine askıya almak zorunda kal-
dık. Üstelik bu süreci tüm dünya halkları ile aynı anda 
deneyimliyoruz. Hepimize düşen görevler var mutlaka 
ama uygulaması basit ve hayati önem taşıyan en önem-
li görevimiz; evde kalmak!

Biz üzerimize düşen bu görevi harfiyen yerine getir-
dik. Ama boş da durmadık, ŞamataPlus Magazin ekibi 
olarak yine, Şehri Yaşayan ve Yaşatan Dergi mottosu 
ile hareket ettik. Bu sayımızdaki önceliğimiz tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsü ile mücadele 
oldu. Her yaştan, her coğrafyadan insanı etkisi altına 
alan bu virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzman 
görüşlerine yer verdik. Bu kapsamda Muğla Üniversi-
tesi Profesörü Nazan Demir “Küresel Salgınlar, Corona 
Virusu ve Çözüm Önerileri’ başlıklı yazısında küresel 
salgınların insanlık tarihi kadar eski olduğunu anlattı. 
Çözüm önerileri ile birlikte bitirdiği yazısını büyük ilgi 
ile okuyacağınızdan eminim. Kendisini yeni tanıma şan-
sı yakaladığım ve ''İyi ki tanıdım'' dediğim Psikoloji ve 
Nörobilim Uzmanı Gülferi Yıldırım'ın ‘Kaos Ortamında 
Dengede Kalmak’ başlıklı yazısında bahsettiği beş öne-
riyi ben hayatıma kattım bile. Yoga Akademy Marmaris 
Antrenörü Tuğçe Şeniz Kalkuz, her zaman önerdiği gibi 
‘Doğru Nefes’in önemine değindi. Bu kez kurtuluşumuz 
akciğerlerimizin güçlü olmasına bağlı, lütfen doğru 
nefes yazımızı okuyun, hatta imkanınız varsa Tuğçe Şe-
niz’den bu konuda detaylı danışmanlık alın. Covid- 19 
ile mücadele kapsamında evlerde kaldığımız bu gün-
lerde, belki de hepimizin yaşadığı bir çok detayı hoş bir 
üslupla anlatan yazarımız Nalan Yorulmaz ‘İlk 30 Gün’ 
başlıklı yazısında gün be gün yaşadıklarını anlatmış. Her 
satırında ‘tıpkı ben!’  dedim. Ekmek yapma konusunda 
da aynı fikirdeyiz Nalan’cım. Değerli yazar ünlü şef ve 
danışman Ebru Omurcalı bu kez düşük bütçeli sağlıklı 
yemek tarifleri hazırladı. Her evde olabilecek kolay 
ulaşılabilecek malzemeler ile de sağlıklı ve leziz sofralar 
hazırlayabilir, hem de bağışıklığımızı güçlü tutabili-
riz, o halde hemen deneyelim. Daha fazlası için Ebru 
Omurcalı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.  
Diyetisyenimiz Esra Tüfekçi güçlü bir bağışıklık sistemi 
için ‘ne yemeliyiz, ne yememeliyiz’ hakkında okuyucula-
rımıza değerli bilgiler verdi. 

Hepimiz evde olduğumuza göre bol bol film izleyebili-
riz o halde. Evde ailece izlenebilecek 15 film tavsiyesin-
de bulunduk.  Hepsini büyük ilgi ile izleyeceğinizden 
eminim. Türkiye’de estetik cerrahinin duayenlerinden 
biri, Pittsburgh Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümünde 
Baş- Boyun Mikro Cerrahi Onarımları direktörü olan 
ve aynı zamanda Marmaris'te ilk ve tek estetik cerrahi 
kliniğini kurup, hastalarını kliniğinde kabul eden  Doç.
Dr.Tahsin Oğuz Acartürk’e, hepimizin ilgisini çeken göz 
kapağı estetiğini sizler için sorduk. Bu konudaki yeni-
likler ve bu alanda yapılan işlemler hakkında konuştuk, 
bilgi aldık.

Her sayıda büyük ilgi ile takip ettiğinizi bildiğimiz cad-
de sokak sayfalarımızı bu kez karantina günlüklerine 
taşıdık ve sevgili Marmaris yaşayanlarının ev hallerini 
görüntüledik. Bakalım kimler evlerinde ne haldeler.
 
Baharın yeniden geleceğine inanıyoruz. Her biri-
miz üzerimize düşeni yapar, bilinçli davranırsak toplum 
sağlığı için daha güzel bir dünya inşa edeceğimize 
inanıyoruz. Bu kapsamda devletin tüm yetkili organları 
ve İl ve ilçelerde görev yapan sağlık kuruluşları, emniyet 
mensupları ve belediye çalışanları da büyük bir gayret 
gösteriyor, bu zor günleri atlatmamız için özveri ile çalı-
şıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara yapılacak 
en büyük yardım evde kalmak ve sağlık bakanlığı ve 
Dünya Sağlık Örgütü'nce açıklanan 14 kurala uymaktır.
 
Sanatın bütünleştirici, iyileştirici ve farkındalık yaratan 
gücüne inanıyoruz. Kapağımızda senarist, yapımcı, yö-
netmen ve karikatürist Mehmet Şenocak’ın uzun yıllar 
önce çizdiği Şamy karakteri ile bu kez ''Evde Kal Sosyal 
Mesafeyi Koru'' çağrısı yaptık. Bu kıymetli çizimin bizim 
için değerini kelimelerle anlatmamız mümkün değil. 
Başarılı karikatüristîn ilerleyen sayfalarda yer alan  coro-
na tiplemelerini de biz çok beğendik. Kendilerine son-
suz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Farkındalığı arttırmak 
adına sesimizi sanatla duyurmaya çalıştık, bu uyarının 
harekete dönüşmesi dileği ile.
 
Biz sadece eğlencenin neşeli zamanların dergisi değil, 
ŞamataPlus olarak yaşamın da bir parçasıyız. Bu neden-
le dergi içeriğimizde ve sosyal medya paylaşımlarımız-
da toplum bilincini artırmayı görev edindik. Yeniden 
güzel günleri görmek adına hepimize düşen görevler 
olduğunu hatırlatmak istedik.
Ayrıca, hem çalışanlarımızın hem de siz değerli okuyu-
cularımızın sağlığını korumak amacıyla dergimizi bu 
kez dergilikte yayınlıyoruz.  

Nisan ayı baharın gelmesi ile birlikte coşku ile sokaklara 
çıktığımız bir aydı, buna bir de 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın sevinci eklenirdi.
Çoşku aynı coşku. Ancak bu kez sokaklarda meydan-
larda değil, balkonlarda, evlerde kutluyoruz. Cumhuri-
yetine sahip çıkan tüm anneler babalar, çocukları için 
evlerinde bayraklarla süslenmiş birer köşe hazırlamışlar 
bile.  Bu heyecanı hep birlikte ama evde yaşatmak için 
23 Nisan günü saat 21:00 de balkonlarda olacağız. 
İstiklal marşımızı hep birlikte okuyacağız.

Üstelik bu yıl herhangi bir 23 Nisan da değil. TBMM’nin 
100’üncü kuruluş yıl dönümü! Hep “Genç cumhuriyet, 
genç cumhuriyet” derdik. Artık meclisi bile asırlık bir 
çınar... İlelebet payidar olsun.

Keyifle okumanız ve sağlıklı kalmanız dileği ile
Lütfen Evde Kalın

ŞamataPlus Magazin Dergisi 

Aylık Yerel Süreli Yayındır.

Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir
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Seycan Akman

Evde Kaldık 
Ama Boş Durmadık

Önsöz
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Önceliğimiz Sağlığınız
Döndüğümüzde her zamanki lezzetlerimizle 

sizleri bekliyor olacağız.
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Covid-19 virüs salgınından dolayı alınan ön-
lemler kapsamında biz de Golddiva Güzellik 
Salonu’muzu geçiçi bir süre kapattık. Bu 
süreçte sosyal medyamızdan bazı kampanya-
lar düzenlemeye başladık. İhtiyaç sahiplerine 
yardım kolileri ve maske dağıtıyoruz. Onun 
dışında çocuklarımla evdeyim. Kitap ve dergi 
okuyorum, televizyon izleyerek de gündemi 
takip ediyorum. Sokak hayvanlarını besliyor, 
çevremde herkesi bu konuda duyarlı olması 
için uyarıyorum. En kısa zamanda bu sürecin 
üstesinden gelmeyi diliyor, her şeyin normale 
döneceği günleri umutla bekliyorum.

SELMA GÜNGÖR
GoldDiva Güzellik Salonu ve Diva Kuaför

Karantina Günleri

10 Nisan 2020



golddiva
G Ü Z E L L İ K  S A L O N U

Epilasyon • Cilt Bakımı & Hydrafacial 
Bölgesel İncelme • Saç Tasarımı • Kalıcı Makyaj

 Porselen Makyaj • İpek Kirpik / Lifting 
Selülit Onarımı • Gelin Bakımı

Sağlıklı günler geri geldiğinde 
güzelliğiniz için biz burada olacağız...

Orgeneral  Mustafa 
Muğlal ı  Cad.  Güven Apt.  

No:22/5 Marmaris  

golddiva.com.tr

0 552 478 00 20
0 252 412 80 80



İnsan oksijen soluyup, karbondioksit 
veriyor; ağaçlar ise karbondioksit soluyup, 
oksijen veriyor. Ağaçları yok ettiğimizde 
bilin ki, biz de yok olacağız. Yaşam için 
gereken ahengi bozduğumuzda, biz de 
bozguna uğrayacağız, şimdi olduğu gibi.  
Bize bunca güzelliği vermiş olan yaradan 
hastalıkları göndermez. O hep güzel şeyler 
yaratır. Hastalık, eğer onlara saygı gös-
termezsek sadece doğadan ve atalarımız 
tarafından gönderilir. Bazı şeyleri istesek 
de önleyemeyebiliriz. Bu durum bizi hayal 
kırıklığına uğratabilir. Bu hayal kırıklığı da 
inkar edilemez. Hayat bazen ümitsizlikler 
yaşatabilir, bu da hayatın bir parçasıdır. 
Derin sularda yalnız olmaktan boğulmayız, 
sadece yüzmeye devam etmeliyiz. Hayal 
kırıklığı korkulacak bir şey değildir. Hayal 
kırıklığında zaferi aramalıyız. Ümitsizlikte 
ümidi bulmalıyız. Kaçan da Allah’ı yardıma 
çağırır, kovalayan da...". Tercih sizin kaçan 
mı, kovalayan mı olmak istersiniz ? Kul 
ve sağlıklı olmak gibi bir derdi yoktu hiç 
birimizin. Almayı istediğimiz ev, gördükçe 
iç geçirdiğimiz araba, kazanmayı hayal 
ettiğimiz para kadar meşgul etmiyor-
du kalbimizi sağlıklı ve kul olmak. Ama 
şimdi maddeden çok manevi değerlerin 
ağır bastığını gördük. O yüzden daha az 
zarar verir olduk hem kendimize hem de 
çevremizdekilere. Evde kalmak, kendi 
kendimizle yapacağımız kişisel bir anlaşma 
ile yepyeni bir perspektif kazanma imkanı 
sunabilir. Bununla demek istediğim şu, her 
şeye dışarıdan bakabilmek; kendi kendini 
gözlemlemek için daha fazla imkan sağ-
layabilir. Ayrıca, daralmanın genişlemeyi 
kolaylaştırabileceğini düşünmek de anlam-
lıdır. Bu günlerde, bu gezegende neden 

var olduğumuzu veya neden yaşadığımızı 
anlayabilir ve iç görü kazanabiliriz. Dolu 
dolu yaşamanın, başka bir deyişle başkala-
rına ve kendi ruhlarımıza daha fazla hizmet 
etmenin yeni yollarını görebiliriz. Bir şeyi 
“yapmayarak” da sağladığımız bir hizmetin 
olduğu paradoksunu anlayabiliriz. İtalya 
halkı evlerinde kaldıklarında balıklar ve 

kuğular Venedik kanallarında tekrar ortaya 
çıktı ve bunu bütün dünya izledi. Ve daha 
görmediğimiz tanık olmadığımız kimbilir 
ne güzellikler var olmuştur. Belki bu virüs 
giderken içimizdeki kötülükleri de yok 
edecek, tek dileğim daha fazla canımızı 
yakmadan bunu anlamamız.

GÜLHAN AÇIKGÖZ

ÇIĞDEM TOGO
Karantina günlerimi evimde geçiyorum. Kitap okuyarak spor 
yaparak ve online eğitimlere katılarak kazanımlarıma yenilerini 
ekliyorum. Muğla’da tüm arkadaşlarım evlerinde, kimse ile yüz 
yüze görüşemiyorum ama sık sık görüntülü sohbet ediyoruz. 
Dostlarımla bir arada olmayı, Marmaris’te olmayı çok özledim. 
En kısa sürede her şeyin normale dönmesini umut ediyorum.

Karantina Günleri

12 Nisan 2020



Salgın döneminde evde kalarak ailemle 
beraber iyi vakit geçirmeye çalışıyorum. 
Tabii vaktimin çoğunu yemek yapmak ve 
yemek videoları çekmekle geçiyorum. Ayrı-
ca bol bol  kitap okuyorum, evde sıkılmayı 
önleyecek verimli aktiviteler buluyorum. Bu 
sürecin en az kayıpla en kısa sürede bitme-
sini umut ediyor herkese evde kalmasını, 
kurallara uymasını öneriyorum.

AYFER ÖZKAN & SERKAN ÖZKAN
Thetahealer ve Bilinçaltı uzmanı Öğrenci Koçu ve Danışman

Eşim ve bir buçuk yaşındaki oğlumuzla birlikte evdeyiz, bu zorlu süreçte bol bol 
kitap okuyoruz, öğrenci koçu ve danışman eşim Serkan Özkan, eğitimlerine online 
seanslar ile evden devam ediyor.  Hepimiz evde kalmalıyız ve kurallara uymalıyız.

TUFAN KESER
Pukka Bar ve Gurmet Executive Şefi

13Nisan 2020



BETÜL KARGIN & ISMAIL KARGIN
İngilizce Öğretmeni Lüks Yat Kaptanı

Karantina günlerinde evimizdeyiz. Evimize giriş ve çıkışı yasakladık. Bu günleri fırsata 
çevirip kızımızla vakit geçiriyoruz. En büyük aktivitemiz evde dans etmek, bahçede spor 
yapmak, kızımız Almila ile oynamak. Herkesi kurallara uymaya ve evde kalmaya davet 
ediyoruz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun. Bunu kendiniz ve sevdikleriniz için yapın.

Karantina Günleri

14 Nisan 2020



Biz de evdeyiz, olabildiğince birlikte vakit 
geçiyoruz, bilgisayar oyunları oynuyoruz, 
bolca kitap okuyup yemek yapıyoruz. Bir-
likte güzel vakit geçiyoruz ama dileğimiz 
bu günlerin en az hasarla en kısa zaman-
da geçip gitmesi. İşimizi, dostlarımızı ve 
Marmaris’te gezmeyi çok özledik.

Haftanın 6 günü Filiz Arslan Pilates 
Stüdyosu ve Joy Jimnastik’te üyelerimle 
birlikte aktif spor yapan biri olarak bu 
durum hiç benlik değil, ama karantina 
günlerini evimde olabildiğince verimli 
geçirmeye çalıyorum. Haftanın belli 
günlerinde ‘filizarslan_pilates ’ instagram 
hesabımdan ve skype üzerinden canlı 
yayın yaparak üyelerimle birlikte spor 
yapıyorum. Ayrıca Pazartesi ve Perşembe 
günleri Joy Jimnastik salonumuzun eğit-
meni ‘mehmetkus_joygym’ instagram 
hesabından 5-6-7 yaş grubuna özel saat 
13 15 ‘te, 8-9-10 yaş grubuna özel saat 
14:00’de canlı yayın yaparak çocukları-
mızın da spora evde devam etmelerini 
sağlıyoruz.  Canlı yayınımıza herkes 
katılabilir.  Evde kalmalıyız kendimizi 
korumalıyız, ama sporsuz, hareketsiz kal-
mamalıyız. Umarım kısa sürede her şey 
normale döner. Sağlıklı günler diliyorum.

AYGÜL & 
MUSTAFA 
DENIZELLI

FILIZ ARSLAN
Jimnastik ve Pilates Eğitmeni

15Nisan 2020



Biz de evdeyiz, olabildiğince birlikte 
vakit geçiyoruz, Bilgisayar oyunları 
oynuyoruz, bolca kitap okuyup yemek 
yapıyoruz. Ben işimi evden yürütmeye 
ve prodüksiyon çalışmalarıma devam 
ediyorum. Birlikte güzel vakit geçiyo-
ruz. En büyük dileğimiz bu günlerin 
en az hasarla en kısa zamanda geçip 
gitmesi. İşimizi dostlarımızı ve Marma-
ris’te gezmeyi çok özledik.

SERKAN 
TÜRKOĞLU DJ

Karantina günlerini olabildiğince dinlene-
rek geçiriyorum, eğitim aşığı olduğum için 
bol bol online eğitimlere katılıyorum. Bu 
sürecin global etkilerini ve gayrimenkul 
sektörünün seyrini takip ediyorum. Zor bir 
süreç geçiyoruz, umarım en kısa zamanda 
en az kayıpla atlatırız. Yöneticilerimizin 
iyi çalıştığını gözlemliyorum. Bize düşen 
görev de evde kalmak, kurallara uymak.

TOLGA TURHAN
Gayrimenkul Danışmanı

Karantina Günleri

16 Nisan 2020





Bu günleri olması gerektiği gibi ailece 
evde geçiyoruz. Ama diş hekimi oldu-
ğumuz için Türk Diş Hekimleri Birliği’nce 
alınan kararla acil hasta profiline uyan 
hasta olduğunda tüm önlemleri alarak 
tedavi için kliniğimizi açıyoruz. Onun 
dışında evdeyiz, zaten piyano çalan dans 
eden resim yapan bol aktiviteli bir evi-
miz var, kızlarımızla vakit geçiyoruz. Evde 
kalmamız gerektiğini kurallara uymamız 
gerektiğini önemle vurguluyoruz.

ASLI & ŞEVKET CANKURT

SERKAN YAYLALI

Diş Hekimi

Yelken Meyhane

Eşim Sinem, oğullarımız Ziya ve Efe ile 
evdeyiz. Birlikte bir çok şey yapıyoruz, yemek 
yapmak en baştaki aktivitemiz, televizyon 
izlemek ve oyun oynamak da çocuklarımı-
zın sürekli yaptığı şey. Müzik dinleyip kitap 
okuyoruz. Mimar eşim Sinem ise proje 
çizimlerine daha çok vakit ayırıyor. Ama yine 
de bu günlerin geçmesini, herşeyin normale 
dönmesini diliyoruz. Oğullarımız okulunu 
öğretmenlerini ve arkadaşlarını özledi. Biz de 
dostlarımızı ve Yelken Meyhane’mizi özledik. 
İnşallah bu günleri en kısa zamanda atlatırız.

Karantina Günleri
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CEREN TUGAY
Karantina günlerinin ekonomiye etkilerinin yansıra en çok evde, 
çocuklu ailelerde çok büyük bir değişiklik yarattığını düşünüyo-
rum. Zira, online dersler ve ödevler, bizi çocuklarımızın dersle-
rinde hiç olmadığı kadar interaktif ebeveyn olma durumunda 
bıraktı. Bu anlamda ilk hafta bu süreç oldukça zorlu geçti. Evde 
hem okul öncesi cağında bir çocuk, hem de yeni sisteme uyum 
sağlamaya çalışan ilkokul öğrencisi ablası olunca durumu kont-
rol altında tutmak epeyce çaba gerektirdi. Ablası tam canlı onli-
ne derse başlamışken onun yanına gelmek isteyip zorla tutulan 
kardeş sesleri arasında hızla tüketilen mutfak üretimlerine bir 
yenisini daha eklemek, sürekli çalışan bir fırın ve ocak. Eminim ki 
bu kaos çoğu evde yaşandı. İlk haftanın sonunda, yalnız kalabil-
diğim ilk fırsatta durdum ve düşündüm ki; bu böyle gitmez! He-
men haftalık bir programa başladım. Sabah erkene çektiğimiz 
yemek pişirme saati, fırın ürünü yapmayı çocuklarla bir aktivite 
hâline getirdiğimiz oyalanma saati, ablası derse başlamışken, 
en minik aile üyemiz için suluboya ve hamur saatleri vesaire. 
4 duvar arasında çocukları oyalamak kolay değil mutlaka, bir 
süre sonra televizyon yahut tabletlere yöneliyorlar. O bakımdan 
onlara alternatif oluşturacak eğlenceli hareket, sanat, deney 
ve oyun aktiviteleri internetten. araştırdım ve hepsini yine bir 
programa aldım. Zira insan yazmazsa o kaos içinde unutabiliyor 
ve zaman kontrolsüz ve verimsiz geçmiş oluyor. Bu tempoda 
en özenerek okuduğum şey ‘mutlaka okunması gereken kitap 
ve izlenmesi gereken film tavsiyeleri’ tarzı makalelerdi. Çünkü 
bunları yapacak vakit bizler için baya azdı. Ve çalışan bir insan 

olduğum için boş vakitleri işime ve takip ettiğim kişisel gelişim 
uygulamalarına ayırmak daha öncelikliydi. Yine de en azından 
iki haftada bir kitap bitirmek gibi hedefler belirledim kendime 
ve baktım ki fena gitmiyor. Hedef belirlemek ve yazmak bir eyle-
mi gerçekleştirmeye insanı daha çok yaklaştırıyor kesinlikle!
Bu döneminin insanlar için farklı bir uyanış getireceğine ina-
nıyorum. Özellikle sosyal izolasyon sevdiklerimizi özlememiz 
gerçeğine rağmen, bir yandan da kendimize verdiğimiz ama 
çeşitli bahanelerle ertelediğimiz sözleri uygulamak için bir fırsat 
olabilir. Örneğin zamansızlıktan yakındığımız için yapılamayan 
spor, yahut hayır diyemediğimiz davetlerde aldığımız kaloriler, 
izolasyonla birlikte gelen bol zaman ve yalnız olma hali bu du-
rumları bir düzene sokmayı sağlatabilir insana. Seçim size ait. Bu 
durumdan hayıflanmak ya da bir avantaja çevirmek; ev detoksu, 
sağlıklı beslenme, belki kaleme almak istediğiniz bir kitap, vesa-
ire. Bir çok konuda gecen zamanı ve bu izolasyonu lehinize çevi-
rebilirsiniz. Sevdiklerimiz her zaman telefonun bir diğer ucunda, 
teknolojinin nimetlerini kullanıp görüntülü sohbetlerle özlem 
giderebileceğimiz bir devirdeyiz, geçici bir süreç yaşıyoruz ve bu 
süreç bittiğinde bir şeyleri değiştirmiş olarak çıkmalıyız. Son söz 
olarak mümkün olduğu kadar olumsuz sosyal medya paylaşımı 
ve panik haberlerinden uzak duralım, hijyen kurallarına dikkat 
edip, mesafemizi korumaya çalışalım, etrafımızdaki işi gücü bu 
durumdan etkilenmiş olan insanlara da mümkün olduğunca 
destek olmaya çalışalım. Bu bir zincirleme etki ve ancak birbiri-
mize destek olarak kolaylıkla atlatabileceğiz diye düşünüyorum .
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Salgın dolayısıyla alınan önlemler kapsamında biz de evdeyiz. Kızım Ayse Ankara’dan dön-
dü, okulunun eğitimlerine online olarak evden katılıyor. Onun yanımızda olması kaygımızı 
biraz daha azalttı ama belirsizlik süreci yine de hepimizi olumsuz etkiliyor. Aile büyükleri-
miz var, malum evden çıkamıyorlar onları da düşünüyoruz.
Dışarıda çalışmak zorunda olan halkımız, sağlık çalışanlarının durumları, haberlerde ve 
sosyal medyada izlediğimiz ve takip ettiğimiz üzücü olaylar hepimizi olduğu gibi bizi de 
olumsuz etkiliyor ama yine de pozitif kalmaya ve çalışmaya devam ediyoruz
Bu süreçte İzgören akademi ve Vizgo bünyesinde online eğitim çalışmalarımız daha da yo-
ğunluk kazandı, açıkçası çalışırken biraz gündeme ara veriyoruz, ev işleri ve yemek derken 
de zamanın çok daha çabuk geçtiğine şahit oluyoruz.
Üretmenin daha fazla ama sadeleşmenin basitleşmenin ve daha az tüketmenin, paylaşma-
nın önemini ülke olarak hatta dünya olarak kavradığımızı umut ediyorum.
Belki bu dönemi çok kayıplarla ve sancılarla atlayacağız ama umut ederim ki tüm  insanlık 
olarak bu yaşadıklarımızdan ders alalım. Doğaya çevreye zarar verdiğimizin farkına varalım.

SEVAL SUNA
İzgören Akademi

Karantina Günleri
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Dünya’yı sarsan Covid-19 hepimizi derinden etkiledi. Bir virüs ile tüm hayatımızı tekrar 
sorgular hale geldik. Herkesin kendi iç alanıyla baş başa kaldığı bu dönemde belki de 
kendinde yeni şeyler keşfetme zamanıdır. Bu süreçte biz de evimizde kaliteli zaman 
geçirmeye çalışıyoruz. Sevdiğimiz kitapları birbirimizle paylaşıyor, film izliyor, spor ya-
pıyoruz ama en çok mutfakta zaman geçiriyoruz. Birlikte yeni tatlar keşfederken aslın-
da unuttuğumuz ve tat aldığımız şeyleri de yeniden hatırlıyoruz. Çok fazla düşünmek 
yerine, sevdiğimiz şeylere odaklanmaya çalışıyoruz sadece. Bu süreç bitecek, kalbimiz 
daha fazla insanın canının acımamasından yana. O sebeple evimizden çıkmıyoruz, 
kendimizi korurken güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Birbirimizle dalga geçmek, kah-
kahalar atmak ve evin içinde bir arada kalırken kendi alanlarımıza da saygı duymak ev 
hayatımızı kolaylaştırıyor. Dünyamızın en kısa zamanda iyileşmesi dileklerimizle...

ÖZLEM ÜNLÜ & TÜRKER ÜNLÜ
Özlem Organizasyon ST Yapım Cast Ajans

Karantina Günleri
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Nasıl ve neden olduğunu kimsenin bilmediği yerden 
gelerek, dünyamızı altüst ettin. Hiç karşılaşmadığımız, 
tahmin etmekte zorlandığımız, önemseyip – aynı za-
manda inanmakta güçlük çektiğimiz,  kapı arkalarında 
beklemeye hiç de alışık olmadığımız tarzda kaldığımız 
bir kalıba soktun. Dünya ekonomisini belirsizliğe sürük-
ledin, açtığın savaşta galibi baştan belirlemene, yeni 
dünya düzenine sebep olmana rağmen ne mi oldu?
Bir anda hiçbir şeyin sağlık kadar önemli olmadığını 
şiddetle hatırlamamıza sebep oldun. Zengin-Fakir, güç-
lü-güçsüz ayırdetmeden adaletle davrandın. Unuttuğu-
muz değerlerle bizi yeniden tanıştırdın. Yolculukların en 
derinine çıkartarak, kendimizle buluşturdun. Umarım 
bize açtığın savaştan en az hasarla çıkar, yeniden hisset-
tiklerimizle, senden sonra yolumuz daha aydınlık olur...

Corona’ya Mektup

EBRU OMURCALI
ŞEF, YAZAR, MARKA TASARIMCISI
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Karantina günlerini biz de evimizde geçiriyoruz. Eşim Melih işlerini telefon-
dan takip ediyor. Ben ise instagram hesabımdan takipçilerime ürünlerimi 
tanıtmaya devam ediyorum. Online satışlarımız da devam ediyor. Bu sıkıntılı 
süreci bir an önce atlatmayı ümit ediyorum. Dilerim bir an önce normal 
yaşantımıza geri dönebiliriz.

SUZAN ERIŞ & MELIH ERIŞ
Suzan Eriş Home Design Remax Aktif Gayrimenkul

Karantina Günleri
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Covid 19 ile mücadele sürecinde Birleşmiş Markalar 
Derneği’nin almış olduğu karar ile 18 Mart 2020 
tarihinde Marmaris’te bulunan 5 markayı temsil 
ettiğimiz mağazalarımızı geçici süre ile kapattık, bu 
süreçte çalışanlarımızın yanındayız. Kendi sağlığımız 
çalışanlarımız ve toplum sağlığı için gerekli feda-
karlıkları biz de kendimizce yapmaya çalıştık. Ayrıca 
sağlık görevlilerini bu özverili çalışmalarından 
dolayı takdir ediyor kendilerine teşekkür ediyorum. 
En zor görev onlara düşüyor. Onlara yapacağımız en 
büyük yardım evde kalmak ve kurallara uymak diye 
düşünüyorum. Bu süreci atlatacağımıza inanıyorum.

YILMAZ SERTKAYA
Marka Klas Grup Damat Tween,Lufian, 
Karaca, Faik Sönmez, Loft Marmaris Bayisi

Yelken Group, Alem, Yelken Meyhane
Bir gün çoluk çocuk ailecek bahçede otururken 
Eşime (Volkan’a) dedim ki; ”belki de 65-70 yaşında 
torun sahibi olacağımız günlerde yaşayacağımız 
durumları deneyimliyoruz. “...çocuklarla tekrar ço-
cuk olmayı hatırladık. Hiç denemediğimiz oyunlar 
oynadık. Bahçede ip atladık ilk defa, top oynadık. 
Hani işten güçten elini eteğini çekmiş tonton dede 
ve ninelerimizin çocuklarımıza aktardıkları ilgi ve 
sevgi bambaşkadır, çok içten ve samimidir ya, biz 
de o bakış açısıyla baktık ilk defa çocuklarımıza.. Gü-
zel bir espriydi, gülüştük.. Ama hiç unutmayacağım 
bir andı o, geleceğe yolculuk etmiş gibi hissettim. 
Eğlenmek ve çocuklarımızı eğlendirmek için illa bir 
yerlere gitme zorunluluğunun yarattığı baskıdan 
özgürleştim ben bu dönemde.. Çocuklarımın sıkıldı-
ğı her an onları eğlendirme görevinde olma halimi 
dönüştürmeye çalışıyordum zaten. Şimdi ise çocuk-
ların sıkıla sıkıla kendi iç yaratıcılıklarını keşfedebile-
cekleri bir fırsat olarak görüyorum bu dönemi, eski 
zamanlardaki gibi. Tabi ekran ve teknolojiden uzak 
durmaları şartı ile. 
Corona’nın bana öğrettiği diğer önemli değer ise, 
yuva olmak için bir çatı altında yaşayan aile tanı-
mının çok ötesine geçmek gerektiği oldu. Turizm 
bölgesinde yaşıyor olmanın gerektirdiği düzensiz 
düzenin aslında bizi evlerimizden ne kadar uzaklaş-
tırdığını gördüm. Çoğu zamanımı evin içinde geçir-
meme rağmen eve içsel olarak uzak hissettiğimi ve 
onunla pek de bağ kuramadığımı anladım. Ev sıcak 
hissettiren bir yuva olmalıymış oysa. Genel ihtiyaç-
larımızı giderdiğimiz mekanik bir ortam değil, ruhu 
olan, aile içi iletişimlerin güçlendirdiği, paylaşımla-
rın renklendirdiği acısıyla, tatlısıyla gerçek yaşayan 
bir organizma olmalıymış evimiz..

AYLIN & VOLKAN YAYLALI
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Corona virüs salgınından ötürü ötürü çok şeyin 
dünya üzerinde değişeceğini düşünüyorum. 
Bize düşen sakin kalarak sürecin geçmesini 
beklemek ve hayatımıza daha yüksek moti-
vasyon ile devam etmektir. Alışık değiliz bu 
kadar durgun hayata ama yapacak bir şey yok. 
Güneş sadece sana bana değil hepimize eşit 
doğup batıyor şuan. Sabırla, dua ile bekliyoruz. 
İnsanllığa en az zararla geçip gider umarım.

NIL ABAY
NEHİR'DE MOLA

Karantina Günleri
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Tüm bu hastalıkların içinde en öldürücü ve 
en can yakıcı olan kuşkusuz vebadır.

Tarih Boyunca “Veba-Taun”
Veba, “kara ölüm” olarak da bilinen, insanlık 
tarihi boyunca, değişik zamanlarda ortaya 
çıkmış; korkulan, ölümcül, gizemli salgın 
hastalıklardan biridir

Tarihte ilk büyük veba salgını M.Ö. 430’da 
Atina’da görülmüş ve “Atina Vebası” olarak 
adlandırılan bu salgında Atina halkının tah-
minen yüzde 30’u ölmüştür. İkinci büyük 
veba salgını Roma İmparatorluğu’nda M.S. 
161-180’da patlak vermiş ve 20 yılda 7-15 
milyon kişinin ölümüne yol açarak Ro-
ma’nın çöküşünü tetiklemiştir. Büyük veba 
salgını, tarihte yaşanılmış birçok savaştan 
daha fazla can kaybına sebep olmuştur. 
Etkisi o kadar büyüktü ki birkaç yılda dünya 
genelinde 100 milyona yakın kişinin hayatı-
nı kaybetmesine sebep olmuştur.

(Halk arasında Veba olarak bilinen bu has-
talık bir enfeksiyon hastalığıdır ve antibiyo-
tiğin bulunmasıyla sona ermiştir).

Endüstri Devrimi ve Hastalıkların Yayılı-
mına Etkisi
Endüstri Devrimi, XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında buhar makinasının icadı ile 
başlayan, ekonomik ve sosyal yapıda köklü 
değişimlere neden olan bir süreçtir. Bu 
süreç, insanlığa birtakım nimetler sağladığı 
gibi, kuşkusuz bazı külfetlere, sıkıntılara da 
neden olmuştur.

Charles Dickens, endüstri devriminin 
neden olduğu nimet/külfet çelişkisini, “İki 
Şehrin Hikâyesi” adlı eserinde “Zamanların 
en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü; ay-
dınlığın ve karanlığın mevsimiydi; umudun 
bahan, umutsuzluğun kışıydı” diyerek 
gayet veciz bir şekilde dile getirmiştir.

Endüstri Devrimi sonrası, üretimde makina-
nın yoğun olarak kullanımıyla kitle üreti-
mine geçilerek mal bolluğu yaşanmıştır. 
Diğer taraftan, buhar makinasının ulaşım 
araçlarında da kullanılmasıyla, şehirler, 
hatta ülkeler arasında, kısa sürede ucuz 
ve rahat seyahat etme, üretilen malları 
diğer ülkelerde pazarlama imkânı giderek 
artmıştır. Bu sayılanlar, Endüstri Devrimi’nin 
nimetler cephesinde sıralanırken, külfetler 
cephesinde de, seyahatlerin kolaylaşması 
ile birlikte hastalıkların yayılımında artma-
sı söylenebilir. Dünyanın en büyük grip 
salgınları ile karşılaşması bu dönemlere 
rastlamaktadır.

1889-1890 yılları arasında grip pandemisi 
dünya genelinde 1,000,000 insanın ölümü-
ne neden olmuştur.

Tıp Devrimi
Endüstri devrimi ile birlikte tıpta da devrim 
kabul edilebilecek üç temel gelişme olmuş-
tur. Bunlardan ilki Fransız bir Kimyager olan 
Louis Pasteur’un 1885 yılı Temmuz ayında 
kuduz aşısını bulması olmuştur. Dünya aşı 
ile tanışmıştır. Daha sonra çok önemli bir 
buluşta yine 1928 de Biyolog Alexander 
Fleming’den gelmiş ve penicillinin bu-

lunması ile bulaşıcı hastalıklara karşı çok 
önemli bir silah elde edilmiştir.

Fakat Tıp Devrimin en büyük ve en önemli 
ayağı kuşkusuz hijyenin öneminin yine 
Louis Pasteur tarafından keşfi ile gerçekleş-
miştir. Şayet hijyen yoksa ne sağlıktan ne 
de hastalıklar ile savaşmaktan söz etmek 
mümkün değildir.

Geçtiğimiz Yüzyılın en büyük pandemisi: 
İspanyol Gribi
Bu viral hastalık I. Dünya Savaşı’nın sonla-
rında, 1918’de ABD Kansas City’de bulunan 
bir askeri kışlada ortaya çıkmıştır. Bu gribe 
yakalanan askerler nefes darlığı çekerek 
48 saat içinde ölmüştür. Bu gribe “İspan-
yol Gribi” denilmesinin nedeni, Amerika 
ve Avrupa’da I. Dünya Savaşı’nda basına 
sansür uygulanmasıdır. Savaşa girmeyen 
İspanya’da sansür yoktu. Grip haberleri 
İspanyol medyasından dünyaya yayıldığı 
için bu öldürücü gribe “İspanyol Gribi” adı 
verilmiştir. ABD’den Avrupa’ya savaşmaya 
gönderilen Amerikalı askerler İspanyol 
Gribini Avrupa’ya bulaştırmış ve salgın, 
Orta Avrupa’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan 
İran ve Hindistan’a, hatta İskandinavya’dan 
Avustralya’ya ve Yeni Zelanda’ya kadar 
yayılmıştır. Bu ilk dalga nispeten hafif 
atlatılmış ancak İspanyol Gribinin 1918 
yazında başlayan ikinci dalgası ilkinden çok 
daha öldürücü olmuştur.  Adeta daha da 
güçlenen grip I. Dünya Savaşı’nın bitmesiy-
le evlerine dönen askerlerden, sivil halka 
bulaştırınca vaka sayısı dramatik biçimde 
artmıştır. İspanyol Gribine karşı Amerika’da 

İnsanlık tarihi sadece savaşlar, devletlerin kurulması/yıkılması, dini öğre-
tiler ve sanat eserlerinden ibaret değildir. Bu kadar devletin var olma ya 
da yok olma öyküleri arasında gözden kaçan çok önemli bir etken daha 
vardır. O faktör insanlık tarihini tankla tüfekle değil, gözle görünmeyen 
bakteri ve virüs gibi hastalık yapıcı ve kitlesel ölümlere neden olabilen 
mikroorganizmalar ile yazma gücüne sahiptir. Dünyanın geçmişi çok 
sayıda kıtalar arası öldürücü salgın hastalık (pandemi) ile doludur. 
Bunlara örnek olarak; kolera, grip, sarıhumma, çiçek, veba, tifüs, sıtma, 
kızamık, çocuk felci ve ebola verilebilir. Hastalıklar tarih boyunca daima 
olmuştur ve savaşlardan daha çok insan öldürmüştür. Örneğin, 1853-
1856 Kırım Savaşı’nda çatışmada ölenlerin sayısı 20 bin, aynı dönemde 
bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı 75 bindir. Benzer şekilde 1921-1922 
Kurtuluş Savaşı’nda çarpışmada ölenlerin sayısı 9 bin, hastalıktan ölen-
lerin sayısı 22 bindir. Öyle ki dünyanın en büyük üç imparatorluğundan 
biri kabul edilen Roma’nın çöküşünü bile vebanın tetiklediği söylenebilir.

“Küresel Salgınlar, 
Corona Virüsü ve 
Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir
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ve Avrupa’da okullar, sinemalar ve kiliseler 
kapatılmıştır. Kamusal alanda gaz maskesi 
takmak ve öksürürken, aksırırken ağzı ve 
burnu kapatmak yasal olarak zorunlu kılın-
mıştır.  Hastalık daha çok gençleri vurmuş 
ve en çok 20 ila 40 yaş arasındaki insanlar 
üzerinde daha çok etkili olmuştur.

İspanyol Gribinden dünya genelinde 
yaklaşık 50 milyon insan ölmüştür. I. Dünya 
Savaşı’nda toplam 8.5 milyon civarında as-
ker öldüğü düşünülürse İspanyol Gribinin 
nasıl büyük bir felaket olduğu çok daha iyi 
anlaşılabilir.

Osmanlı’nın İspanyol Gribi ile imtihanı
Osmanlı İmparatorluğu’nun coğrafyası 
salgın hastalıklar için her zaman açık bir 
alandır. Nitekim daha önceki salgınlar gibi 
İspanyol Gribi de Osmanlı’ya uğramadan 
geçmedi. Osmanlı arşiv belgelerine göre İs-
panyol Gribi, Osmanlı’da ilk olarak Temmuz 
1918’de bazı askerlerde görülmüştür.

Dünya Savaşı’ndan çıkan Osmanlı’nın 
o yokluk ve yoksulluk içinde bir de bu 
salgınla mücadele etmesi hiç kolay değildi. 
Ancak yöneticiler ve doktorlar yine de 
ellerinden geleni yaptılar. Osmanlı Hükü-
meti’nin İspanyol Gribine karşı aldığı belli 
başlı önlemler; Okulların belirli bir süre 
tatil edilmesi, sinema ve tiyatrolar kapatıl-
ması, konferansların ve toplantıların iptali 
şeklindedir.

Osmanlı’da İspanyol Gribinden kaç kişinin 
öldüğü tam olarak belli değildir. İstanbul’da 
yaklaşık olarak 10 bin kişinin öldüğü tah-
min edilmektedir
Yüzyıla geldiğimizde tıp alanındaki tüm 
gelişmelere rağmen salgın hastalıklar hız 
kesmemiş ve listeye yeni hastalıklar eklen-
miştir.

Corona virüs enfeksiyonları
Üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer 
belirtiler göstermektedir. Corona virüs 
enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri 
ölümcül olabilir.

MERS (Middle East respiratory syndrome) 
ya da ODSS (Orta Doğu Solunum Sendro-
mu) bir Corona virüs enfeksiyonudur. Bu 
hastalığa sebep olan virüs MERS-CoV’dır. 
Bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık 
olarak yüzde 35-40’ı hayatını kaybetmekte-
dir. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle 
atlatabilir. Hastalıktan kurtulanların virüsü 
bulaştırma riski yoktur.

Kasım 2019’da Çin’in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan ve iki ay içinde tüm dün-
yaya yayılan Corona virüs (Covid-19) ise 
şimdiye kadar dünyada 5000’den fazla 
insanın ölümüne neden olmuştur. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün “pandemi hastalık” (tüm 
dünyayı etkileyen salgın) ilan ettiği Corona 

virüse karşı ülkeler acil önlemler almaya 
başlamıştır.

2019 model Corona virüs, yüz yıl kadar 
önce, 1918’de ortaya çıkıp tüm dünyayı 
etkileyen İspanyol Gribini akla getirmekte-
dir. Ancak şimdilik, Corona virüsün öldü-
rücü etkisinin İspanyol Gribinin öldürücü 
etkisinden çok daha az olduğunu söylemek 
mümkündür ama aynen İspanyol gribinde 
olduğu gibi ilk dalgadan sonra ikinci dalga 
gelebilir ve etkileri çok daha öldürücü ola-
bilir. Çünkü bilindiği üzere virüsler çok hızlı 
bir şekilde mutasyona uğrayabilmektedir.

Son Söz
Özetle; tarih boyunca “pandemi salgınlar” 
dünyada milyonlarca insanın ölümüne 
neden olmuştur ve olmaya da devam 
edecek gibi görünmektedir. Kıtalararası 
köprü konumuyla ve gerek ticari gerekse 
turizm için bir cazibe merkezi olan benzer-
siz coğrafi konumuyla ülkemiz maalesef bu 
tarz hastalıklar için de bir kavşak noktasıdır.  
Yani pandemi salgınların hiçbiri Türkiye’yi 
transit geçmemiştir/geçmeyecektir. Bu 
nedenle İspanyol Gribinden sonra dünya-
nın gördüğü en öldürücü pandemi salgın 
olmaya aday Korona virüse karşı çok ciddi 
tedbirler almak zorundadır.

Ancak ben olayı farklı bir noktadan irde-
lemek ve soruna vurgu yapmaktan ziyade 
çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum. 
Çünkü her kriz içinde kendisinden daha 
büyük fırsatlar barındırır ve sonrasında ge-
lebilecek daha büyük felaketlerden korun-
mak içinde bunları iyi okumak gereklidir.

Ülkemiz hijyenle ilgili sorunları hızla çöz-
mek zorundadır. Sokaklara tükürmek dâhil 
genel temizlik kurallarına ciddi yaptırımlar 
getirmelidir. Daha da önemlisi; ilgili yerli 
sektörleri hızla üretime geçirmeli ve bazen 
yıllarca sürmesi bile mümkün olan bu has-
talıklar için üretimden öte belli stoklar oluş-
turmalıdır. Yerli hijyen malzemelerinin (te-
mizlik sektörüne ait her şey, dezenfektanlar 
ve ilgili hammaddeler) yanı sıra mutlaka 
yerli aşı ve ilaç üreten merkezler kurulma-
lıdır. Sonuçları belirsiz projeler yerine net 
hedefler konulmalı, antibiyotik, ağrı kesici 
gibi ilaçlar mutlaka ülkemizde yapılmalıdır. 
Bu tarz hastalıklar için özel alanlar belir-
lenmeli ve gerekirse depremlerde olduğu 
gönüllü çalışabilecek sivil toplum örgütleri 
oluşturulmalıdır. Hastalık biraz durulunca 
rehavete kapılmadan çok hızla eksikler ka-
patılmalı ama en önemlisi mutlaka bilimsel 
gerçekler ve bilim insanları dikkate alınarak 
bu süreç tamamlanmalıdır.

Tarih ezeli bir tekerrürden ibarettir ve bize 
“pandemi salgınların şakası yok” dediği 
rakamlarla belgelidir.

Sağlıklı ve güzel bir dünya dileklerimle.
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Kaos ortamında dengede kalmak, Kaos ortamında dengede kalmak, 

güçlü çıkmak güçlü çıkmak 
Şu an en çok neyi özlediğimi bilmek ister misiniz? Marmaris’i ve orada yaşayan 

anne ve babamı. Marmaris’li bir turizmcinin kızı olarak Şamata Plus Magazin 
Dergisi'nde sizlerle buluşmak ayrı bir mutluluk benim için.

Ansızın hayatlarımızın akışını değiştiren korona virüsü salgını hepimizin pek çok 
şeyi fark etmesine, özlemesine sebep oldu. Elbet bu günler geçecek, önemli 
olan hem bedenen hem ruhen bu süreci sağlıklı şekilde atlatmak. Bu yazıyla 

sizlere bu konuda ufak ipuçları vererek destek olabilmeyi ümit ediyorum. 

Gülferi Yıldırım
Psikoloji ve Nörobilim Uzmanı
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2020 yılının şu ana kadar öne çıkan duygu-
su hiç şüphesiz “korku” olmalı. Güle oynaya 
girdiğimiz 2020’nin ilk 2 ayında depremler, 
terör, mültecilerin yaşadığı sorunlar derken 
uzun bir süre ülkemizde görünmeyen 
korona virüsünün sınırlarımıza girmesiyle 
birlikte zaten genel olarak kaygı düzeyi 
yüksek olan toplumumuzun ruh hali iyice 
bozuldu. Konunun gerek bireysel hayatla-
rımızı gerek iş dünyasını etkileyen ve daha 
bir süre etkileyeceği görünen pek çok yönü 
var. Bu dönemi sakinlik, akıl ve sağ duyu 
ile geçirenler süreci daha kolay atlatacağı 
gibi bu dönemden güçlenerek çıkacak. Bu 
yazımın ana konusu da bu. Belirsizliğin ve 
korkunun hakim olduğu ortamda sağlıklı, 
huzurlu ve güvende kalabilmek.
Şu anda korkmak doğal ve bir dereceye 
kadar gerçekçi. İşlerimizle ve hayatımızla 
ilgili yaptığımız tüm planlar kontrolümüz 
dışında değişti. Ancak şu bir gerçek; bu 
dönem geçecek, her şeyin geçtiği gibi. 
Önemli olan bu dönemi hem kendimiz 
hem şirketimiz, hem de yaşadığımız dünya 
için iyi okumak, tüm zorluklarına rağmen 
sunduğu yeni yaşam düzeni ve teknolojik 
fırsatları iyi değerlendirmek.  

OLUMSUZ DUYGULAR BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİ VE AKLI BASKILAR
Korku, kaygı ve endişe... Milyarlarca yıllık 
evrim sürecinde hayatta kalmamız için 
beynimizin geliştirdiği doğal bir tepkidir. 
Normal düzeyde yaşanması tehlikelere 
karşı tedbirli olmayı sağlayan, istekleri-
ne, hedeflerine ulaşmak için seni motive 
ederek performansını arttıran önemli 
duygulardır. Ancak aşırı düzeyde ve sıklıkla 
yaşanması tam tersine yaşam kaliteni ve 
performansını olumsuz yönde etkiler. Bu 
duyguları sıklıkla deneyimlemek bedende 
stres hormonlarının ihtiyaç ötesinde salı-
nımına sebep olur. Hayatımıza yansıyan iki 
olumsuz sonuç yaratır:
1- Bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklara 

daha açık hale geliriz.
2- Beynin stratejik düşünme, doğru karar 
alma ve mantıklı davranışları yönetmeyle 
ilişkili bölgesi frontal lob baskılanır.
Aşırı korku ve endişeli insanların korona 
virüsü açıklanmasıyla birlikte marketlere 
hücum etmesi, kolonya, dezenfektan ve 
maskeleri ihtiyacından fazla hatta hasta-
nelerin dahi bulmakta zorlanacağı boyutta 
stoklanması frontal lobun baskılanmasına 
en güzel örnektir. Şu dönemde hem sağ-
lığımızı korumak hem de bunun içinden 
hep birlikte güçlenerek çıkmak için en çok 
ihtiyacımız olan stresi ve endişeyi yönet-
mek. Ve güzel haber bu mümkün.

1- TEDBİRİNİZİ ALIN:
İlk adım bu. Medyada aşırı derecede kirli 
haberler var. Sağlık Bakanlığı’nın hijyen ve 
sosyal izolasyon konusundaki talimatlarına 
uyun. 

2- MEDYA İZOLASYONU
Biliyorum insan merak ediyor, o kanaldan 
bu kanala gezip ne olmuş, dünya ne du-
rumda bilmek istiyor. Ancak sürekli haber-
leri takip etmenin, zaten yüksek olan stres 
seviyenizi daha fazla tetiklemekten başka 
bir işe yaramadığını fark edin ve kendinizi 
farkındalıkla bundan uzaklaştırın. Mümkün 
mertebe güvenilir kaynakları takip edin. 
Medya akışınızı beden ve ruh sağlığınız için 
kısıtlayın. 

3- BU DÖNEMİ BİREYSEL VE  
KURUMSAL GELİŞİM FIRSATI OLARAK 
DEĞERLENDİRİN
Teknoloji sayesinde bireysel olarak, iste-
diğiniz her konuda bilgisayar, tablet veya 
telefon üzerinden eğitim alabileceğiniz 
platformlar var. Coursera, EdX, Udemy, Kha-
nacademy gibi.  
Şirket çalışanlarınızın 21. Yüzyıl yetkinlikle-
rine uygun gelişimlerini sağlamak için bu 
dönemi online eğitimlerle değerlendirin.

 4- OLUMLU DUYGULARI BESLEYİN
Olumsuz duygular stres hormonu seviyeni-
zi yükseltip bağışıklık sisteminizi zayıflatır. 
Bunun tam tersi olumlu duygular seroto-
nin, oksitosin, endorfin gibi iyi hissettiren 
hormonlarını harekete geçirir ve bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Güzel duygular uyan-
dıracak faaliyetler yapın. Mesela komedi 
filmi izlemek, iyi hissettiren müzikler din-
lemek, beklentisiz iyilik yapmak, birilerine 
yardım etmek, sahip olduklarınızı hatırlayıp 
şükretmek gibi. 
Sarılmak, öpüşmek en etkilisidir ama bir 
müddet bundan uzak durmak hepimizin 
faydasına, onun yerine çevrenizdekilere 
onları mutlu edecek mesajlar atın, mektup 
yazın, sözleriniz ve davranışlarınızla takdir 
edin, teşekkür edin. Neşelenmek ve gül-
mek en güçlü aşıdır unutmayın.

5- MEDİTASYONU HAYATINIZA KATIN
Sayısız bilimsel çalışmayla stres ve kaygı 
düzeyini azalttığı, bağışıklık sistemini güç-
lendirdiği, yaratıcılığı ve başarıyı arttırmada 
önemli etkisi olduğu kanıtlanmış bir tür 
zihin egzersizi olan meditasyonu günde 
10 dakika da olsa bir rutin haline getirin.  
Youtube kanalımdaki 'Mutlu İnsan' medi-
tasyonlarından, özelikle de bu dönemde 
“kaygı ve endişeyi azaltma” meditasyonun-
dan yararlanabilirsiniz. Pek çok farklı me-
ditasyona da gerek youtube’dan gerekse 
aplikasyonlardan erişebilirsiniz.

Bu dönemi nasıl bir insan olmak ve nasıl 
bir dünyada yaşamak istediğimizi sorgu-
lamak için bir fırsat olarak görüyorum. 
Şiddetin bir parçası mı olacaksın, şefkatin 
mi?, Sorun mu yaratacaksın, çözüm mü? 
Bencil mi olacaksın, iş birliği mi yapacaksın. 
Her birimizin seçimi hepimizi ilgilendiriyor. 
Bilim, akıl, sağduyu ve farkındalıkla yeni bir 
dünya yaşamı bence geldi.

İşlerimizle ve 
hayatımızla ilgili 
yaptığımız tüm 

planlar kontrolümüz 
dışında değişti. 

Ancak şu bir gerçek; 
bu dönem geçecek, 

her şeyin geçtiği gibi. 
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Bu günlerde hepimiz gazetelerde okuyo-
ruz, sosyal medyada, televizyonlarda izli-
yoruz. Covid-19 virüsü solunum sorunu da 
yaratıyor, ileri seviye hastaların da solunum 
cihazlarına bağlanmaları gerekiyor. Bunu 
biliyoruz ama bazı insanların da hiç belirti 
göstermeden bu hastalığı atlattığını da 
duyuyorsunuz değil mi? Belki etrafınızda 
deneyimleyenler var? Bunun sebebi akci-
ğerlerin güçlü olmasıdır. Çünkü hastalık 
akciğerlere yerleşiyor. Solunum sorunu 
yaratıyor. Eğer akciğerler güçlüyse belki 
rahatsızlığı fark etmiyorsunuz bile... Ve 
akciğerlerin bu güce ulaşabilmesi maalesef 
günlük hayatta aldığımız nefes ile özellikle 
bu hava kirliliğinde çok mümkün olamaya-
biliyor. Mesela hastalığın en etkili olduğu 
yerlerden Çin ve Kuzey İtalya’nın en büyük 
benzerliği hava kirliliğidir. Akciğerleri güç-
lendirmek, akciğer kapasitesini arttırmak, 
akciğer fonksiyonlarını düzene sokmak için 
Orijinal Yoga Sisteminde çok etkili teknikler 
bulunuyor. Bu sayede akciğer kapasitesi 
artıyor, tıkalı gözenekler açılıyor, alveol 
fonksiyonları düzene giriyor. Uygun teknik-
leri uygulanarak, sadece virütik rahatsızlık-
ları değil basit bir soğuk algınlığı ve aklınıza 
gelebilecek ciddi rahatsızlıkları da etkisiz 
hale getirmek veya durdurmak mümkün. 
Çünkü beden nefesle yaşıyor. Bebek anne 
rahminden çıkar çıkmaz ilk yaptığı eylem 
nefes almaktır. Bu virüsün çocuklarda etki 
göstermemesinin en büyük sebebi çocuk-
lar doğumdan 3 yaşına kadar diyafram 
nefesi alırlar bu doğru nefestir. Sonra nefes 
çeşitli sebeplerle unutulup değişmeye 
başlar.  Ve beden terkedilirken yapılan son 
eylem nefes vermektir. Buradan da gördü-
ğümüz gibi nefes hayatımızın en önemli 
parçasıdır. Ama etrafınıza baktığımızda 

kimsenin bunu önemsediğini düşünüyo-
ruz. Hayat koşuşturması, işler güçler derken 
kimse doğru nefes almayı düşünmez. Fakat 
bu süreçte Covid-19 belki de böyle bir 
önemli detayı bize hatırlattı. 

İtalya’da Covid-19'a yakalanan ilk kişi 
olan Mattea ,hastalığın tedavi sürecinde 
yaşadığını solunum krizlerinin ne kadar zor 
olduğunu anlattıktan sonra iyileştiğinde 
"dünyanın en basit şeyini yapabilmeyi öz-
lemiştim” diyor. Çünkü nefes hayattır.Akci-

ğerlerinizi önemseyin ve unutmayın, yoga 
sadece meditasyon değildir, Orijinal Yoga 
Sistemi çok komplike ve etkili bir sistemdir. 
Ağırlıklı nefes egzersizleri uygulanır ve her 
duruş nefesle kombine edilir.. 

www.yogaacademy.com.tr
Instagram: @yogaacademymarmaris
Tuğçe Şeniz Kalkuz
Yoga Academy Marmaris Antrenör 

Geçirmiş olduğumuz bu zor zamanlarda tıpkı 
eskiden olduğunu gibi  doğru nefes almayı hatır-
lamamız gerekiyor. Günlük hayatta aldığımız gö-
ğüsten kısa nefesler bizi hayatta tutuyor evet ama 
yeterli oluyor mu? Yani... ? çok ta değil. Kaygı, korku 
ve endişe hissediyoruz. Mutsuz hissediyoruz, bazen 
bıkmış, sıkılmış... Ve buna ek olarak oksijen eksikliği-
nin fiziksel sağlığımıza olan olumsuz etkileri de var.

İNSANLIĞIN KURTULUŞU:

DOĞRU 
NEFES
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0 544 577 55 48
0 532 481 87 55

Hotel Marbas sahil tarafı
Kayabal Cad. 65 İçmeler-Marmaris

Değerli misafirlerimiz önceliğimiz 
sizlerin ve ekip arkadaşlarımızın 
sağlığı. Dünyayı  etkisi altına alan 
corona virüs pandemisine karşı 
alınan önlemler dolayısı bir süre 
sizlerden uzak kalacağız. 
En kısa zamanda, güzel günlerde, 
tekrar birlikte olmak dileği ile...



+İlk günler herkesle telefonla konuş-
tum,konuyu tartıştık, karantina günle-
ri için neler planladığımı anlattım.

 + Sonra epeydir aramadıklarıma sıra 
geldi. Çok memnun oldular sesimi 
duydukları için. Kendimi iyi hissettim. 

+Aynı anda telefonda whatsapp 
gruplarını takip ederken, bilgisayarda 
bir şeyler yapabildiğimi ve televiz-
yon da izleyebilme yeteneğine sahip 
olduğumu fark edip kendimle gurur 
duydum.

+Çok ve çeşitli yemekler yapıyorum. 
Asla öğün geçiştirmek yok!

 +Henüz ekmek alabildiğim halde, 
evde ekmek yapmakla ilgili  tüm vide-
oloarı izleyip, ''ee iyi, kolaymış gerekir-
se yapabilirim'' diyerek rahatladım.

+ Her gün yapınca evin temizliği daha 
çabuk bitiyormuş.

+ İyi ki evimin zemini parke değilmiş 
yoksa feci aşınır bir de cila masrafı 
çıkardı.

+ Acayip güzel belgesel kanalları 
keşfettim.

 + Yakınlarımla çok şey paylaştık 
okuduklarım, izlediklerim, oynadık-
larım.   Üzerine yorumlar yaptık, yeni 
önerilerde bulunduk. 
+ Problemleri bir kenara koymaya 
karar verdim. Şimdi hayatta kalma 
zamanıydı. Onları sonra düşünürdüm.

+ Çok iş yapan, boş duramayan birisi 
olarak durmayı öğrendim. Hayatımda 
ilk defa ''sadece durmaya'' vaktim var.

+ Yeni hobiler icat ettik.

+  Herkes yalnız kalabileceğini iddia 
etse de, her zaman mutlaka gün için-
de birileri ile birlikte oluyorduk. Şimdi 
gerçekten yalnız kalmayı öğrendik.

+ İlk günler politika durdu, trafik 
yavaşladı.

+  İlk günlerin paniği ve şaşkınlığı 
dünyayı bir araya getirdi ve birleştirdi. 

+ On beşinci gün filandı, makyaj 
yapma isteğim oluştu, giyinmek süs-
lenmek istedim. BB kremim yokmuş, 
derhal çıkıp temin ettim.

+ Seyahat yapasım geldi. Nereye 
gidebilirim diye uzun uzun araştırdım. 

+Çoluk yok çocuk yok, koca yok. Ama 
akşam yemeğim sabahın köründe 
ocakta. Çok düzenli oldum canım!

+ Zaman çok hızlı akardı, artık günler 
geçmiyor sanki.

+ ''İçim kıyıldı biraz tatlı yiyeyim'', ''tat-
lı içimi bayılttı biraz tuzlu atıştırayım''.. 
Böyle sürüp gidiyor.

+ Mutfağa gittiğim kadar sık tuvalete 
gittiğimi fark ettim, can sıkıntısından 
olduğunu düşünüyorum :) 

+Sırf söylenebilmek için sevmediğim 
tv programlarını açtığımı fark ettim.

+ ''Doya doya moda'' programını 
izleyip kendimi uyuşturdum zaman 
zaman. ''O kemer hiç o stiletto ile 
uymuş mu kardişiim!''

+ Her söylenene, her paylaşılana 
inanır oldum. Öğrendim ki insanoğlu, 
korktuğu zaman çocuklaşır ve her 
söylenene inanırmış ( onun için mi 
yöneticiler önce korku salıp sonra bizi 
yönetiyorlar.)

+ Ağda reklamları arttı.

İlk 30 Günİlk 30 Gün
Covid 19 ile (kendi aramızda biz ona kısaca corona diyoruz, daha samimi oluyor :) )  tanıştığımızda 
kendimi gönüllü karantinaya aldım. Yaş icabı değil sakın ha yanlış anlaşılmasın! Tamamen bilinçli 

ve çalışmıyor olmamdan dolayı. Her gün not tutmaya başladım yaşadıklarım ve hissettiklerimle 
ilgili. Ne de olsa hepimiz tarih yazıyorduk, ben de bir gün paylaşırım  bu iş bittikten sonra dedim. 
Baktım ki iş uzayacak ve bittiğinde ben belki yazacak akıl sağlığına sahip olamayacağım. Ben de 

parça parça paylaşmaya karar verdim. Aşağıdaki sıralama tarihsel sıralamadır, buyrunnnn!
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+ Yasaklara karşı fikirler geliştirdim, 
nasıl delerim diye.

+ Zaman kavramı artık sadece gece 
ve gündüz.

+Yeni kelimeler, tanımlar hayatımıza 
girdi; sosyal mesafe, vaka, enfekte, 
entübe, paramedik, bulaş, filyasyon 

+ İlk günler bunun bir fırsat oldu-
ğunu düşünmüştüm, yarım işleri 
tamamlamak, evi yeniden düzen-
lemek gibi. Gün geçtikçe bu işin 
çok uzayacağı duygusuna kapılıp o 
telaştan da vazgeçtim. Hatta tama-
men bıraktım.

+ Distopik bir filmin içinde yer 
alıyormuş gibiyim. Kendimi tavana 
bakarken yakalıyorum.

+ Artık bir kuruş bile harcamak is-
temiyorum. Son yaptığım elbise 
takı vs alışverişleri için korkunç bir 
pişmanlık duyuyorum. Yakınlarım 
benim emekli maaşıma bile ihtiyaç 
duyarlar diye endişelenip biriktirme-
ye çalışıyorum. 

+ Ben Marmaris'te açık havada 
yaşarken torunumun parka gide-
memesi, sokağa çıkamaması beni 
ağlatıyor.

+ İlk günler corona ile dalga gecen 
neşeli paylaşımlara gülerken şimdi 
sinirleniyorum

+ Uykularım düzensizleşti. Gece bir 
an gözlerimi açtıysam tekrar uyuya-
mıyorum, endişeler basıyor.

+ Eğlenceli filmler konudan uzaklaş-
tıracağına  daha da mutsuz ediyor. 
Sadece tempolu polisiyeler izliyo-
rum.

+Marmarisli ev sahiplerinin neden 
ısrarla memur kiracı istediklerini 
şimdi anladım. Garanti ödemesi 
olan tek kesim emekli ve memurlar. 
Tabii şimdilik! 

+ Çantam kaç gündür kullanılma-
dan askıda duruyor bilmiyorum.

+ Önceleri çok kısa süreceğini düşü-
nüp herkese umut veriyordum, artık 
kendime inanmıyorum.

+ Bugün doğum günüm. O kadar 
çok kişi aradı ki. Sonradan bunun 
yanıltıcı olduğunun düşündüm. 
Vakit çokluğundan aradıklarını 
düşünüyorum. Seneye aramasınlar 
soracağım onlara!

+ Bu karantina günlerinden her-
kesin birer ders alacak, ardından 
değişim dönüşüm geçirip evrilece-
ğiz derken, nasıl onarılmaz hasarlar 
bırakacağını düşünüp endişele-
niyorum. Gerçekten, nasıl tedavi 
olacağız?!

+ Bu süreçte çocuklarımın hangisi 
yara alacak, hangisi daha dayanıklı 
diye tüm gün tartıyorum.

+ İşe giden iki komşum var, kendileri 
için korkuyor olabilirler ama gidecek 
bir işleri olduğu için seviniyorum. 
Onların ayak sesleri de olmasa 
sokakta ses yok.

+ Karantina günlerinde erkek olmak 
da zor. Biz kadınlar yemekti, çama-
şırdı, temizlikti bir şekilde oyalanı-
yoruz. Erkeklerin bir çoğu bulaşık 
makinesı boşaltmaktan başka bir 
şey yapamıyor. Ha çoğumuz zaten  
yardım teklifini de kabul etmiyoruz, 
işimizi kaptırmaya hiç niyetimiz yok.

+ Baharın geldiğini sokak düğünle-
rinden anlardım. Üstelik de söylenir-
dim.. Ne güzelmiş dışarıdan gelen 
hayat sesi

+ Bugün cuma oldu diye seviniyor-
dum ki, daha salı olduğunu öğren-
dim :(

+ Asla maske dikmek zorunda 
kalacağımı düşünmemiştim. Diker 
dikmez maskemi gezmeye çıkardım.

+ İlk günler neşeli paylaşımlara sinir-
leniyordum, sonra sıkıntılı payla-
şımlara gıcık olup takipleri bıraktım. 
15. günde yine neşeli paylaşımlara 
sinir oluyorum. Bir gün ''koyun can 

derdinde, şunun paylaştığına bak'' 
bir gün,"  e ama içimizi karartma-
nın ne manası var!'' arasında gidip 
geliyorum.

+ 18. günde fark ettim ki sinirlerim 
gergin. Ani hareket ve seslerde 
sıçrıyorum

+ O  kadar çok yemek, tatlı yaptım ki 
, denenmemişlere geldi sıra.

+ 20. günde çok iyiyim. Ya alıştım ya 
delirdim.

+ İlk günler rastgele film izliyordum. 
sonrasında duygusal olanları ayıkla-
dım, sonra gerilim olanları, romantik 
komedi boş geliyor, komedi güldür-
müyor. Hepsini bıraktım.

+ Ben evdeyim de, herkes evde mi? 
Dükkanların hangileri açık acaba? 
Arada naklen yayın yapılsa yerel 
tvlerden

+ Hala ekmek yapmıyorum. ama 
ekmek tariflerinin tüm videolarını 
izleyip bitirdim.

+ Dışarı çıkmak zorunda kaldım, 
dönüşte üstümü yırtarcasına soyun-
dum. Virus korkusundan değil. Bir 
daha bazı şeyleri giyemiycem gali-
ba, anladınız siz onu :)

+Bazı kelimeleri, hatta günlük 
hayatta sık kullandığım sözcükleri 
hatırlayamaz oldum. Umarım sade-
ce karantinanın etkisidir, unutkanlık 
başlangıcı değildir. Geçen gün 
mantının adını unuttum, Olacak işi 
mi, hele ki bu günlerde!

+ Karantinaya değil de kıtlığa giricez 
sanki. Hep ''bir şey eksik ''duygusu. 
Ya bir şey lazım olur da yasağa denk 
gelirse... Baktım, sadece sumak yok-
muş evde. Hemen sipariş verdim.  
Henüz nerede kullanırım bilmiyo-
rum ama olsun, bulunsun!
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Zeynep Kazandöğer aslen İstan-
bullu. Uzun yıllardır Marmaris’te 
yaşıyor. İki çocuk annesi olan 
Zeynep hanım 4 yıldır PSYCH-K ® 
uygulayıcısı. Daha önceleri ticaret-
le uğraşmış ve turizm sektöründe 
hizmet vermiş olan Zeynep Kazan-
döğer  PSYCH-K ® ile sadece Mar-
maris’ te ve Marmarislilere değil 
online seanslar ile aslında tüm 
insanlığa hizmet ediyor.
 
4 yıl önce çok ihtiyacım olan bir dönemde 
PSYCH-K ® adında bir uygulamayla tanıştım 
aslında tanıştırıldım. Hayatımda, özellikle 
ailemde ve çevremde çok olumlu ve hızlı 
sonuçlarını görünce hatta bu değişimler 
sadece 1 seansta gerçekleşince bunu 
benim de öğrenmem gerektiğine karar 
verdim, Marmaris ve İstanbul’daki eğitimle-
re katıldım.

PSYCH-K ® bir çeşit bilinçaltı temizliği 
yöntemidir diyebilir miyiz? 
Hayır, bu yöntem bir bilinçaltı temizliği de-
ğildir, bilinçaltında dönüşüm sağlamaktır.
Bilinçaltımızda yer alan inançlar ve prog-
ramlamalar bir tuşa basarak bir anda 

silinebilecek veriler değillerdir. Anne 
rahminde başlayan yaşam serüvenimizle 
birlikte 7 yaşımıza kadar çevremizden bil-
giler toplarız. Özellikle anne babamızdan, 
aile büyüklerimizden, öğretmenlerimizden 
aldığımız verileri kendi filtrelerimizden 
geçirerek algılarız ve bilinçaltımızda bir 
veri deposu oluştururuz. Böylece bilinçal-
tımız mayın tarlası misali, bazen bize hiç 
hizmet etmeyen, bizi bloke eden, sabote 
eden inançlar ve programlamalarla dolar. 
Hatırlayabildiğimiz ancak bir o kadar da 

hatırlayamadığımız travmalarımız vardır! 
Büyüme çağımızda “ayıptır”, “günahtır”, 
“sen anlamazsın”, “sen sus”, “beceriksiz” gibi 
cümleleri hepimiz duymuşuzdur.

İşte bu travmalar içimizde farklı farklı 
duyguları hapseder. Bu duygular ihtiyaç 
duydukça, zamanı geldikçe tekrar ortaya 
çıkar ve kendimizi içinden çıkamadığı-
mız durumlarda buluruz. İşte tam da bu 
noktada bir desteğe, yardıma gereksinim 
duyarız. PSYCH-K ® ile bizi engelleyen, 

PSYCH-K ®, neredeyse tüm insan 
alışkanlık ve davranışlarının hem yapıcı 
hem de yıkıcı olarak ortaya çıktığı 
zihnin bilinçaltı düzeyinde kendini 
sınırlayan inançları değiştirmenin basit 
ve doğrudan bir yolu. Dünya üzerinde 
milyonlarca kişi ile yapılan çalışmalarda 
çok olumlu sonuçlar alınmış ve etkinliği 
35 yıl önce bilimsel olarak kanıtlanmış.

Tekniğin yaratıcısı Rob Williams Amerikalı 
bir Psikoterapist. Hala eğitmenler 
yetiştirmeye devam ediyor. Rob 
Williams’ın beklentisi; her şeye, herkese 
karşı koşulsuz sevgi, şükran ve cesaret.

BİLİNÇALTINIZI 

PSYCH-K ® İLE
YENİDEN PROGRAMLAYIN
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sabote eden olumsuz inanç ve programları 
bizi destekleyen inançlara dönüştürebilir, 
içimizdeki potansiyeli yeniden kullanabilir 
ve hayatımızı yeniden şekillendirebiliriz.
 

Bu alanda benzer pek çok teknik var, 
neden PSYCH-K ®?
Birçok tekniği denedim ama bugüne kadar 
karşılaştığım en hızlı, en etkili ve bilimsel 
teknik PSYCH-K ® oldu.  Örneğin geçmişi-
nizde sizi olumsuz etkileyen bir travmanız 
var, seans esnasında yaklaşık 4 dakika 
içerisinde o travmanın hissettirdiği, sizi 
olumsuz etkileyen alışkanlık ve davranışla-
ra iten o duyguyu dönüştürebiliyorsunuz. 
Hedef; travmanın ne olduğunu öğrenmek 
değil; siz hatırlasanız da hatırlamasanız da 
sizi sabote eden o duygudan özgürleştirip 
farklı bir bakış açısından bakmanızı sağla-
mak ve sizi engelleyen blokajları birlikte 
dönüştürmek.

Hatırlayabildiğiniz veya hatırlayamadığı-
mız dediniz, hatırlayamadığımız travma-
larımızın bizi nasıl etkilediğini biraz açar 
mısınız?
Aslında yaşantımıza anne rahminde 
başlıyoruz dolayısıyla anne rahminde bile 
yaşanan ancak hatırlanmayan travma-
larımız olabiliyor. İşin ilginç tarafı bunlar 
bilinçaltımızda travma olarak değil duygu 
olarak kalıyor ve biz farkında dahi olmadan 
tüm yaşamımızı, günlük hayatımızı etkili-
yor. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar 
gösteriyor ki yaşantımız %95 bilinçaltımız 
tarafından yönetiliyor. Örneğin; bir bisiklet-
ten düşme travması öfke, nefret, değersiz-
lik, yapamam, hak etmiyorum gibi farkına 
varmadığımız duygulara dönüşebiliyor. Bu 
duygular da hayatımız boyunca ilişkilerimi-
zi, kariyerimizi, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı  
etkileyebiliyor.

Bilinçaltı ile nasıl iletişime  geçiyorsunuz?
Bilinçaltı ile iletişim kurma yöntemi olarak 
kas testi, kinesyoloji kullanılır ancak 
PSYCH-K ® de uygulanan kas testi diğer 
tekniklerde kullanılandan daha farklı ve 
özgündür. PSYCH-K ® seanslarında amacı-
mız hikayeler, anılar değil. İlk 10-15 dakika 
konuşuyoruz, daha sonra mevcut durumu-
nuzdaki değişmesini istediğiniz duru-
mu/hali belirleyip “dengelemeler” adını 
verdiğimiz tam beyin duruşuyla hızlı, etkin 
ve kolay bir şekilde bilinçaltına hayatınızı 
destekleyen yeni verileri kaydediyoruz.
Danışan seansta bilinçli olarak nasıl ya-
pıldığını ve eski bilgi ve inançlarının nasıl 
destekleyici hale dönüştüğünü görebiliyor. 
Seanslar birebir olarak yapılıyor ve yaklaşık 
1 saat sürüyor.

Bu teknik sigara, alkol, aşırı yemek yeme 
gibi bağımlılıklarda etkin oluyor mu?
Diğer tekniklerde olduğu gibi bu teknikte 
de geçerli olan bir tek şey var; istekli olmak 

ve inanmak. İstemeyen ya da inanmayan 
kişiyle çalışma yapılsa da sonuçlar uzun 
dönemde alınabiliyor. Kişi kendi isteğiyle 
geldiğinde ise  sonuçlarını çok daha hızlı ve 
kalıcı olarak alıyor. Kişiler sihirli değnekle 
değişim bekliyorlar, yani beslenme alışkan-
lıklarını değiştirmeden oturduğu yerden 
kilo vermeyi, ya da doktora gitmeden 
hastalıklarının iyileşmesini istiyorlar. Oysa 
çalışmayı yaptıktan sonra aksiyon adını 
verdiğimiz belli adımların atılması gerekir 
ve buna kişinin kendisi karar vermelidir.  
İşin aslı alışkanlıklar konusu duygusal bir 
bağımlılık olduğu için doğrudan olaya 
kilo, alkol, sigara diye bakmıyoruz kişinin 
gerçekten neden şikâyetçi olduğuna ve ne 
istediğine odaklanıyoruz.

Öğrencilerle sınav öncesi stres kontrolü 
konusunda çalışmalarınız var mı?
Son yıllarda insanların temel sorunu stres, 
doktora gittiğimizde bile pek çok hastalığın 
sebebinin aslında fiziksel değil tamamen 
stres kaynaklı olduğu söyleniyor.

Stres kötü bir şey değil aslında.Yıkıcı stres 
fiziğimize, iç organlarımıza, zihnimize, 
çevremize zarar veriyor. Bu stresi yapıcı 
hale getirince sizi destekleyen ve başa-
rıya götüren bir ivme haline gelebiliyor. 
İnsanlara maalesef bu öğretilmiyor, hâlbuki 
stres doğru kullanıldığı takdirde başarıyı 
da beraberinde getirir. Bu konuda sınava 
girecek olan öğrencilerle yoğun çalışıyoruz. 
Korkuyorlar, heyecanlılar ve gelecekleri bir 
sınava bağlı olduğu için yoğun stres altına 
giriyorlar.  Çünkü onlara bu öğretiliyor. 
Hedef huzuru kaçırmadan, endişeye girme-
den kolaylıkla o süreci atlatabilmek.

Kimler PSYCH-K ® eğitimi alabilir?
PSYCH-K ® yi herkes öğrenebilir. Hem ken-
dinizle hem çevrenizde ihtiyacı olanlarla 
uygulayabileceğiniz bir teknik. Eğitimler 
genelde yılda 4-5 kez İstanbul’da açılıyor! 
Ancak istek olduğu takdirde Marmariste’de 
eğitim açıyoruz. Dünyada şu ana kadar ye-
tişmiş tek bir Türk eğitmenimiz var ve o da 
New York’ta yaşıyor. Çok şanslıyız eğitimleri 
Türkçe olarak veren biri olduğu için. Mar-
maris’te daha önce de 2 kere açtık eğitimi.

İlginç bir anınızı anlatır mısınız?
Son yıllarda çok fazla panik atak konularıyla 
karşılaşıyorum.  Birçok tekniği ve desteği 
denemiş ama sonuç alamamış panik atak 
yaşayan bir danışanım evinden dışarı dahi 
çıkamıyordu. Seansta hedefimiz panik 
ataktı ama konu bambaşka bir yöne dön-
dü. Gerçek problemin maddi kaygı kaynaklı 
olduğu ortaya çıktı. Seansın sonunda daha 
ben çıkmadan ceketini giyip ben bir hava 
alayım diyerek çıktı gitti.
Bu keyifli sohbet için teşekkür ederim 
Zeynep hanım. Başarılarınızın devamını 
dilerim.

Gül Özdündar Şenay

İletişim: instagram değişimin anahtarı
Facebook değişimin anahtarı
fww.degisiminanahtari.net
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İçinde bulunduğumuz koşullar dolayısı ile çoğumuzun 
yaşamı yavaşladı ve eve taşındı.
Üstelik hastalık ve enfeksiyon riskine karşı güçlü bir 
bağışıklığa ihtiyacımız var. Mutfağımızı sağlıklı ve lezzetli 
hale getirirken, ekonomik koşulları da göz önüne alarak 
kendi bütçemiz yanında, dünyaya da faydalı olabiliriz...

• Mevsiminde ürünler turfandalara karşı 
her zaman daha ekonomik ve sağlıklıdır.

• Protein bakımından zengin beslenmek 
için mutlaka et yememiz gerekmiyor. Bu-
nun yerine; nohut, mercimek gibi bakliyat-
lar, yumurta, süt ürünleri, çiğ kuruyemişler, 
koyu yeşil sebzeler mutfağımızda yer 
almalı.

• Yemek pişirirken en az 2 öğün olacak 
şekilde miktarları ayarlarsak, enerji ve 
zamandan kazanabiliriz.
• Kabukları yenilebilir sebzelerden çorba ve 

sos yapımından faydalanabilişiniz.

• Azar azar kalmış sebzelerden türlü, salata, 
turşu, meyvelerden kek, tatlı, kurabiye ve 
içecekler hazırlayabilirsiniz.

• Pişirmeyi kısa sürede 
yapacak – düdüklü 
tencere – gibi seçe-
nekleri değerlendi-
rebilirsiniz.

• Marul, soğan gibi 
yeşilliklerin kök 
kısımlarını saksıya 
ekerek evde yetiştirmeyi 
deneyebilirsiniz.

• Tavuk, balık, kuzu ve dana kemikleri, 
etten daha ekonomiktir. Ayrıca zengin 
besin içeriğine sahiptirler. Bunları kay-
natarak suyundan yemek ve çorbala-
rınızda faydalanabilirsiniz.
• Fırında aynı anda pişebilecek seçe-
nekleri birlikte koyabilirsiniz.

• Aspiratörünüzün havalandırmasını 
temiz tutarak enerji tasarrufu yapabi-
lirsiniz.

• Tencerelerinizin büyüklüğünü ocağa 
göre ayarlayarak, fazla alevin dışa 
kaçmasını engelleyebilirsiniz.

• Kalan sütlerinizi bir taşım kaynatıp 
içine limon damlatarak taze lor elde 
edebilirsiniz.

• Az kalmış yemekleri yufka ve ha-
murlarla birleştirerek çörekler hazırlayabilir, 
makarna sosu olarak değerlendirebilirsiniz.

• Ekmek israfından kaçının. Kalan ekmekleri 
farklı şekillerde değerlendirecek tarifleri 
deneyin; bayat ekmek böreği, pizza, köfte, 

papara, yumurtalı ekmek, 
kızarmış ekmek 
küpleri hazırlayarak 
yeniden değerlen-

direbilir-
siniz.

• En çok da suyumuzu korumaya özen 
göstermemiz gerektiğini aklımızdan çıkar-
mamalıyız.

ekonomik ve 
sağlıklı mutfak

Ebru Omurcalı
Ebru Omurcalı
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HAZIRLANIŞI
Salata malzemelerini arzu ettiğiniz şekilde dilimleyin. Makarnayı tuzlu ve kaynamış suda 8 dakika 
haşlayın. Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpın. Süzülmüş makarna, doğranmış sebzeler ve sosu iyice 
birbirine yedirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

4 KİŞİLİK
•  ½  paket makarna
•  1 çay bardağı haşlanmış bezelye
•  2 adet turp
•  Yarım çay bardağı yeşil zeytin
•  ¼  demet maydanoz
•  3 - 4 adet kiraz domates veya domates
•  1 adet havuç
•  1 adet kırmızı biber
•  1 adet dolmalık biber

SOS
•  1 çay bardağı zeytinyağı
•  2 çorba kaşığı nar ekşisi
•  1 adet limon suyu
•  Tuz, kırmızıbiber, sumak

MAKARNALI 
BAHÇE SALATASI
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HAZIRLANIŞI
Tereyağı ve zeytinyağı karışımında 
doğranmış biber ve domatesleri so-
teleyin. Üzerine küçük parçalara bö-
lünmüş sucuk ve baharatını koyarak 
kavurun. Yumurtaları kırın ve karıştı-
rın. Ekmekleri dilimleyin ve üzerine 
harcı paylaştırın. Peynir rendesini 
serpin. 180 derecede ısıtılmış fırında 
kızarana kadar pişirin ve sıcak olarak 
servis yapın.

4 KİŞİLİK
1 adet ekmek

HARÇ
•  100 gr. sucuk
•  3 adet domates
•  3 adet çarliston biber
•  1 çorba kaşığı tereyağı
•  3 çorba kaşığı zeytinyağı
•  3 adet yumurta
•  ½  su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
•  1 çay kaşığı kekik
•  Tuz, karabiber, kırmızıbiber

EKMEKTE SUCUKLU MENEMEN
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HAZIRLANIŞI
Patatesi haşlayın, kabuklarını 
soyarak küp şeklinde doğra-
yın. Brokolileri kaynayan suya 
atıp 3 dakika sonra alın ve 
buzlu suya koyun. Salatalığı ve 
dereotunu ince ince kıyın. Sos 
malzemelerini bir kasede çır-
pın. Doğranmış sebzelerle sosu 
harmanlayarak servis yapın. 

4 KİŞİLİK
•  2 adet patates
•  1 küçük brokoli
•  1 adet salatalık
•  4 – 5 dal dereotu 

SAĞLIKLI CAESAR SOS
•  Yarım çay bardağı zeytinyağı
•  Yarım çay bardağı yoğurt
•  3 çorba kaşığı krem peynir
•  Yarım limon suyu
•  1 tatlı kaşığı hardal
•  3 diş sarımsak – ezilmiş
•  1 adet ançüez – arzunuza göre
•  Tuz

BROKOLİ CAESAR SALATA
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bağışıklık
sistemi

Diyetisyen Esra Tüfekçi

Tüm dünya korona virüsü ile mücadele ederken; gündemimizde 
sürekli "bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz" var.
Herkesin kafası çok karışık; sosyal medya, televizyon sürekli bir 
şeylerden bahsediyor. Ve biz neye inanacağımız konusunda 
oldukça tereddütlüyüz.
Ev yapımı yoğurt mu yoksa tarhana mı veya kefir mi içsem yada 
turşu.  Acaba hangisini tüketirsem bağışıklığım çok güçlü olur.
Ben her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim ; 
HİÇ BİR BESİN TEK BAŞINA MUCİZEVİ ve SİHİRLİ değildir.
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ne ?yemeliyiz
yememeliyiz

Daha sağlıklı günlereen kısa sürede 
kavuşmamız dileğiyle. Sevgiler

Akşamdan içtiğiniz suplementler yada 
çorbalar sizi sabaha zımba gibi yapmaz.

Dengeli ve sağlıklı beslenmek sizin yaşam şekliniz olmalı. 
Hepimizin pek çok vitamin ve minerale ihtiyacı var. Bunun 
için de beslenmenizin çeşitli ve renkli olması gerekir.

Yeşil; ıspanak, marul, pazı, pırasa, brokoli, elma 

Turuncu: balkabağı, havuç, portakal, mandalina

Mor/Kırmızı: lahana, pancar

Protein çok çok önemli. En iyi kaynağıda yumurta 
ve et.  Yumurtaya sofranızda sabahları mutlaka 
bir adet yer verebilirsiniz. Ete işlenmemiş halde ve 
kızartmadan sofranızda yer açabilirsiniz.

Ayran, kefir, kurubaklagiller, kuruyemişler, 
zeytinyağı, ölçülü tereyağı genel beslenmemiz 
için sağlığımız için olmazsa olmazlarından.

Vücudumuz normal şartlarda da dışarıdan bakteri 
alır ve bununla savaşır. Şimdi hiç bilmediği bir virüs ile 
savaşırken bizim de ona yardımcı olmamız gerekiyor.

Şeker ve şekerli gıdalardan, hamur işlerinden, kızartmalardan 
mutlaka uzak durmamız gerekiyor ki bu dönemde 
vücudumuzu ve özellikle de bağırsak floramızı yormayalım.

Şu an evdeyiz ve bol bol temiz ve sağlıklı beslenebliiriz.  
Ev yapımı yemeklere ağırlık verebiliriz.

Çinko, selenyum, C vitamini, Omega-3, propolis de bu 
dönemde savunma sistemimiz için yardımcı olacaktır.

Baharatları mutlaka yemeklerimizde 
kullanmaya devam edebiliriz.

SU çok çok kıymetli. Vücudumuzun temizlenmesi ve 
besinlerin sindirilip kullanılması için çok önemli. Özellikle 
de virüs ile savaştığımız bu dönemde mukozamızı da 
nemli tutmak anlamında su çok çok önemli.

Sağlıklı metabolizmamızın devamı için uyku 
kalitesi de çok çok önemlidir. Biyolojik saatinizi 
mutlaka ayarlayın.  Sürekli evde kalmak zaman 
kavramını genişletmiş olabilir. Geç yatmalar, geç 
kalkmalar normal rutininiz değilse mutlaka buna 
dur demelisiniz. Çünkü sağlıklı bir vücudun kendisini 
yenilemesi ve bağışıklığımızı güçlendirmede yardımcı 
olması için günde 6-8 saat uyumamız gerekir.

Evde kaldığımız bu dönemde mutlaka fiziksel aktiviteyi 
de  hayatınıza katın. Daha önce zaman bulamadığınız 
egzersizlere artık yer açabilirsiniz değil mi? Aynı zamanda 
egzersiz mutluluk hormanlarımızı da aktive ettiği için bu 
dönemi daha rahat atlatmamıza yardımcı olacaktır.
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12. Yıl

Değerli Dostlarımız
 
Tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen ve maalesef ülkemizde 

de etkisini gösteren yeni tip coronavirüs (COVID-19) herkes için 
sağlık tehdidi oluşturmakta ve her kurum bu salgının olumsuz 

etkilerini azaltma yönünde bir dizi önlemler almaktadır.’’

Sağlık Bakanlığımızın 17.03.2020 tarihli, 14500235-403,99 tarihli 
"Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler" 

konulu yazısı Madde-3 "Acil olmayan dişhekimliği uygulamaları 
mümkün olduğunca ertelenmelidir" kararı doğrultusunda 
halkımızla "Acil hasta" profilini paylaşma gereği duyduk.

Türk Dişhekimleri Birliğine göre 

Acil Dişhekimliği Hizmetleri

-Sürekliliği olan ŞİDDETLİ diş ağrısı
-Dişetinde, yüzde ve boyunda ŞİŞME
-Ağız içerisinde durmayan KANAMA

- ENFEKSİYON riski ve TRAVMA olarak tanımlanmıştır.

Değerli hastalarımız ve vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz ki 

Marmaris  Ağız Diş Sağlığı Polikliniği olarak diş hekimlerimiz ve 
kliniğimiz sağlık çalışanları enfekte hastalara nasıl yaklaşılması 

gerektiği konusunda temel eğitimleri alan, güncel yaklaşımlara 
ve acil durumlara adapte olabilen yeterli donanıma sahiptir.

Yukarıdaki şikayetlerden birine bile sahipseniz 
lütfen kliniğimizi arayınız. 

Hepinize sağlıklı günler dileriz
Özel Marmaris Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği



kahvecialibeykahvecialibey

“biz sağlıklı günlere hazırız...”

#evindekal marmaris

#en #kısa #zamanda #bekleriz
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evde film
tavsiyeleri

Ailecek karantina günlerine 
bir tavsiye de bizden, 
Film İzleyin!
Peki ne izlemeli?
Animasyondan maceraya 
romantikten dram türüne 
ailecek izleyebileceğiniz tüm 
filmleri derledik. 

Film, üzerinde Vikinglerin yaşa-
dığı Berk ismindeki bir adada, 
Vikinglerin ejderhalarla olan 
macera dolu hikayesini konu 
almaktadır.

Cressida Cowell'ın romanı 
temel alınarak hazırlanan dre-
amworks animasyonu.

Birbirinden renkli ve eğlenceli 
ejderhaların görüntüleri ile, 
Vikinglerin komik hallerini 
izlemekten zevk alacaksınız. 
Sürükleyici ve animasyon filmi 
sevenler için kesinlikle izlenme-
si tavsiye edilebilecek türden 
bir yapım olan, 2 ile 3. bölüm-
lerinin de olduğu, komedi, 
macera ve animasyon filmidir.

Annesi ve babası trajik bir 
biçimde öldürülen küçük Harry 
Potter (Daniel Radcliffe), ken-
disinden nefret eden teyzesi, 
eniştesi ve kuzeni ile birlikte 
yaşamaktadır. Bir gün ansızın 
gelen davetsiz bir misafir, 
Harry’nin aslında sihirli güçle-
rini olduğunu anlamasına ve 
anlamamıza sebep olur. Harry, 
Hogwarts Cadılık ve Büyücü-
lük Okulu’na kabul edilmiştir. 
Fantastik canavarlar, iyilerle 
kötülerin savaşı ve Harry’nin 
kaderinin belirleneceği bu 
Hogwarts’ta ilk yılı anlatan film-
de iki buçuk saatlik bir macera-
ya sizi bekliyor. 

Onbir yaşındaki Vada'nın ha-
yatı, babası Harry'nin kozme-
tikçi Shelly ile evlenmeye karar 
vermesiyle bir anda kararıyor. 
Vada, küçük bir kasabada 
yaşayan ve zamanının çoğunu 
bir erkek olan en iyi arkadaşıyla 
geçiren ve hastalıklardan kor-
kan bir kızdır. En iyi arkadaşının 
ölümü üzerine hayatı başka bir 
açıdan görmeye başlıyor.

Ramy adındaki bir fare, 
ailesinin tüm istemeyişi ve bir 
fare olarak yapılması imkansız 
olmasına rağmen, büyük bir 
Fransız aşçı olma hayalleri 
kuruyor. Kader Remy’yi Paris’in 
kanalizasyonlarına attığında, 
Remy kendini, yemek pişirme 
üstadı Auguste Gusteau saye-
sinde ünlenmiş bir restoranın 
altında buluyor. Eşsiz bir Fran-
sız restoranının mutfağındaki 
hoşlanılmayan ve hatta kesin-
likle istenmeyen bir misafir 
olmanın getirdiği tehlikelere 
rağmen, Remy’nin aşçı olma 
arzusu; tüm olayları alevlendi-
rerek Paris’in yemek dünyasını 
tepe taklak eden inanılmaz bir 
üstünlük mücadelesi başlatır.

Film, hayatı boyunca yaşamak 
istediği macera hayalini ger-
çekleştirmek için evine binlerce 
balon bağlayıp Güney Ameri-
ka'nın vahşi doğasına doğru 
yolculuğa çıkan 78 yaşındaki 
Carl Fredricksen'ın hikayesi 
konu almaktadır.

Andy'nin tatil için bir kovboy 
kampına gitmesi sonucunda 
oyuncakları kendi başlarına 
kalırlar. Orada aynı şovun 
diğer ödüllü oyuncaklarıyla 
tanışma fırsatını bulur Tanıştığı 
oyuncaklar arasında kovboy 
kız Jessie, Bullseye adlı bir at 
ve Stinky Pete adlı bir maden 
arayıcısı vardır.

1. EJDERHANI NASIL 
EĞITIRSIN 2

2. HARRY POTTER VE 
FELSEFE TAŞI

3. KIZ ARKADAŞIM 4. RATATUY

6. YUKARI BAK

7. OYUNCAK 
HIKAYESI 2

Vizyon Tarihi 20.06.2014 (1s 43dk)
Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Jay Baruchel, Cate Blanchett
Tür: Animasyon, Macera, Aile

Vizyon Tarihi 01.02.2002 (2s 32dk)
Yönetmen: Chris Columbus
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint
Tür Fantastik, Macera, Aile

Vizyon Tarihi 27 kasım 1991  (1s 45dk)
Yönetmen: Howard Zieff
Oyuncular: Anna Chlumsky, 
Macaulay Culkin
Tür Romantik, Aile, Dram

Vizyon Tarihi 24.08.2007 (1s 50dk)
Yönetmen: Brad Bird
Oyuncular: Patton Oswalt, Brad Garrett
Tür Animasyon, Komedi, Aile

Vizyon Tarihi 16.10.2009 (1s 35dk)
Yönetmen: Pete Docter, Bob Peterson
Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai
Tür  Animasyon, Aile

Vizyon Tarihi 12.05.2000 (1s 33dk)
Yönetmen: John Lasseter, Ash Brannon, 
Lee Unkrich
Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen
Tür Animasyon, Macera, Komedi, Aile, 
Fantastik

RA
TA

TU
Y

Sinema
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19. yüzyılda geçen hikaye, 
Victor adlı utangaç bir gencin 
görücü usulü ile tanıdığı ama 
hemen aşık olduğu Victoria ile 
evlilik hazırlığı yaptığı bir sırada 
yanlışlıkla mezarından çıkması-
na sebep olduğu bir ölü gelinle 
nişanlanır. Ölü gelin onu yeral-
tına ‘Ölüler Diyarı’na götürür 
ve kendisiyle evlenmeye zorlar. 
Victor, ölü olmasına rağmen 
hayli güzel bulduğu genç kızı 
incitmeden tekrar yaşayanların 
arasına dönmenin yollarını arar. 
Sevginin bencillikten sıyrılmak 
olduğunu anlatan en güzel 
filmlerden biri aynı zamanda. 
Filmin ana karakterleri çok in-
sancıl özelliklerle donatılmışlar.
DİKKAT: Elbette Tim Burton’ın 
dünyasına alışık olanlar için 
hikayenin karanlık öğeleri çok 
rahatsız edici gelmez. Ama 
diğer yandan hassas bazı 
çocuklar için bol bol karga gö-
rüntüleri, gölgeler, karanlığın 
içinde geçen sahneler, ölüler, 
iskeletlerden geçilmiyor.

“Stardust”ta sevdiği kadının 
kalbini kazanabilmek için Yva-
ine adlı yıldızı sönmek üzere 
olan bir oyuncuya yeniden 
hayat vermeye söz veren Tris-
tian’ın öyküsü anlatılır. Tristian 
ile Yvaine beraber çıktıkları 
macerada Kaptan Shakespeare 
adlı bir korsan ve şeytani ruhlu 
bir cadıyla yüz yüze gelmek 
zorunda kalacaklardır.

Bir zamanların en büyük süper 
kahramanlarından biri olan 
Bob Parr, Mr. Incredible adıyla 
tanınmaktadır. İnsanları kur-
taran ve kötülüklerle savaşan 
Bob, işlerden elini ayağını 
çeker.
Özel bir programa bağlı olarak 
ailesiyle birlikte sessiz sakin bir 
yaşam sürmeye başlayan Bob, 
15 yıl aradan sonra çok özel bir 
görev alır. Ancak, işler umul-
duğu gibi gitmeyince, Bob'un 
karısı ve çocukları da olaya 
dahil olur. Sadece Bob değil, 
sayısız masum insan da tehlike 
altındadır.

Charlie ailesi ile zor bir şekilde 
geçinen fakir bir çocuktur. 
Tüm dünya ve Charlie, çikola-
ta fabrikasıyla zengin olmuş 
Willy Wonka'nın esrarengiz ve 
yıllardır kapalı olan fabrikasını 
merak etmektedir. Ama bir 
gün Willy Wonka 5 çikolata 
ambalajının altına altın bilet 
saklamıştır.

Hayal dünyası çok geniş olan 
ve içindeki çocuğu bir türlü 
büyütemeyen Barrie, evli ol-
masına rağmen normal bir aile 
hayatı yoktur. Bir gün hayatına 
dört çocuğu ile zar zor geçinen 
dul bir anne olan Silvia girer. 
Barrie, Silvia ve çocukları ile be-
raber vakit geçirdikçe en büyük 
eseri olan Peter Pan için gerekli 
ilhamı da bulacaktır.

Filmin Özeti Uzaydan dünyamı-
za bir ziyaret gerçekleştiriliyor, 
ancak dönüş yolunda gemide 
bir eksik olduğunun farkına 
varılıyor! Kayıp uzaylı, küçük bir 
Amerikan kasabasında yaşayan 
Elliot (Henry Thomas) tarafın-
dan bulunuyor, fakat Elliot'un 
uzaylıyı hem ailesinden, hem 
de tüm toplumdan saklaması 
gerekiyor. E.T ile büyük bir 
dostluk kuran genç Elliot, bu 
dünya-dışı varlık sayesinde 
gerçek dostluğun ve Amerikalı 
bilim adamlarının kuralcılığının 
farkına varıyor.. Hiçbir şey yap-
mayacak mıdır, yoksa gerçek 
bir dost kaybetmek pahasına 
E.T'ye evine dönmesi için yar-
dım mı edecektir? 

Bu film, teyzesiyle yaşayan iki 
erkek çocuğunun robot üretme 
merakını anlatarak başlıyor. Baş 
kahraman Hiro robotlarını yasa 
dışı yarışlarda kullanırken abisi 
Tadashi bir üniversitede herke-
sin faydalanacağı bir ilkyardım 
robotu üzerine çalışmaktadır.

Tess Coleman ile ergenlik 
çağındaki kızı Anna arasında-
ki gözle görünür kuşak farkı, 
aralarında ciddi anlaşmazlıklara 
neden olur. Bir türlü yıldızları 
barışmayan anne ve kızı bir 
cuma sabahı uyandıklarında 
kendilerini birbirlerinin beden-
leri içinde bulurlar ve...

Krallık, Karlar Kraliçesi (Snow 
Queen)'nin laneti sonrasın-
da ebediyen sürecek bir kış 
mevsimine mahkum edilmiştir. 
Bu krallıkta yaşamakta olan 
maceracı ve iyi kalpli Anna, 
Karlar Kraliçesi'ni bulup laneti 
sona erdirmesini sağlayarak, 
şehrinde yaşayan insanları eski 
güzel günlerine döndürmeye 
karar verir.

5. ÖLÜ GELIN

8. YILDIZ TOZU

9. INANILMAZ AILE

10. CHARLIE’NIN 
ÇIKOLATA 
FABRIKASI

11. DÜŞLER ÜLKESI

12. E.T. 13. 6 SÜPER 
KAHRAMAN

14. ÇILGIN CUMA

15. KARLAR ÜLKESI

Vizyon Tarihi 18.11.2005 (1s 15dk)
Yönetmen: Mike Johnson, Tim Burton
Oyuncular: Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter
Tür Animasyon , Fantastik, Aile, 
Romantik, Müzikal

Vizyon Tarihi 05.10.2007 (2s 2dk)
Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes
Tür Fantastik, Macera, Dram, Aile

Vizyon Tarihi 14.01.2005 (2s 3dk)
Yönetmen: Brad Bird
Oyuncular: Jason Lee, Brad Bird
Tür Animasyon, Aksiyon, Komedi, Aile

Vizyon Tarihi 12.08.2005 (1s 55dk)
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Brigitte Millar, Johnny Depp
Tür: Komedi, Fantastik, Aile, Macera

Vizyon Tarihi 18.02.2005 (1s 41dk)
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Johnny Depp, Kate Winslet
Tür Dram, Aile, Fantastik

Vizyon Tarihi 07.06.2002 (2s 0dk)
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Henry Thomas, Drew 
Barrymore
Tür Bilimkurgu, Aile, Macera

Vizyon Tarihi 16.01.2015 (1s 42dk) 
Yönetmen: Don Hall, Chris Williams (II)
Oyuncular: Ryan Potter, Scott Adsit
Tür Macera, Animasyon, Aile

Vizyon Tarihi 26.03.2004 (1s 37dk)
Yönetmen: Mark Waters
Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Lindsay 
Lohan
Tür Komedi, Aile, Fantastik

Vizyon Tarihi 10.07.2015 (1s 42dk)
Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee
Oyuncular: Kristen Bell, Idina Menzel
Tür Animasyon, Macera, Aile

İNANILMAZ AİLE

E.T.

ÖLÜ GELİN

CHARLİE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI
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Göz kapağı estetiğinde Marmaris’liler 
sizi tercih ediyorlar. Bize biraz göz kapağı 
estetiğinden bahseder misiniz?
Göz kapağı estetiği çok sık yaptığım ame-
liyatlar arasında. Tabi her ameliyat gibi iyi 
ve tecrübeli ellerde yapılmalı. Benim de 
bu konuda çok tecrübem var. Göz kapağı 
ameliyatı çok hassas bir ameliyat. Planla-
masının ve hasta seçiminin doğru yapıl-
ması gerekiyor. Sonuçlarım çok başarılı ve 
Marmaris’liler çok memnun. 

Göz kapağı ve çevresinin estetiği neden  
önemlidir ?
Göz kapakları ve çevresi yaşlanma belirtile-
rinin en belirgin olduğu ve ilk ortaya çıktığı 
bölgelerden bir tanesidir. Bu bölgedeki 
yaşlanmanın artması, kişinin sürekli yor-
gun, uykusuz ve mutsuz görünmesine ne-
den olur. Göz kapaklarını sürekli kaldırmak 
için alın kaslarından faydalanmak kırışıklık-
lara ve uzun dönemde baş ağrılarına neden 
olur. Bu bölgenin estetiği kişinin genç, 
çekici, dinamik görünmesi ve algılanması 
için çok önemlidir.

Göz kapağı estetiği nedir ve ne amaçla 
yapılır?
Üst göz kapağında deri fazlalığı ve sarkma, 
alt göz kapağında ise torbalanma ve deri 
fazlalığının ortadan kaldırıldığı işlemdir. 
Ayrıca eğer üst kapakta, kas zayıflığına 
bağlı düşüklük (ptosis) de varsa, aynı anda 
kas sıkılaştırılması ile kapak daha yukarı 
kaldırılabilir.

Göz kapağı estetiği ne zaman uygulana-
bilir ?
Daha çok 35 yaş üstü hastalar tercih edil-
mekle birlikte, ihtiyaca göre farklı yaşlar-
da ve durumlarda uygulanabilir. Ailesel 
yatkınlığı olan ve görme alanı etkilenmiş 
hastalarda erken yaşlar tercih edilebilir. 
Yaşın ilerlemesi ile birlikte sarkma, cilt faz-
lalığı ve torbalanma artacaktır. Genelde üst 
kapaktaki sorunlar alt kapaktan daha önce 
belirgin hale gelir.

Göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır ?
Özellikle üst göz kapağı ameliyatı sadece 
lokal anestezi altında 1 saat kadar süren 
bir işlem ile gerçekleştirilir. İşleme alt göz 
kapağı da eklenirse, ameliyat süresi 2 saat 
kadar olabilir ve hastanın rahatlığına ve 
isteğine göre lokal anestezi veya sedasyon 
altında yapılabilir. Ameliyat tekniği ve iş-
lemler hastanın ihtiyaçlarına göre şekillenir 
ve uygulanır. Yapılacak işlem ameliyat 
öncesi konsültasyon ve muayenede doktor 
ve hasta arasında belirlenir. Temel ameli-
yata ek olarak göz ve yüz çevresine başka 
işlemler de yapılabilir. 

GÖZ KAPAĞI
ESTETİĞİ
(Blefaroplasti)
Doç. Dr. Tahsin Oğuz Acartürk
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Türkiye’de estetik cerrahinin duayenlerinden biri. 
Rinoplasti, burun estetiği, yüz ve boyun estetiği, cilt 
kanseri tedavisi, meme estetiği, otoplasti - kulak estetiği, 
meme kanseri sonrası onarımı, abdominoplasti-karın 
estetiği, el cerrahisi, yüz ve çene kırıkları, yanık cerrahisi ve 
göz kapağı estetiği başta olmak üzere hem estetik hem 
onarım cerrahisinde en çok aranan isimler arasında. 
Pittsburgh Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümünde Baş-
Boyun Mikro Cerrahi Onarımları direktörü olan ve aynı 
zamanda Marmaris'te ilk ve tek estetik cerrahi klinigini 
kurup, hastalarını kliniğinde kabul eden Doç. Dr. Tahsin 
Oğuz Acartürk ile bu ay göz kapağı estetiğinde yenilikler 
ve bu alanda yapılan işlemler hakkında bilgi aldık.

Sağlık
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Göz kapağı ameliyatından sonra iyileşme 
süreci nasıl olur ?
Ameliyattan sonra hasta aynı gün evine 
gidebilir. Ameliyat ve sonrası oldukça ağ-
rısızdır. 3 gün boyunca buz ve göz damlası 
uygulaması yapılır. Ameliyattan sonra er-
tesi gün yüz ve kapaklar normal bir şekilde 
yıkanabilir. Kalıcı dikiş kullanıldıysa 5 gün 
sonra dikişler alınır. Kullanılmadıysa dikişler 
kendiliğinden düşer. 5-7 gün boyunca hafif 
bir morarma ve şişlik olması normaldir. 3 
gün içinde işe dönmek mümkündür. 1 haf-
tadan sonra kapatıcı makyaj uygulanabilir. 
Tam iyileşme sağlanması 3 hafta sürebilir. 3 
ay boyunca güneşten korunmak gereklidir.

Ameliyat sonrasında iz kalır mı ?
Göz kapakları izler açısından çok iyi iyileşen 
bir ameliyattır. Üst göz kapağında kesiler 
cilt kıvrımların arasına, alt kapakta ise 
kirpiklerin altına veya kapağın içine yer-
leştirildiğinden izlerin anlaşılabilme şansı 
olmayacaktır. 

Göz kapağı estetiğine ek olarak göz 
çevresi bölgesine başka hangi işlemler 
uygulanabilir ?
Göz kapağı ve çevresi bir bütünlük gösterir. 
Üst göz kapağını kaşlar ve alın ile değerlen-
dirmek, alt göz kapağını da yüz ve yanak 
bölgesi ile değerlendirmek gerekir. Hasta-
ların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 
bu bölgelere yönelik de işlemler yapmak 
göz çevresinin daha genç görünmesine 
faydası olacaktır. (Alın germe, kaş kaldırma, 
Orta yüz germe, cilt gerginleştirici ve genç-
leştirici işlemler, cilt soyma, kırışıklıklara 
yönelik botox, çöküklüklere yönelik dolgu 
ve yağ nakli)

Botoksun göz kapağına ve çevresine nasıl 
bir etkisi olur ?
Eğer göz kapaklarında çok fazla sarkma 
yoksa alın bölgesine botoks yapılarak 
yan taraftaki kaş bölgesi kaldırılır ve üst 

göz kapakları daha fazla ortaya çıkar. Çok 
ileri olmayan göz kapağı düşüklüklerinde 
sadece botoks yapmak uygun olabilir. Bu 
özellikle 40 yaş altı grubunda etkili ola-
caktır. Ancak göz kapağı derisi fazla ise ve 
özellikle aileden gelen bir yatkınlık varsa 
hastamızın yaşamının bir döneminde üst 
göz kapaklarının derisini çıkararak estetik 
yapmak mutlaka gerekli olacaktır.

Göz kapaklarına dolgu yapılabilir mi?
Göz kapakları cildi vücuttaki en ince cilt 
olduğu için altındaki oluşumları fazlalıkla 
gösterir. Onun için göz kapaklarına dolgu 
yapmak doğru olmayacaktır. Ancak, göz 
kapaklarının çevresini oluşturan alt kaş ve 
üst yanak bölgelerine dolgu yapılarak, bu 
bölgelerin göz kapağına daha doğal geçiş-
leri sağlanabilir. Bazı hasta gruplarında ise 
yıllar içinde yüz bölgesindeki yağ oranının 
azalması ile göz küresi yavaş yavaş içeri 
çökebilir ve bir derinlik oluşabilir. Bunu gi-
dermek için özellikle alt kaş bölgesine yağ 
enjeksiyonu veya dolgu ile kalınlaştırma 
yapılarak daha genç bir görünüm ve daha 
dolgun gözüken göz kapakları oluşturu-
labilir. Ayrıca son zamanlarda adına ışık dol-
gusu denilen işlem uygulanabilir. Bu işlem 
alt göz kapağının yanağa geçiş bölgesin-
deki çukurlaşmanın giderilmesi için yapılan 
bölgesel bir dolgudur.

Estetik göz kapağı ameliyatı sonrası ne 
tür sorunlar yaşanabilir?
Göz kapağı estetiği, bu işte uzman ve tec-
rübeli ellerde oldukça iyi sonuçlar veren, ve 
hasta memnuniyeti yüksek olan bir ame-
liyattır. Oluşabilecek bazı sorunlar gözleri 
kapatamama, alt kapakların aşağı çekilme-
si, göz şeklinde bozukluk ve göz kuruluğu 
olabilir. Başka merkezlerde yapılmış ve bu 
tarz sorunlar gelişmiş hastaların da, ikincil 
onarım ameliyatlarını merkezimde gerçek-
leştiriyorum. 

Marmaris'te klinik açtığınız için memnun 
musunuz? Marmaris'e alıştınız mı?
Açtığım günden beri kliniğim ve hasta pro-
filim çok genişledi. Marmarisli de beni ta-
nıdı ve daha da çok tanıyor.  Yaptığım ame-
liyatlardan Marmarisliler çok memnun ve 
başka şehirlere gitmeyi bıraktılar. Marmaris 
insanının her zaman Marmaris'te ameliyat 
olması lazım. İnsanların evinde kalmaları, 
bulundukları yerde ameliyat olmaları ve 
sağlık hizmeti almaları çok önemli. Bununla 
birlikte plastik, rekonstrüktif ve estetik cer-
rahiden faydalanmalarını sağladık. Estetik 
cerrahi açısından özellikle Marmarislile-
rin meme estetiği, burun estetiği ve göz 
kapağı ameliyatlarına ilgileri büyük. Yüz ve 
boyun germe ameliyatları ise sıklıkla iste-
nilen ameliyatlar arasında. Yaşam ve sosyal 
açıdan da Marmaris tam istediğim gibi bir 
şehir. Denizi olması bir şehri çok değiştiri-
yor. Marmaris'in çevresindeki milli park ise 
doğasını güzelleştiriyor. Artık Marmaris'e 
yerleştim ve Marmaris'i çok seviyorum.

ARTIK MARMARİS'İN  BİR PLASTİK CERRAHI VAR.

Bu arada estetik plastik cerrahların 
sanatsal bir yanı oluyor. Sizin de resim 
yaptığınızı biliyoruz. Bizimle resimle-
rinizi paylaşır mısınız?
Eğer göz kapağı gibi çok hassas bir 
ameliyat yapabiliyorsanız resim de 
yapabilirsiniz. Her boyayı kullanıyorum 
ama daha çok suluboya, karakalem, 
kömür seviyorum. Resimlerimde de 
bunların bir karışımını kullanıyorum. 
Daha çok insan vücudu çiziyorum, ama 
başka resim serilerim de var. Çoğunluk-
la canlı modellerden çizerim. Onun için 
çok hızlı çizmeniz gerekiyor. Hızlı çiz-
mek için de cerrahideki gibi konsantre 
olmanız ve odaklanmanız gerekiyor. 

Göz kapağı estetiği çok sık 
yaptığım ameliyatlar arasında. 
Tabi her ameliyat gibi iyi ve 
tecrübeli ellerde yapılmalı. Benim 
de bu konuda çok tecrübem var. 
Göz kapağı ameliyatı çok hassas 
bir ameliyat. Planlamasının ve 
hasta seçiminin doğru yapılması 
gerekiyor. Sonuçlarım çok başarılı 
ve Marmaris’liler çok memnun. 
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Mehmet Şenocak 
AnimaTürk Animasyon firmasının Kurucusu, 
Karikatürist, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen.

1985 yılından bu yana karikatür çizen Meh-
met Şenocak'ın ilk profesyonel karikatürleri 
1990 yılında Gırgır Dergisinde yayınlandı. 
Karikatür, espri ve çizgi öykülerini birçok 
mizah dergisinde yayınlayan Şenocak Ana-
dolu Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Okul 
eğitimi dışında sinema ve film yapımı ko-
nularında eğitimler aldı. 1993 yılında çizgi 
film çalışmalarına başlayan Şenocak 10'dan 
fazla çizgi filmin yapımında bulundu. Meh-
met Şenocak, 2000 yılında AnimaTürk Ani-
masyon'u ( www.animaturk.com ) kurdu. 
Yüzlerce kısa ve orta metrajlı animasyon 
film yaptı, yönetti. Birçok önemli firmaya 
animasyon, reklam filmi ve çeşitli tasarım 
çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla birlikte ha-
zırladı. Mehmet Şenocak'ın yapmış olduğu 
animasyon filmleri www.youtube.com/Ani-
maTurkTv linkinden görebilirsiniz.

Mehmet Şenocak, Mustafa Kemal Ata-
türk'ün vefatının 80. yıl dönümü olan 10 
Kasım 2018'de Türkiye'nin ve dünyanın ilk 
Atatürk animasyon filmi Atatürk Bir Ulusun 
Kurtarıcısı filminin senaryosunu yazmış ve 
yönetmiştir. Youtube kanalında ilgili video-
yu izleyebilirsiniz.

Atatürk animasyon filminin yapımından bir 
yıl sonra Kasım 2019'da filmin çizgi roman 
kitabını çıkartmıştır..

Karikatür

50 Nisan 2020



51Nisan 2020



Sunset Marmaris Boutique Hotel 
sahibi Ayla Alpsoy, yakın arkadaşı 
Aysun Işık ve Nihan Özyıldırım’ı otelin 
çatısında bulunan Euphoria Roof-
top’ta görüntüledik. Birlikte 2020 
yaz sezonunun planlarını yapan Ayla 
Hanım düzenleyeceği konsept parti-
lerden söz etti. ŞamataPlus Magazin 
aracılığı ile yeni mekan müjdesi habe-
ri veren Ayla Hanım "sağlıklı günlere 
kavuştuğumuzda imza yemekleri ve 
özel içecekleri ile bu yaz Marmaris’e 
Euphoria’dan bakacağız" dedi.

Grand Yazıcı Group Otellerinin sahiple-
rinden Ayşen Yazıcı, yakın arkadaşları ile 
Kıyı Restoran’da kahvaltı ettiler. Güzel 
havaların tadını çıkaran Ayşen Hanım 
arkadaşları ile kahvaltı sonrası kahve içti.

Euphoria Rooftop

Kıyı Restoran'da
Kahvaltı Keyfi

YENI MEKAN MÜJDESI

Marmaris’in dünyaca ünlü markalarının 
Marmaris bayisi Çağlar Teknoloji sahibi 
Kenan Değertaş ve oğlu Çağlar’ı yakın 
arkadaşları Marmaris Devlet Hastanesi 
doktorlarından Op.Dr Ahmet Değir-
menci ve oğlunu Liberty Restoran’da 
görüntüledik. Kahvaltı keyfi yapan 
babalar ve oğulları mekanı ve kahvaltı-
sını çok beğendiklerini belirterek sahibi 
Cengiz Aygün’e öncelikle hijyene verdi-
ği önemden dolayı teşekkür ettiler. 

Babalar ve Oğullar Babalar ve Oğullar 
Liberty’de KahvaltıdaLiberty’de Kahvaltıda

Cadde Sokak / Arşiv
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Marmaris’in ünlü kuaförlerinden Back2Hair Kauförü Bülent Gülal ve abisi Bilal Gülal’ı ekibi ile görüntüledik. Atatürk Caddesi'ndeki yeni sa-
lonlarında güzelliğine ve bakımına önem veren kadın ve erkek müşterilerini ağırlayan Gülal Kardeşler ‘2020 sezonunda öncelikle herkese 
sağlık diliyoruz, salgından dolayı alınan önlemler kapsamında salonumuz geçici süre ile kapalı bu günleri atlatacağımıza inanıyoruz’ dedi.

Dünyaca ünlü Jimmy Key mağazasının güzel müdürü Fulya 
Tülü ile yakın arkadaşı ve müşterisi Vahide Narin’i alışveriş 
yaparken görüntüledik. Sezon alışverişi için Jimmy Key ma-
ğazasını tercih eden Vahide Hanım, ‘Fulya Hanım’ın yakın 
ilgisi ve zevkli tavsiyesi için bu mağazaya geliyorum’ dedi.

Marmaris’in dünyaca ünlü markalarını Marmaris mağazalarında bu-
luşturan Yılmaz Sertkaya D’S Damat mağazasında Marmaris’in ünlü 
simalarından Muzaffer Aravi’yi ağırladı. 2020 özel kreasyonundan 
seçkin ürünler beğenen Muzaffer Bey "D’S markasını beğenerek kul-
lanıyorum, Yılmaz Bey’e ilgisinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

‘Tercihim D’S Damat’

Back2Hair 2020’ye HazırBack2Hair 2020’ye Hazır

Jimmy Key’ de Alışveriş ZamanıJimmy Key’ de Alışveriş Zamanı
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Marmaris’te Ulusal Egemenlik Caddesinde faaliyet gös-
teren Deniz Eczanesi sahibi Anıl Şentürk, müşterilerine 
özel bakım günleri düzenledi. Aven markalı ürünlerle 
bakım yapan cilt bakım uzmanı estetisyen Pınar Sungu 
ünlü yazar ve marka danışmanı Ebru Omurcalı’yı konuk 
etti. Bakım ürünlerini tanıtan Pınar Hanım, Ebru Hanım’ın 
cildine gösterdiği özene de hayran kaldığını belirtti.  

DENIZ ECZANESI’NDE 
ÖZEL BAKIM GÜNLERI

TOLGA TURHAN 
D’S DAMAT DEDI
Marmaris gayrimenkul sektörünün ünlü ismi Tolga Turhan’ın 
tercihi de D’S Damat oldu. Marmaris’te dünyaca ünlü erkek 
giyim mağazası D’S Damat’ın Marmaris franchise sahibi 
Yılmaz Sertkaya, markanın 2020 sonbahar kış kreasyonun 
seçkin modellerini Tolga Bey için özel olarak sundu. Markayı 
beğenerek tercih ettiğini belirten Tolga Bey, Marmaris’e bu 
güzel markaları kazandırdığı için Yılmaz Beye teşekkür etti.

Esra Pala, Ebru Omurcalı, Anıl Şentürk, Pınar Sungu

Cadde Sokak / Arşiv
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Marmaris’in ünlü mekanlarından 
Sendito Orka oteller bünyesinde 
olan İcon Beach haftanın her günü 
açık büfe kahvaltısı ile adından söz 
ettiriyor. Organik ürünlerle hazır-
ladıkları kahvaltı müdavimlerden 
tam not alıyor. Hafta sonu İcon Be-
ach’te kahvaltı yapanlar arasında 
Yazar ve şef Ebru Omurcalı, Erkan 
Rahimoğlu Tatlı Sheyler Sahibi 
Berivan Karaer, Aysun Işık, Ayla 
Alpsoy Deniz Arslan, Eda Dinler ve  
Fatma Alpsoy vardı. Yakın arkadaş-
lar kahvaltı sonrası kahve içmeyi 
ve fal bakmayı da ihmal etmedi.

Marmaris yaşayanlarından Kamila Özlü ve kızı 
Irmak’ı Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaparken 
görüntüledik. ‘Anne Kız Kombini’ modasına 
uyan Kamila ve kızı arkadaş gibi görünüyordu.  

ANNE KIZ ALIŞVERIŞTE

ICON’da 
Buluştular

Anne Kız Konsepti
Jimmy Key mağazasında görüntülediğimiz Adile Yalkırı ve kızı 
İpek sezon alışverişi yapıyorlardı. 2020 kış modasını yakından 
takip eden anne kız markayı çok beğendiklerini, Jimmy key'i 
dünyaca ünlü Türk markası olduğu için tercih ettiklerini belirtti.
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Ege Rent A Car’ın sahibi Kud-
ret Taktakoğlu ve eşi Senem 
Taktakoğlu’nu Mado’da görün-
tüledik. Minik çocukları Ata 
ve Mila ile Mado’nun eşsiz lez-
zetlerinin keyfini çıkarıyordu. 
Çay molası veren Taktakoğlu 
ailesi 2020 sezonunun her 
şeye rağmen güzel geçeceğini 
ümit ettiklerini belirttiler. 

Mado’da 
Lezzetli 
Mola

Marmaris’in tanınmış simaların-
dan Aysun Işık’ı oğlu Ekrem ve 
kızı Eda ile görüntüledik. Üniver-
siteyi kazanan çocukları ile kayıt 
sonrası ilk defa Marmaris’te bir 
araya gelen Aysun Işık, hafta 
sonu kahvaltı keyfi için Liberty 
Restoranı seçti. Genç yaşta anne 
olan Aysun Işık ‘oğlum ve kızım-
la arkadaş gibiyiz, üniversiteyi 
kazanıp  İzmir’e gittiler ve şu 
onları çok özlüyorum’ dedi.

ÇOCUKLARI ILE KAHVALTI KEYFIÇOCUKLARI ILE KAHVALTI KEYFI
Aysun Işık'ınAysun Işık'ın

Yapı Kredi Bankası çalışanlarından 
Sevil Tarım yakın arkadaşı ve oğul-
ları ile Pukka’da hafta sonu keyfi 
yapıyordu. Yoğun iş temposun-
dan fırsat bulan yakın arkadaşlar 
güzel havaların tadını çıkardı. 

Güzel Havalarda Güzel Havalarda 
Pukka SahilindePukka Sahilinde

Cadde Sokak / Arşiv
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İçmeler mevkiinde bulunan Marbas 
Otel’in ve Liberty Restoran’ın sahibi 
Cengiz Aygün ve eşi Saynur Hanım’ı 
görüntüledik. Oldukça yoğun bir kış 
mevsimi geçirdiklerini belirten Aygün 
ailesi 2020 yazında da yoğun iş tempo-
sunda olmayı ümit ettiklerini belirttiler.

Marmaris Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Onur Karaltı’yı 
avukat eşi Aylin Ural Karaltı, çocukları Çağan 
ve Derin’i Kıyı Restoran'da görüntüledik. Grand 
Yazıcı Marmaris Palace Otel bünyesindeki Kıyı 
Restoran'da kahvaltı eden Karaltı ailesi  ‘Kahval-
tısı, sahili ve bakımlı bahçesi ile bu restoranı çok 
beğendik, mekanın müdürü Erol Bey’e yakın 
ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Kıyı Restoran’ı 
tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz’ dedi. 

Saynur & 
Cengiz Aygün

Karaltı Ailesi 
Kıyı Restoran’da
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Marmaris’in tanınmış iş insanlarından 
Özden Diler’i arkadaşları ve akrabalarının 
olduğu kahvaltı masasında görüntüledik. 
Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel’in bün-
yesinde bulunan Kyı Restoran’da görün-
tülediğimiz Özden Bey, bu mekana ilk kez 
geliyorum manzarası ve kahvaltısı harika 
tüm dostlarıma tavsiye edeceğim dedi.

Marmaris’in ünlü simalarından Ec-
zacı Sevdiye Aladağ, Ülker Yurdun, 
Seyide Özkaya ve Nüzhet Akgiray’ı 
Liberty Restoran’da görüntüledik. 
İçmeler’de bulunan restoranın 
kahvaltısını denemek için geldik-
lerini belirten hanımlar mekana, 
lezzetlerine, servis ve sunumuna 
10 puan verdiklerini belirttiler.  

Mado Dondurma'nın Marmaris 
merkez şubesinde mola veren ya-
kın arkadaşlar "iyi ki Mado var, bu 
kadar merkezi bir noktada keyifle 
buluşabildiğimiz leziz ve doğal 
yemekler yiyebildiğimiz en iyi yer-
lerden birisi, Mado’yu tüm dostları-
mıza tavsiye ediyoruz" dedi. 

Kıyı Restoran'da 
Kahvaltı Keyfi

Liberty Restoran’a Liberty Restoran’a 

Tam NotTam Not

MADO 
MOLASI

Yasemin Soyubelli-Ertan Soyubelli-Özden Diler-Evren Aya-Elena Suhinina-
Mihael Suhinina-Ela-Deniz-Anna ve Önder Diler

Cadde Sokak / Arşiv
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Tatlı Şeyhler Atölyesi'nin sahibi 
Berivan Karaer'i, güzel kızları ve 
yakın arkadaşı ses sanatçısı Nurdan 
Kızılaslan ile Mado’da görüntüle-
dik. birlikte kahve içip Waffle yiyen 
Berivan Hanım ve Nurdan Kızılarslan 
"Mado lezzetleri harika, kahve baha-
ne, Waffle için özellikle geldik, tüm 
dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi. 

Minik Almila Minik Almila 
Pukka’yı Çok SevdiPukka’yı Çok Sevdi

Seramik 
Kursiyerlerinin 
Tutkusu

MARMARİS’İN 
PASTACISI 
MADO’DA

Oya Şener Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
seramik kursiyerlerini görüntüledik. Ders 
günü dışında atölyede çalışmaya gelen kur-
siyerden Nalan Yorulmaz ‘Seramik atölyesi 
bize çok iyi geldi. Sanatın, tasarlamanın 
güzel şeyler üretmenin büyüsüne kapıldık, 
ilgi duyan herkesi bekliyoruz’ dedi.

İngilizce Öğretmeni Betül Şimşek Kargın, 
minik kızı Almila ile Pukka’ya keyifli bir gün 
geçirmeye gelmişlerdi. Kendilerine Yur-
dagül Kılıç kızı ile birlikte ve Nursen Ümit 
Serinel eşlik etti. Birlikte objektifimize poz 
veren Betül Şimşek Kargın bu günlerde 
virüs salgını dolayısı ile evinde kalıyor geç-
tiğimiz haftalarda çektiğimiz bu fotoğrafta 
sayfalarımızda anı olarak yer aldı. 
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Mado Marmaris’in müdavimlerinden güzel iç mimar 
Narçın Köşdere ve Modacı Can Çapar toplantı için mekan 
olarak Mado’yu seçti. "Mado’nun nefis kahvelerini içmek, 
tatlılar eşliğinde görüşme yapmak gayet verimli oldu, Can 
Çapar’ın mağazasında değişiklikler yapacağız, modern ve 
kullanışlı alanlar sağladık, üstelik yaz kreasyonunu da yeni-
lendi, sizleri Can Çapar mağazasına davet ediyorum" dedi.

İÇ MİMAR 
NARÇIN KÖŞDERE DE 
MADO’YU TERCİH EDİYOR

Marmaris’in başarılı iş kadını, ünlü instagram fenomeni, SuzanErişHome-
Design adlı instagram hesabı sahibi Suzan Eriş’i mağazasında görüntüle-
dik. Dünyanın bir çok ülkesine ve Türkiye’nin bütün şehirlerine ürünlerini 
gönderen, 200 bine yakın takipçisi olan Suzan Hanım "bu işi severek 
yapıyorum, ürünlerim son derece şık, oldukça farklı ve çok beğeniliyor. 
ŞamataPlus Magazin okuyucularını da sayfama bekliyorum" dedi.

SUZAN ERİŞ 
HOME DESIGN

Cadde Sokak / Arşiv
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Yaşamkent sitesi B3-A1 Blok Beldibi- Marmaris/Muğla    0 542 298 28 52
suzanerishomedesign



OLGUN ŞİMŞEK 
MADO’DA
Ekranların sevilen oyuncusu Olgun Şimşek 
de Marmaris ziyaretinde Mado’da mola 
verdi. Selimiye’de yaşayan ve yatırım yapan 
Olgun Şimşek, Selimiye muhtarı ve çevre 
esnafı ile birlikte kahve içip sohbet ettiler. 
Aynı zamanda müzisyen olan ünlü oyuncu 
Mado Marmaris çalışanlarını kırmayarak
bol bol fotoğraf çektirdi.

Marmaris ve Bodrum’da uzun yıllar outdo-
or reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren 
Erhan Aytulun, iş için geldiği Marmaris’te 
Netsel Marina’da bulunan Otto Watch ma-
ğazasında alışveriş yaptı. Saat modasını ya-

kından takip eden Sokak 
Outdoor’un Genel 

Müdürü Erhan 
Aytulun favori 

markalarımı 
Otto Watch’ta 
buluyorum, 
özellikle Citi-

zen markasına 
bayılıyorum’ dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ 
SAAT MARKALARI 
OTTO WATCH’TA

THAI YEMEKLERI 
ATÖLYESI’NE 
HAZIRLIK 
TOPLANTISI
Marmaris’te ‘yemek workhop’ları düzen-
leyerek bir ilke imza atan yazar ve marka 
danışmanı Ebru Omurcalı ile Pukka ve 
Gourmet Restoranı'n executive şefi Tufan 
Keser’i bir toplantıda görüntüledik. Thai 
Yemekleri için Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay’ın güzel eşi Emon Oktay ile 
görüş alışverişi yapan ünlü şefler, düzenle-
yecekleri Thai Yemekleri atölyesinde aynı 
zamanda aile otellerinde şeflik yapan Emon 
Hanım’ı konuk şef olarak davet ettiler.

Cadde Sokak / Arşiv
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Pukka Bar’ın ünlü DJ'i Thom Colvin’i (Özer Çulluoğlu), 
servis şefleri Samet Korkmaz ve Ali Büyük Korkmaz’ı 
görüntüledik. Objektiflerimize poz veren ekip "Sal-
gından dolayı alınan önlemler bittiğinde ve sağlıklı 
günlere kavuştuğumuzda Marmaris Uzunyalı’nın 
popüler mekanı olan Pukka’mıza sizleri bekliyoruz, 
mutfak ekibimizden yemeğe, servisten müziğe kadar 
her departmanımızdaki profesyonel ekibimizle sizle-
rin hizmetinde olacağız." Dedi.

PUKKA’NIN 
ÜNLÜLERİ

Marmarisli gençlerden Deniz Bank Müdürü 
Emin Deniz, 1919 Cafe Bar sahibi Hüseyin 
Yaylalı, Club Alem Bar ve Yelken Meyhane 
sahibi Serkan Yaylalı’yı Yaylalı Center’da 
görüntüledik. Sık sık bir araya gelen yakın 
arkadaşlar "Marmarisli olmak ayrıcalıktır, 
yaşadığımız kenti çok seviyoruz, tüm dost-
larımızla bir arada olmak çok keyifli" dedi.

Marmarisli 
Olmak 
Ayrıcalıktır
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Aktaş Mevkii'nin Uçurtma adlı en eski mekanını Yaylalı ve Yörek ailesi aldı. Volkan Yay-
lalı tarafından sezona hazırlanan mekanın yeni adı şimdilik saklanıyor. İzmirli iş adamı 
Fatih Yörek ve Sera Yörek çifti de yeni mekanın tarzını çok özel ve farklı yapacaklarını 
belirtti. Club Alem ve Yelken Meyhane’nin sahibi ve yöneticisi Volkan Yaylalı ve eşi 
Aylin Yaylalı ise yeni "mekanımız Marmaris’e yakışan özel bir mekan olacak" dedi.

Yaylalı ve Yaylalı ve 
Yörek Yörek 
Ailesinde Ailesinde 
Yeni Mekan Yeni Mekan 
HeyecanıHeyecanı

Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel'de görüntülediğimiz Wellness grubu üyeleri Kıyı 
Restoran'da kahvaltı ediyorlardı. Türkiye’nin değişik illerinden Marmaris’e gelen grup 
sağlıklı yaşam ve spordan oluşan bir tatil yaptıklarını aynı zamanda Marmaris’i yakın-
dan tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. Grand Yazıcı Marmaris Palace Otel'e hayran kal-
dıklarını belirten grup yakın ilgisinden dolayı otel sahibi Ayşen Yazıcı’ya teşekkür ettiler. 

SAĞLIKLI YAŞAM, 
KEYIFLI BIR 
TATIL IÇIN 
MARMARIS PALACE

Cadde Sokak / Arşiv
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İstanbul’da yaşayan Ünlü Dansçı 
ve DJ Teo uzun yıllar sahne aldığı 
Marmaris’e sık sık geliyor. Dost-
larını unutmayan Teo, Turizmci 
Özgür Kızılca ve yakın arkadaşı 
ile Bono Marin’de akşam yemeği 
yedi. Keyifli vakit geçiren DJ Teo 
"Marmaris’i çok seviyorum, burada 
yaşayanlar çok şanslı" dedi. 

Marmaris Yat Limanının gözde 
mekanı Yelken Meyhane sahipleri 
Ziya Yaylalı eşi Nuray Yaylalı ve Nu-
ray Hanım’ın kardeşi Yüce Petrol 
ve İnşaat’ın sahibi Sedat Yüce’yi 
görüntüledik. Sık sık bir araya ge-
len ekip ‘Yelken mutfağının eşsiz 
lezzetlerinin müdavimiyiz, tüm 
dostlarımızı bekliyoruz’ dedi.

Marmarisli’ler tarafından 
kurulan Marmaris Dayanışma 
Derneği üyeleri yat limanında 
Bulunan Gül Deniz Balık Res-
toranda bir araya geldi. Gül 
Gökmen’e ait olan mekanda 
birlikte yemek yiyen yakın ar-
kadaşlar güzel vakit geçirdiler. 

DJ Teo 
Dostlarıyla

Yelken 
Meyhane 
Keyfi

MDD Üyeleri 
Bir Araya Geldi
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Marmaris’in tanınmış yatırımcı ailelerin-
den G lingerie iç giyim mağazalarının ve 
Sunset Marmaris Boutique Hotel'in sa-
hipleri Ayla ve Halil Alpsoy çifti, yeğen-
leri Zeynep’in dördüncü yaşını kutladı. 
Funda ve Mehmet Topçuoğlu çifti, kızları 
Zeynep’in doğum günü partisinde da-
vetlilerle yakından ilgilendi. Sunset Mar-
maris Boutique Hotel’in harika Marmaris 
manzarasına sahip Euphoria Rooftop‘ta 
kutladıkları doğum gününde Alpsoy ve 
Topçuoğlu ailesinin dostları da orada idi. 
Aile büyükleri Fatma ve Mustafa Kemal 
Alpsoy çifti ve yakın arkadaşları Emin 
ve Deniz Arslan çifti de minik Zeynep’i 
yalnız bırakmadı. Aile yemeği havasında 
geçen partide tüm davetliler bir arada 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Zeynep’in 4. Yaş PartisiZeynep’in 4. Yaş Partisi

Melisa’ya Görkemli 1. Yaş PartisiMelisa’ya Görkemli 1. Yaş Partisi

Minik Bella Minik Bella 
1 Yaşında1 Yaşında
Funda ve Çağdaş Salgın çifti minik kızları 
Bella’nın ilk yaşını görkemli bir parti ile 
kutladı. Uzunyalı’da bir barda kutlanan 
doğum günü partisine Salgın çiftinin İs-
tanbul, İzmir ve Marmaris’ten gelen yakın 
dostları ve akrabaları katıldı. Birbirinden 
güzel hediyeler alan minik Bella olduk-
ça neşeli görünüyordu. Pembe renkli 
dekorasyonla oldukça beğeni alan parti 
konseptini Parla Organizasyon düzenle-
di, fotoğraflarını ise Selila Dilhan Photog-
raphy çekti. Davetliler Dj Thom Colvin'in 
müzikleri ile güzel vakit geçirdiler. 

Marmaris’in tanınmış ailelerinden turizmci ve gayrimenkul danışmanı Barbaros Göksü-
ğür ve güzeller güzeli Ukraynalı eşi Yana Zabudski Göksüğür çifti minik kızları Melisa’nın 
ilk yaşını görkemli bir parti ile kutladı. Aile oteli olan Romance Otel’de kutlanan doğum 
günü partisinde Ukrayna’dan gelen anneanne ve dede Natali ve İvan Zabudski çifti de 
torunları Melisa’yı yalnız bırakmadı. Melisa’nın babaannesi Zümral Hanım da davetliler-
le yakından ilgilendi. Empati Organisayon’un yapmış olduğu süsleme de büyük beğeni 
topladı. Barbaros ve Yana çiftinin yakın arkadaşlarının ve akrabalarının katıldığı doğum 
günü partisinde CHP’li Milletvekili Suan Özcan da davetliler arasında idi. 

Doğum günü / Arşiv
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Marmaris’in ünlü mekanlarından Pukka görkemli doğum günü partilerine ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Marmaris Belediyesi Gelir Tahakkuk Bölümü çalışanlarından Havva Yıldız 
yeni yaşını arkadaşlarının hazırladığı  sürpriz bir parti ile kutladı. Ünlü sanatçı Taylan’ın sahne 
aldığı Pukka’da birlikte yemek yiyip geç saatlere kadar eğlenen yakın arkadaşlar unutulmaz 
bir doğum günü partisi yaşadılar. Havva Yıldız tüm dostlarına bu güzel parti için teşekkür etti. 

Pukka’da Sürpriz 
Doğum Günü Partisi

Marmaris’in başarılı Gayrimenkul Danışmanı ve s.Yakut Emlak’ın kurucusu Selda Yakut yeni yaşını ailesi ve 
dostları ile kutladı. Eşi Uğur Bey’in hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde Selda Hanım geç saatlere 
kadar eğlendi. Dostlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Selda Hanım oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Eşine ve 
davetli dostlarına tek tek teşekkür eden Selda Yakut yeni yaşında da sevdikleri ile bir arada olmayı diledi. 

Selda Yakut’a Sürpriz Doğum Günü

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı yeni yaşını dostları ile kutladı. Pineapple Restoran'da 
kutlanan doğum gününe Başkan Halil Bağlı’nın eşi Funda Hanım, kızı Nuran Hanım, Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve yakın 
arkadaşları katıldı. Deniz Ticaret Odası Şube Müdürü Çağla Akkuş’un organize ettiği sürpriz doğum gününde Başkan Halil Bağlı dostları-
na, eşine, ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.

Başkan Halil Bağlı Yeni Yaşını KutladıBaşkan Halil Bağlı Yeni Yaşını Kutladı
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı 
Op.Dr. Ersoy Tufan kendi muayenehanesini açtı. Uzun yıllar 
Marmaris Yücelen Hastanesi’nde görev yapan Op.Dr Ersoy Tufan, 
açtıı yeni kliniğinde kulak burun boğaz hastalıklarının teşhis ve 
tedavisini yaparak poliklinik hizmeti sunmaya, Marmaris’teki 
özel hastanelerde de KBB ve çocuk ameliyatları yapmaya devam 
edecek. Başarılı burun estetikleri ile adını duyuran Op.Dr. Ersoy 
Tufan, ameliyatsız yüz gençleştirme olarak bilinen ve cerrahi 
uzmanlık alanı dahilinde olan baş ve boyun bölgesinde botoks, 
dolgu, gençlik aşısı, prp gibi birçok uygulamayı da gerçekleştir-
mektedir. Hatipirimi mahallesi, 148. Sokak, No:8, Alesta Apart-
manı, A blok, 2 nolu dairede hasta kabulüne başlayan Op.Dr. 
Ersoy Tufan’ın kliniğinin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Mar-
marisli dostları ve Marmaris dışından gelen hastaları ile yakından 
ilgilenen Op.Dr. Ersoy Tufan tüm davetlilere tek tek teşekkür etti. 

Op.Dr. Ersoy Tufan Özel Kliniğini AçtıOp.Dr. Ersoy Tufan Özel Kliniğini Açtı

Hayatın İçinden
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Kişiye özel egzersiz, vücut ve postür ana-
lizi, hastalıklara özel egzersiz, fizyoterapi, 
manüel terapi, mat pilates, klinik pilates, 
reformer pilates, hamile egzersizi, yoga 
gibi birçok programa sahip olan ‘Fizyoma-
ris’ Marmaris’te açıldı. 
Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Baş-
kanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat, Fethiye Belediye Başka-
nı Alim Karaca ve Datça Belediye Başkanı 
Gürsel Uçar’ın yanısıra çok sayıda davetli 
katıldı. Fizyomaris’in sahibi fizyoterapist 
Gül Sabahat Demirtaş ve eşi Marmaris Be-
lediyesi Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş 
konukları kapıda karşıladı. Fizyoterapist 
Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmasında 
hekimler ve sağlık profesyonelleriyle 
birlikte kişiye odaklı, doğru kişiye doğru 
egzersiz mottosuyla çalışacaklarını ifade 
etti. Açılış kurdelesini hep birlikte kesen 
Belediye Başkanları, merkezi gezerek, 
Fizyomaris’in ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sağlıklı Yaşam İçin 
Fizyomaris
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GATA Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travma-
toloji Anabilim Dalı’nın başarılı  profe-
sörlerinden Dr. Bahtiyar Demiralp kendi 
özel kliniğini açtı. Marmaris’te Hatipirimi 
Mahallesi, 148. Sokak, Alesta Apartma-
nı’ında hizmete giren ortopedi ve trav-
matoloji kliniğindeki açılışa Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Ortopedi veTrav-
matoloji Ana Bilim Dalı’dan Doç Dr. Cem 
Yalın Kılınç, Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Prof. Dr. 
Vehici Kırdemir, Prof Dr. Barbaros Baykal, 
Prof. Dr. Haldun İplikçioğlu ve çok sayıda 
Marmaris yaşayanı katıldı.  Açılış kurde-
lesini Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket 
Aksoy keserken yaptığı konuşmada 
‘Başarılı çalışmalarını yakından takip 
ettiğimiz Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp’in 
Marmaris’te yaşamayı tercih etmesi ve 
bir klinik açması bizleri son derece mem-
nun etti. Allah doktorlarımızın eksikliğini 
göstermesin’ dedi. Açılış organizasyo-
nunu başarı ile yürüten Empati Orga-
nizasyon kurucuları ise davetlilere özel 
yaptığı karşılama ünitesi de çok beğeni 
aldı. 2009-2012 yılları arasında GATA 
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalında ve 2012-2016 tarihleri 
arasında İstanbul Medipol Üniversitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğindeki 
görevini takiben Haziran 2016- Kasım 
2019 tarihleri arasında Ankara Güven 
Hastanesi'nde görev yapan ve bu yıl 
Şubat ayında kendi kliniğini açan Demi-
ralp ise ‘kliniğimizde ortopedik tümör 
hastalarının tedavileri, bacak uzatma 
ve eğriliklerinin tedavileri, ayak parmak 
şekil bozukluklarının tedavileri, diz ve 
kalça kireçlenmelerinin tedavileri ile Prp 
ve kök hücre gibi spesifik tedavileri de 
uygulayabiliyoruz. Açılışımıza katılan 
tüm dostlarıma teşekkür ediyorum’ dedi. 

PROFESÖR DR. BAHTİYAR DEMİRALP PROFESÖR DR. BAHTİYAR DEMİRALP 
MARMARİS’TE KLİNİK AÇTI MARMARİS’TE KLİNİK AÇTI 

Hayatın İçinden
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MARMARIS’TE 
TASARIM VE BECERI 
ATÖLYESI AÇILDI
Muğla Valisi Esengül Civelek, hayırsever Narin 
ailesi tarafından Marmaris Orhaniye Mahallesi 
İnci Narin Yerlici İlk ve Ortaokulu’na kazandırılan 
drama, görsel sanatlar, tasarım ve beceri atöl-
yeleri açılış törenine katıldı.  Törene Vali Esengül 
Civelek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Semih Ozan-
güç, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Sahil Güvenlik 
Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, 
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilçe proto-
kolü, Hayırsever Halit Narin, Oya Narin, Tohum 
Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde 
konuşan, mutlu çocuklar, güçlü yarınlar 2023 eği-
tim vizyonu”nda tüm okullarda bir tasarım, beceri 
atölyesi kurulmasının hedeflendiğini ifade eden 
Vali Civelek, “değerli Hayırseverimiz Sayın Halit 
Narin Beyefendiye ve Narin Ailesine ülkemizde ve 

ilimizde devlet-
le sorumluluk 
paylaşarak, 
eğitim alanında 
gerçekleştirmiş 
oldukları tüm 
yatırımlar için 
şükranlarımı 
sunuyorum. “ 
dedi.

'ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK' AYAKTA ALKIŞLANDI'ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK' AYAKTA ALKIŞLANDI
Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan 
Yılmaz "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı oyunuyla 
Marmarisli tiyatro severlerin karşısına çıktı.
Yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın üstlendiği iki 
perdelik kara komedi oyunu' Ölü'n Bizi Ayırana 
Dek'in senaryosu ''Bir Kadın Bir Erkek'' dizisinin 
senaristleri Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki 
Enes Akkan'a ait. Serin Kültür tarafından getiri-
len, Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen 
"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" oyunu ayakta alkışlandı. 
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Marmaris'te uzun yıllardır temiz-
lik sektöründe faaliyet gösteren 
Süleyman Erdaş, aralarından 
mühendislerinde bulunduğu 10 
kişilik ekibiyle koronavirüs sal-
gınından korunmak için "Jet hij-
yen" adı verilen dezenfeksiyon 
tüneli oluşturdu. Marmaris'te 
hijyen tünelini basın mensupla-
rına tanıtan Erdaş kurumlardan 
sipariş aldığını belirtti. İlk üret-
tikleri tüneli Marmaris Belediye 
binası girişine takan Süleyman 
Erdaş talepler doğrultusunda 
öncelikle kamu kurum kuruluş-
ları daha sonra otel ve alışveriş 
merkezi olmak üzere 25 yere 
daha takılacağını bildirildi.

MARMARİS'TE 
HİJYEN TÜNELİ 
ÜRETİLMEYE 
BAŞLANDI

Marmaris Belediyesi, gönüllü vatandaşlar 
ve terzilerle birlikte maske üretimine baş-
ladı. Kültür merkezinde kurulan atölyede 
günde yaklaşık 1000 adet maske üretiliyor.

Koronavirüs salgını sonrasında maske stok-
larında yaşanan sıkıntı nedeniyle Marmaris 
Belediyesi her aşaması titizlikle planlanan 
bir maske üretim süreci başlattı. Gönüllü 
vatandaşlar ve terzilerin desteğiyle yola 
çıkan belediye, günde yaklaşık 1000 adetlik 
bir üretim gerçekleştiriyor.
Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen 
Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi 
Uğur Mumcu Salonu bu amaçla dezenfekte 
edilerek atölyeye dönüştürüldü. Marma-
ris gönüllülerinin desteği ile belediyenin 
organize ettiği bu imece sürecinde üretilen 
maskeler pazar yerlerine alışveriş için gelen 
ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara, 
ayrıca sağlık ocaklarına ve ihtiyaç duyan 
diğer hizmet kurumlarına dağıtılacak, gıda 
yardım paketleriyle birlikte de vatandaşa 
ulaştırılacak.

KOLLARI SIVADIK
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay da üretimin ardından paketlemenin 
gerçekleştirildiği atölyeyi ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı. Koronavirüs salgını 
sonrasında tüm ülkede maske ihtiyacının 
oluştuğunu söyleyen Oktay, “Bu talep son-
rasında maske üretimi için kolları sıvadık. 
Uğur Mumcu Sanat Atölyemizi halkımızdan 
gelen yoğun maske talebi doğrultusunda 
hazır hale getirdik. Belli oranda ihtiyacı 
karşılayacak düzeyde, her türlü hijyenik 
koşullar sağlanarak bu hizmetimize başla-
dık. Son günlerde yaşanan maske açığını 
da yetişebildiğimiz, üretebildiğimiz oranda 
kapatacağız” dedi.

HASTANE KOŞULUNDA STERİLİZE
Stratejik Planlama ve Projeler Sorumlusu 
Dost Kip ise ilk etapta 10 bin maskenin 
yapımına başlandığını belirterek “Şu anda 
gönüllülerin de desteğiyle günde yaklaşık 
500 ila 1000 adet maske üretimi gerçek-
leştiriyoruz. Maskeler tüm malzemeleriyle 
birlikte evlere dağıtılıyor ve burun telleri 
de takılarak dikiliyor. Terziler ve gönüllüler 
sabahlara kadar çalışarak çok ciddi emek 
sarf ediyorlar. Maskeler dikildikten sonra 
tekrar toplanıyor ve hastane koşullarında 
toplu olarak sterilize ediliyor, ikili, yedili ve 
ellili gruplar halinde büyük bir dikkatle pa-
ketlenerek halkımıza dağıtıma hazır oluyor” 
şeklinde konuştu.

SANAT MERKEZİ 
MASKE ATÖLYESİ OLDU

Kısa Kısa
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay'ın eşi Emon Oktay, Ebru 
Omurcalı ve Tufan Keser'in düzenlediği 
mutfak atölyelerinde thai yemekleri 
Workshop'unda konuk şef olarak yer 
aldı. Duygu Sayar'ın ev sahipliği yaptığı 
Thai yemekleri atölyesine ilgi büyüktü.

Marmaris’te bir ilki gerçekleştiren ünlü şef, 
yazar, marka tasarımcısı Ebru Omurcalı 
ile Executive Chef Mutfak / Menü Danış-
manı Tufan Keser bir dizi yemek atölyeleri 
düzenledi. Pukka Restoran’da düzenlenen 
atölye çalışmalarına yemek yapmayı seven 
mutfak dostları ve şefler katıldı. Düzenle-
nen atölyelerde katılımcılar İtalyan, İspan-
yol, Fransız, Meksika ve Türk mutfağından 
seçkin lezzetlerle tanıştı. Şeflere özel tarif 
ve metodlarla yemek yapmayı öğrenen 
katılımcılar, evlerinde ya da profesyonel 
alanlarında, öğrendiklerini uygulayacakla-
rını belirttiler. Düzenlenen atölye çalışma-
ları ile ilgili bilgi veren  Ebru Omurcalı ve 
“Dünya mutfaklarına ilgi her geçen gün 
artıyor, ancak ülkelerin mutfakları ve ye-
mek kültürlerini daha yakından tanımak, 
lezzet sırlarını keşfetmek amacıyla gelen 
talepleri değerlendirdik... İlk uygulama-
ları Gourmet BBQ ve Pukka Beach’de 
gerçekleştirdik. Marmaris’te bir ilke imza 
atarak, kapsamlı ama herkesin evinde dahi 
yapabileceği tariflerin atölyelerini düzen-
ledik. Katılımcılar malzemeleri ve pişirme 
yöntemlerini tanıyarak tüm yemekleri 
kendileri yapıyorlar ilgiden çok memnu-
nuz dedi. Danışman Executive Chef Tufan 
Keser ise sektörümüzde eğitim çok önemli 
her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyoruz, 
ayrıca misafirlerimiz de sürekli yeni lezzet-
ler arayışında... Hem iyi bir hizmet vermek 
hem de mesleğimizin bazı detaylarını 
mutfağa meraklı bireylerle paylaşmak bizi 
çok memnun ediyor. Bu düzenlediğimiz 5. 
Atölye gelen taleplere göre özel reçeteler-
le çeşitli mutfakların yemeklerini yapmayı 
öğretiyoruz, atölyemize katılmak için 
instagramda bulunan ‘Eatcookinatalier’ 
hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz...

Mutfak Atölyelerine 
İlgi Artıyor
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Türkiye’nin ve Muğla’nın önemli şirketle-
rinden Acarlar A.Ş. araç filosunu Türkiye 
ve Muğla’nın büyük otomotiv markaların-
dan Ford Helvacıoğlu’nun Courier model 
araçları ile yeniledi.. 122 adet araç satın 
alan Acarlar A.Ş. Yönetim kurulu üyesi 
Sinan Acar Ford Markasını öncelikle yerli 
üretim olduğu için tercih ettiğini belirtti. 
‘Az yakıt harcaması, dayanıklı ve amacına 
uygun olması da bizim için önemli sebep-
lerdi. Servis hizmeti olarak da son derece 
profesyonel oldukları için Ford Helvacıoğ-
lu’nu tercih ettik’ dedi. Ford Helvacıoğlu 
ve Acarlar A.Ş logolarının yer aldığı pasta, 
Acarlar A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Sinan 
Acar tarafından kesildi. HELVACIOĞLU Bayır 
tesislerinde gerçekleştirilen anahtar teslim 
töreninde, Helvacıoğlu Genel Müdürü 
Mehmet Ünal ’Markamızı tercih ettiğiniz 
için teşekkür eder, iyi günlerde kullanma-
nızı dileriz’ yazılı plaketi Acarlar A.Ş Yöne-
tim Kurulu üyesi Sinan Acar’a takdim etti. 
Helvacıoğlu A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Melih 
Ünal, Helvacıoğlu Satış Sonrası Hizmetler 
Koordinatörü Musa Lüleci, Helvacıoğlu Filo 
Satış Müdürü Zehra Yılmaz, Helvacıoğlu 
Satış Koordinatörü Cenk Kalkan da araç 
teslim töreninde hazır bulundu. 

ACARLAR A.Ş. 
FORD HELVACIOĞLU'NU 
TERCIH ETTI

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emni-
yet Müdürlüğü tarafından öğrencilere 
“Sen Kaskınla Çok Daha Havalısın” pro-
jesi kapsamında motosiklet kullanan 
öğrencileri kask kullanmaya özendir-
mek amacıyla Nurettin Gençalioğlu 
Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kask 
hediye edildi. Marmaris İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro 
Amiri Komiser Bahadır Türkyaşa öğ-
rencilere güvenli motosiklet kullanımı, 
kazalara etken olan sebepler, kazaların 
önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili 
bilgiler verdi. Öğrencilere motor kaza-
larında kaskın ne kadar önemli olduğu 
video görüntüleri izlettirildi. Nuret-
tin Gençalioğlu Anadolu Lisesi’nde 
yapılan seminere İlçe Emniyet Müdürü 
Namık Söylemez, Jandarma Komutanı 
Mustafa Çetinkaya, Milli Eğitim Mü-
dürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı. Bilgilendirmenin 
ardından motosiklet kullanan ehliyetli 
öğrencilere kask dağıtıldı. 

"Kaskınla 
Daha Havalısın"
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Dünyanın dört bir yanını gezip değişim dönüşüm danışmanlığı yapan Pervin Cülcüloğlu Marmaris’te Club Turban Otel’de danışmanları-
na seminer verdi. Kişisel gelişim ve Access Consciousness Danışmanı Pervin Cülcüloğlu yaklaşık iki saat süren seminerde danışanlarına 
Access Consciousness ile insanların yaşam kalitesini artırabileceklerini belirtti. Pervin Cülcüloğlu yöntemi şu şekilde anlattı ‘Kafamızdaki 
32 noktaya hafif dokunuşlarla yapılan enerji çalışması Access Bars, yargılardan uzaklaşmak için, olumlu veya olumsuz bizi kilitleyen, daha 
ötesine geçmemize izin vermeyen her türlü durum, duygu ve düşünceden bizi sıfır noktasına taşımayı sağlayan çok etkili bir araç olarak 
değerlendiriliyor." dedi. Seminere ev sahipliği yapan Grand Yazıcı Club Turban Otel sahiplerinden Gül Yazıcı’ya teşekkür eden Pervin Cül-
cüloğlu danışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

PERVIN CÜLCÜLOĞLU ACCESS BARS’I ANLATTIPERVIN CÜLCÜLOĞLU ACCESS BARS’I ANLATTI

Masal Müzik Prodüksiyon sahibi Serkan Göknur ve iş ortakları 
Evren Özkan ve Levent Postoğlu ile birlikte Şubat ayı boyun-
ca getirdiği tiyatro oyunları büyük ilgi gördü. 

Oya Başar ve Begüm Birgören’in oynadığı ‘Plastik Aşklar’ 
adlı tiyatro oyunu Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde 
sergilendi. Günümüzün plastikleşen ilişkilerini hızla tükenen 
duygularını iki kadının hikayesi ile komik ve eğlenceli bir 
şekilde anlatan oyunu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay da izledi. 26 Şubat tarihinde seyircisi ile buluşan 
Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunu 
da büyük ilgi gördü. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın ‘ Ha-
nımefendi’ adlı oyunu ise kapalı gişe oynadı. BKM Mutfak’ın 
ünlü komedyeni Doğu Demirkol ise Marmarisli tiyatro sever-
leri tek kişilik oyunu ile kahkahaya boğdu. Başrollerini Deve 
Kuşu Kabare’nin unutulmaz oyuncularından Cihat Tamer’in 
başrülünü paylaştığı ‘İkinci Bahar’ adlı oyun da büyük alkış 
aldı. Prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur ise "Marmarisli 
sanatsever dostlarımızı tiyatro etkinliklerinde buluşturmaya 
devam edeceğiz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip 
edebilirsiniz." dedi.

Masal Müzik Prodüksiyon’dan 
Marmaris’e Tiyatro
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Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Ama-
törleri Derneği (NAFOD)  Üyeleri tarafın-
dan hazırlanan 'Karacasu’dan Yüzler'  adlı 
fotoğraf sergisi Marmaris Belediyesi Kültür 
Ve Sanat Evi'n de fotoğraf dostları ile bu-
luştu.   Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği 
(MARFOD) kendi gibi bir başka fotoğraf 
derneği olan NAFOD’u Kültür ve Sanate-
vi’nde ağırladı. Sergide on yıllık bir projenin 
ürünü olan yaklaşık 60 fotoğraf yer aldı. 
Proje kapsamında Aydın'ın Karacasu ilçesi 
ve Alemler Köyü’nde çömlekçiler ve ma-
halle halkı fotoğraflandı. Büyük ilgi gören 
sergi Marmaris’ten önce Karacasu, Nazilli ve 
Denizli’de de fotoğrafseverlerle buluştu. 
NAFOD Başkanı Zeki Yavuzak, desteklerin-

den dolayı MARFOD Başkanı Koray 
Ürkmez’e, MARFOD üyelerine ve 
Marmaris Belediyesi’ne teşekkür etti. 
NAFOD, MARFOD üyeleri ve fotoğraf 
dostlarının yoğun ilgi gösterdiği 
sergide NAFOD Onursal üyesi, Kara-
casu Kaymakamı Ahmet Soley’in de 
dört fotoğrafı yer aldı. 

Tekerlekli sandalye ile başladığı akademik yaşantısında 
profesörlüğe uzanan yolculuğunu ‘Vazgeçme’ isimli kitabın-
da kaleme alan Prof. Dr. Ozan Bahar, Marmarisli okurlarıyla 
buluştu. Bahar, kitabın kişisel gelişim motivasyon anlamında 
Türkiye’de çıkan ilk kitap olduğunu söyledi. Geçirdiği kaza 
sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Yüzbaşı Ozan Ba-
har, azmetti. Önce doktoraya başladı ardından basamakları 
tek tek tırmandı ve profesörlüğe kadar yükseldi. Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 
akademik yaşantısına devam eden Prof. Dr. Ozan Bahar, 
Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği’nin 
katkılarıyla, Kültür ve Sanatevi’nde söyleşi ve Vazgeçme adlı 
kitabı için imza günü düzenledi. Etkinliğe Marmaris Beledi-
yesi Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Başkan Yardımcısı 
Burak Demirtaş, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Engelli ve 
Aileleri Birliği Derneği Tulgay Hasar, engelli bireyler ve yakın-
larıyla, vatandaşlar da katıldı.

Karacasu’dan Yüzler

HAYATTAN "VAZGEÇME"Dİ
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Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evinde Engelli 
ve Aileleri Birliği Derneği Açıldı. Açılışa  Muğla Valiliği 
Sivil Toplumla İlişkiler il Müdürü Cengiz Demirci Muğ-
la İşkur İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Marmaris Belediyesi 
Başkan yardımcıları Burak Demirtaş, Hakan Köksal, 
Meclis Üyesi Ummuhan Kabaçam ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Engelli ve 
Aileleri Birliği Derneği Kurucusu ve Başkanı Turgay 
Hasar ‘Engelsiz ve güzel günleri Marmaris’e kazan-
dırmak gibi zor ve bir o kadar da güzel bir göreve 
talip olduk. Çıktığımız bu çetin yolda dernek yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarımla engelli mücadelemiz için 
hep birlikte çalışacağız, bize destek veren başta en-
gelli dostu Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
Oktay’a ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.’ dedi. 

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Açıldı

Mado Marmaris'ten 
Huzur Evi Ziyareti 
Dünyaca ünlü dondurma firması Mado’nun 
en eski şubesi olan Mado Marmaris şubesi 
çalışanları, şube müdürleri Gönül Hanım ve 
çalışanları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günü ve Yaşlılar Haftası dolayısı ile Marmaris 
Huzurevi’ni ziyaret etti. Marmaris Belediyesi 
Dinlenme Ve Huzur Evinde kalan 20’ye ya-
kın huzurevi sakinleri için hazırlanan Mado 
sipesyallerini ikram ettiler, çiçek vererek bir-
likte sohbet ettiler. Huzur evi sakinlerini ya-
kından tanıma fırsatı bulan Mado Marmaris 
Şube Müdürü Gönül Hanım "Marmaris’te 25 
yıldır faaliyetteyiz, pastalarımız ve yöresel 
menümüzle oldukça büyük sevgiler kazan-
dık ama en güzeli şuan huzurevi sakinleri 
ile bir arada olup onların güzel sohbetlerine 
eşlik etmek oldu, kendilerine sağlıklı uzun 
ömürler diliyoruz’ dedi. 
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde Kadınlar Yürüyüş Yaptı

MARMARIS'TE IDLIB ŞEHITLERI IÇIN YÜRÜYÜŞMARMARIS'TE IDLIB ŞEHITLERI IÇIN YÜRÜYÜŞ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Bakanlığının birlikte çalışması 
sonucunda hazırlanan 2019-2020 yılları 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordi-
nasyon Planının Uygulanmasını ve Kadına 
Yönelik Şiddet için alınması gereken diğer 
tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Marmaris 
Öğretmenevinde yapıldı. Toplantı öncesin-
de Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılan 
sunumda, kadına yönelik şiddetle mücade-
le konusunda İçişleri Bakanlığının genelgesi 
doğrultusunda ilgili kurumların yapacağı 
çalışmaları içeren konular maddeler halin-
de katılımcılara aktarıldı. Gerçekleştirilen 
toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şid-

detin toplumun en önemli sorunlarından 
biri olduğu ve bunun önüne geçilmesine 
yönelik çözüm planları konuşuldu. Kay-
makam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda Kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda yükümlülü-
ğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile bu alanda görev alan kamu görevli-
lerinin sorumluluklarını gecikmeksizin 
yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn 
mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine 
vurgu yapıldı.

MARMARİS'TE 
KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE MÜCADELE 
KOORDİNASYON 
TOPLANTISI

Marmaris'te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 
hep bir ağızdan kadınlara yönelik şiddeti, taciz ve cinayetleri 
lanetledi, dayanışma çağrısı yaptı. En önde Cumhuriyet Halk 
Partisi Marmaris İlçe kadın kollarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Ey Kahraman Türk Kadını Sen Yerde Sürünmeye Değil, Omuz-
lar Üzerinden Göklere Yükselmeye Layıksın’ yazılı pankartı ile 
yürüyen Marmarisli 
kadınlar Ketenci Otel 
önünde başlattıkları 
yürüyüşlerini Atatürk 
Meydan’ında sonlan-
dırdılar. Ellerindeki 
pankartlarla Çocuk 
istismarı ve kadına 
yönelik şiddetin ön-
lenmesine vurgu ya-
pan kadınlar yürüyüş 
sonunda dağıldılar. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris temsilciliği, Suriye'nin İdlib 
şehrinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz 
için  saygı yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşa-
ğı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ile sloganlar atarak 4, 
5 kilometre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde 
toplandı. İlçe Belediyesi ve 21 sivil toplum kuruluşunun destek 
verdiği saygı yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı.  Atatürk Anıtı 
önünde saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı 
okudu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Temsilcisi Dilay Uçar, 
"İdlib'de şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet yakınlarına 
sabır diliyorum" dedi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları 
atan grup, daha sonra dağıldı.
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TOBB, Marmaris Ticaret Odası, Habitat, Coca Cola Türkiye ve İTÜ iş birliğin-
de, Kız Kardeşim Projesi kapsamında yapılan eğitimlerin ilki  ‘Bireyler İçin 
Finansal Bilinç Eğitimi’, Marmaris Ticaret Odası Hizmet binasında yoğun 
katılımla gerçekleşti. Oda üyelerinin yer aldığı eğitimde, daha önce Kız 
Kardeşim Projesi’nden ödül kazanan işletmeci Tuba Yılmaz katılımcılara 
bir konuşma yaptı. Ardından eğitmen Aslı Ceylan, katılımcılara verilecek 
eğitime devam etti. Eğitim sonunda katılımcılar bütçe planlaması yapma-
ları gerektiğini daha tasarruflu olmaları gerektiğinin bilincine vardı. 

‘BİREYLER İÇİN FİNANSAL BİLİNÇ EĞİTİMİ’

Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü Bünyesinde bulunan Yüzme Akademisi Antrenörleri Hande Ga-
zioğlu ve Armağan Mermer 2019 yılında almış olduğu madalyalara yenisi eklemek için sıkı çalıştıklarını 
belirtmişti. Ancak Corona Virüsü nedeniyle çalışmalarına zorunlu ara veren akademi öğrencileri ve ant-
renörleri karantina günleri bittiğinde tekrar sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam edeceklerini belirtti. 
Evde spor yaparak geçirdikleri karantina günlerinde ŞamataPlus Dergisi haber servisine gönderdikleri 
mailde kulüp öğrencilerinden Serhan Kartal’a Türkiye’nin en büyük yerel sermayeli spor parakende şir-
keti Sportive distribütörü olduğu dünyaca ünlü su sporları markası Arena’nın sponsor olduğunu duyur-
du. Marmaris Yüzme Akademisi’nde 11 yıldır yüzen 2019 yılında Türk Milli Yüzme Takımı Aday kadrosuna 
seçilen başarılı sporcu 2019 yılında Bodrum’da gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonasında 5 K ve 10 K ‘yı da birinci olarak tamamladı. Yüzme sporu dışında Robotik Kodlama ve 
arduino projeleri ile ilgilenen Serhan Kartal Çağdaş Bilim Koleji Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi. Dereceye 
girenler arasında Aleyna Aygün ve Ümit Akgün de kulübü başarı ile temsil eden öğrenciler arasında.

Marmaris Yüzme Akademisi’nde Büyük SevinçMarmaris Yüzme Akademisi’nde Büyük Sevinç
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MUĞLA’NIN YILDIZLARI PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bu yıl Muğla genelinde 2. kez yapılan 
‘Muğla’nın Yıldızları’ anketinde kazanan-
lar törenle ödüllerini aldı. Batı Akdeniz 
Medya, Arkadaşım Kitap Derneği ve 
Üreten Ev Kadınları Derneği işbirliğinde 
Muğla genelinde yapılan, yaklaşık 153 
bin oyun kullanıldığı Muğla'nın Yıldızları 
ödül töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi AKM Salonu’nda yapıldı.

Muğla’da gündemde olan Muğla’nın 
Yıldızları’nın seçimin yapıldığı 25 farklı 
kategoride 175 adayın yer aldığı ankete 
yoğun idi. Batı Akdeniz Medya’nın 
“batiakdenizmedya.com” web adresi 
üzerinden yapılan ankette yaklaşık 153 
bin kişi oy kullandı. SMS oylamasında 

ise 3 binden fazla oy kullanıldı. Her dal-
da büyük çekişmenin yaşandığı anketin 
sonuçları törenle açıkladı. M Türk TV’nin 
canlı yayınladığı Serap Ülkü’nün sun-
duğu programda Gizem Saatçi, Deniz 
Gültekin ve Adem Kazan sahne aldı. Bu 
yıl anket dışı verilen Onur ödülleri de 
büyük ses getirdi. Eğitime büyük katkısı 
olan, üniversite şehrin bütünleşmesini 
sağlayan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüse-
yin Çiçek, Fethiye’nin dünyaya tanı-
tımında çektiği kliplerle büyük emek 
harcayan sanatçı Onur Akın, sosyal pro-
jelerde ücretsiz konserlere destek veren 
Deniz Gültekin, Mustafa Selçukoğlu ve 
Adem Kazan’a onur ödülleri verildi.

Ankette yer alan kategorilerde 
kazananlar:

Yılın Genç İş Adamı:
1. Sarper Konakçı 
2. Soner Çantalı 
3. Murat Koç

Genç İş kadını:
1. Feyza Koç  
2. Yudum Macit

Yılın İş Kadını:
1. Sümeyra Gürol
2. Güliz Nalbantoğlu
3. Aydanur Hıra

Yılın İş Adamı:
1. Remzi Macit
2. Cenk Kurt
3. Ali Konakçı

Yılın Köşe Yazarı (Erkek):
1.Nevzat Küçükdöğerli (Ege Gazetesi)

Yılın Köşe Yazarı (Kadın):
1. Seycan Akman
 (ŞamataPlus Magazin Dergisi)

Yılın Radyocusu: (Erkek):
1. DJ Mert (Radyo Yaren)
2. DJ Yener (Likya Klass FM)

Yılın Radyocusu (Kadın):
1. DJ Zeyno (Radyo Yaren) 
2. DJ Eda (Likya Klass FM)

Yılın TV Programcısı:
1. Erdoğan Cankuş (FRT TV)

Yılın Sanatçısı (Erkek):
Burak Akın

Yılın Sanatçısı (Kadın):
Deniz Gültekin

Yılın Umut Veren Siyasetçisi:
1.Burak Gödekmerdan
2.Sinan Cengil
3. Alkım Denizaslanı

Yılın Kadın Siyasetçisi:
1. Tuba Uysal
2. Cemile Öztürk
3. Sinem Ataçocuğu

Yılın Siyasetçisi:
1. Kemal Kalemci 
2. Behçet Saatcı, 
3. Kadem Mete. 
(Efecan Bozkurt, Zeynep Tilkici)

Her dalda büyük 
çekişmenin yaşandığı 
anketin sonuçları 
törende açıkladı. 
M Türk TV’nin canlı 
yayınladığı Serap 
Ülkü’nün sunduğu 
programda Gizem 
Saatçi, Deniz 
Gültekin ve Adem 
Kazan sahne aldı.

ŞamataPlus Magazin Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Seycan 
Akman da 'Muğla'nın Yıldızları' 
ödül töreninde 'Yılın Köşe yazarı 
kategorisinde birincilik ödülü aldı. 

Kısa Kısa
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Etkinlikte konuşan Güngör, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Düzenlenen kokteylin amacının birlik beraberlik ve kaynaşma olduğunu belirten 
Güngör, “Biz her şeyden önce bir aileyiz. Eski ve yeni arkadaşlarımız, hatta içimiz-
den ayrılan arkadaşlarımız da bu aileye dahil. Çok özveriyle çalışıyorsunuz. Hepi-
niz bana ayak uyduruyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği 
anahtar teslim projeleriyle bugüne dek 
milyonlarca maceraseverin tatilini renklen-
diren Polgün Su Kaydırakları firmasının her 
departmandan yönetici ve çalışanlarının ka-
tıldığı kokteylde, Polgün ailesine yeni katılan 
üyeler, çalışanlarla tanışma fırsatı buldu.
Otel ve eğlence parkları için su kaydırakları 
üreten firmanın, samimi ve sıcak bir ortam-
da gerçekleşen kokteylinin sonunda tüm 
çalışanlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Polgün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Güngör’ün çalışanlarıyla samimiyeti ise Pol-
gün firmasının aile bağlarına verdiği değeri 
bir kez daha gözler önüne serdi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Kısa Kısa
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İbrahim bey 1951 yılının bir kış günü 
Marmaris’te dünyaya gelmiş. Anne 
tarafından 1851, baba tarafından ise 
1928 den bu yana Marmarisli. İlk ve 
orta öğrenimini Marmaris’ te tamam-
ladıktan sonra liseyi İstanbul, Muğla 
ve Bursa gibi farklı kentlerde tamam-
lamış, üniversiteye Bursa da başlamış. 
Üniversite birinci sınıfta liseden sınıf 
arkadaşıyla evlenmiş. Erken yaşların-
da hem okumuş, hem evlenmiş, hem 
de baba olmuş dolayısıyla müthiş 
bir yaşam mücadelesi vermiş. Daha 
sonra askerlik, iş hayatı, yöneticilik, 
danışmanlık derken, 2004-2019 yılları 
arasındaki Marmaris Belediyesi Baş-
kanı Ali Acar'ın başkan yardımcılığı 
teklifi üzerine Marmaris’ e dönmüş. 

Ancak kurumsal firmalarda çalışmaya 
alışmış olan İbrahim Bey'in politikayla 
yıldızı hiç barışmaz ve bir süre sonra 
görevinden ayrılır.
Ayrıldım ama bu benim için başka bir baş-
langıç oldu;  Marmaris’e tamamen yerleş-
meye karar verdim ve bu kararımı en büyük 
kazancım olarak görüyorum. 

Yazmak aklınıza nereden geldi?
Benim öğrencilik yıllarımda okullarda 
duvar gazeteleri vardı, bu gazetelerde arka-
daşlarımızın şiirleri, hikâyeleri, fıkrayı andı-
ran sözleri, hocalarla şakalaşmaları derlenir 

ve yayınlanırdı. Ben bu gazete etkinlikle-
rinin müdavimiydim ve katkıda bulunur-
dum.  Bireysel olarak ise küçük çapta hani 
liselilerin platonik aşkı çerçevesinde şiirler 
ve öyküler yazdım ama bunu okul sonrası 
iş yaşamımın yoğunluğu nedeniyle daha 
fazla sürdüremedim. Daha sonra Marmaris’ 
e geldiğimde o dönemin belediye basın 
danışmanı Sedat Kirt belediyede bir sosyal 
faaliyet gerçekleştirmeyi teklif etti, eskilerle 
röportajlar yapalım, Marmaris’ in gelenek-
lerini, yaşantılarını soralım ve bununla ilgili 
bir dergi çıkartalım diye düşündük ancak 
bununla ilgili eğitim almamız gerekiyordu. 
İstanbul’dan yakın tarih profesörü Esra 
Hanım'ı Marmaris’e davet ettik, bir hafta 
boyunca bize eğitim verdi, kitap desteği 
sağladı bizler de o doğrultuda röportajlar 
yapmaya başladık. Böylece ben de elime 
kalemi yeniden almış oldum.

Marmaris Tarih Bülteni
Dergimizin adı Marma-
ris Tarih Bülteni’ydi. İlk 
dergi 500 adet basıldı ama 
yetmedi, hal böyle olunca 
önce 600 sonra 700 en 
sonunda 2000 adeti bul-
duk. Ben, 15 yıl kesintisiz 
röportajlar dizisi yapan tek 
belediye olduğumuzu dü-
şünüyorum. Bu röportajlar 
Marmaris’ in 100 yıllık sos-
yal yaşamını gözler önüne 
sermişti. Dergiyi çıkart-
maya başladıktan sonra 
üniversiteden Marmaris’ in 

sosyal tarihini incelemek isteyen gençler 
bize müracaat ettiler ve biz o güne kadar 
çıkan bütün sayıları kendilerine gönderdik. 
Dergi o kadar ilgi gördü ki Marmarisliler 
her ay dergi ne zaman çıkacak diye bekle-
meye ve bana sormaya başladılar. 200 den 
fazla anıyı, yaşantıyı kaleme, kayda almış 
olduk. Bu anıların vefat etmiş kahraman-
larına Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda 
bütün isteğim 15 yıl süren bu çabamızın, 
150 ye yakın dergimizin kitaplaştırılmasıdır 
çünkü dergiler dağıtılıyor ve kayboluyor 
bütünlüğü bozuluyor. Dijital ortamda da 
tam olarak kayda alınamamış maalesef. Öte 
yandan derginin devamlılığı da çok önemli 
çünkü gözden kaçırmış olduğumuz birçok 
kişi ve anı var bu vesileyle onları da ilave 
etmiş oluruz. 
Yeni yönetimin bu konuda bize sözü var 
ama ne zaman gerçekleştiririz bilemiyo-
rum.

Kültürel miras dendiğinde akla 
insan yapımı eserler, tarihi 
anıtlar  ve arkeolojik alanlar 
gelir. Ancak kültürel miras 
kavramı bundan çok daha 
geniştir; içerisinde nesilden 
nesile geçen gelenekler, sözlü 
tarih, dil,  geleneksel zanaat-
karlık, tasvirler, törenler ve bilgi 
birikimleri de vardır. Kültürel  
miraslarımızı korumak ise hem 
gelecek nesillere aktarma hem 
de bir hafızada tutma sürecidir.  
İbrahim Karabenli yıllar içinde 
biriktirmiş olduğu içerisinde 
gelenekleri, gör enekleri de ba-
rındıran yaşanmışlıkları Mar-
maris ağzı ile harmanlayarak 
Marmaris kültür mirasını yeni 
nesillere aktarmayı misyon 
edinmiş bir Marmarisli. 

IBIRAAM,
NAPUPDURUSUN?

Röportaj
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Diğer çalışmalarınız?
Bu çalışmalar röportajlar ve yazılarla kalma-
dı, Marmaris Televizyonu'na ‘Nereden Nere-
ye Marmaris’ diye bir belgesel dizi yaptım. 
Bu çalışmayı 2018 yılında yapmıştım halen 
televizyonda dönüyor. 
Benim Çeşme Meydanı'nda bir ofisim vardı, 
yanımıza gazeteci bir arkadaş geldi.  Ga-
zeteye şöyle bir göz attım ve fark ettim ki 
sıradan haberlerin dışında Marmarisli'lerin 
ilgisini çekecek hiçbir şey yok. O sıralarda 
ben de traji komik, geleneksel, Marmarisli-
ler nasıl eğlenir, nelere gülerler gibi aklıma 
takılan her şeyi ufak ufak not ediyordum. 
Gazeteyi çıkartan arkadaş benim notlarıma 
baktı ve “Abi ben bunları birinci sayfada 
yayınlarım” dedi böylece o günden bu yana 
yaklaşık 200 tane anekdot yayılandı. Bu ga-
zetenin Adı Gündem Gazetesi, yayınlayan 
gazeteci arkadaşın adı da Ercan Arslan'dı.

Anıların, anekdotların kahramanlarının 
hepsini tanıyor musunuz?
Ben 12 yaşımda gurbete çıkmıştım, o dö-
nemdeki kişileri tabi ki tanıyorum, 50 sene 
sonra Marmaris’e geri dönünce bu anıları 
onların çocuklarından, aile fertlerinden 
veya hayatta olanların bizzat kendilerinden 
dinledim ve yazdım. % 80 inin tanıyorum 
diyebilirim.  Bu anıları kaleme alırken onları 
rahatsız etmemeye çok özen gösterdim. 
Gerekli yerlerde isim değişiklikleri yaptım. 

Kaleme aldığınız anılar ve anekdotlarda 
Marmaris ağzını ustalıkla kullanıyor-
sunuz günlük yaşamınızda da hakim 
misiniz?
Evet Marmaris dilini sözlü iletişimlerimde 
de iyi kullanırım. 12 yaşıma kadar Marmaris 
ağzını kullandım. Liseyi okumak için İstan-
bul’a gittim. Kabataş Lisesinde sınıf arka-
daşlarım konuşmamı duyunca bana taşralı 
dediler. Zamanla konuşmam İstanbul diline 
dönüştü.  Bu defa da Marmaris’e geldiğim 
zaman ailemle İstanbul diliyle konuşmaya 
başlayınca bizimkiler,  “Anaa noolmuş le bu”  
dediler. En sonunda Marmaris’ e gelince 
Marmaris dili, İstanbul’a gidince İstanbul 
dili konuşmaya karar verdim böylece sorun 
çözülmüş oldu.

Nerelerden destek alıyorsunuz?
Önceden “ ilham gelecek”  dendiğinde  “ Ya 
bu ilham da nereden gelecek, nedir ki bu 
ilham?” diye düşünürdüm ama anladım ki 
gerçekten ilham varmış. Ama bu ilham da 
şöyle bir şey;  bir defa pek zamanını bile-
miyor, bazen sabah geliyor, bazen yemek 
yerken geliyor bazen uykumda geliyor. 
İlham ne zaman uğrasa hemen o anda her 
şeyi bırakıyorum ve yazmaya başlıyorum.  
Bir süre sonra yazdıklarımı tekrar okuyo-
rum, gerekli düzeltmeleri yapıyorum. 
Tabi ki ailem destek veriyor ama en büyük 
destekçim “ilham” galiba.

Çalışma ortamınız?
Yakın zamana kadar bir ofisim vardı ama 
bir buçuk yıl önce kapattım. Artık çarşıda 
dolaşıyorum, kahvelere gidiyorum, köyleri 
dolaşıyorum,  bu hikayeleri bulabilmek için 
hemen hemen her yeri dolaşıyorum dola-
yısıyla ofiste fazla zaman geçirmiyordum. 
Şimdi evimde güzel bir köşem var.

Karabenli ailesinde sanata bir yatkınlık 
mı var?
Bizim ailemizde edebiyata, sanata karşı 
sevgi vardır.  En büyük abim Metin Kara-
benli’nin diksiyonu, ifadesi çok güzeldi. Lise 
yıllarında halk eğitim merkeziyle birlikte 
sahneye konulan tiyatro gösterilerinde rol 
alırdı ve çok başarılıydı. Çok coşkulu şiir 
okurdu. Amcamın oğlu Güven Karabenli  
son derece iyi bir yazar. Ablamın kızı çok az 
yazmasına rağmen aile hakkında muazzam 
şeyler kaleme alır. Onu teşvik ediyorum 
ama henüz çok genç ve iyi bir işi var. Belki 
de bu becerisini bizim gibi emeklilikte 
değerlendirmek için saklıyor.

Anılarda sözü geçen kişilerden hiç tepki 
aldınız mı?
Şimdiye kadar böyle bir tepkiyle hiç 
karşılaşmadım.  Bir hikayem facebook ta 
yayınlandığı zaman  üçyüz bin beğeni aldı. 
Dijital ortamda yayınlanan gazetedeki be-
ğeni ise 20 bine ulaştı. Demek ki herhangi 

bir rahatsızlık söz konusu değil hatta önce-
den bir anıyı benimle sözlü olarak paylaşıp 
da aman yayınlanmasın diyenler “ artık “bir 
anı daha var, dur onu da anlatayım” bile 
diyorlar, bu da benim çok hoşuma gidiyor. 
Ayrıca eskiyi öğrenmek isteyen genç bir 
grup da var.

Projeleriniz?
Şimdiye kadar iki tane kitap çıkarttım, 
üçüncü kitabımım hazırlıkları içindeyim.  
Benim kitaplarım seyahat kitapları gibi, 
deniz kenarında güneşlenirken okunacak, 
gülünecek kitaplardır. Gazete yazılarım 
devam ediyor. Televizyonlarında imkânları 
elverirse  “Nereden Nereye Marmaris” e 
devam etmek isterim. 

İbrahim Bey bu anlamlı çalışmalarınız 
için sizi kutluyoruz ve devamını diliyo-
ruz.
İbrahim Karabenli’den henüz yayınlanma-
mış bir anektod

GRİP
Türkanlar Armutalan da oturuyorlar.
Macide ile Şaziye “Hadi Türkan’a gidelim” 
dediler ve önlerinden geçen minibüse 
bindiler.
-Gız Macide duydun mu, paşa grip olmuş.
-Vah vah
Bu arada durakta inenler, binenler bu ko-
nuşmalara şahit oluyorlar.
-Macide gız, vikis alıpta höle sırtını gövsü-
nü güzelce oyuvuran  yok mu acaba? Bak 
ben bunu yaparım. Gız akça pakçayım, 
beğenirse bak gari ..
-Şaziye ablaa ben varken , du bakalım..
O sırada minibüsteki uzun boylu bir bey 
bu konuşmaya diğerlerinden daha fazla 
gülüyordu. Tam Kenan Evren Paşanın vil-
lasına yakın durakta inecekken  Şaziye’nin 
dikkatini çekti.
-Oğlum sen kimsin?
-Ben paşanın koruma müdürüyüm teyze.
-Abuu ayıpta oldu. N’apalım selamımızı 
sölevi  gaari.

Gül Özdündar Şenay

“Gurbetteyken en çok annemi 
özledim.12 yaşımda ayrılmıştım 
evden. İş hayatımda da bir yılın en 
az yüz günü seyahatte geçince, 
bu defa da karımı ve çocuğumu 
özledim. Şimdi emekliyim bütün 
hayatımı özlüyorum. İşte bu 
hayatın içinde okul arkadaşlarım, 
çalışma arkadaşlarım var. 
Özlenecek, önemsenecek, 
kıssadan hisse çıkarılacak çok şey 
olduğunu düşünüyorum.”
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S.A.: Gizem Hanım, yapmış olduğunuz 
eserlerin bestekar, aranjör, söz yazarı 
olarak, günümüz şarkıcılarının aksine çok 
güçlü bir sese, yoruma ve müzikal bilgiye 
sahipsiniz. Farkındalık yaratmak müzikte 
başarılı olabilmek için şart mıdır? 

Gizem Saatçi: Aslında kalıcı olabilmek için 
şarttır. Dünya normlarında bir müzisyenin 
sanatçı olarak anılabilmesi için en az bir 
enstrümanı iyi derecede çalabilmesi ve üre-
tebilmesi şarttır. Lakin ülkemizde sanatçı ile 
ünlü kavramı birbirine çok karıştırılmakta-
dır. Hazır projeye taşınılmaz mülk satıp para 
yatırmakla reklam ile ün olur, ünlü olunur. 
Sanat üreten ve yapan özel kişiye ise sanat-
çı denir. Ünlüler kendilerinden sanatçı diye 
söz ediyorlar halk da "adam sanatçı berbat 
bir şarkıcı diyorlar örneğin... " Espri şu ki, sa-
natçı kötü şarkı söyleyemez... Marifet ünlü 
olmak da değil, sanatçı olmaktadır... 

S.A. Son iki yıldır önce Fethiye, ardından 
da Seydikemer 'e taşındınız. Basında 
İstanbul dan kaçtı deniyor, bu kaçış pla-
nında Marmaris' de var mı? 

Gizem Saatçi: Marmaris 'e defalarca 
geldim. Hatta yıllar evvel bir sezon kamp 
yaptım. Bizlere bahşedilen hayatı yaşama-
nın en güzel yolu Muğla kentinin cennet 
vilayetlerine yuva kurmaktır. 

S.A.: ‘Farkındayım’ adlı son şarkınızdan 
biraz bahseder misiniz? 

Gizem Saatçi: Farkındayım adlı eser diğer 
projelerimden farklı olarak, söz müzik elli 
yıllık Rock müzik çınarı olan Sabih Cangil 
'e aittir. Bu eseri okumaktan çok büyük bir 
haz aldım. Eseri pop olarak sakin bir form-
da okudum. Yeniden arenje ettik. Bu ölüm-
süz eseri Sabih Cangil' in 50 yıllık Şarkılar 
albümünde, ünlü Rock sanatçısı Teoman 
okudu. Yine aynı albümde "oluyorum" adlı 
eseri seslendirdim. İstanbul Kadıköy The 
Wall Sahnesinde albüm lansman konseri 
düzenleyeceğiz tüm Rock müzik sevenleri 
bekliyoruz. Tarihini sosyal medya hesapları-
mızdan duyuracağız.

S.A.: On iki sene Kanada'da yaşadınız. 
Orada yaşamanızın  evrensel müzik ya-
şantınıza etkisi oldu mu? 

Gizem Saatçi: Kanada global müzik en-
düstrisine açılan bir pencere olduğu için; 
dünyaca ünlü isimlerle çalışma fırsatı bul-
dum. Otuzbeş yaşıma rağmen, belki bir elli 
yılın tecrübesini edinmişimdir diyorum... 
Country, jazz, blues müziğin derinlerine 
orada bitirmiş olduğum akademide indim. 
O nedenle mutluyum. 

S.A.: Marmaris 'de yaşayan dinleyici kitle-
niz için konser düşünüyor musunuz? 

Gizem Saatçi: Güzel bir konsepte, güzel 
bir mekanda veya belediyenin düzenlediği 
konserlerde değerli Marmaris halkıyla en 
güzel şarkılarımla ve ingilizce repertua-
rımla da sizlerle birlikte olmak bana büyük 
mutluluk verir. Şu sancılı süreci atlattığımız-
da ilk fırsatta neden olmasın.

S.A.: Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Gizem Saatçi: Batı Akdeniz Medya, Arka-
daşım Kitap Derneği ve Üreten Ev Kadınları 
Derneği işbirliğinde Muğla genelinde yapı-
lan ‘Muğla’nın Yıldızları’ adlı ödül töreninde 
olmak büyük keyifti emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, ödül alan tüm katılımcıları 
ve sizi kutluyorum. Değerli SamataPlus 
Magazin okuyucularına sağlıklı ve müzik 
dolu günler diliyorum.

Her daim güleryüzü, bitmeyen neşesi, renkli kişiliğinin yanı sıra; tatlı sert 
dobra söylemleri, usta müzisyenliğiyle adından söz ettiren pop Rock 
sanatçısı Gizem Saatçi ile Muğla Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen Muğla'nın yıldızları ödül töreninde karşılaştık. Törende 
sahne alan ve ödül veren Gizem Saatçi ile kuliste ayaküstü röportaj yaptık. 

Gizem Saatçi

Gizem Saatçi pop-rock/blues mü-
ziğinin Türkiye’deki genç müzisyen 
temsilcilerindendir Sanatçının 3 
adet albümü bulunmaktadır. Başta 
kanada ve Amerika olmak üzere 
bir çok ülkede sanatını sergilemiş, 
çeşitli rock blues ve caz konser ve 
etkinliklerde yer almış sanatçı.2016 
yılında ülkesine geri dönüş yapmış-
tır. Çocukluk yıllarından beri rock 
müzikle ilgilenen ve bir çok ödül 
alan başarılı sanatçının hayran 
kitlesi oldukça fazladır. Muğla ilinin 
bir çok ilçesinde tatil yapan sanat-
çı Fethiye’nin şirin bir köyü olan 
Seydikemer’e yerleşmiştir. Sanatına 
burada devam eden sanatçı bir çok 
sosyal projede yer almış özellikle 
sokak hayvanları için düzenlenen 
konserlerde sahne almıştır. 

Röportaj
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Marmaris’in sevilen ailelerinden Işık Demirca’nın oğlu Marmaris TV kame-
ramanı Murat Arıkan yine Marmaris yaşayanlarından Libabi Korkmaz’ın 
kızı özlem Çelik ile Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen 
nişan töreni ile dayısı Hasan Demir’in taktığı nişan yüzükleri ile evlili-
ğe giden yolda ilk adımı attılar. Marmarisli basın mensupları, damadın 
İzmir’den katılan yeğenleri, ve aile büyükleri ile gelin adayı Özlem Çelik’in 
yakınları ve arkadaşları genç çifti nişan töreninde yalnız bırakmadı.  Özde-
mir Orkestrasının sahne aldığı düğün töreninde Damadın annesi Işık 
Demirca ve gelinin annesi Libabi Korkmaz davetlilerle yakından ilgilendi. 

Özlem ve Murat’ın Evliliğe İlk AdımıÖzlem ve Murat’ın Evliliğe İlk Adımı

Düğün & Nişan
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Özhan ailesinin kızı Naz ile Gümüşcan ailesinin oğlu Ali, 
Mares Otel’de düzenlenen görkemli bir düğün töreni 
ile hayatlarını birleştirdi. Ünlü sanatçı Cihan Çakan’ın 
sahne aldığı düğün töreninde davetliler de genç çiftin 
mutluluğuna ortak oldu. Havai fişek gösterisinin de ol-
duğu düğün töreninde İyi Parti Muğla Millet Vekili ve İyi 
parti Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Metin Ergun da 
davetliler arasında idi. Geç saatlere kadar süren düğün 
töreninin ardından genç çift balayı için Maldivler’e gitti. 

Naz &Ali
E R D İ  M U R A D I N A

Düğün & Nişan
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Naz ve Ali çiftinin görkemli düğün töreninde 
davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
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Marmaris’in gözde mekanlarından Pukka, 
günün her saati kusursuz hizmeti, sahildeki 
masaları, iç mekan dekoru, mutfağından 
çıkan seçme lezzetleri, yemek sunumları, 
canlı grup performansları, DJ müzikleri 
ile akıllarda unutulmaz izler bırakıyor. 
Mekanın kurucu yöneticisi ödüllü işadamı 
Uğur Sayar ve ailesinin yönetimindeki 
Pukka müdavimlerine haftanın her günü 
keyifli saatler yaşatıyor. Pukka’da günün 
erken saatlerinde başlayan kahvaltı keyfi 
yerini öğlen yemeğine ve sahilde kahve 
keyfine bırakıyor, mükellef bir menüden 
oluşan akşam menüsü 
ise Tufan KESER ve 
ekibi tarafından özenle 
hazırlanıyor. Gün 
boyu müzikler ise DJ 
Thom Colvin’in özel 
koleksiyonundan. Canlı 
müzikte ise çarşamba ve 
cumartesi  günleri ünlü 

sanatçı 

Taylan Ünlü, her cuma sevilen sanatçı 
Şahin Açıkgöz sahne alıyor. Pukka 
sahnesinde ise ünlü caz müzik sanatçısı 
Com Moreno, Bora Dayıoğlu, Eylül Çağrı 
ve Orkestrası da hayranları ile buluşuyor. 
Geçtiğimiz aylardaki arşiv görüntüleri 
paylaştığımız mekan corona virüs salgını 
nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
geçici süre ile kapalı olan mekan yeni 
sezon hazırlıkları yapıyor. "Sağlıklı günlere 
kavuştumuzda her şeye kaldığımız yerden 
devam edeceğiz" diyen Uğur Sayar her 
zamanki adreslerinde olduklarını belirtti.  

MARMARİS’İN GÖZDESİ PUKKA

Geceler
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Eğlence severlere unutulmaz akşamlar sunan 
Pukka sağlıklı günler geldiğinde canlı müziğe ve 
konsept partilere kaldığı yerden devam edecek.

95Nisan 2020



Marmaris’in ünlü mekanı Club Alem kış 
boyu canlı müziği ve kaliteli eğlence 
anlayışı ile hizmet verdi. Barlar sokağın-
da dört mevsim açık olan mekanın ünlü 
sanatçıları Serhatcan ve Şahin Açıkgöz 
geç saatlere kadar müdavimlerini eğ-
lendiriyor. Mekan sahipleri Volkan Yay-
lalı ve Şahin Açıkgöz ‘ Virüs Salgınından 
dolayı şu an kapalıyız,  ancak sezona iyi 
bir hazırlık yaptık, bu zor günler geçti-
ğinde eğlencemize kaldığımız yerden 
devam edeceğiz,. Tüm eğlence severle-
ri mekanımıza bekleriz’ dedi.  

Kaliteli Eğlencenin Adresi Club Alem

Geceler
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Yat Limanında bulunan Hayyam Res-
toran, Marmaris’in tanınmış simalarını 
ağırladı.  Joy Jimnastik’in sahibi ve 
eğitmeni Filiz Arslan ve üyelerinin 
katıldığı gecede Cem Moreno sahne 
aldı. Mevsimine göre hazırlanan yöre-
sel yemekleri ile ünlü mekanın mutfa-
ğında ise Erkmen Küçük var. Pandemi 
dolayısı ile alınan önlemler bittiğinde, 
cafe bar ve restoranlar açıldığında 
Hayyam Restoran da yemeklerine 
ve müzikli gecelerine kaldığı yerden 
devam edecek. Mekanda her Cuma 
ve Cumartesi Ali Yokuş sahne alacak. 

Hayyam Restoran’da 
Keyifli Akşamlar Devam Edecek

Geceler
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Tango Eğitmeni Hikmet Akçelik yardım 
çağrısında bulunan iki öğretmen arka-
daşının sesine kayıtsız kalmadı. Deniz 
Astsubaylığı görevinden emekli olduktan 
sonra dans tutkusunu profesyonel eğit-
men olarak devam ettiren Hikmet Akçelik 
kendisi gibi dans tutkunu üyeleri ile birlikte 
‘minik eller üşümesin’ adlı bir kampanya 
başlattı. Üyeleri ile dans geceleri düzen-
leyen Akçelik bu kez minik eller için daha 
geniş kapsamlı bir dans gecesi düzenledi 
İzmir, Datça, Fethiye, Bodrum gibi çevre il 
ve ilçelerden gelen dans tutkunları da kam-
panyaya destek verdi. Çağrıyı duyan Lions 
Kulübü Marmaris Şubesi Başkanı Sabriye 
Güngör Barlas da üyeleri birlikte ‘Minik 
Eller Üşümesin’ kampanyasına destek oldu. 
Dans gecesinin geliri Artvin’in Borçka ilçe-
sindeki bir ilkokula ve Erzurum’un Pasinler 
İlçesi Karavelet Köyünde bir ilkokula ulaştı-
rıldı. -17 derecede zor şartlarda okula giden 
bu iki okulun 265 öğrencisine kaban mont 
bot ve çanta alındı. Çocuklara hediyeleri 
Hikmet Akçelik tarafından verilen Ebru 
Sanatı atölyesine katılım koşulu ile takdim 
edildi; çocuklar yardım değil ödül alma 
olarak gördükleri hediyelerine kavuşmanın 
sevincini yaşadı. Emekli Deniz Astsubay 
Hikmet Akçelik ise bu ve benzeri etkinlere 
devam etmek istediklerini köy okullarımız-
da sonsuz bir ihtiyaç listesi olduğunu du-
yarlı olmamız gerektiğini belirtti, kendisine 
destek olan dans tutkunu üyelerine, Lions 
Kulübü'ne ve 100 çift bot ve çorap gönde-
ren Kahramanmaraşlı işadamı deri sanatçısı 
Hüseyin Kopar'a teşekkür etti. 

Minik Eller Üşümesin

Geceler
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Yıl boyu müdavimlerine kusursuz hizmet vermesi 
ile ünlü mekan Yelken Meyhane temizliği, hijyeni, 
leziz mutfağı ile adından söz ettiriyor. Tüm dünyayı 
etkisi altına alan, Corona salgını dolayısı ile geçici 
bir süre servise kapalı olan mekanda yaklaşan yaz 
mevsimi ile sezona hazırlık başladı. Marmaris’in 
köklü ailelerinden Yaylalı ailesine ait mekanda Ege 
mutfağının mevsim yemekleri, deniz ürünlerinin en 
tazeleri bulunuyor. Mekanın yöneticisi Volkan Yayla-
lı "Marmaris’te uzun yıllar müdavimiz olan dost-
larımıza misafirlerimize teşekkür ediyoruz, işimizi 
severek yapıyoruz, yöresel lezzetlerimizi en taze 
ve lezzetli hali ile sunmaya gayret ediyoruz, sosyal 
medya hesaplarımızdan da bizi izlemeye devam 
edin en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere’" dedi.

BİR MARMARİS KLASİĞİ 
YELKEN MEYHANE
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Yunus Cafe BarYunus Cafe Bar
 Kaldığı Yerden Devam Edecek  Kaldığı Yerden Devam Edecek 
Yunus Cafe müdavimlerine sunduğu kaliteli 
hizmet, keyifli müzikli ve dünya mutfağından 
çıkan seçkin lezzetleri ile ünlü bir mekan. 
Önlemler kapsamında geçici bir süre kapalı 
olan mekan açıldığında kaldığı yerden  
devam edecek. Marmaris’in ünlü sahili olan 
Uzunyalı’da yer alan Yunus Cafe bar canlı 
müziği ile gönüllere taht kuruyor. Sevilen 
sanatçı Cihan Çakan ve Anjeliq Live Band 
sahne aldığı mekanın mutfağında ise şef 
Yılmaz Başaran var. Mekanın başarılı yöneticisi 
Suat Akgül ise "biz tüm profesyonel ekibimizle 
bu süreci atlattığımızda kaldığımız yerden 
devam edeceğiz, tüm dostlarımızı çok özledik, 
en kısa zamanda görüşmek üzere" dedi. 

Geceler
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Uzunyalı da hizmet veren Yalı Beach’ten 
salgın öncesi aldığımız görüntülerde İstan-
bul ve Marmaris’in ünlü ve sevilen sanatçısı 
İlhan Tarık ve Marmaris’e damga vuran ünlü 
sanatçı Selçuk’u görüntüledik. Hayranları 
ile dolu mekanda sahne alan sanatçılar 
seslendirdikleri popüler şarkılarla gönüllere 
taht kurdular. Sahnede şarkıları ile olduğu 
kadar şovlarıyla da adından söz ettiren sa-
natçı Selçuk misafirleri kahkahaya boğdu. 
İlhan Tarık ise Türk sanat müziğinden ve 
popüler şarkılardan seçme eserler okudu. 
Geçici bir süre kapalı olan mekanın sahibi 
Ruşen Yönlü sağlıklı günler geri geldiğinde 
yine sevilen sanatçıları hayranları ile buluş-
turmaya devam edecek.

SELÇUK VE İLHAN TARIK 
YALI BEACH’TE
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