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•

Yerden ısıtma sistemleri

•

Güneş enerjisiyle beslemeli termosifon sistemi

•

Su basma sensörü ile tehlike anında otomatik su kesme

•

Mutfak ve elektrik panolarında Yangın sensörü

•

Tüm kapı ve pencerelerde alarm sensörü

•

Harekete duyarlı daire içi alarm sensörü

•

Şifreli ve kartlı bina giriş kapısı

•

Daireler arasında komşularınızla ve bahçe kapısında
misaﬁrlerinizle görüntülü görüşme

FEBYAPI

BIYIKOĞLU GRUP İNŞ TAAH SAN ve TİC LTD ŞTİ markasıdır.

Bir Yapıdan Fazlası

Hep Daha Fazlasını

İsteyenlere...

HAYAL ETTİĞİNİZ

KAPALI MUTFAK GENİŞ DÜZ DAiRELER
0 (252) 413 3 413

Marmaris Yapı’nın
seçkin lokasyonlardaki konut ve işyeri
projeleri ile tanıştırmak için
sizleri kahve içmeye bekliyoruz.

my terrace 2

ÇAKIROĞLU KONAKLARI

MARMARİS BUSINNESS CENTER

my terrace

tuna apartmanı

MY LOCA

Yeni fırsatlarla, yeni projelerimizde
Yeni bir yaşama davet ediyoruz

0252 412 72 84 | 0533 258 64 25
www.marmarisyapi.com

Armutalan Mah. Süleyman Demirel Cad. No:4 Marmaris / Muğla

Tel: 0252 417 85 25-26-27 | info@omerticaret.com.tr
www.omerticaret.com.tr

www.grandyazicihotels.com

HER CUMARTESİ
Ahmet Cemal ve Orkestrası

İçmeler Mah. Atatürk Cad. No:62 Marmaris
(0252) 455 55 55
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Şehri Yaşa

ve Yaşat

seycan@samataplus.com

Özel bir mevsim yaz, hele bekleyenin
gelenin gidenin varsa, sizi bilmem ama
ben yaz aylarını yalnız geçiremeyenlerdenim. Ne güzeldir kalabalık sofralar, balkon
bahçe sefaları, sahilde keyifler, hepsinin
tadı dostlarla çıkar, hele bir de Marmaris’teysen tabi, işimiz bu zaten.
Dört mevsim keyifle yaşadığımız ve size
de yaşattığımız Marmaris tüm güzelliğini sergiliyor yine bu mevsim. Marmaris
yaza çoktan hazırdı bu yıl. Meşhur Amfi
Tiyatro Yaz konserleri ile başladı coşkulu
tempo. Barlar sokağındaki ardı sıra gelen
yaza merhaba partileri, açılış kokteylleri,
konserler, konsept partiler, ardı ardına
durmaksızın eğlence. Eğlencenin de özlenen adresi Club Alem bu yaz kapılarını
açtı, haftanın her günü barlar sokağında
cemiyet hayatını ağırlıyor.
Konu Marmaris olunca su sporlarına da
değinmeden edemedik. Bu yaz ne yaparsanız yapın ama mutlaka kendinize su
sporu hediye edin. Suyla gelen bu heyecanı yaşayın. Bu ayki kapak kızımız ünlü
DJ Berna Öztürk. Üç özel kız kardeşin
en küçüğü. Ruh, beden ve aklın dengeli yaşam şifresini İstanbul ve Akyaka
arasında bulmuş. Sohbetimiz de Akyaka’nın sakinliğinde gerçekleşti. Bu keyifli
röportajı okuyun. Gül Özdündar Şenay’ın
Dr. Bora Oflaz ile röportajı ise çok keyifli. Yıllardır sadece tabelasını gördüğüm
Dr. Bora meğer bi pilotmuş da. Yüzlerce
keyifli anısı, engin bir tıp bilgisi, her milletten hastası ve engin dünya görüşü. Gül
Hanım hepsini sizler için sordu. Oyaların
kraliçesi Türkan Sevgi röportajı ise tam
bir Türk kadınının geleneğine sahip çıkma
hikayesi. O renkli el emeği oyaların hikayesini Gül Özdundar Şenay’dan okuyun.
Bu yaz çok renkli geçiyor. Saman Marmaris Yat Limanı’nda hizmete girdi. Özel
bir mekan olan Saman, yemek, müzik,
sunum ve kalitesiyle geldi Marmaris’e
renk kattı. Konserler ise şahane geçiyor.
Neredeyse tüm ünlüler burada. Bölgenin en büyük amfi tiyatrosuna sahibiz.

Tüm konserler 6000 kişilik amfide tam
kapasite izleniyor. Renkli yaz dedik ya;
Icon Beach Marmaris’e getirdiği kalite ve
lüks eğlenceyle ile adından söz ettiriyor.
Genç ve başarılı turizmci işadamı Caner
Torunoğulları ve aile girişimi olan Sentido
Orca oteller zinciri tesislerindeki kalite ve
mükemmel uyum Avrupa’nın en iyisi iddiasını adeta kanıtlıyor. Ve bu yaz dünyanın
gözü Marmaris’te olacak. En hızlı ralli
pilotları Marmaris’e gelecek. 2018 Dünya
Ralli Şampiyonası 10.yarışı Rally Turkey
13 Eylül Perşembe akşamı Marmaris
şehiriçi seyirci özel etabıyla başlayacak
ve sizlere 4 gün boyunca Muğla’nın eşsiz
doğasında adrenalin dolu unutulmaz bir
deneyim sunacak.
Doğa bize sunuyor o ilahi gücün verdiği
yaşam enerjisini iliklerinize kadar hissedin diye. Ister balkonunuzda kitabınızı
okuyun, ister sahilde güneşlenin, ister
masanızda çalışmak zorunda kalın, her
ne olursa olsun hayatınıza o muhteşem
enerjiyi katın. Kendinizi iyi hissedin. Iyi
şeyler yapmak için çırpının bu dünyada.
İyi şeyler demişken bu dünyaya iyilik gelecekse çocuklarla gelecek. Ne kadar çok
iyi bakan çocuklar yetişirse o kadar çok
iyi olucak dünyamız. Bu ay bizim dünyamıza Minik bir muzice katıldı. Adı ‘Doğa’
ben de teyze oldum. Kardeşim Nurcan
ve eşi Gürkan 48 cm ve 3.850 gr olarak
dünyaya gözlerini açan miniğin annesi ve
babası oldu. Doğa’mız neşesi ile gelirken
hayatımıza biz de geleceğe dair bir umut
daha yeşerttik içimize. Daha iyi bakan,
düşünen, üreten mutlu çocuklar yetişmeli
bu dünyada.
Biz de bu ay bu dergiyi hazırladık size.
Yaşam enerjinize biraz renk, heyecan
katsın diye. Marmaris’in yükselen enerjisini doyasıya yaşamanız ve yaşatmanız
dileği ile
Keyifli okumalar.

Seycan Akman
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Uysal Kardeşlerin
Doğum Günü Partisi
Marmaris’te güzelliği ve başarılı organizasyonları ile adını duyuran Özlem Uysal’ı kardeşi Oğuzhan Uysal ‘nın doğum günü partisine giderken
görüntüledik. Karen Otelleri ve Pastanelerinin sahiplerinden olan Uysal
kardeşler ‘Marmaris yaz akşamlarının keyfi yat limanında çıkar’ dedi.
Özlem Organizasyon olarak büyük bir iş yoğunluğu yaşadığını belirten
Özlem Hanım bu yaz güzel bir sezon geçiriyoruz umarım tüm turizmciler memnundur dedi.

Marmaris Yapı’nın

Bahçelerine

Tam Puan

HEM TATIL HEM EĞITIM BIR ARADA
Bursa’da yaşayan Şehnaz İneroğlu ve yakın arkadaşı Belma
Şensılay’ı Joya Del Mar Butik Otel’de görüntüledik. Arkadaş
grupları ile birlikte çıktıkları özel yat turunda aynı zamanda
yelkenli eğitimi de alan Bursalı hanımlar ‘Deniz bizim için
büyük bir tutku, hem tatil yapıyoruz, hem de hobimizi geliştiriyoruz. Marmaris’te uzun bir zaman geçirdik Joya Del Mar
Butik Otel’e hayran kaldık’ dediler.
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Marmaris’in tanınmış ve sevilen işkadınlarından Marmaris Yapı inşaat şirketinin
kurucu ortağı Mimar Arzu Kayaoğulları ve peyzaj
teknikeri Ebru Atabarut Şahin’i proje sahasında görüntüledik. Loft
Teras konutlarında görüntülediğimiz iki başarılı iş kadını bahçe ve
peyzaj süslemesi konusunda çok hassas davrandıklarını belirttiler.
Proje alanındaki kontrollerde peyzaj ve süslemeye tam puan veren
Mimar Arzu Hanım ‘Konutlarımızın en önemli aşamalarından biri
olan peyzajımızı emin ellere bıraktık. En keyifli bahçeleri Ebru Hanım
Marmaris Yapı ile buluşturdu.Kendisini başarılı çalışmalarından dolayı
kutluyorum. Daha bir çok projede güzel işler yapacağız’ dedi.
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ÖZTÜRK’TE
ŞAMPIYONA HEYECANI
2011'den bu yana milli sporcu olarak birçok uluslararası
yarışmada Türkiye'yi temsil eden Bilge Öztürk’ü Akyaka’da
bulunan kardeşi Belda Öztürk’e ait Porfavor adlı Meksika
restoranında görüntüledik. Aynı zamanda başarılı bir avukat
olan Bilge Öztürk Danimarka’nın Aarhus şehrinde düzenlenecek Hempel Yelken Dünya Şampiyonası öncesi gazetecilere röportaj verdi. Show Tv Magazin Haberi Müdürü Ömür
Sabuncuoğlu ile görüntülediğimiz Öztürk gazetecilere hem
mekanını tanıttı hem de katılacağı şampiyona heyecanından bahsetti.

DUVAR RESSAMI SELIMIYE’DE
Marmaris’in dünyaca ünlü duvar ressamı Gaye Türkel Selimiye tatilinde
objektiflerimize yakalandı. Güzelliği ile de dikkatleri çeken Duvar Ressamı Gaye Türkel ‘Marmaris’te yaşıyor olmaktan son derece mutluyum.
Bu kent dünyanın en güzel kenti. ‘dedi. Samataplus dergisinin yakın bir
takipçisi olan Türkel ‘Derginizi beğenerek, merakla takip ediyorum iyi ki
varsınız, iyi ki Marmaris böyle bir dergiye sahip’ dedi.

Ödüllü modacı Mertcan Öztekin 2018 kreasyonunu oluşturduğu koleksiyonunda Kite Board milli sporcusu Bilge Öztürk’e yer verdi. Kite
Board paraşütlerinden oluşturduğu koleksiyonunun defilesinde Bilge
Öztürk podyuma çıkacak. Genç modacıyı başarılı çalışmalarından
dolayı destekleyen Bilge Öztürk, Mertcan Öztekin’e teşekkür etti.
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‘Marmaris Çok Güzel’
Güzel Köylü, Hanım Köylü ve Meleklerin
Aşkı dizilerinden tanıdığımız Tiyatro
sanatçısı ve oyuncu Toygan Avanoğlu,
yönetmen, senarist ve yapımcı Ersoy Güler, eşi Aylin Güler ve minik Ömer Mete
ve Hanım Köylü, Kiralık Aşk ve pek çok
dizide dizilerinde rol alan oyuncu ve Özlem Gezgin tatil için Marmaris’e seçenlerden. Sadece yazları değil kış aylarında
da fırsat buldukça Marmaris’e geliyoruz,
hatta Marmaris’e yerleşmeyi planlıyoruz
diyen yakın arkadaşları ile Joya Del Mar
Butik Otel’de görüntüledik. Kendilerine Marmaris’in tanınmış simalarından
Tevfik Karaman ve Marmaris Belediyesi
Basın Halkla İlişkiler sorumlusu Evren
Özkan eşlik etti.

Günseli Kato
Marmaris’te
Dünyaca ünlü Türk ressamı ve Seramik sanatçısı Günseli Kato Japonya’da
katılacağı sergi öncesi moral tatilini
Akyaka’da yaptı. Yakın arkadaşı Vesile
Hanım Yöresel Gıda’nın sahibi Lale Harika Haksal’ın ağırladığı Ressam Günseli Kato Bahçeşehir Üniversitesi’nde
de hem Japon konuşma dili hem de
çağdaş ve geleneksel sanat dersleri
veriyor. TRT Belgesel için "Şehrengiz"
programını hazırlayan Günseli Kato
mavi saçları ile de dikkatleri çekiyor.
Akyaka tatilinde Marmaris’e de uğrayan Kato yakın arkadaşı yapımcı ve
ses sanatçısı Ahmet Cemal ile Pukka
Bar’da buluşup sohbet etti.

KISA FILM FESTIVALI
EKIBI KOLLARI SIVADI
Bu Yıl dördüncüsü düzenlenecek olan kısa
film festivali ekibi 2018 festivali için kolları
sıvadı. Festival başkanı Şeref Öztürk ve
ekibi Sibel Cansever, Sibel Fındıkoğlu, Ayşe
Sevinç Aydemir, Elif Bayındır, Nuray Günlü
ve Halim Yazıcı’yı görüntüledik. Oldukça
heyecanlı görünen ekip ‘ Bu yıl daha da
büyük bir organizasyonla geliyoruz, çok
büyük ses getirecek festivalimizi takip edin.’
dedi.
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ORKA GROUP OTELLERINDE SÜPER SEZON
Lufian Netsel Marina’da Açıldı
Dünyaca ünlü Türk giyim markalarını Marmaris’e getiren Yılmaz
Sertkaya ve eşi Hacer Sertkaya’yı yeni açtıkları ‘Lufian’ mağazasında görüntüledik. Netsel Marina AVM’de geçtiğimiz ay hizmete giren ve erkek modasında fark yaratan Lufian markası kısa
zamanda şıklığına önem veren beylerin gözde mağazası oldu.

SOLTO
SELIMIYE
SEFASI
Marmaris’in tanınmış simalarından Sevda Şentop, Sevtap
Köklü, Sibel Sisneli, Hüsniye
Kutluay, Birsen Ayyıldız, Lale
Turhan, İçten Bilen hafta sonu
tatili için yakın arkadaşlarının
yönettiği Solto Selimiye oteli
seçtiler. Birlikte yemek yiyen
yakın arkadaşlar sahil ve deniz
keyfi de yaptılar. Yakın arkadaşları Sibel Sisneli’nin doğum
gününü de kutlayan hanımlar
Marmaris’e dönerken en kısa
zamanda tekrar buluşacaklarının sözünü verdiler.
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Marmaris’in tanınmış simalarından genç iş adamı Efe Birol ve
yakın arkadaşı ve Sendito Orka Grup otelleri yöneticisi Aytekin
Aydın’ı görüntüledik. Oldukça yoğun bir sezon geçirdiklerini
belirten Aytekin Aydın ‘Marmaris turizmine önemli bir katkı sağlayan otellerimiz bütün seyahat acentaları tarafından ödüllendiriliyor, müşterilerimiz de çok memnun ayrılıyor bu bizi mutlu
ediyor, 2019 anlaşmalarımızı şimdiden yaptık, umarım tüm Türk
turizmi açısından iyi bir sezon geçer’ dedi.

Life is better at the beach!

+90 549 527 40 55
Sentido Orka Lotus Beach Hotel İçmeler - Marmaris / Muğla
iconbeach
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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR MARMARIS’TE
Dünyaca ünlü Türk giyim markalarının mağazalarını Marmaris’te açan Yılmaz ve Hacer Sertkaya çifti bütün ekibi ile bir araya
geldi. Blue Port AVM’de bulunan Faik Sönmez, Karaca, Toss, Yeniyol Caddesi’nde bulunan Dagi, ve Netsel Marina AVM’de bulunan Lufian Mağazası çalışanları ve müdürleri ile birlikte kahvaltı ettiler. Robert’s Cafe’de görüntülediğimiz Sertkaya ailesi ve
çalışanları ‘biz büyük bir aileyiz, Marmarisli kadınların ve erkeklerin şıklığı için çalışıyoruz. dedi. Yakında Netsel Marina AVM ‘de
yine ünlü bir markayı kadınların beğenisine sunacaklarının da müjdesini veren Hacer Sertkaya ‘bizi izlemeye devam edin’ dedi.

Güler ve Tuncel
Aras Çifti
Marmaris’in en seçkin butik otellerinden Kahveci Alibey
Hotel ve Finedining Restoran’ın kurucu sahipleri ve Aras
ailesinin saygıdeğer büyükleri hava kuvvetlerinde görev
yapmış Emekli kıdemli başçavuş Tuncel Aras ve kıymetli
eşi Güler Aras’ı otellerinde görüntüledik. Sakin bir akşamüstünü serinliğinin tadını çıkaran Aras çifti turizmci
kızları Ayşe ve Aysu Hanıma sezon boyunca özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yelken
Lezzetlerinde
Buluştular
Marmaris’in tanınmış işadamı CMT
Yapı kurucu ortaklarından Turgay
Özlü yakın arkadaşları Suat Durmuş,
Muhammet Tunç Tunçkıran, Hakan
Fırındüzü’ nü Yelken Meyhane’de
ağırladı. Marmaris turizminin ve
inşaat sektörünün konuşulduğu
masada Yelken Meyhane lezzetlerini
de çok beğendiklerini sahibi Volkan
Yaylalı’ı tebrik ettiklerini belirttiler.
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Ukrayna’dan Türkiye’ye Dostluk
Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu, Ankara’da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği Kültür Ateşesi
Oresta Starak etkinlik için geldiği Marmaris’te Bozburun’da
bulunan DSV Yatçılık’ın kurucu ortağı ve müdürü U. Hülya
Alizade ile bir görüşme yaptı. Netsel Marina’da yaptıkları
görüşme sonrası görüntülediğimiz Kültür Ateşesi Oresta
Starak Ukrayna menşeli DSV Yatçılığın Marmaris Yat Turizmine sağladığı katkıdan bahsederek ‘iki ülkenin tanıtımı
açısından turizm ve ticaretin geliştirilmesi çok önemli, DSV
Yatçılığın değerli ortağı işkadını Hülya Alizade’ye bu önemli girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendisine her
türlü destek için daima hazırız’ dedi.

Bülbüloğlu Çifti
GETOB ( Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği ) Başkanı, Cettia Grup otellerinin kurucu sahibi
Marmaris’in başarılı turizmci işadamlarından Bülent
Bülbüloğlu ve eşi Gülçin Hanım’ı Netsel Marina’da görüntüledik. Yoğun iş temposunda olan Bülbüloğlu çifti başbaşa akşam yemeği için yat limanına doğru yürüyorlardı.

Güzel Kardeşlerin Marmaris Turu
Marmaris’in popüler simalarından Deniz Ticaret Odası Müdürü Çağla
Akkuş ve güzel kız kardeşi Seçil Akkuş’u Yat Limanında görüntüledik.
Birlikte yemeğe giden Akkuş kardeşler objektiflerimize poz vermeyi ihmal
etmediler. İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Seçil
Akkuş ‘Marmaris’i çok özlüyorum burası bir cennet kıymetini bilin’ dedi.

Ağustos 2018
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BAL AILESI’NIN
MARMARIS SEVDASI
Marmaris’in prestijli inşaat firmalarından CMT Yapı’nın kurucu ortağı Ordulu işadamı Turgay Özlü, güzel eşi Sevil Özlü
kızı Zuhal ve oğlu Arda’yı Netsel Marina’da görüntüledik.
Brilikte bir aile yemeği için Yat Limanına giden Özlü ailesi
ŞamataPlus Magazin objektiflerine yakalandılar.

Önceki yıllarda Marmaris’te yaşayan Özgür, Berna Bal çifti ve
kızları her yaz tatillerinde yine Marmaris’e geliyor. İstanbul Gençlik
Hizmetleri İl Müdürlüğünde Bedensel Engelli Yüzme Eğitmenliği
yapan Berna Bal Marmaris’te bol bol alışveriş de yaptı, kendisine
yakın arkadaşı Demet Bayındır eşlik etti.

Yelken Meyhane
Sedat Yüce’den
Tam Puan Aldı
Marmaris’in köklü ailelerinden ve
tanınmış işadamı Sedat Yüce ve
yakın arkadaşı Armatör Metin Ersin’i
Yelken Meyhane’de görüntüledik.
Yat turizmi ve akaryakıt sektöründe
faaliyet gösteren işadamı Sedat
Yüce yeğeni olan Volkan Yaylalı’yı
Marmaris’e böylesine güzel mekan
kazandırdığı için tebrik etti.
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EYLEM TUNCEL’IN TERCIHI REYHAN GELINLIK
Marmaris’in köklü moda kuruluşu Reyhan Gelinlik, birbirinden
güzel abiye kıyafetleri ve günlük
giyim mağazasıyla Marmarisli
modaseverlerin gözdesi konumunda. Armutalan’ın köklü
ailelerinden Eylem Tuncel’e
de özel günlerinde giyeceği
abiye konusunda yardımcı olan
Reyhan Hanım ve asistanı Aslı
Doruk “Güzelliğine düşkün
Marmarisli hanımları gecenin
yıldızı olmaları için mağazamıza
bekliyoruz”. 2018 yaz modasının
özel kreasyonunu görmeleri için
mağazamız haftanın yedi günü
hizmet vermektedir” dediler.

Çantada Marka La Bohème
Garanti Bankası Marmaris Şube Müdürü Tarık Karaca’nın güzel eşi Gamze Karaca
ile La Boheme Çanta’da karşılaştık. Yat limanında bulunan La Boheme Çanta’nın
Gön Deri ve Tony Bellucci markasına hayran kaldığını belirtti. Çanta tutkunu tüm
arkadaşlarına tavsiye eden Gamze Hanım, “Nazım Ergin Bey’i böylesine güzel bir
markayı Marmaris’e kazandırdığı için kutluyorum” dedi.

YELKEN MEYHANE
MÜDAVIMLERINE TEŞEKKÜR
Marmaris’in lezzeti, dekoru ve müşteri memnuniyeti açısından müdavimlerinden tam puan alan Yelken Meyhane’nin sahibi Volkan Yaylalı, birlikte
çalıştığı ekibinden Muhammet Çakır ve Gökhan Tolga servis öncesi objektiflerimize takıldı. Oldukça yoğun geçen yaz döneminde tüm servis ve mutfak
ekibini bir arada çekemediğimiz için bu kadro tüm Yelken Meyhane müdavimlerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.
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çanta tutkusunun

yeni adı

leather fashion bags
Yat Limanı, Tepe Mahallesi
Barbaros Cad. No.153/Z1 Marmaris

+90 252 412 34 81
+90 535 284 77 04
+90 537 289 37 70

/labohemeleather

Cadde & Sokak

TERCIHLERI REYHAN BY GÖKMEN

Marmaris’in tanınmış iş kadınlarından modacı Reyhan Kızılyüce abiye
giyim konusundaki profesyonelliğiyle dikkatleri çekiyor. Marmarisli
Cankurt ailesi de yakında yapılacak olan, oğulları Kuzey’in sünnet
düğününde, abiye tercihlerini Reyhan by Gökmen mağazasından
yana yaptı. Oğulları Kuzey’in de sünnet takımlarını tasarlayan Reyhan
Hanım Cankurt ailesi ile birlikte objektiflerimize poz verdi. Hangi abiyeyi alacağı konusunda kararsız halan Esra Hanım iki farklı abiyeyi tercih
etti. 2018 kreasyonundan özel ürünler sunan Mağaza Müdürü Aslı Doruk
Şıklığına önem veren Marmarisli hanımları mağazamıza bekliyoruz dedi.

Duygu Didi Azur Beach Sahnesi’nde
Uzun yıllar Marmaris’te sahne alan ses sanatçısı Duygu Didi ve bas gitarist Murat Ali, baterist Mehmet Ergür, saksafon Dima, elektro gitar
Mert Tunçkılıç’dan oluşan orkestrasını D-Resort Grand Azur Beach Bar’ında görüntüledik. Kendine ait “All Type of Love”, “I Belong to You”,
“Work It Out” adlı şarkıları ve klipleri de olan güzel sanatçı Duygu Didi Pazartesi ve Perşembe günleri D Resort Grand Azur sahnesinde
sevenleriyle buluşmak için canlı performans sergiliyor ve tüm sevenlerini D Resort Grand Azur otelin Beach Bar’ına beklediğini belirtiyor.
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marmaris
EPİLASYON VE GÜZELLİK HİZMETLERİ

GÜZELLIKTE DEV KAMPANYA!

KALİTE
HİZMET
HİJYEN

ELDEN TAKSIT IMKANI

epilasyon

990

BUZ LAZER

cilt
bakımı
6 SEANS

490

•
•
•
•
•
•
•

SİVİLCE İZLERİ
GÖZENEKLER
CİLT YENİLEME
GÜNEŞ LEKELERİ
CİLT SIKILAŞTIRMA
İNCE ÇİZGİLERİN GİDERİLMESİ
ÇATLAKLARI GİDERME

dermapen

990

kalıcı oje
akrilik tırnak

YÜZEYSEL MAKYAJA
ORANLA DAHA DOĞAL
GÖRÜNEN KALICI MAKYAJ

kaş
dizayn
İpek Kirpik

Aldığınız bir hizmete herhangi bir bluewhite şubesinden devam edebilirsiniz.

ANKARA • MALATYA • İSTANBUL • HATAY • ADANA • UŞAK • KIRIKKALE • DENİZLİ • MERSİN
KONYA • ESKİŞEHİR • ADIYAMAN • MANİSA • KOCAELİ • ŞANLIURFA • BATMAN
Kemeraltı Mah. Ulusal Egemenlik Cad. Ömer Erden İş Merkezi No:6 Daire:4 Marmaris

0252 412 04 48 - 0552 222 04 48

Doğum Günü

Naz iki Yaşında
Marmaris’in prestijli markalarından Vogue Kuyumculuk’un sahipleri Sevgin ve Mutlu Ayhan
çiftinin kızları Naz iki yaşına girdi. Evlerinin
bahçesinde yakın arkadaşları ile kutlanan doğum günü partisinde minik Naz çok eğlendi.
Çizgi film karakteri ‘Minimouse’ konseptinde
yapılan doğum günü partisinde palyaçolar da
köpük şovlarla minikleri eğlendirdi. Bu güzel
anları ise Enver Gülmez ölümsüzleştirdi.

Helin 1 Yaşında

Blue Port AVM’de Marines Optik’in sahibi İlyas Aktaş ve eşi
Nagehan Aktaş kızları Helin’in ilk doğum gününü kutladılar. Karen Brasserie’ de kutlanan doğum gününe çiftin
yakın arkadaş ve akrabaları katıldı. Gökkuşağı renkleriyle
süslenmiş salonda davetlilere sukulentler dağıtıldı. Karen
Pastanesi ustalarının profesyonel ekibi tarafından hazırlanan pastayı ablası Berfin Aktaş ile birlikte üfleyen minik Helin oldukça mutlu görünüyordu. Özlem Organizasyon’un
yaptığı doğum günü partisi davetlilerden tam not aldı.
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“Çikolata Mutluluktur”

Bayrama özel %100 Belçika çikolatasından
yapılan madlen paketlerinde

%15 İndirim

Dali Çikolata
0252 412 88 25
0 537 919 88 25
Tepe Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi 59. Sk 8-A Z-1 Marmaris
/dalicikolata
info@dalicikolata.com

www.dalicikolata.com

Doğum Günü

Bağlı Ailesinde
Sürpriz
Doğum Günü
İmeak Deniz Ticaret Odası Marmaris
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı’nın eşi Funda Bağlı’ya süpriz doğum
günü partisi yapıldı. Kızı Nuran Bağlı
tarafından organize edilen doğum
günü partisi gündüz ve gece ayrı ayrı
kutlandı. Yakın arkadaşları tarafından
evde başlayan parti ve Bahriyeli adlı
özel yatlarında devam etti. Sürprizlerin
arka arkaya geldiği doğum gününde Funda Hanım sevenlerine tek tek
teşekkür etti.

Saman Marmaris’te Dörtlü Kutlama
Bu yaz hizmete giren kısa sürede müdavimler yaratan Saman Marmaris İşletmecisi
Selda Çimen ve arkadaşlarını ağırladı. Aylık olağan dostluk buluşmalarını gerçekleştiren
30 yıllık arkadaşlar bir de doğum günü sürprizi yaptılar. Marmaris’in tanınmış ve saygın
isimlerinden Hale Ünlü yakın arkadaşları Selda Çimen, Nalan Olca, Ayşe Cengiz, Aydan
Erdoğan‘ın doğum günleri kutlandı. Yakın tarihte doğan arkadaşları için özel pasta yaptıran Hale Hanım yeni açılan Saman Marmaris’e de hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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info@artmarisyapi.com | www.artmarisyapi.com

Gsm: 0535 337 54 76 | 0532 645 66 03 | 0532 283 60 93

Çıldır Mah. 153 Sk. Anayol 3 Apt. No:25/A Marmaris/MUĞLA

“Kalite Yapımızda Var...”

Açılış

Marmaris’te yeni konseptle hizmete giren
Dali Çikolata açıldı. Çikolata kafe, Belçika
çikolatasını Marmarisliler ile buluşturdu.

Dali Çikolata Açıldı
Dünyada lezzeti ve kalitesiyle marka haline gelen Belçika çikolatası artık
Marmaris’te. Marmaris’te yeni konseptle hizmete giren Dali Çikolata, Ulusal
Egemenlik Caddesi’nde açıldı. Çikolata Kafe’nin açılışına çok sayıda davetlinin
yanı sıra Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal da katıldı. Köksal
açılış töreninde yaptığı konuşmada, Marmaris’te kalite ve marka değer yaratan bir işletmeyi hayata geçiren Dali Çikolata yöneticilerini tebrik etti.
Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde bulanan Dali Çikolata şık görünümü ve seçkin
lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Uzunyalı’da restoran işleten Mehmet Özne’nin
yarattığı Dali Çikolata markası birçok
hizmetiyle de Türkiye’ye örnek bir konsept
sunuyor.
Açılışa özel yapılan kokteyl ve süsleme
organizasyonunu Empati Organizasyon
gerçekleştirirken Marmaris Filarmoni
Derneği Başkanı
Ahmet Altınöz de
Keman dinletisi ile
davetlilere müzik
ziyafeti verdi.
El yapımı çikolatada çok sayıda
seçenek sunan
Dali Çikolata, aynı
zamanda kişiye
özel konsept üretim de yapıyor.
Tarçınlı naneli,
acılı, ballı, portakallı, çikolatalar da Dali
Çikolaranın
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tavsiye edilen tatları arasında. Dali Çikolata’nın www.dalicikolata.com adlı web sitesinde “çikolatanı kendin yap” konseptiyle
kendiniz ve sevdikleriniz için idealinizdeki
çikolatayı istediğiniz malzemelerle tasarlayabilirsiniz. Ve bu çikolatayı Türkiye’nin
dilediğiniz yerine gönderebilirsiniz.
Nişan düğün doğum günleri ve mevlüt gibi
özel günlerinizde de sevgiyi, mutluluğu
Dali Çikolata’nın sürpriz lezzetleriyle taçlandırmak mümkün. Dali Çikolata, Marmaris’te
en geniş koleksiyona sahip, alanında en
iddialı çikolata kafe.

Dali Çikolata Kafe’nin lezzetleri çikolata ile de sınırlı değil, el
yapımı ve günlük taze hazırlanan tatlılar da kafede ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca Belçika ‘waffle’ lezzeti ‘Fruit Cup ‘ de Dali
Çikolata farkıyla, damakları şenlendiriyor.

Kafede ayrıca kahve müdavimleri için lavazza markalı kahve
çeşitleri ve klasik türk kahvesinin yanı sıra aromalı kahveler
de mevcut. Damla sakızlı kahvenin yanı sıra Osmanlı kahvesi,
çikolatalı kahveler de müdavimlerden tam not alıyor.

Dali Çikolatanın soğuk kahveleri ile de tanışın.

Sıcak yaz günlerinde çikolatanın serinletici özelliği Dali Çikolata’nın soğuk kahveleri de kahve tutkunlarına için ideal.
Çikolata üretiminde oldukça hassas davranan mekan
yöneticileri yakında çikolata yapımı ile ilgili çocuklara ve
yetişkinlere özel atölye çalışmaları yapacaklarını belirttiler.
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Açılış

Turkuaz Beach
Bistro açıldı
İçmeler’de huzur ve keyfin yeni adresi
Turkuaz Beach Bistro hizmete girdi.
İçmeler’in en gözde noktalarından
birinde, Ferhat Öztürk ve Ayhan Koç
önderliğinde hizmete giren Turkuaz
Beach bistro düzenlenen açılış kokteyli
ile dostlarını ağırladı. Açılış kurdelesini
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar kesti. Empati Organizasyonun kusursuzca
gerçekleştirdiği açılış organizasyonunda davetliler mekanı ve mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyu
açık olacak mekan her bütçeye uygun
tarifesi zengin menüsü temiz kumsalı
ve denizi ile İçmeler mevkiinde Otel
Gölmar önünde hizmet vermektedir.
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Advertorial

Hakan Özalp ve Simla Halıcıgil

ORHANİYE İNCİR’DE
KEYİFLİ SAATLER
Marmaris’in önemli turizm köylerinden Orhaniye’de bulunan
Orhaniye İncir Restaurant, denize sıfır konumu ve Girit mezeleriyle
tatilcilerin gözdesi konumunda. İstanbullu işadamı Hakan Özalp
ve Simla Halıcıgil’in yönetiminde, işletilen mekan, haftanın her
günü her mevsim müdavimlerini ağırlıyor. Günün erken saatlerinde
kahvaltıyla hizmete başlayan mekan, gecenin geç saatlerine kadar
müdavimlerine kusursuz hizmet veriyor. Marmarisli müdavimlerin
yanı sıra yerli ve yabancı turistleri ve ünlüleri de ağırlayan mekandan
renkli görüntüler sunuyoruz sizlere.
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Advertorial

PORFAVOR BAR & RESTAURANT
-sunset bar-

Cennet Akyaka’ya gönülden
bağlı Bilge ve Belda Öztürk
kardeşler bu sezon PorFavor
Restaurant & Bar ve SunSet Bar
ile misafirlerini karşılamaya
hazırlar. Kadın Azmağı boyunca
uzanan İnişdibi Caddesi’nde
bulunan mekanlar üç set olarak
hizmet veriyor. Giriş katının
Meksika unsurları ile süslenmiş
sıcak atmosferinde yine
Meksika’dan gelen çeşitli lezzetler
tadabilir, ızgaradan dumanı
üstünde tabağınıza gelen
müthiş etlerden yiyebilir, ya da
sabah saatlerinde uğrayarak
zengin kahvaltı menüsünü tercih
edebilirsiniz. Üst bahçe katında
ağaçların arasında gözlerden
uzak bir lezzet kaçamağı
yapabilir, teras katında
muhteşem bir manzaraya karşı
konumlandırılmış SunSet Bar’da
müzik eşliğinde içeceklerinizi
yudumlayabilirsiniz. Bahçede
bulunan azmak suyu havuzu ise
sıcaktan bunalan misafirler için
adeta bir vaha gibi!
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Avokado ile yapılan guacamole sosu,
jalapeno biberi, ev yapımı patates kızartması ve soslar ile servis edilen Meksika
Hamburgeri Porfavor’un en çok tercih
edilenleri arasında. Özel Meksika ekmeği
tortilla içinde servis edilen tacolar ise şef

tarafından özel baharatlar ile hazırlanmış
etli, tavuklu ve sebzeli seçenekleri ile büyük beğeni
topluyor. Mevsimine göre
kabak çiçeği dolması da
servis edilen restoranda
yerel lezzetler de mevcut.
Dinlendirilmiş kömür ızgarasında tercihinize göre
pişirilen bonfile ise adeta
parmak ısırtıyor. Bunların
yanında hafif yemek tercih
eden misafirler için de etli
ve tavuklu fajita salatalarının yanında somonlu, ton

balıklı salatalar ile yörenin vazgeçilmezi
roka salatası da mevcut.
SunSet Bar kısa süre önce dj Berna Öztürk’ün müthiş performansı ile sezona merhaba dedi. Teras bar olması özelliği ile sıcak
yaz akşamları için bulunmaz bir atmosfer
sunan bar adı gibi güneşin batışını izlemek
ve yanında kokteylinizi yudumlamak için
birebir. Evrensel kokteyller ile Meksika’ya
özgü margaritaları ise şimdiden hit olmuş
durumda. Sezon boyunca birçok dj ve ünlü
sanatçıyı konuk edecek olan SunSet Bar
Akyaka’nın eğlence hayatına yepyeni bir
soluk getirmeye hazır.
Şimdiden sanat, iş ve sosyal medya
ünlülerinin müdavimi olduğu PorFavor
Restaurant & Bar ve SunSet Bar, güler yüzlü
kadrosu, sıcacık atmosferi ve muhteşem
manzarası ile dört mevsim misafirlerinin
hizmetinde.

Kısa Kısa

DÜNYACA ÜNLÜ TÜRK GIYIM MARKASI LUFIAN MARMARIS’TE
Dünyaca ünlü Türk giyim markası Lufian’ın 98. şubesi Marmaris’te açıldı. Yılmaz
ve Hacer Sertkaya ailesi tarafından Netsel
Marina AVM’de açılan Lufian markası şıklığı,
yenilikçi tasarımları ile erkek giyim sektöründe Marmarisli moda severlerin büyük
ilgisi ile karşılaştı. Zevk sahibi giyim tarzı ve
şıklığı ile dikkatleri çeken markanın en iyi
temsilcilerinden Lufian Marmaris Mağaza
Müdürü Nuri İnci, Lufian markası hakkında
bilgi verdi. İlkbahar yaz koleksiyonlarının indirimde olduğunu belirten Nuri İnci; ‘1995
yılında İzmir’de Ne-Saç adıyla dünyaca
ünlü markalara tasarım ve üretim hizmeti
vererek başladığı yolculuğuna, deneyim ve

kalitesini birleştirerek 2005 yılından bu
güne Lufian markası olarak devam
etmektedir. Lufian
bu gün erkek casual
giyimde rahatlık ve
şıklığı buluşturan,
ürün ve hizmet
kalitesini daima
yükselterek hem
müşterileri hem de
çalışanları için değer
üreten, sevilen
ve tercih edilen

bir dünya markası olma yönünde hızla
ilerlemektedir. Böylesine büyük ve başarı
grafiği hızla yükselen bir markayı Marmarisli şıklığına düşkün moda sever erkeklerle
buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz. Markamız hayatının her alanında
erkeklere kendi stillerini yaratma özgürlüğü
sunmaktadır. Her sezon çıkan yeni ürünlerle
tanışmaları için şıklığına önem veren tüm
erkekleri mağazamıza bekliyoruz’ dedi.

getirdi.
Öztürk, paranın geçerli olmadığı bir festival
yaptıklarını, gönüllülük esasına göre çalıştıklarını
vurgulayarak,
"Sponsorlukla
ve
gönüllülerimizle
festivali
bugünlere ge-

tirdik. Festival, başta Hollanda olmak üzere
dünyanın en önemli kısa filmleri ve yönetmenlerine ev sahipliği yapacak. Amacımız
alternatif turizm olarak sanat turizminin
gelişimini sağlamaktı. Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun desteğini de
alan festival, bu yıl bir gününü Hollanda
Sineması’na ve Hollandalı yönetmenlerine ayırıyor." ifadelerini kullandı. Gösterim
programına alınan filmler, festival süresince
sinema salonlarında, kültür merkezlerinde
ve akşamları açık hava mekanlarda halkla
ücretsiz olarak buluşturulacak. Festival,
9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Yılmaz Sertkaya, Nuri İnci

4. MARMARIS
ULUSLARARASI
KISA FILM FESTIVALI
Marmaris Kısa Film Koordinatörü Şeref
Öztürk bu yıl dördüncüsü düzenlenecek
Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivalin
duyurusu ile ilgili medya mensupları ve
yönetim kuruluna bir toplantı düzenledi.
Marmaris Sinemaları'nda düzenlenen
toplantıda, Öztürk festivale bu yıl rekor
bir katılımla bin 797 filmin başvurusunun
yapıldığını belirterek, "Amacımız alternatif
turizm olarak sanat turizminin gelişimini
sağlamak." dedi. Hindistan, İran ve ABD’den
yoğun katılımın olduğunu aktaran Öztürk,
yurt dışından çok önemli sinemacı ve
festival yöneticilerini davet ettiklerini dile
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MARMARİS 4.
KİTAP GÜNLERİ
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Marmaris
Kitap Günleri 22 gün boyunca okurları ve
yazarları buluşturdu. Etkinliğin açılışına,
siyasetçi kimliğinin yanına, yazar kimliğini
de ekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı
Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar’ın özel daveti üzerine marmaris’e gelen akpınar “Bir Başkan,

Bir Şehir, Bir Aşk” adlı kitabını okurları için
imzaladı.
Marmaris’e gelince kendisi bir avrupa şehrine gelmiş gibi hissettiğini söyleyen başkan
Akpınar, özellikle yaya geçitlerinde, araçların yayalara gösterdiği saygıya çok şaşırdığını ifade etti. Anne babalara da seslenen
Akpınar, ‘çocuklarınızın eline oyalanmaları
için tablet, telefon değil, kitap verin’ dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da et-

KÜLTÜR EVI’NDE İKI SERGI
Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi iki muhteşem sergiye ev
sahipliği yaptı. Denizlili sanatçı
Derya Gürcan’ın ‘Kadın Başlıkları’
adlı sergiye ilgi yoğundu. Eserlerini tamamıyla kendi hayal
gücüyle oluşturduğu Anadolu
kadınları portreleri ve tarihte
kullanılan başlıklarıyla tamamlayan Derya Gürcan ‘Eserlerimi
türkü dinleyerek yapıyorum,
Osmanlı, Anadolu ve Balkan
kadınları, Uygur Türkleri, Ermeni Kadınları, Kırgız Türkleri ve
birçok kadın portrelerini kendi
tarzım ile resmediyorum’ dedi.
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Tarihte yaşamış kadınlardan
ilham alan sanatçının sergisine
ilgi yoğundu. Aynı tarihlerde
Kültür Evi’ndeki bir başka sergi
ise Giyim Öğretmeni Funda
Gürçkaya’nın ‘Keçe ve Ecoprint’
adlı sergisi idi. Geleneksel keçe
sanatı ile doğaya geri dönüş
temalı sergide doğal baskı yöntemi ile keçenin yeniden hayata
kazandırılması giysiler aksesuarlarda kullanılması sağlanıyor. 6
ve 11 ağustos tarihleri arasında
gezilen iki serginin de açılışını
Marmaris Belediye Başkanı Ali
Acar gerçekleştirdi.

kinliğin her geçen yıl daha da büyüdüğünü
ifade ederek, katılan yayınevlerine, destek
veren yazarlara teşekkür etti. Konuşmaların
ardından başkan Ali Acar, konuğu hüseyin
Mutlu Akpınar’a plaket sundu. Daha sonra
başkan Akpınar kitaplarını imzalarken, başkan Ali Acar da vatandaşlara ‘Nutuk’ dağıttı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Marmaris
Kitap Günleri, her yıl yeniden düzenleniyor.

Kısa Kısa

Marfod Eğitimlerinde
Hız Kesmiyor
Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği
(Marfod ) Başkanı Koray Ürkmez, fotoğrafçılık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Marmaris Şubesi’nce düzenlenen yaz okulları eğitimleri kapsamında
fotoğrafçılığa giriş derslerini veren Koray
Ürkmez öğrencileri ve dernek üyeleri
ile objektiflerimize poz verdi. Sıcak yaz
günlerinde dahi eğitimlere devam eden
Marfod Başkanı Koray Ürkmez ‘çocukların fotoğrafı, ve fotoğrafçılığı sanatsal değerlerde farklı bir bakış açısıyla
görmeleri için uğraşıyoruz. Amacımız
fotoğrafçılığı sevdirmek, fotoğrafçılığa
ilgisi olan çocukları da giriş derslerinden
başlayarak doğru yönlendirmek ‘ dedi

İSTİNAT DUVARI TUVALE DÖNÜŞTÜ
Marmaris – İçmeler karayolu üzerinde
bulunan 147 metre uzunluğunda, 3 metre
yüksekliğindeki istinat duvarı, Marmaris
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve
KSANTİST ( Kamusal Alanda Sanat Topluluğu) ortak çalışmasıyla yeni bir görünüme
kavuştu.
Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan çalışmalar
hakkında bilgi veren (KSANTİST) topluluğu
kurucusu Kübra Şirinyurt; ‘’Halkın sanatla sokakta yan yana olabileceği, ‘kentsel
iyileştirmede sanatın rolü’ adı altında bir
çalışma yaptık. Konu olarak Marmaris’in
özelliklerini bir araya toplayalım istedik.
Marmaris Semenderi, karakulak, bisiklet
yolları, Marmaris Kalesi, Çam ağacı, arı, Turgut Şelalesi, Kız Kumu Plajı, dağ keçisi, karetta karettalar gibi yöremizin sembollerini
yansıtmaya çalıştık. Projeye desteklerinden
ötürü Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
başta olmak üzere çalışma arkadaşlarım
Serdar Akpınar, Güçlü Kamberler ve Selin

Yükselsoy’a, amatör ruhla gelip kamusal
alanda çalışmaları görüp destekleyen Sibel
İnan’a ve desteklerini esirgemeyen tüm sanatsever halkımıza çok teşekkür ediyorum’’
şeklinde konuştu. Park ve Bahçeler Müdürü
Ali Erdil de çalışmayı bitkilerle bütünlemek
için üst bölüme 500 çeşit bitki dikildiğini
söyledi. Duvarda resimlerle pek çok mesaja
yer verilirken, balık ağına takılmış bir karetta karetta ile de önemli bir çevre sorununa
dikkat çekildi.
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Trafik Kazası Mağdurları

Haklarını Bilmiyor
Kaza mağdurları, ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda tazminat
hakkınız da var;bu konuda danışma hizmeti alabilirsiniz.
Trafik kazası mağdurları haklarının ne kadar farkında? Doğru Hasar
Merkezi Muğla İl Müdürü Nigar Bekaroğlu halkın bu konuda yetersiz
bilgiye sahip olduğu, bilinçlenmenin önem arz ettiğini ,bu şekilde hak
kaybı yaşanmayacağını anlattı..
4280 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son 10 yılın trafik kaza istatistikleri incelendiğinde Türkiye’de her yıl ortalama
1.150.000 trafik kazası yaşandığı, bu kazalarda her yıl ortalama 4.280 kişinin hayatını
kaybettiği ve 245.922 kişinin yaralandığı
gözlemlenmektedir. Bir başka ifadeyle,
Türkiye’de yollarda her gün yaklaşık 3.150
kaza gerçekleşmekte, bu kazalarda ortalama günde 12 kişi hayatını kaybetmekte ve
673 kişi yaralanmaktadır. Bu durum, içinde
bulunulan toplum ve vatandaşlar için büyük ekonomik zayiata ve psikolojik etkiye
neden olmaktadır.
DOĞRU HASAR MERKEZİ
Trafik kazalarında ölüm ya da yaralanmalarda, hak sahiplerine doğru ve güvenilir bilgi
sağlayarak, hızlı ve profesyonel süreci en
mükemmel şekilde yöneterek bu mağduriyetlerin önüne geçmek için Doğru Hasar
Merkezi Türkiye’de 55 ilde hizmet vermektedir.
Turizm ve tarım şehri olan Muğla’da özellik-
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le yaz aylarında trafik kazalarında artış görülmekte, çok sayıda vatandaşımız mağdur
olmaktadır. Doğru Hasar Merkezi Muğla
İl Müdürlüğü olarak, Marmaris merkezli
olarak çalışmakta ve Muğla genelinde meydana gelen trafik kazalarında mağdur olan
sürücü, yolcu ve hatta yayaların haklarını
tam olarak bilmeleri ve almaları hususunda
destek sağlamaktayız. Tek yapmanız gereken size en yakın Doğru Hasar Merkezine
başvurmanız.
MAĞDURLARIN MADDÎ HAKLARI
MAĞDURLARIN MADDÎ HAKLARI
Trafik kazalarında yaralanan, sakat kalan
veya vefat eden kişilerin mirasçılarının ne
gibi maddi hakları olduğu konusundan da
bahseden Nigar Bekaroğlu hak sahiplerine
detaylı bilgiyi en doğru şekilde veriyor.
Doğru Hasar Merkezi uzman kadrosu ile
hak sahiplerine doğru ve güvenilir bilgi
sağlayarak, hızlı ve profesyonel süreci en
mükemmel şekilde yöneterek bu mağduriyetlerin önüne geçiyor. Muğla ve çevre-

sinde hizmet veren Doğru Hasar Merkezi
Muğla il Müdürü Nigar Bekaroğlu yasal dayanaklar ve doğru bilgilerle hareket ediyor.
Vatandaşlarımız çoğu zaman hak edilen
tazminatı alamadıklarını düşünmekte,
yıllarca süren zarar tazmini aşamasından
isyan eden mağdur vatandaşların yanında
olan Bekaroğlu ‘hem sektörün hem de kaza
mağdurlarının yaralarını sarmak için varız’
dedi.
DHM Muğla İl Müdürü Nigar Bekaroğlu
Marmaris’teki ofisinde verdiği hizmette
ulaşılabilirlik ve şeffaflık ilkesine de önem
verdiğini belirtti. ‘ Firmamız 24 saat hak
sahiplerine bilgi veren bir yapıya sahiptir.
Hak sahiplerinin merak ettiği veya süreç
hakkında bilgi talep ettiği her an bizlere
ulaşabilmekte ve her türlü sorusuna yanıt
bulabilmektedir. Firmamız hasar tazmin
sürecinin tüm aşamalarında hak sahipleri
ile iletişim halinde olmaktadır. Ayrıca Doğru Hasar Merkezi hak sahiplerinin istemiş
olduğu her türlü bilgiyi açık bir şekilde
sunmakta ve paylaşmaktadır. ‘
Kazadan uzak durmak önlem almak, trafik
kurallarını ihlal etmemek gibi uyarılarımızla
birlikte eğer trafik kazası mağduru iseniz
ya da yakınlarınızda trafik mağduru var ise
yaralanmalarda 8 yıl, vefatlarda 15 yıl öncesine kadar tazminat hakkına sahipsiniz. Tek
yapmanız gereken Doğru Hasar Merkezine
başvurmanız.
Kaza mağdurlarının haklarına kavuşabilmesi adına hızlı ve pratik çözüm yolları
üreterek hak sahiplerinin haklarına bir an
önce kavuşmasını sağlayan Doğru Hasar
Merkezi 24 saat hizmetinizde.

55 ilde faaliyet gösteren DOĞRU HASAR MERKEZİ
182 kişilik profesyonel kadrosuyla MUĞLA ilinde de yanınızda.
Trafik kazası sonucu aracın sigortasından, vefatlarda
15 yıl geriye dönük, yaralanmalarda 8 yıl geriye dönük
tazminat alabileceğinizi biliyor muydunuz ?
Sizin ve yakınlarınızın hak kazandığı sigorta tazminatını
45 gün ila 3 ay arasında eksiksiz olarak almakta
ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tepe Mah. Kubilay Alpugan Sk. Hasan Tavacı Apt. No:10/5 Marmaris - MUĞLA

+90 543 969 84 00 | +90 549 822 45 36 | +90 252 412 65 13

www.dogruhasar.com.tr
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Ozonla gelen Mucizevi Güzellik
Marmaris’in seçkin güzellik merkezi Narsist,
ücretsiz Ozonlu cilt bakım günleri düzenledi. İki gün süren cilt bakım günlerine ilgi
yoğun idi. Narsist Güzellik merkezi kurucusu ve sahibi eğitmen Seher Erden bakım
günleri hakkında bilgi verdi. ‘ Ozon aslında
bize çok uzak değil, havamızı temizleyen
ozon cildimizi de temizliyor. Marmaris’li
hanımlara bu hizmeti sunuyor olmaktan
son derece mutluyuz’ dedi. Narisist Güzellik
Merkezi’nin kuruluşunun 16. yılına özel
düzenlenen Ozon Terapi ile Cilt bakım
günlerinde uzman eğitmen Seher Erden
‘İliona ozonlu cilt bakım ürünleri uygulandığı bölgeyi dezenfekte ederek toksinlerden arındırır. Kolajen üretimini arttırır
ve içeriğindeki ozon sayesinde cildinize
yüksek miktarda oksijen sağlar. İliona
ürünleri, farklı cilt problemlerinde (göz çevresi, kırışıklık, sarkmalar, dekolte bölgesi)
ihtiyaçlarına cevap veren bir üründür. İliona
ürünleriyle cilt elastikiyetinin azalmasına
bağlı olarak kırışıklıkların, sarkmaların, göz
torbalarının ve morlukların, ciltteki pullanmaların giderilmesine yardımcı olur. 16
yılımıza özel bu mucizevi ürünle Marmarisli
hanımları tanıştırıyor olmaktan mutluluk
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duyuyoruz. Cünkü güzelliğine ve bakımlı
olmaya özen gösteren Marmarisli hanımlar
bunu hakediyor. Dedi. iliona ürünlerini
satan ve uygulayan tek salon olan Narsist
Güzellik Merkezi güzelliğine düşkün ve
bakımlı olmak isteyen tüm danışanlarını
detaylı bilgi için salonumuza bekliyor.
Markanın distribütörü ve uygulayıcısı
güzellik uzmanı Handan Ayhan ve uzman
cilt bakım ekibi de Marmarisli hanımların
ozon terapiye ilgisinin yoğun olduğunu ve
salona gelen 2 gün içerisinde 250’yi aşkın
danışanın tamamının memnun kaldığını
bildirdi. Ozonlu cilt bakımı ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi almak iiçin Narsist Güzellik
Merkezi'ne 0252 412 36 03- 0530 569 49 95
numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

PALACE BEACH CLUB’TA

RENKLI YAZLAR

Marmaris’in en gözde ‘beach club’larından Grand Yazıcı Hotel’ler
grubuna ait Palace Beach Club geceleri olduğu kadar gündüzleri
de cezbedici programlarla müdavimlerine hizmet veriyor. Zengin
mutfağından aparatif atıştırmalıklar, hafif yemeklerin yanı sıra özel
karışım kokteyller içecekler, ünlü DJ’lerin canlı performansları, ve
localarda güneşlenme imkanları ile dolu dolu bir tatil programı
sunan Palace Beach Club her yaz renkli görüntülere sahne oluyor.
Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Palace Beach
Club yaz boyu haftanın her günü İçmelerde Grand Yazıcı Otel sahilinde müdavimlerine hizmet veriyor.
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EMLAK’TAKİ ‘PUSULA’NIZ

REYHAN

YAMAN
Gayrimenkul sektörünün başarılı ve
istikrarlı isimlerinden Compass Estate Pusula Emlak markasının kurucusu ve
yöneticisi Reyhan Yaman; profesyonel
iş hayatını, ekip başarısını ve markasına
değer kattığı süreci anlattı. 12 yıllık
başarısına yeni eklediği Premar
markası ile sektöründe uluslararası
alanda da büyümeyi hedefleyen
Yaman, aynı zamanda büyük projelerin
de aranan ismi. Başarısının sırlarını
konuştuğumuz röportajımızda
‘disiplinli çalışmak, inanmak ve ekip
ruhu ‘ nun önemine değindi.
Bize firmanızdan ve iş hayatınızdan
bahseder misiniz?
2006 yılında yine bu adreste Compass
Estate adı ile sektöre giriş yaptım. Önceki

yat satış ve alım gibi iş tecrübelerim ve
edindiğim çevre de bu mesleğe girmemde
büyük kolaylık sağladı. Marmaris’te ilk lüks
konut satışlarını gerçekleştirerek girdiğim

bu sektörde, şimdi akıllı binalar artık her
inşaatın ana kalemi oldu. İlk yıllarda yabancı alıcıların bu yöndeki tercihleri ve ısrarlı
taleplerimizle inşaat sektöründe de önemli
adımlar atıldı. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık, daima ilerleme yönünde kendimizi geliştirdik, markamızı büyüttük. Şimdi 12
yıllık bir markayız.
Adınıza yakışır bir ilerleme olmuş :)
Evet adımız gibi biz sektörün ‘Pusula’sı
olduk, ev alım satımından öte gayrimenkul alıcılarına da üretici müteahhitlere de
danışman olduk, yön gösterdik, yine bir
çok konuda, özellikle sıfırdan başladığımız
projelerde müteahhitlere özel tavsiyelerimizle satışlarında ve üretimlerinde büyük
kolaylıklar sağladık.

Samet Akça, Necmi Özbakan, İhsan Baykan, Berrin Üney, Reyhan Yaman, Nilüfer Tezci, Gökben İzmir

Compass Estate olarak ilkeleriniz neler?
Compass Estate Marmaris’in çağdaş, yenilikçi, profesyonel, güvenilir ve lider emlak
ofisi olarak dünya standartlarına uygun
kaliteli bir hizmetle, alım-satım-kiralama
işlemlerinde görevini hiç aksatmadan sürdürmektedir. Bunu yaparken de dürüstlük,
disiplin, yenilikçi anlayış, müşteri odaklı
düşünme zamanlama ve süreç yönetimi
oluşturmak en önemli ilkelerimiz oldu.
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network grubumuz olan ‘Marmaris Satılık
Kiralık Emlak Borsası’ portalımızdan da
güncel portföylerle daimi hizmet vermekteyiz. Her platformda portföy tanıtımı ve
paylaşımını ilke edinen firmamız, teslim
aldığı tüm satılık portföyleri, diğer emlak
ofisleriyle kurduğu Whatsapp, Network
ağıyla anında duyurarak, potansiyel alıcılara en kısa zamanda ulaşmayı hedeflemektedir. Ve daima satıcılara en hızlı ve doğru
servis vermenin haklı gururunu yaşamaktayız. Her portföye özel video ve fotoğraf
çekimi yapılmakta, kataloglarımızda yer
almaktadır.

Adınızı hep büyük projelerde duyuyoruz, Marmaris’in büyük müteahhitlerinin Compass Estate’ yi tercih etmelerinin
sırrı nedir?
Büyük düşünüp çok çalışıyoruz. Çolakoğlu- Doğa Evleri, - Palmiye Evleri, Armutalan
Ege Evleri, Üntaş-Muğla Rezidansları, Marmaris Beyaz Saray Rezidansları, Armutalan
Twins Villalar, Velüx Homes İçmeler ve
çok sayıda tam müstakil ultra lüks villaların satışını üstlendik. Sektöre yön veren
müteahhitler projelerinde işinde uzman
danışmanlara ihtiyaç duyuyor. Bir projedeki
başarı bir yenisini getiriyor. Profesyonel
ekibimizle, kapsamlı gayrimenkul yelpazemizle, geçmişte olduğu gibi gelecekte de
müşterilerimize geniş imkanlar sunmaya
devam edeceğiz.
Sadece müteahhitler değil bireysel
gayrimenkul alıcıları kiracıları ya da
yatırımcıları da neden Compass Estate’i
tercih etmeli.
Bugüne kadar profesyonel emlak danışmanı prensipleri çerçevesinde; 900 den fazla
yerli ve yabancı müşterimizi hayallerindeki
eve kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz.
Müşterilerimize gayrimenkul alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili
finansman sunarken; yasal mevzuatı, teknik
ve fiziki verileri, doğru ve hızlı bir şekilde
araştırıp sonucuna göre yatırımcımıza doğru yön veriyoruz. Müşterilerimiz için doğru
gayrimenkulü sağladıktan sonra, tecrübeli
ekibimiz satışla ilgili tüm beklentilerinizi
en mükemmel şekilde titizlikle gerçekleştirir. Bu ilk tanışmadan, son imzaya kadar
tüm aşamalarda aynı incelikle devam eder.
Firmamız uluslararası standartlarda servis
vermektedir. Müşterilerimizin beklentileri
doğrultusunda, gerektiğinde avukat desteği de alınarak satış işlemlerimiz sorunsuz
bir şekilde gerçekleşmektedir. Bir yabancıdan gayrimenkul almanız veya yabancıya
satmanız/kiralamanız halinde; Compass
Estate, konusunda uzman ve yabancı dil bilen satış danışmanlarıyla, uluslararası yasal
mevzuatlar çerçevesinde tüm prosedürü
mükemmel bir şekilde tamamlar. Compass
Estate-Pusula Emlak; yerli ve yabancı müşterilerine sunduğu güvenle, Noterden en
çok satış vekaleti alan ve hizmetini kusursuz tamamlayan Emlak Ofisi olmanın haklı
gururunu yaşamaktadır. Bu şekilde satıcı
veya alıcı zaman ve masraf kaybına uğramadan direkt amacına ulaşmaktadır. Compass Estate; 12 yıllık bilgi birikimi ile alıcı ve
satıcıları en doğru bilgilendirmeyi yaparak
ve kanunlara uygun şekilde yönlendirerek,
devletimize de ciddi bir katma değer sağlamaktadır. Kısacası Compass Estate’i tercih
etmenin birden çok nedeni var.
İlerleyen teknoloji, sosyal medya ve
internet pazarlaması gibi gelişmelerde
nasıl bir takipçisiniz.
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Teknolojinin gereği olarak sürekli kendimizi
güncelleyip yeniliyoruz. Adeta kendimizle
yarışıyoruz. Uzun yıllardır bu gelişmelerden
yararlanıyoruz. Aktif olan kendi sitemiz
www.compassestate.com dışında özel
üyeliklerimizin olduğu;
www.sahibinden.com www.emlakjet.com,
www.hurriyetemlak.com, www.zingat.com
web siteleri de portföy yönetimimizde ve
danışanlarımızda önemli bir mecra oluşturuyor. Ayıca sosyal medya adreslerimiz olan
Facebook: Compass Estate Agency,
Instagram: Compass.estate.agency sayfalarını da son derece aktif kullanmaktayız.
Ayrıca firmamızın kurduğu, Facebook

Neden PREMAR? Uzun yıllar aynı adreste aynı isimle başarı ile hizmet veriyorsunuz. Fakat firmanız tabelasında bir
yenilik görüyoruz; ‘ PREMAR’ , bize bu
işbirliğinden bahseder misiniz?
Yüzde yüz Türk sermayesiyle Ankara merkezli olarak kurulan PREMAR! TÜRKİYE’NİN
İlk Yerli ve Uluslararası Emlak Zinciri Markasıdır. Hedefi, Türkiye’nin ve Dünya’nın en
büyük gayrimenkul zincir şirketi olmaktır.
Sektördeki 40 yıllık tecrübesi ve ulusal ve
uluslararası birçok projesiyle geniş bir iletişim ağına sahip olan Premar, Türkiye’den
Dünya’ya açılan bir Emlak hizmet kapısıdır.
Çağı iyi okuyan, teknolojik gelişmeleri
sürekli takip eden ve kendi teknolojik altyapısını kuran bir firma olarak; Premar, gayrimenkul sektöründe hedef kitleye doğru
şekilde ulaşan ve daha sonra hedef kitlenin
değişen taleplerini inceleyen ve takip eden
işletmeleriyle başarı ve hizmet odaklı bir

HİZMETLERİMİZ:

“

Bu güne kadar
profesyonel
emlak danışmanı prensipleri çerçevesinde;
900 den fazla
yerli ve yabancı
müşterimizi
hayallerindeki
eve kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz.

“

Türk Franchising markasıdır. Compass
Estate olarak biz de Premar markasının
sunduğu bu avantajlardan yararlanmak,
Marmaris’in seçkin projelerini Premar penceresinden daha geniş kitlelere duyurmak
üzere bir iş birliği yaptık. Kısa sürede büyük
verimler aldığımız bu iş birliğini daha da
ileri seviyelere çıkarmak için özel eğitimler
ve mülakatlar yapmaktayız.
Gayrimenkul alım satım ve kiralamak
isteyen yatırımcılara ne gibi önerilerde
bulunursunuz? Sormaları, araştırmaları
gereken öncelikli konular neler olmalı?
Kar marjlarının topraktan alımlarda daha
fazla olacağı bilindiğinden, bu tür alımlarda
müteahhitin finansal gücüne ve malzeme
kalitesine baksınlar, sözleşmelerini sağlam
yapsınlar. Alacakları konutun çevre gelişiminin, konumunun ve ulaşımının fiyattaki
en önemli kriterlerin başında geldiğini
unutmasınlar. Konutun içinin eski veya
yeni oluşunun fiyata etkisinin az olduğunu bilsinler. Ve eski bina almaları halinde
tapu ve belediyeden tetkiklerini yaparak
alacakları evin yasal açıdan bir sorunu olup
olmadığına baksınlar. Alternatiflerin bu

kadar çok olduğu ve hızla artmaya devam
ettiği bir dönemde yatırım yaparken, kısa
vadede büyük kar marjlarının artık gerilerde kaldığını da unutmasınlar.
2018 yılında Marmaris’te konut değerleri,
döviz ve enflasyondan etkilenerek değer
artışına gitmiştir. Gayrimenkul yatırımı yine
diğer parametrelerle karşılaştırıldığında
en çok getirisi olan yatırım aracı olmuştur.
Gayrimenkul yatırımlarında hayal kırıklığı
yaşanmaması için, alıcıların detaylı araştırma yaparak işinde tecrübeli ve güvenilir,
meslek odalarına kayıtlı Emlak Ofisleriyle
çalışmalarını önermekteyiz. Yürürlüğe
girecek olan yeni yasayla da Emlak Dünyasındaki haklar güvence altına alınmaktadır.
Peki hedefiniz nedir?
Ülkemizde yerli, güçlü bir firma olarak,
gayrimenkul ihtiyacı olan herkese en iyi
hizmeti vermek, emlak sektöründe hizmetiyle bir fark yaratmaktır.

• Tapu sicil müdürlüklerinde daire, villa, arsa, ticari gayrimenkul satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle
ilgili tüm işlemlere aracılık etmek,
• Mortgage Ev kredisi işlemlerinde
profesyonel ekibimizle tüm bankalardan güncel ve özel Mortgage oranı
alarak, siz yorulmadan en iyi oranı
sizin için tespit etmek,
• Ekspertizlik yaparak mülkünüzün
değeriyle ilgili yazılı görüş vermek,
• Noterlerde vekaletname, satış sözleşmesi tercümeler vb. yapılmasına
yardımcı olmak,
• Elektrik, su ve emlak beyannamelerinde yön vererek emlak kayıtlarına
yardımcı olmak,
• Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunmak,
• Satılacak projeleri fizibiliteleriyle
en doğru şekilde başarıya ve hedefe
ulaştırmak,
• Arsa alımlarında gerekli tüm imar ve
konum araştırmasını yapmak,
• Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine
güvenilir bilgiler vermek,
• Kira sözleşmesi hazırlayarak hiçbir
karışıklığa mahal vermeden istenilen
şartları net bir şekilde kontratınızda
ifade etmek, (Bu şekilde evinizdeki
demirbaş eşyaları tam eksiksiz geri
teslimini, elektrik, su, aidat ödemelerin ve kayıtların doğru olarak teslim
edilmesini sağlamaktayız.)
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti
vermek, seçenekler ve karşılaştırılmalı
örnekler sunmak,
• Emlak Danışmanı aynı zamanda
satıcı için güvendir. Evinizle ilgili gerçekten potansiyel ciddi alıcılarla sizi
karşılaştırmak ve zamandan tasarruf
etmenizi sağmak,
• Satış sürecini en iyi şekilde yönetmek (Siz sadece tapuda imzaya
gelirsiniz.),
• Emlak Ofisi aynı zamanda iyi bir
sigorta danışmanıdır. Deprem, eşya,
bina sigortalarında sizin için tüm poliçe işlemlerinizi takip ederek ödemelerinizi yapmak ve tecrübelerimizle
düşüncelerinize yön vermektir.
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HAYATI TEKNOLOJİ İLE HARMANLAMAK

EMRE BALAK

Emre Balak genç,
sektörünün
dinamiklerine ayak
uyduran, başarılı bir
iş adamı. Sohbetimiz
esnasında donanımı,
konusuna hakimiyeti,
işine verdiği önem
ve değer hemen
göze çarpıyor. İşini
severek yapıyor olması
başarısının sırrı olmalı.
Emre Balak, 1976 Ankara
doğumlu. İlk ve orta
öğrenimini İstanbul’da
yüksek öğrenimini ise
9 Eylül Üniversitesinde
tamamlamış. 1994
yılından beri de
Marmaris’ te aktif olarak
çalışıyor.
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İşletmemiz 1994 yılında aile şirketi olarak,
Marmaris ve çevresinde iletişim sistemleri
konusunda satış ve servis hizmeti vermek
amacı ile kuruldu. Eğitimimi tamamladıktan sonra bende ekibe katılarak çalışmaya
başladım. 1996-97 yıllarında güvenlik
sistemlerini şirketimizin faaliyet alanına
dahil ettim. 1998 yılında babamın vefatından sonra tüm sorumluluğu üstlenerek da
çalışmalarımızı ben devam ettirdim.
Prensibim, yapılması gereken işi dünya
standartlarına bir formata oturtup, Sürekli
yüksek kalite standardını sağlayıp, uzun
soluklu işler yaparak sonucunda beklentilerin üzerinde işlere imza atmak.

Biz ürün sağlayıcı ve entegretör bir firmayız. Sektörümüzle ilgili dünya markalarının
bölge temsilciliklerini alarak ürünleri en
iyi şekilde temin ederek son kullanıcı ile
buluşturuyoruz. Faaliyet alanımız akıllı bina
teknolojileri, güvenlik sistemleri ve iletişim
sistemleri. Bu sistemlerin kurulum ve montaj aşaması tamamladıktan sonra sağlıklı
bir şekilde müşteriye teslimatını yaparak
satış sonrası destek hizmetlerini karşılıyoruz. Ürünleri seçerken dünyada konusunda
en iyi, kalite standartlarını yakalamış olan
tanınmış markalar olmasına özen gösteriyoruz.

Hedefimiz kurduğumuz sistemlerin
uzun yıllar ilk günki gibi çalışmasını
sağlayarak müşteri memnuniyetini
kazanmak.
En önemli özelliklerimizden biri de budur zaten. Bir projeye girdiğimiz zaman
A’dan Z’ye müşterimize en kaliteli ürünleri
kullanıp montajını yaparak teslim ediyoruz ve uzun yıllar çalışmasını sağlıyoruz.
Hangi markayı kullanırsanız kullanın belli
bir zaman sonra bakımlarının yapılması
gerekiyor, biz de 24 yıldır yaptığımız işlerin
arkasında duruyoruz. Müşterilerimize bir
sistem kurduğumuz zaman sistemin tüm
kontrollerini uzaktan yapabiliyoruz ve
sistemin sağlıklı bir şekilde çalışarak en
iyi şekilde faydayı müşterimize vermesini
amaçlıyoruz. Örneğin bir güvenlik sisteminin çalışmaması veya yanlış alarm vermesi
gibi bir konunun söz konusu olmaması
gerekir.
İlk kez 1997-1998 yıllarında güvenlik
sistemlerini kurmaya başladığımız zaman
Amerika ve Avrupa’ da alarm sistemlerini izleyen istasyonlar olduğunu gördük.
Sistemlerin Alarm Haber Alma merkezleri
ile kontrol edilerek sorun olsa bile erken
müdahale edilerek çözüldüğünü, yanlış
alarmların önüne geçildiğini ve sistemlerin
kalıcı hale geldiklerini tespit ettik. Biz de bu
işi dünya standartlarında yapılması gerektiğini düşündük
ve 2001 yılında AHM Alarm
izleme merkezimizi kurduk.
O dönem Muğla bölgesinde
6-7 tane alarm izleme merkezi
vardı, şu anda sadece biz varız.
Çünkü bu işi yaparken belli
standartların olması gerektiğini biliyorduk ve bütün
sistemimizi altyapımızı dünya
standartlarında olması gerektiği gibi kurarak işe başladık.
Sağlam bir alt yapıya sahibiz. Bu emek isteyen, gecesi
gündüzü olmayan bir iştir. Alt
yapısı zayıf olan veya bu işten
yorulan firmalar kapandılar,
şu anda tek başımıza Muğla
bölgesinde yerleşik tek Alarm
Haber Alma Merkezi olarak
tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Sadece Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye değil İzmir, İstanbul,
Antalya gibi Türkiye’nin değişik noktalarına
da hizmet veriyoruz. Hatta yurtdışından
dahi hizmet alan bizden vazgeçemeyen
müşterilerimiz var.
Bu kapsamda sunduğunuz başka ürünler ve çözümler var mı?
Zayıf akım sistemleri üzerine uzmanlaşmış
bir firmayız. Zayıf akım: akıllı bina teknolojileri, güvenlik sistemleri, yangın alarm

sistemleri, telefon santralleri, network alt
yapısı, fiber optik kablolamaları, tv uydu
sistemleri, ses ve multimedya sistemleri
gibi pek çok konuyu kapsıyor .
Teknoloji firması olduğumuz için sürekli
yeni çıkan teknolojileri bünyemize katıyoruz. 10 yılı aşkın süredir otomasyon sistemleri ve multimedya konusunda Alman,
Fransız ve Amerikan menşeli firmalar ile
partnerliğimiz var.

yere ısınmasını veya soğumasını engelleyerek konfor derecesinde kalmasını sağlıyor.
Hatta sizin evde olmadığınızı anlayan akıllı
robotlar evinizi süpürmeye başlayabiliyor
ve eve geldiğinizde tertemiz bir ev sizi karşılıyor. Akıllı bina çalışmaları uzun zaman
önce özellikle Avrupa’da başladı. Aslında
çıkış amacı önceleri sadece tasarruf sağlamaktı. Ama daha sonraki yıllarda insanların
alışkanlıkları değişmeye başlayınca akıllı
bina sistemleri tasarrufun önüne geçerek daha konforlu bir yaşam
formuna dönüştü. Daha sonra
sistemlerin yaygınlaşması ve
talebin artması ile çok yoğun
kullanılan, ihtiyaç duyulan
sistemler halini aldı ve 1990’lı
yıllarda yaygın ve stabil çalışan
Knx organizasyonu kuruldu.
Biz de INTERLINE olarak bu
organizasyonun bir üyesiyiz.
Müşteri profiliniz nedir?

Binamız akıllı, peki ne yapıyor akıllı
bina?
Çeşitli ekipmanlar ile aydınlatmanızı,
iklimlendirmenizi, güvenliğinizi, binanızda
aklınıza gelebilecek mekanik ve elektriksel
cihazları akıllı bir şekilde yönetiyor, örnek
verecek olursak güneş ışığından ve ısısından maksimum yararlanmanızı sağlıyor.
Güneşe göre panjurlarınızı perdelerinizi
yönetiyor. Odada kimse yokken odanın boş

Bu işin 2 tür müşterisi var. Bir
gerçekten inşaat sektöründe
belli noktaya gelmiş, kaliteli inşaatlar yapan ve yeni yapacağı
projelerde “ben bu binayı nasıl
daha konforlu hale getirebilir
ve müşterilerime daha fazla
fayda ve opsiyon sunabilirim
” düşüncesiyle hareket eden
müşteri grubumuz var. Bir de
kendine ev veya işyeri yapıp, iyi bir sistem
oluşturmak isteyen bilinçli bir grup müşteri
kitlemiz var. Her iki grup müşterimizle de
çok keyifli işler yapabiliyoruz.
Otomasyon sistemleri sadece yeni binalara mı uygulanabiliyor?
Hayır mutlaka yeni bina olması gerekmiyor.
Bizim ekibimiz önce gelip keşif yapıyor.
Tesisat yapısını inceliyor ve size bir rapor
çıkartıyoruz. Siz isteklerinizi belirtiyorsu-
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nuz ve biz sizin istekleriniz doğrultusunda
öncelikle kablolu entegrasyon projesini
çıkartıyoruz, kablolu yapılamayacak noktalara da dünya sağlık örgütünün onayladığı
ürünlerle kablosuz çözümler öneriyoruz.
Bu sistemler güvenli mi?
Akıllı sistemler, ses tanıma iris tanıma yüz
tanıma gibi birçok entegrasyonla çalışıyor.
Artık çok rahat bu gibi entegrasyonları
son kullanıcılara sunabiliyoruz. Bunun
sağlanabilmesi için sisteminizin internete
bağlı olması yeterli. Biz bunların alt yapısını
kuruyoruz. Artık teknoloji o kadar ilerledi
ki sanayi devrimiyle gerçekleşen, bütün
dünyanın kabul ettiği Endüstri 4,0 devrimi,
nesnelerin interneti big data gibi kavramlar
var. Bizde bunun bir parçasıyız. Kendini
yeni çağın durumuna göre güncellemeyen
kişiler veya kurumlar maalesef, zaman içerisinde hayatın odak noktası olan teknolojinin gerisinde kalarak günümüze uyum
sağlayamama durumuna düşeceklerdir.
İnternetsiz hayat artık mümkün değil.
Şimdi IOT (internet of things) dediğimiz
bir terim hayatımıza girdi, yani nesnelerin
internet aracılığıyla birbirleriyle haberleşmesi. Bu kullandığımız bütün cihazların
internete bağlı olması demektir. Mesela
buzdolabınızda sütünüz bitse markete
sipariş bilgisi gidecek ve bir bakacaksınız
ki süt kapınızda. Aklınızdan evinize gidince
ayaklarınızı uzatarak güzel bir film izlemek
geçiyor. Bir bakmışsınız evinize gidince
salonunuzun ısısı ayarlanmış, perdeleriniz
kapanmış, ışıklarınız sinema izlemeye uygun hale getirilmiş, sıcacık popcornlarınız
sizi bekler halde bulabilirsiniz.

Zaten projelerimizi kullanıcılarımıza göre
tasarlıyoruz. Burada önemli iki nokta
var. Birincisi her kullanıcıya göre tasarım
yapmak. Örneğin kullanıcımızın yaşı biraz
ileriyse uzaktan kumandalar veriyoruz,
yazılımda değişiklikler yaparak daha kolay
kullanım sağlayabiliyoruz. Ya da evde
kurulu sistemi kullanıcımıza adapte edebiliyoruz. Bu bizim programlamamızla ve
sahadaki çalışmamızla ilişkili.
Kablosuz sistemin kapsama alanı sağlığa zarar vermiyor mu?
Ben bu konuda biraz kötümserim galiba.
Aslında hayatımızdaki her türlü kablosuz
cihazın, her ne kadar sağlık bakanlığının
belli kurumlarının izni de olsa zarar verdiğini düşünüyorum. Bu zararlar ileride ortaya

Bundan dolayı kurduğunuz sistemler belli
standartlardaysa üretici firmalar gerekli
güvenlik önlemlerini zaten alıyorlar. Ama
belirsiz protokollerle ucuz olsun diye
satılan ürünlerde hackerlar sizin güvenlik
açığınızı bularak sisteminiz hack’leyebilirler. Eğer kurdurduğunuz sistem uluslar
arası standartları karşılıyorsa ve bunu kuran
firma önlemini aldıysa endişelenmeye
gerek yoktur.

Potansiyel müşterilere önerileriniz
neler?

Peki ya internetim giderse?
Internet bağlantısı giderse sadece sistemi
uzaktan kumanda edemezsiniz. Sisteminizi
manuel kullanabilirsiniz. Ama artık internetin gitmesi de çok zayıf bir ihtimaldir.
Ayrıca iyi bir sistem kurarsanız bu ihtimal
de ortadan kalkar çünkü zaten yedeği olur.
Mesela Telekom’dan kablolu hizmet alıyorsanız ve kablolu internetiniz giderse gsm
den sisteminize uzaktan bağlanabilirsiniz.
Bu sistemleri kullanmak kolay mıdır,
sistemler kullanıcı dostu mudur?
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inşaat yapıyorsunuz ve bir sistem kurmak
istiyorsunuz bu durumda sistemin kablolarının geçiş yerleri belirlenir ve sıva altından
çekilir. Bu kablolar kesinlikle sağlığa zarar
vermeyen zayıf akımlı kablolardır. Bütün
dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bu
böyledir. Kablolu sistemleri çok uzun
yıllar kullanabilirsiniz . Ancak siz bir tadilat
yaptırıyorsanız veya yeni çıkan bir teknolojiyi entegre etmek istiyorsanız ve kablo
çekemiyorsanız o zaman kablosuz modülleri cihazlarınıza eklersiniz ve sisteminiz
kablosuz bir şeklide çalışmaya başlar. Kablosuz cihazların çıkış amacı da budur zaten.
Ama günümüzde maalesef bazı insanlar
“Kablosuzu varken kabloluya ne gerek var.
Hem daha ucuz olur hem de kolay olur”
söylemleriyle ürün satmaya çalışıyorlar.
İşin gerçeği şudur; eğer yapabiliyorsanız
önce kablolu yaparsınız olmuyorsa kablosuz alternatifi uygularsınız. Eğer kablosuz
uygulamaya zorunluysanız da özellikle
dünyada belli standartları taşıyan ürünleri
almanız lazım. İsimsiz ürünler aldığınız zaman size ve ailenize ciddi zararlar verebilir.

çıkacaktır. Düşünün bundan 20 sene önce
uçaklarda otobüslerde sigara içilebiliyordu.
Şimdi bırakın otobüste sigara içmeyi bir
restorana gittiğinizde kapıda bile sigara
içemiyorsunuz, size 10 metre uzakta yer
gösteriliyor. İşte bu kablosuz sistemlerin de
sağlığa vereceği zararlar belki 10 sene 15
sene sonra anlaşılacaktır.
Zararı nasıl azaltabiliriz?
Otomasyon ve alarm sistemlerinin öncelikle kablolu uygulamaları vardır. Mesela bir

Özellikle satıcı kurumlar kendileri yeterli
bilgiye sahibi olmadan müşterilerine yetersiz veya yanlış bilgiler aktararak bu işin
ticaretini yapmaya başlıyorlar. Bu sadece
bizim sektöre özgü bir olay değil tabi ki,
maalesef ülkemizde bütün sektörlerde bu
sıkıntı var. Özellikle bizim gibi işlerde önce
konuda uzman olmanız lazım, geçmişinizde bu işle ilgili alt yapınızın olması, arkanızda size destek veren ciddi firmalar olması,
sizin ciddi eğitimlerden geçmeniz lazım.
Aynı zamanda bu işleri sahada uygulayarak
deneyim kazanmış olmanız lazım. Ondan
sonra biz bu işin uzmanıyız deme şansınız
olabilir. Maalesef yetersiz eğitimler alarak hayatında uygulama bile yapmamış
kişiler bu sistemleri satmaya çalışıyorlar. Bu
durumda da piyasa ciddi bir bilgi kirliği ve
çöp ürünlerle doluyor. Yani bilmeyen adam
bilmeyen adama satıyor, bilmeyen kurucu
bilmeyen müşteriye satıyor, işin sonunda
da mutsuz bir müşteri çıkıyor.

Güvenli ve konforlu
bir yașam için
akıllı teknolojiler

Akıllı ev

Güvenlik kameraları

Güvenlik sistemi tasarımı

Access kontrol

İletișim sistemleri

Tamir ve bakım hizmetleri

Fiber optik altyapı

Alarm haberalma

Yangın alarm sistemleri

Yunus Nadi Caddesi No:16/1 Marmaris / Muğla
www.interlineteknoloji.com
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DR. BORA
Doktor Bora Oflaz Türkiye’deki turizm hekimlerinin
ilki. Ülkemizdeki turizm hekimliğinin gelişmesi ve
yaygınlaşmasında çok emeği var. 50 yıllık dostum, okul
arkadaşım, sınıf arkadaşım. Yıllar gözlerindeki zeki, afacan
ve muzip ifadeyi hiç silemedi. Söyleşimiz sırasında zaman
zaman okul yıllarımıza döndük, biraz dedikodu yaptık,
Bora’nın akıl almaz serüvenlerine kahkahalarla güldük ve
ortaya hoş bir söyleşi çıktı. Yoğun iş programında bana
zaman ayırdığın için teşekkür ederim Dr. Bora.

14 Temmuz 1960 Çorlu doğumluyum. Aslında doğumum
Lüleburgaz da başlamış Çorlu Askeri Hastanesinde tamamlanmış. Annemi ambulansla Çorlu ya getirirlerken kafayı çoktan
çıkarmışım. Babam subay olduğu için çocukluk yıllarımda sürekli şehir değiştirdik. İlkokula Sarıyer Büyükdere’ de başladım,
Çankırı’ da devam ettim, Konya’ da bitirdim. Konya Maarif Koleji nin sınavlarına girdim ve kazandım iki yıl sonra babamın
emekliliği nedeniyle Kadıköy Maarif Kolejine geçtim. Birkaç
yıl Kadıköy Maarif Kolejinde çok keyifli bir öğrencilik yaşadım.
Tam gençliğe geçiş dönemimde ailemden gelen kısıtlamalardan kurtulmak için tekrar Konya Maarif Kolejine bu defa yatılı
öğrenci olarak geri döndüm. Eskrim sporuyla uğraşıyordum,
paraşütle atlamaya başlamıştım ve bu uğraşlarım ailemin pek
de hoşuna girmiyordu. Açıkçası özgür olmak istiyordum.
Yatılı öğrencilik yaşamına neler kattı?
İyi ki yatılı okumuşum. Yatılılık bir eğitimdir, bilinçtir. Paylaşmayı, dostluğu, kendini
yönetmeyi, doğru kararlar vermeyi, hayata
tutunmayı öğreniyorsun. Kesinlikle başarıyı
getirdiğine ve hayata çok sağlam hazırladığına inanıyorum. Yatılılık güzeldir.
Türkiye 57. si olarak İstanbul Çapa Tıp
Fakültesine girdim.
Sen de bilirsin, üniversite yıllarımız siyasi
olaylar nedeniyle travmatik bir dönemdi.
Çok etkilendiğim bir olay vardır. Sabahları
Salacak’tan 7:20 vapuruna binerdim ve
8:00 gibi okulda olurdum. Okul kapılarını 8 :30 da açtığı için, kapılar açılıncaya
kadar dışarıda beklemek zorundaydık. Tıp
fakültesi ile eczacılık fakültesi yan yanaydı.
Bir sabah vapuru kaçırdım, 8:05 vapuruna
bindim. Aynı sabah eczacılık fakültesinin
önüne bomba atılmış ve çok ölen olmuştu,
oluk oluk kan akmıştı hatta bir sınıf arkadaşımın da kolu kopmuştu. İyi ki vapuru
kaçırmış ve geç kalmışım.
Okulun yemekhanesinde kavga esnasında
birbirimizin kafasında kırmayalım diye cam
sürahiler, kesici aletler filan kaldırılmıştı,
kumanya dağıtılırdı ve kumanyada sürekli
tavuk çıkardı. Beyazıt kulesi de okulun bahçesinde üstelik üzeri de martı dolu olduğu
için kumanyalarda verilen tavuk muydu
martı mıydı hiç bilemedik.
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Tıp fakültesinde okuduğum 6 yılın son dört
yılında yılbaşlarını hep nöbette geçirdim
Fakültenin son yıllarında devamlı nöbetlere
kalırdım çünkü özellikle cerrahi ve ortopedi
acillerinde daha çok vaka görebiliyordum
dolayısıyla daha çok şey öğreniyor deneyim kazanıyordum. Çapa Tıp Fakültesinin
güzel yanı eğer öğrenmek istiyorsan sana
bütün kapıları açıktır.
Mezuniyet senemde Amerika dan dünyada 1 kişiye verilen genetik mühendisliği
bursunu kazandım ama gidemedim. Çünkü
Türkiye Cumhuriyeti mecburi hizmetimi
yapmadan gidemeyeceğimi bildirdi. Maalesef ben mecburi hizmete başladıktan 3 ay
sonra bu kanun değişti. Yurt dışından özel
burs kazananların gidebilecekleri, mecburi
hizmetlerinin kalanını dönüşlerinde yapabilecekleri yönünde bir kanun çıktı.
1984 yılında mecburi hizmet kuramda
Marmaris çıktı.
Çok sevindim, Marmaris çok güzeldi ama
öte taraftan doğuya giden arkadaşlarım
vardı. Bir kısmı çok iyi koşullarda çalıştılar
ama bir kısmı da yol su elektriğin olmadığı
köylerde kümes gibi ortamlarda çalışmak
zorunda kaldılar. Pek çoğu istifa etti ve
askeri doktorluğa geçtiler.
Marmaris’e geldiğim yıllarda zor koşullarda
yaşamak zorunda kaldım. Herşeyden önce
kalacak yer yoktu. Yalancı boğaza giderken
ziraatçilerin çadır kampında tepesi neredeyse yarı açık taş bir klübeye yerleştim.

Kendi çabamla klübeyi biraz yaşanacak
hale getirebildim. Çok hasta bakıyordum
öte yandan da okul taramaları yapıyorduk.
Okul taramaları çok önemliydi. Geçen gün
Migros ta yanıma genç bir kız geldi. “Doktor bey beni tanıdınız mı?” diye sordu. Tanıyamadım. Ortaokuldayken okul taramaları
sırasında kalbinde delik olduğunu tespit
etmişim. Ameliyat olmuş şimdi evliymiş
ve çocukları varmış. Bunlar gerçekten çok
güzel şeyler. Taramalarda muazzam akut
romatizmal ateş yakaladık. Ciddi diş problemleri vardı. Maden tetkik arama enstitüsüne buradan toprak numuneleri gönderdim. Her ne kadar deniz kenarı olsa da
burası volkanik karakterli bir bölge olduğu
için iyot brom ve florun olmadığı saptandı.
Buna bağlı olarak çok fazla endemik guatr
tespit ettik. Bu örnekleri çoğaltabilirim.
Bütün bunları göz önünde bulundurarak
taramaya ve koruyucu hekimliğe çok önem
veriyorum.
Sağlık bir haktır bu çok önemli benim
açımdan. Sağlıklı olmayan kişiye sağlığına
yeniden kavuşması için gereken her şeyin
devlet tarafından yapılması gerektiğine
inanıyorum. Elbette doktorların da ev ve
aile geçimleri için para gereksinimleri var
ama keşke şöyle bir sistem mümkün olsa
da doktorla hasta arasında direk veya indirek para söz konusu olmasa.
Her hastaya kendi annen, eşin, baban
çocuğun kardeşin gibi bakacaksın. Ne

eksik ne fazla.
Çünkü gereksiz yapılan her şey hastaya zarardır. Mesela geçtiğimiz günlerde meclise
kanser vakalarındaki artış nedeniyle bir
soru önergesi verildi. Artar tabi ki çünkü
gereksiz tetkikler yapıyorsun ve hastayı
radyasyona tabi tutuyorsun. En iyi reçete
bilgidir.
Prensip olarak Türklerden para almıyorum çünkü devletin milletin vergisi ile
okudum ve bunun mecburi hizmetle
filan geri ödenemeyeceğini düşünüyorum.
Şimdiye kadar hiçbir hastadan para talep
etmedim, param yok diyen hastalara da
böyle bir talebim olmadığını hep anlatmak zorunda kalıyorum. Bazen müdahale
ettiğim bazı hastalar arasında mahcup hissedenler oluyor. “Dr. Bey ben size mutlaka
bu parayı yollayacağım” diyor. Rahatlatmak
için tamam diyorum, bankamın hesap
numarasını veriyorum ve kağıdı daha
merdivenden inerken buruşturup attıklarını görüyorum. Zaten para vermesi için
zorlamıyorum, isteme bari hesap numarasını. Gerçekten üzülüyorum. Kendimi aptal
yerine konmuş hissediyorum.
Turizm hekimliğin nasıl başladı?
Aslında turizm hekimliği diye bir şey kavram olarak var ama pratikte böyle bir şey
olamaz. Hasta hastadır hekim hekimdir.
Mecburi hizmetimden sonra Marmaris’te
yaşamaya karar verdim, 18 metrekare ufak
bir muayenehane açtım ve ilk kez yabancı
hasta görmeye başladım. 1989 yılında Türk
Tabipler Birliği turizm hekimliği sertifika
programı düzenledi. Bu konuda bilgi ve
deneyim sahibiydim bu nedenle benim de
katılabilmem için ilk semineri Marmaris’te
yapmaya karar verdiler çünkü çok yoğundum ve buradan ayrılamıyordum. Bu işi ilk
başlatan bendim çünkü sistemik olarak ilk
turist hasta gören, sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak onların tercih edilen doktor
statüsüne giren ilk doktordum. Şimdi 23
tane sigorta şirketinin hem tıbbi danışmanıyım, hem ikinci görüş doktoruyum hem
de tercih edilen doktorlar listesinde yer
alıyorum.
Seminer çok güzel hazırlanmıştı, programa
konuyla ilgili dersler koymuşlardı. Hasta
nakilleri, repatreasyon, sigortalar, sigortaların nasıl işlediği, terminoloji gibi 12 tane
dersi ben verdim.
5- 6 tane seminer daha yapıldı ve çok
güzel paylaşımlar oldu ama bu seminerler
esnasında en çok dikkatimi çeken ben her
türlü bilgi birikimimi paylaşmaya çalışırken
katılımcıların işin ekonomik yönünü ön plana almaları ve bu konuda sorular sormaya
başlamaları oldu, ilginç.
Sağlık turizmi ile ilgili neler düşünüyorsun?
Turizm hekimliği ayrı bir şey sağlık turizmi

ayrı bir şey. Sağlık turizminin Türkiye’de
olumlu işleyeceğini düşünmüyoum.
Birincisi mali sorumluluk sigortası. Türkiye de 100 doktordan birinde bu sigorta
var ve olanın da teminatları çok düşük.
İkincisi estetik ve implant dahil sağlıkla
ilgili herhangi bir nedenle Türkiye’ ye hasta
getirdiğini düşün. Hasta evinden 500 metre
uzaklaştıktan sonra buraya gelip tekrar
evine dönünceye kadarki sağlık sigortasının kapsamı senin sorumluluğunda. Bunu
devlet garanti edemez. Üstelik Türkiye’ ye
seyahat edecek turistlerin seyahat sigortaları artık Ortadoğu kapsamına alındı yani
Ortadoğu riskine girdik, pirimler Afrika’dan
bile yüksek. Sağlık turizmi bu koşullarda
çok zor.
Bazı sağlık kurumları sağlık turizmi yaptıklarını belirtiyorlar ama
Türkiye’ de gerçek anlamda bir tek yerde
yapılıyor. Norveç hükümeti vatandaşlarını Romanya daki kaplıcalara gönderirdi
şimdi Romanya’daki krizden sonra Türkiye’
ye Agamemnon Kaplıcalarına (Balçova
Kaplıcaları) gönderiyor, Türkiye’ ye para
ödeyerek rehabilitasyon ve fizik tedavilerini
karşılıyor.
Dr. Bora’nın harika uçak anıların var
İşim nedeniyle yurtiçi özellikle yurtdışı seyahatlerim çok oluyor, acı tatlı bir sürü uçak
anım var ama şu anda aklıma gelen ve beni
çok güldüren iki tanesini anlatayım.
THY uçağında paranoyak, şizofren,
klostrofobili bir adam denk geldi. Amerika’dan sınır dışı edilmiş ilaçlarını da yanına
alamamış. Uçağın içinde sağa sola koşan
bir adam düşünsene. “Doktor var mı?”
diye anons edildi ama adama doktor değil
bodyguard lazım. Neyse tuttuk, oturttuk,
konuştuk, ikna ettik. Adamı uyutmam
lazım ama hiçbir şey yok . Uçakta pilot ve
doktorun açabileceği bir acil yardım kutusu
var anahtarı başka uçuş ekibinde kalmış
açılmıyor. Kutuyu yanlarından kanırtarak

biraz araladık, gerekli ilaçları parmaklarımızın ucuyla çektik aldık ve adama yaptık.
Adam uyudu ama uçuş uzun adam bir
süre sonra tekrar uyanmış. Ben de o sırada
tuvaletteyim, tuvaletten bir çıktım ki adam
uçağın içinde hostesleri peşine takmış
“Doktor abim nerede?” diye koşuşturup
duruyor. Tekrar kutuya el attık tekrar iğnesini yaptık ve yolculuğun sonuna kadar
uyutmayı başardık.
Yine uçakta bir adam hipoglisemiğe girmiş
kendinde değil. Okyanusun üzerindeyiz,
beyin hipoglisemide 10 dakika kalsa gitti.
Uçakta %20 lik glikoz bulduk hemen damarı açık glikoz taktık adam kendine geldi.
Teşekküre bile etmedi çünkü businessclass
ta oturuyor. Ama uçak şirketi teşekkür
amaçlı hiç kullanmadığım bir 50 bin mil
hediye etti.
Bir de çinicilik tarafın var. Nasıl başladı
çinicilik?
Çiniye önce sanatsal mozaikle başladım. Aslında asıl gitme nedenim mozaik
yapmak değildi. Kurs katılımcılarının yaş
ortalaması bir hayli yüksekti. Yaşlıların
meşguliyet tedavisi ile topluma çok daha
yararlı olacaklarını, emeklilik sonrası yıkımın önlenebileceğini düşündüğüm için
bunu gözlemlemek amacıyla gittim. Kursta
emekli bir albay vardı bana “doktor bey ben
şimdi eski muharipler derneğinde duman
içinde kağıt oynayacağıma buraya gelirim
bunu yaparım. İyi olmadığımı biliyorum
ama kendime güvenim artıyor, bir şeyler
çıkartıyorum ve işe yaradığıma inanıyorum”
dedi. Bu çok hoş bir düşünce . 1 yıl mozaiğe
devam ettim. Üniversite yıllarımda tezhipçik yapmıştım. Çini ve tezhip birbirlerine
çok benziyor bu nedenle çiniye geçtim.
Şimdi kendi atölyem var fırsat buldukça
çini yapıyorum. Birkaç yıl önce Marmaris’
te iki kez çini sergisi açtık. Sergilerimiz çok
başarılı geçti.

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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Röportaj

Çemberimde Gül Oya

Gülmedim Doya Doya

Türkan Sevgi
Türkan Sevgi geleneksel el
sanatlarımızdan iğne oyasına
gönül vermiş bir hanımefendi.
Yurtiçinde ve yurtdışında sergiler,
fuarlar, workshoplar , ropörtajlar
ve televizyon programları ile Türk
kadının kültür birikimi olan iğne
oyasının hem ülkemizde hak ettiği
değeri bulması hem de yurtdışında
tanıtımı için çalışıyor. Başarılarınızın
devamını dileriz Türkan Hanım.
Röportaj: Gül Özdündar Şenay

Türkan Sevgi 1947 yılında Çankırı’da
doğmuş. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim
Fakültesi olan Ankara Kız Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan
sonra Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki
Kız Meslek Liselerinde “nakış”, ve “giyim”
dersi öğretmenliği yapmış.
1978 yılında hazırlayıp yayımladığı
“Giyim Teknolojisi” adlı kitabı on yıl
Türkiye’deki tüm kız meslek liseleri giyim
bölümülerinde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmuş.

İğne oyalarının geçmişinden söz eder
misiniz?
İlk kez nerede, nasıl ve kimler tarafından
başlatıldığı bilinmiyor ama örtünen kadının
süslenme ihtiyacından çıkmış olduğu
düşünülebilir. Aynı zamanda taşıdıkları mesajlarla iletişim aracı olarak da kullanılmış.
Anadolu’da çeyiz kültürü olduğu için kızlar
farklı bölgelere gelin giderken çeyizlerinde
götürdükleri oya modelleri ile gittikleri
bölgenin oya modelleri birleşerek çeşitlenmiş, yeni bir takım teknikler, modeller
ortaya çıkmaya başlamış ve zenginleşmiş.
İslamiyette her desen serbest olmadığı için

de desen seçiminde doğadan yararlanılmış.
Anadolu kadını bahçesindeki çiçeğe bakarak aynı şekli vermeye çalışmış.
Tığ oyası, mekik oyası, boncuk oyası, koza
oyaları, Datçalı kadınların ürettiği çaput
oyası, firkete oyası, mum oyası her biri
birbirinden güzel tekniklerdir.
Ege bölgesinde erkekler de giyimlerinde
oya kullanıyorlar
Sadece Ege bölgesinde değil Bursa’nın bazı
bölgelerinde de erkekler oya kullanırlar.
Efelerin oyaları bölgelere değişir. Özellikle
nişanlı efelerin nişanlıları dağdaki her çiçeğin renginden çiçekler yaparlarmış. İzmir
deki bir antikacı bana efelerin başlarındaki
rengarenk çiçek motifli oyaların kamuflaj
amaçlı olduğunu anlatmıştı. Efeler dağlara
çıktıkları zaman başlarındaki rengarenk
çiçekler doğadaki çiçeklerle uyum sağlar ve
düşmanlarından korunurlarmış.
Şahsi koleksiyonunuzda kaç tane oya
var, nasıl koruyorsunuz?
22 yıl çalışma hayatım oldu ama oyalara 28
yılımı verdim. Gittiğim her yerde bulunduğum bölgenin karakteristik özelliğini
taşıyan oyalardan koleksiyon yapmaya
başladım, 3000 e yakın oya toplamışım.
Tüm oyalarımın malzemesini, bölgesini,
nereden aldığımı, ismini, tarihini kayda
geçiriyorum.
Korumak için küçük kutular kullanıyorum,
bir kutuya ortalama 50 tane oya sığıyor.
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Türkan Hanım çeşitli vesileler ile Türkiye
ve dünyanın birçok yöresinde mesleki
inceleme gezilerinde bulunmuş. 2003
yılında Japonya’da Türk yılı etkinliklerine
“Türk Oyaları” eğitmeni olarak TC Dış
İşleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş. 2008 yılında Türk Japon Dostluk
Derneği’nin davetlisi olarak tekrar gittiği
Japonya’da 3 farklı şehirde, 10 farklı
kursta yaklaşık 170 Japon kadınına
“oya” yapmayı öğretmiş. 2003 yılında
Japon-NHL televizyonunda elli dakikalık
programa konuk olmuş.
Eşi Ahmet Sevgi’nin diplomatik görevi
nedeniyle gittiği Taşkent, Semerkant,
Buhara ve Hiva’da Özbek el sanatlarını
inceleme fırsatı bulmuş.
2005 yılında Dubai’de “Uluslararası El
Sanatları Fuarı”nda Türk oyalarını tanıtmış, Hollanda, Almanya, Mısır, Polonya
ve Suriye’de Türk Oyalarını tanıtmak
amacı ile fuarlarda stand açmış ve sergilere katılmış.
Her oyanın arasına mulaj kağıdı koyuyorum. Belirli zamanlarda havalandırıyorum,
gerekirse onarımlarını yapıyorum. Her
havalandırdığım zaman da mutlaka sergiliyorum
En çok hangi bölgenin oyalarını seviyorsunuz?
Bölge ayırt etmiyorum sadece 3 boyutlu olduğu için Nallıhan oyaları biraz daha fazla
dikkatimi çekiyor.
Muğla yöresi oyaları hakkında ne dersiniz?
Marmaris’ e 10 yıl önce ilk geldiğimde
ilgimi çeken bölgenin bu konuyla ilgili
çalışmaları oldu. Pazarlarda ikinci el veya
yeni oyaları araştırdım. 10 yıl önce aldığım
Muğla yöresine ait bamya oyası bamya
çiçeğinden esinlenerek yapılmıştı ve çok
ilgimi çekmişti. Özellikle Marmaris civarında yaylalarda yaşayan kadınların yaptıkları

“İğne oyası bir bilimdir,
geleneksel bir sanattır, emektir.
Yapan kadınlarımızın ellerinin
öpülmesi gerektiğini
düşünürüm çünkü
beyni ile elini
birleştirerek bir sanat
ortaya çıkartıyor. Bir
iğne iplikten bir tığ ile
yepyeni estetik bir obje
üretmek müthiş bir şey.”
tohum oya çok ilgimi çekti. Ailenin çoğalması, neslin devamı düşünülürek yapılığını
anlattılar. Çok estetik, kadınlara çok yakışıyor. Aynı zamanda da işlevsel, alnı koruduğunu ve sımsıkı bağladıkları zaman da baş
ağrılarına çare olduğunu anlattılar.
Ayrıca 2014 yılında Mares otelde, Marmaris
TV için uygulamalı oya gösterisi yaptım. Bu
uygulamaya Marmarisli hanımlar da katıldılar gerçekten çok ilgiliydiler.
Brüksel dantelleri bütün dünyada tanınıyor. Türk oyalarının tanıtımı yeterli
mi?
Teknik olarak çok farklı ama onlar marka
olabilmişler ve kendilerini dünyaya kabul
ettirmişler, çok da iyi pazar bulmuşlar.
Özellikle Bruge u görmek istedim çünkü
üniversitede okurken bu konuda son
derece bilimsel çalışmalar yaptıklarını duymuştum. Çok güzel bir müze hazırlamışlar,
giriş ücretsiz. Başlangıcından günümüze
kadar yapılan teknik çalışmalar anlatılmış.
Dantellerini ve motiflerini her türlü turistik
eşya üzerine uygulamışlar. Bu dalda çalışan
kadınlar çok iyi gelir elde ediyorlar. Maalesef biz ülkemizde bu konuyla ilgili iyi bir
pazar bulmuş değiliz. Sadece Gönen’de
İğne Oyası Festivalleri düzenleniyor. Şu
anda Japonya da Türk iğne oyası ürünleri
satan iki tane mağaza var. Genellikle Nallıhan oyalarını götürüp satıyorlar.

Oyaların dili

Üzüm oya: Ömür boyu ağız tadını
Sarmaşık oya: Gelinin kayınvalidesine sevgi ve muhabbetini,
Biber oya: Tatsızlığı ve acıyı anlatır.
Yaşamından memnun olmayan gelinler durumlarını yakınlarına biber oya
kullanarak ifade ederler.
Kaynana dili: Kayınvalide, gelin geçimsizliğini yansıtır.
Sümbül oya: Mor sümbül aşık kızı,
pembe sümbül nişanlı kızı, beyaz
sümbül sevgilisine saf duygularla
bağlı bulunduğununun simgesidir.
Karanfil oya: Genç gelinlerin ve kadınların çiçeğidir, sarı karanfil hasret,
özlem ve üzüntüyü beyaz karanfil
umudu dile getirmektedir.
Badem ve çiçeği: Sevdiğine kavuşma
aşamasındaki gençlerin oyasıdır.
Nergis oya: Umutsuz kadını anlatır.
Asker oya: Askerde eşi olan hanımlar
kullanır.
Kaynana oyası: Sade ve düz bir oyadır, kayınvalideye gelin hediye eder
kayınvalide kullanır.
Kızılcık oya: “Mutlu değilim, kan
kusuyorum kızılcık şerbeti içtim diyorum” anlamındadır.
Gül oya: Sevgi ve mutluluğun sonsuzluluğunu anlatır. Erkek tarafından
geline pembe çardak güllü yazma oya
gönderilirse, onun baş tacı olduğu
belirtilmektedir.
Limon oya: Ailemizde olumsuzluklar
var, ilişkiler limoni anlamında kullanılır.
Çarkı felek: Mutsuz evliliklerden
sonra ayrılıklarda kadınlar bu oyayla
işlenmiş baş örtülerini örterek felek
bizi ters döndürdü anlamındadır.
Kaynana yumruğu: Gelinlerin kaynanası ile arası açık olduğunda kullanılır.
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Yeme - İçme

MADO Türkiye ve dünyada veganları
sevindirecek bir ilke imza attı:

MADO

FRAMBUAZLI
VEGAN DONDURMA

VEGAN DONDURMAYLA
BITKISEL SERINLIK
Türkiye’nin en lezzetli markası MADO sürekli imza attığı
yeniliklere bir yenisini daha ekledi ve hem Türkiye hem de
dünyada bir ilke imza attı. MADO Vegan dondurma, hayvansal ürün kullanmak istemeyenler için MADO kalitesiyle
MADO cafelerde yerini aldı.
Doğal, katkısız ve gerçek dondurmanın üreticisi olan
MADO; içeriğinde hayvansal protein bulunmayan besin
değeri yüksek bitkisel vegan dondurmalarını; MADO dondurmalarından vazgeçemeyen, farklı lezzetler keşfetmeyi
seven ve sağlığına önem veren misafirleri için hazırladı.
MADO, vegan dondurma üretiminde %100 doğal meyveler, taze kuruyemiş ve bitter çikolata yanı sıra laktoz
içermeyen badem, hindistan cevizi, fındık sütlü kullanıyor.
Vegan dondurmalar, formuna özen gösterenler, hayvansal ürün tüketimini sınırlandırmak isteyenler ve hayvan
sevgisiyle hayvansal ürün tüketmeyi reddederek vegan
beslenen bütün dondurma severlere hitap ediyor. Yeni
lezzetlere açık dondurma gurmelerinin yanı sıra MADO
Vegan, sütteki laktozu sindiremeyen, sütün besin değerlerinden faydalanamayan misafirlerinin de rahatsız olmadan
rahatça dondurma yemelerini sağlıyor.
İletişim için: (0252) 413 80 80 - Marmaris

FINDIK SÜTLÜ
DONDURMA

Proteinini bitkisel olarak karşılayan,
içeriğinde gerçek fındıklarla yapılan fındık
sütü kullanılan vegan dondurmalarımızla
artık alışkanlıklar değişiyor.
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Mado vegan dondurmamıza %100 doğal
frambuazlarımızı kattık, aşkla kaşıklayacağınız
nefis bir dondurma yarattık. Meyvesiyle, düşük
kalorili malzemesiyle “Frambuazlı Vegan
Dondurma” ile sağlıklı yaşamı doyasıya hissedin.

Doğaya,
hayvanlara ve
sağlığa dost
çikolatalı vegan
dondurmamızla
tadı uzun süre
damaklardan
gitmeyecek
bir lezzet sizi
bekliyor.

ÇİKOLATALI
VEGAN DONDURMA

Keyif, Lezzet, Eğlence...

+90 252 417 78 66
İKİ HAFTADA BİR CUMA

ALEGRIA BAND

www.kahvecialibeyfinedining.com

HER PAZARTESİ

ALİ YOKUŞ

Özel Haber

SALATALAR
Yaz aylarının en hafif en sağlıklı yemek alternatifi
şüphesiz doyurucu salatalar. Sofralarımızın
vazgeçilmezi olmasının yanı sıra düşük kalorisiyle
de diyetisyenlerin ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin
favorisi. Bunu farkeden mekancılar da günden güne
salata menülerini zenginleştiriyor, şefler ise tüm
hünerlerini sergiliyor.
Sakın ‘‘Salata da yemek mi altı üstü ot’’ diye
düşünmeyin, Eskiden öyleydi. Günümüz salatalarının
yalnızca altında ot var, üstünde ise çeşit çeşit her
şey. Bonfileli, tavuklu, peynirli, avakadolu, portakallı,
deniz ürünlü hatta kuru incirli, kare kare doğranmış
elmalı ve özel sosta marine edilmiş enginarlı salata
bile var.
İşte Marmaris’in hafif ve lezzetli salatalarını
yiyebileceğiniz *** adres

bono
Marina ve Uzunyalı sahilde bulunan Bono Good Times’larda aynı
lezzetleri kendine has, farklı atmosferlerde tadabileceğinizi biliyor
musunuz? Plaj molası verdiğinizde hafif bir alternatif olacak
taze bir salata, akşam Marina’da
sohbetinize ve bir kadeh
şarabınıza eşlik edebiliyor. Vejeteryan, deniz
mahsüllü ve etli
seçeneklerin dengelendiği salata
menüsünden size
birkaç öneri:
Somonlu Brokoli
Salata
Izgara somon, brokoli,
kiraz domates, pancar,
roka, ceviz ıspanak, tatlı mısır
Yunan Salatası
Ezine peyniri, domates,
salatalık, soğan, yeşil
biber, zeytin
Sıcak Bonfile
& Mozarella
Salata
Izgara bonfile
dilimleri, Akdeniz
yeşillikleri, mozarella, kiraz domates,
pesto sos.
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hayyam
geo beach
Uzunyalı’da bu yıl hizmete giren Geo Beach Otel denize sıfır
konumu sahili ve geniş ön restoranı ile dikkatleri çekiyor. Turizmci
Kızılca ailesi tarafından işletilen mekanın menüsü ise uluslararası
tatlardan oluşuyor. Salata seçenekleri ise oldukça bol. Sahil keyfi
yaparken iyi gidecek iki hafif salata ve içerikleri ise şöyle
Izgara Tavuklu Salata; akdeniz yeşilliklerine, siyah zeytin, kekik,
sumak, zeytinyağlı limon sosu eşlik ediyor. Tavuk dilimleri ise
ızgarada kıvamına gelince salata tabağında en üst kademede yer
alıyor.
Hellim Salata; Akdeniz yeşillikleri ceviz, közde biber, ve zeytinyağlı sosa ızgara edilmiş hellim peynirleri eşlik ediyor. Tabaktaki
büyük dilimlenmiş hellim parçaları da oldukça doyurucu duruyor.

Yat Limanında bu yıl hizmete giren Hayyam adlı mekan yeni ama
lezzetleri çok meşhur ve tanıdık. Kale yolu üzerinde Erkmen Küçük yönetiminde 7 yıl önce kurulan ünlü ‘Yeşilköylü Meyhane’ bu
yaz işadamı yatırımcı Abdullah Üçyiğit ortaklığında yat limanına
Hayyam adıyla taşındı. Enfes konumu, dekoru, deniz mahsulleri
ağırlıklı menüsü şahane mezeleri ve farklı tatları ile dikkatimizi
çekiyor. Mevsimsel sebzeler ya da balıklara göre de menüdeki
reçete dışında sürpriz tatlarla karşılaşmanız da çok olası. Tıpkı salatalar sayfalarımıza özel hazırlanan ‘ Orkinos Salatası’ gibi. Salamura
edilen orkinosun tütsülenmiş tadı da var. İncecik fileto dilimlenmiş orkinos balığının rengi kokusu ve tadı bizden tam puan aldı.
Detaylı tarif vermeyen ünlü şef Erkmen Küçük mevsim yeşillikleri
eşliğinde yapılan orkinos salatasına özel sos da ilave etmeyi
ihmal etmedi. Mekanın menüsünde yer alan Keçi Peynirli Mevsim
Salatası, Bademli Tavuk Salatası, ve Somonlu Salata da denemeye
değer diğer lezzetler arasında.
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joya del mar
Zengin menüsünün yanı sıra taptaze salatalarıyla da gönülleri fetheden Joya Del
Mar Butik otel mutfağından 4 özel salata
seçtik sizler için
Karides Kokteyli; Ünlü şef Akın Akduman tarafından hazırlanan salataların ilki olan Karides Kokteyli’nin
tüm sosları mekanın mutfağında özel
olarak hazırlanıyor. Haşlanmış karides
zeytinyağı ve tuz ile tatlandırılıyor. Mevsim yeşillikleri ve örümcek ağı ile dekor
ediliyor, salatanın son vuruşu ise böğürtlen
sosu ile renklendirilmesi.
Keçi Peynirli Kinoa Salatası; Esmer şekerle yakılan keçi peyniri akdeniz yeşillikleri ile birlikte tabakta yerini alıyor. Buharda
fırınlanmış kırmızı ve beyaz karışık kinoa, ceviz ve incir de salatadaki doyurucu olan detaylar arasında.
Maskolin yeşilliklere roka ve renkli
marullar eşlik ediyor.
Mozzarrella Peynirli Salata;
İçeriğinde domates roka ve
pesto sosu olan salatanın en
büyük sırrı ise mevsiminde
toplanan kırmızı ve iri domatesler
Deniz Mahsulleri Salata; Salatanın
en büyük sırrını; rasyonel fırında her
biri ayrı ayrı sürelerde ve buharda pişen deniz mahsülleri oluşturuyor. Yine hünerli şeflerin özel olarak hazırladığı soslar maskolin
yeşillikler, mevsim yeşillikleri, zeytinyağı,
nar ekşisi ve balzamik sirke de salataya ayrı bir lezzet katıyor. Akın Şef
mutfakta hazırladığı sezar sosunun sırrını ise vermiyor. Menüde
yer alan 8 ayrı salatadan sadece
dördünü paylaştık sizlerle
mekanın diğer favorileri ise yine
sosunu kendi hazırladıkları sezar
salata, ton balıklı salata, tavuklu
salata, bonfile salatası ve somon
füme de müdavimlerden tam not
almış. Biz hepsini denedik sıra sizde.
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kahveci alibey
Marmaris’in en nezih mekanlarından Kahveci Alibey Fine Dining,
mutfağındaki dünyaca ünlü tatlarına her sezon yenisini ekliyorlar.
Şef Çetin Kol yönetimindeki mutfak yerli ve yabancı müdavimlerden tam puan alıyor. Bu ayki özel dosyamız salatalarda ise alışılmışın dışında malzemelerle gönülleri fethediyor.
Kuşkonmaz Salatası; Hafif, tüm diyetlere uygun, vitamin ve
mineral zengini yeşil sebzelerin başında gelen kuşkonmaz uç
kısmından dikey olarak yerleştirilerek hafif haşlanıyor,
soğuk su ile şoklandıktan sonra mısır,
endivyen roka, ceviz
ile garnitür ediliyor.
Zeytinyağı ve özel
salata sosu ile güzel
bir lezzet oluşturan
salata vegan oluşu ile
de favoriler arasında.
Karides Salatası; bu salataya
lezzeti veren roka sosu ilgimizi çeken içerikler arasında. 1 demet
roka, zeytinyağı, yeşil elma çam fıstığı karışımından oluşan roka
sosu kırmızı biber kuşkonmoz ve ceviz ile birleşiyor. Harika bir
salata haline gelen karidesler hem doyurucu hem de leziz bir hal
alıyor, mutlaka denemelisiniz.
Alibey Stil Salatası; salata deyip geçmeyin, binlerce çeşit olanı var demiştik, buyrun size özel stil salata; yeşil elma, ananas,
avakado dilimleri ve akdeniz yeşillikleri ve kapari eşliğinde servis
ediliyor.
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pukka
Marmaris’in en gözde mekanlarından Pukka sahildeki konumu,
alternatifli oturma alanları gece ve gündüz farklı atmosferi ile
ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Menülerindeki çeşitlilik
ve lezzet ise müdavimlerden tam puan alıyor. Profesyonel mutfak
şefi Tufan Keser ise özel tarifleri ile damaklara kazınan tatlar
bırakıyor. Pukka menüsünde ‘Salatalar’ başlığıyla sunulan 9 özel
lezzetin sadece 4 tanesini sizler için anlatıyoruz.

love boat
Bembeyaz dekoru, sunumu, tatları ve kalitesi ile dünyanın en
seçkin restoranları listesine giren Love Boat içmelerin en güzide
mekanlarından. Devamlı Otel’in bünyesindeki restoran Ufuk
Devamlı ve ailesi tarafından işletiliyor. Deniz mahsulleri ve kırmızı
et seçenekli menüsünde dünya harikası
tatlar bulunuyor. Bu ayki özel
dosyamızda sizlere sunduğumuz salatalar ise mekanın
yabancı müdavimleri
tarafından da tam puan
almış durumda.
Sezar Salata; Hemen
hemen her menüde
bulunan Sezar Salata’yı
bir de Love Boat mutfağından deneyin. Taze akdeniz
yeşillikleri üzerine konumlandırılan ızgara tavuk dilimlerine kendi
hazırladıkları sezar sos, parmesan peyniri ve kruton eşlik ediyor.
Izgara Levrek Salata; Akdeniz
yeşilliklerine köz kırmızı biber
ve levrek fileto eşlik ediyor.
Salataya tavsiye edilen soslar
ise yanında geliyor.
Ton Balıklı Salata; Öğünlerde doyurucu niteliğinde
olan bu salatayı artık çocuklar bile çok seviyor. Akdeniz
yeşilliklerine eşlik eden ton
balığını soğani mısır ranch sos
eşlik ediyor.
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Kalbimizin Dostu Enginar; Enginarlı
salata, Fransız yöntemi ile yapılıyor. Beyaz şarap ve hardalla
ağır ateşte fırında pişiyor.
Enginarların tam kalbinden yapılan bu salata menüde de belirtildiği gibi
kalp dostu olarak baş tacı
ediliyor. Maskolin yeşillikler,
kuzu kulağı, kapri adalarından ithal edilen çekirdekli kapari
de salatada fark yaratan detaylar.
Moonlight Salata; Domates ve carpaccio üzerine keçi peynirli
toplar, avakado dilimleri, haş haş tohumlu renç sos da salatanın
detayları arasında. Her birinin ayrı ayrı doyuruculuğu olan salataların sunumları da oldukça ilgi çekici.
Somon Salamura Salatası;
Zencefil ve sarımsak kahve ve
şeker karışımlarında 1 hafta
bekletilen somon özel olarak marine ediliyor, farklı
miktarlarda konulan bu
tarifin detaylarını Tufen
Şef’ten öğrenmeden evde
denememenizi tavsiye
ederiz. Tadını ve kokusunu
muhazafa eden somon ünlü
şef Tufan Keser’in hünerli ellerinde lezzetine de lezzet katıyor, japon turbu olan ‘wasabi’den yapılan krema ile soslanan somon, fırınlanmış
ve küp doğranmış pancar, mevsim yeşillikleri ile servis ediliyor.
Alaska Dolgulu Yengeç; Füme adilmiş köz biber içerisine alaska
yengeç dolgusu ile közlenmiş biber, mayonez ve deniz koruğu
eşliğinde itina ile hazırlanıyor.
Pukkanın bu eşsiz ve tarafımızdan denenmiş lezzetlerini önermesi
bizden denemesi sizden :)

A PUKKA LIFE

Cafe | Restaurant | Lounge

Güzel Bir Sabah

Lezzetli Yemekler

Tatlı Keyfi

En Güzel Kokteyller

Pukka’lı Olmak Ne Demek?
Tutkulu olmak · Yenilikçi olmak · Proaktif olmak · Farklı bakış açısı yaratmak · Genç olmak · Araştırmacı ve yaratıcı olmak
Hippi / Şık olmak · İnsan sevmek · Sosyal olmak · Sabırlı olmak · Dış dünyada enerjik, iç dünyada sakin olmak · Kendinle övünmemek,
Mütevazı olmak · Beyefendi, hanımefendi olmak · Entellektüel olmak , Makro düşünmek · Duyuyu canlandırmak

Çıldır Mah. 207 Sk. No:72/Z1 Marmaris/Muğla
/Pukka Restaurant & Cafe Lounge

+ 90 252 412 77 88

/Pukka lounge

/Pukka Restaurant Cafe & Lounge
info@pukkamarmaris.com

www.pukkamarmaris.com

+90 542 412 77 87

/Pukka
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saman
Yat Limanında bu yıl dördüncü şubesi ile hizmete giren Saman
Cafe diğer illerdeki menü içerikleri ile aynı lezzette hizmeti veriyor. Oldukça geniş bir menü yelpazesi olan Saman Marmaris’in
salatalar menüsü oldukça başarılı. Sizler için seçtiğimiz salatalar
dışındaki lezzetleri de mutlaka denemelisiniz.
Ballı Hardallı Bonfile Salatası; Akdeniz yeşillikleri bonfile dilimleri eşlik ediyor. Parmesan peyniri ve meşhur Marmaris çam balı
da salatadaki en önemli detayı oluşturuyor. Bu mükemmel bal uyumunu mutlaka tatmalısınız.
Sebzeli Kinoa; Kinoa
salatalara en çok yakışan
doyurucu olan alternatifler
arasında yer alıyor. Akdeniz
yeşilliklerine eşlik eden pesto
sos ve kiraz domates de salata
lezzeti ve hafifliği veren diğer
unsurlar.
Yulaflı Meyve Tabağı; Salata olur da meyve salatası olmaz mı?
Kabukları soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış mevsim meyvelerine ilave edilen yulaflar da hem doyuruculuğu sağlıyor hem de
nefis bir tat katıyor. Muz ve şeftali ise bu salatayı bütünleyen en
güzel karışımdı.
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serin kültür
Kim kitap okurken hafif bir şeyler atıştırmaya hayır diyebilir ki?
İşte Armutalan’da bulunan Serin Kültür Kitap Kafe binlerce kitap
seçeneği, kahveler ve tatlılar yanında formunu korumak isteyen
salata tutkunları için birbirinden leziz seçenekler sunuyor.
Akdeniz Salata
Mevsim yeşilliklerine tulum peyniri ve siyah zeytin eşlik ediyor.
Zeytinyağı ve limon da tercihinize kalmış.
Ton Balıklı Salata
Salatada biraz doyuruculukta olsun istiyorsanız bu salata tam size
göre. Mevsim yeşilliklerine kırmızı soğan ve mısır taneleri ilave
ediliyor, ton balığı ise salataya lezzeti katan diğer unsur.

Yat Limanı No:221 Marmaris

0534 200 24 81
saman-Marmaris

samanmarmaris

www.saman.com.tr
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yunus
Açıldığı günden bu yana Marmaris yaşayanlarından ve yerli
yabancı turist ziyaretçilerinden tam puan alan Yunus Cafe Bar’ın
salata listesinde seçim yaparken zorlandık. Her biri yaratıcılıkta sınır tanımayan özellikte. Şef Yılmaz Başaran önderliğinde mutfakta
harikalar yaratan dokuz aşçının hünerleri saymakla bitmiyor. Ama
konumuz salatalar. Hafif ve doyurucu oluşu ile de dikkatleri çeken 11 farklı salatadan beşini sizler için denedik ve paylaşıyoruz.

yelken
Deniz Mahsülleri salata Wangole, Kalamar, karides, Ahtapot,
midye, somon, mevsim yeşillikleri, Denizden masalara gelen tüm
lezzetlerini bir tabakta buluşturan bu salata Yelken Meyhane’nin
hünerli şeflerinin baş yapıtları arasında. Yelken Meyhane mutfağının meşhur mezelerin yanında vongole, kalamar, karides, ahtapot,
midye, somon, canınız çekerse hepsi birden mevsim yeşillikleri ile
bu salatada buluşuyor. Tam kıvamında kızaran deniz mahsullerine eşlik eden sos da salataya efsane lezzet katıyor.

Bonfile Salata; julyen doğranan ızgara bonfilelere eşlik eden yeşillikler ve kavrulmuş mantar ile menünün en doyurucu salatası.
Bol yeşillik ve domatesler de salatanın en masum içeriklerinden.
Egeli; 18 aylık bekleme süresince zengin aromalı ve lezzetli hale
gelen grana padano parmesan peyniri, ezine, taze nane, domates,
salatalık, zeytin ve nar ekşisi ile bu salata tam bir egeli. Akdeniz
yeşilliklerinin de hafifliği ile kalori hesabı yapanlara tavsiye.
Denizden; İçeriğindeki ahtapotu, kalamar ve karidesi ile bu
salatanın adı gibi kendisi
de denizden geliyor sanki.
Akdeniz yeşillikleri de
salatanın masumiyetini
fazlasıyla arttırıyor.
Sezar Salata; Mevsim yeşilliklerine konumlandırılan ızgara tavuk, kruton ve parmesan peyniri ile
servis edilen salata mekanın favorilerinden.
Mozzarella Bruschetta; Lezzetli hafif,
narin bir tada sahip suda mozzarella, yarı yumuşak, kremsi ve
beyaz görünümüyle salatalara en çok yakışan lezzetler
arasında. Kruton ekmeği
üzerine, parmesan, fesleğen, roka, domates soğan
ve salatalık zeytin ve nar
ekşisi ile bu salata tam yazlık.
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vamos
Marmaris sahillerinin gözdesi Vamos; doğadan ilham almış bir
atmosfer ve hafif lezzetler. Vamos Beach’te yazın tadını çıkarırken
yemek zamanı geldiğinde kendinizi suçlu hissetmenize hiç gerek
yok çünkü bu salatalar hem sağlıklı, hem de doyurucu. Bizden
size birkaç öneri:
Atom Karidesli Sezar Salata; Ev yapımı sezar soslu marul eşliğinde kızarmış karidesler ile biraz suçlu hissedebilirsiniz. Sadece
şunu söyleyelim: lezzeti anında beraat. İçindekiler: atom karides,
marul, sezar sos, parmesan
Mantarlı Biftek Salatası;
İki biftek şiş arasında dans
eden akdeniz yeşillikleri,
sote mantarlar, parmesan
ve hazımı kolaylaştırmak
için yaban mersini eşliğinde sunuluyor.
Kinoalı Somon Salata; Faydası
saymakla bitmez kinoanın. O yüzden
sadece menüde bulabileceğinizi söylemekle yetinelim. Ceviz ve
sindirimi kan şekerini düzenleyen goji berry ile servis edilen salatanın görüntüsü de lezzeti de plajlara şenlik. Izgara somon şişe
eşlik eden yeşilliler de salatayı tamamlayıcı diğer lezzetli unsurlar.
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vızz
Barlar Sokağında bu yıl hizmete giren Vızz Butik restoran dekoru
yol üstü dar ince uzun konumu küçük ve şirin hali ile dikkatlerimizi çekti. Şebnem Yaşa tarafından işletilen mekan dünya mutfaklarından seçkin tatlara da sahip. Menüsündeki salatalara da göz
attığımızda Ballı hardal soslu ızgara tavuk salatası ve Avokadolu
cevizli vejetaryen salata bize göz kıptı. Barlar sokağında yemek
olur mu demeyin o dar sokaklara bir de yemek vakti gidin. Ev
yemeklerinin yanında ızgaradaki lezzetleri de deneyin.
Ballı hardal soslu ızgara tavuk salatası; Mevsim yeşillikleri,
maydonoz, taze soğan, cerry domates, salatalık, siyah zeytin gibi
salatanın olmazsa olmazlarının yanında salataya sırrını veren ise
hardal, bal sirke zeytinyağı, haşlanmış 1 diş sarımsak, tuz ve karabiberden oluşan oluşan sosu. Izgara yapılan tavuk dilimleri ise
salatadaki son vuruşu oluşturuyor.
Avokadolu cevizli vejetaryen salata; Mevsim yeşillikleri, taze
soğan, cerry domates, salatalık, kapya biberi, yeşil biber ve ceviz
karışımına, yine önceki sos ilave edilecek fakat sarımsak rendelenecek, yumuşak avokado dilimleri de salataya adını veren son
detayı oluşturuyor. Kimyon kekik nane de salataya akdeniz esintisi
katacak.

MEZELERİMİZ LEZZETLİ

Sohbetlerimiz Neseli
.

yelken’de

geceler çok keyifli

Marmaris Marina No.253

Rezervasyon: +90 252 412 9 575 / +90 552 425 31 52

Festival

Saklıgöl’de

Muhteşem Gençlik Festivali
Birbirinden ünlü rock grupları ve sanatçılarının sahne aldığı
Salda Fest Marmaris Gençlik Festivali, rock tutkunu binlerce
genci Marmaris Çamlı Köyü’nde bir araya getirdi. ‘’Eğlence
ve Sosyal Sorumluluk’’ için bir araya gelen on binlerce genç
muhteşem doğa görüntüsüyle adeta cenneti aratmayacak
yerlerden biri olan Saklıgöl Natural Kulüp’te rüya gibi 3 gün geçirdiler. Denizlili bir grup girişimci gencin kurduğu Thef Organizasyon tarafından düzenlenen Salda Fest Marmaris Gençlik
Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. ulusal ve yerel medya
temsilcilerinin Gezi Blogger’ları ve fotoğraf sanatçılarının da
yakından takip ettiği festival sosyal medya canlı yayınlarıyla da
yüzbinlerce kişiye ulaştı. 29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri
arasında düzenlenen festivalde Türkiye çapında ünlü sanatçı
ve grupların yanı sıra ulusal basına kendini göstermek isteyen
gruplar da sahne aldı. Selda Bağcan’dan Teoman’a kadar 17
ünlü sanatçı ve grubun sahne aldığı festivalde tüm katılımcılar
müziğe doydu. Festivale Marmaris yaşayanlarından da büyük
katılım oldu.

Festivalde
ayrıca yarışmalar,
yoga pilates ve meditasyon
istasyonları, masa oyunları,
dans gösterileri, aktiviteler ve
özellikle doğa temalı sosyal
sorumluluk atölyeleri de
dikkatleri çekti.
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Selda Bağcan

Grup Gündoğarken

Teoman

‘’Eğlenirken hem doğaya, hem de kimsesiz çocuklara yardım etmek’’ sloganıyla; kütüphanesi olmayan
bir okula kütüphane kurmak için ‘’kitap kumbarası’’ ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplanacak kıyafetler için ‘’kıyafet kumbarası’’ festival boyunca kullanılan pet şişelerden heykel yapmak için ‘’atıktan
sanata’’ gibi sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçti.

Can Bonomo

Manga
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Marmarisliler
KORAL TURİZM İLE GEZİYOR

Yurtiçi kültür turları ile Türkiye’nin her bölgesine Marmaris çıkışlı geziler düzenleyen Koral Turizm,
Yaz sezonunda haftanın her günü organize ettiği günübirlik turlar ile de yakın çevrede görülmesi
gereken her yeri görme imkanı sunuyor. ‘Mavi Sürprizler’ konsepti ile Datça’dan Fethiye’ye kadar
yakın civarda en özel rotalar Marmarisliler için özenle programlanıyor. Her bütçeye uygun yapılan
gezilerde her şey titizlikle sunuluyor ve programlanıyor. Marmarisliler bu programlarla hem
kendileri geziyor, hem de misafirlerine doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtabiliyor. Merak ediyorsanız
sizler için , haftanın her günü düzenli olarak yapılan bu gezilerden kısa bir özet hazırladık:

I
HER SAL

MAVİ SÜRPRİZLER- ÇAMLIK-SEDİR ADASI TEKNE TURU
Turkuaz rengi suları ve Mısır’dan gelen özel kumları ile ziyaretçilerini
büyüleyen , Sezar ile Kleopatra’nın aşkına şahitlik ettiğine inanılan Sedir adası ve bölgenin en güzel koyları…Mavi Sürprizler’de yeni rotamız Çamlık-Sedir Adası bölgesi. Sıcak yaz günlerini en güzel koylarda,
doya doya yüzerek geçirmek isteyenler için en özel rotalardan biri…
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HER Ç AR

ŞAMBA

MAVİ SÜRPRİZLER- BOZUKKALE TURU
Bu senenin en özel Mavi Sürprizlerinden biri... Marmaris’in
bilinen güzel koylarının yanında, bir de kara yolu ile ulaşılamayan ve ancak tekne ile gidilebilen bu olağan üstü güzellikteki
koyda güzel bir gün geçirmeyi herkese tavsiye ediyoruz…

HER CUM

HER PE

RŞEMB

A

E

MAVİ SÜRPRİZLER- SALDA GÖLÜ VE KİBYRA ANTİK KENTİ
MAVİ SÜRPRİZLER- DATÇA
PALAMUTBÜKÜ’NDE DENİZ KEYFİ
a yarımadaMavi sürprizler konseptli turlarımız Datç
koylasının en güzel, en temiz ve en çok beğenilen
ediyor.
m
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DatEski
ğu
güzellikte olan , Can Yücel’in yaşamış oldu
ça’yı da ziyaret ediyoruz.

HER CUM

Türkiye’nin göz bebeği olan, güzelliğiyle bizleri büyüleyen, eşsiz
kumları ile dünyada başka bir eşi olmayan, berrak sularında şifa
barındıran Türkiye’nin Maldivleri diye bilinen Salda Gölü’ne günübirlik yapacağımız ziyaretimizde bir de Likya Birliği şehirlerinden Kibyra’yı geziyoruz. Hem doğa güzelliklerinin hem de tarihi
ve kültürel değerlerinin zengin olduğu bu turda sizleri bekliyor…

AR
HER PAZ

ARTESI

MAVİ SÜRPRİZLER- BOZBURUN TEKNE TURU
Mavi Sürprizler konseptli turlarımıza bu sene yazın erken
gelmesiyle birlikte start veriyoruz. Geçen sezonun en beğenilen koylarında mavinin en güzel tonlarında keyifli günlerimiz
başlıyor… Bir çok antik kenti ile zengin bir kültürel geçmişe
sahip olan yarımadanın en sonunda yer alan Bozburun’a
‘Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür’ şarkısını
söyleyerek varıyoruz ve keyifli bir güne yelken açıyoruz.

MAVİ SÜRPRİZLER- GÖCEK GULET TEKNE TURU
Bu seneki Mavi Sürprizler konseptli tekne turlarımıza , doğa
ananın her türlü imkanını cömertçe sergilediği bir tatil beldesi
olan Göcek ile devam ediyoruz. Birbirinden güzel koylara sahip
bu güzel beldede, modern bir gulet tekne ile tüm güzel koyları
gezecek, öğlen yemeğinde balık yiyerek keyiflenecek ve dört ayrı
koyda yüzme molaları ile deniz sezonunun tadını çıkaracağız.
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24 yıldır Marmaris’te su sporları işletmecisiyim.

Uzun yıllara dayanan deneyiminiz var.
Türkiye su sporları alanında nerelerde?

Daha önce İstanbul’da yaşıyordum. Marmaris’ e ilk kez 1995 yılında tatil için geldim,
Marmaris’ i çok sevdim ve yerleşmeye karar
verdim. 1993 yılında rahmetli babam iki
tane deniz bisikleti alarak bu işe başlamıştı.
Daha sonra işi ben devraldım gelişirdim ve
bu hale getirdim.

Dünya genelinde çok iyi olduğumuzu
söyleyebilirim. Öncelikle Marmaris’te su
sporları işletmeciliği yapan arkadaşlarımız
son derece profesyonel bir bakış açısıyla
çalışıyorlar. Su sporları ile ilgili yerinde
inceleme ve görüş alış verişi yapmak için
sık sık Avrupa’nın çeşitli ülkelerini gezeriz.
Gittiğimiz ülkelerdeki su sporları aktivitelerini ve işletmeciliklerini kendi ülkemle
kıyasladığım zaman bizim ne kadar başarılı
olduğumuzu çok daha net görebiliyorum.
Bu işi bizden daha iyi yapabilen ülke var
mı?
Kesinlikle hayır. Biz turizmi İspanyollardan
öğrendik desek bile su sporları konusunda
gerçekten çok daha ileri durumdayız. Bakın
sadece su sporlarının uygulanmasında değil bu uygulamalar için gerekli olan paraşüt teknesinin imalatı, paraşütlerin imalatı,
sürat teknelerinin yapımı gibi konularda da
çok başarılıyız.
Dünyada çıkan her yeniliği izleyip uygulayabiliyor musunuz?

Cihat Dinç
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Kesinlikle uyguluyoruz. Yenilikler genellikle
Amerika, Japonya ve Çin’ den çıkar, biz de
hemen uygularız. Ama şunu da göz ardı
etmemek gerekir ki, Türkiyede yenilikler

konusunda iddialıdır. Bu saydığım ülkeler
zaman zaman Türkiye’den alım yaparlar.
Türk imalatçısını , ithalatçısını, ihracatcısını
hiç de azımsamamak gerekir.
Su sporları konusunda iddialı olan ülkeler hangileri?
Adriyatik kıyısında Montenegro su sporları
konusunda oldukça iyi. Bizim buralarda
yetiştirdiğimiz bir çok personelimiz şimdi
orada hizmet veriyorlar.
Ben de 15 gün sonra kendi arabamla önce
Yunanistan ve adalar sonra Montenegro ve
Dubrovnik turu yapacağım, hem meslektaş

ziyareti olacak hem de bakalım oralarda
neler oluyor.
Su sporları adrenalin seviyesini yükselten aktiviteler. Tehlikeli değil mi?
Adrenalin seviyesini yükselten her eğlencenin, her keyfin ucunda tehlike vardır. Flyfish
olsun, flyboard olsun praşüt olsun hepsi
uçarak yapılan sporlardır ve elbette tehlikesi vardır. Düşünsenize uçakla seyahat ederken de, lunaparklardaki oyuncaklarda da
aynı tehlike söz konusu. Ancak bu tehlike
su sporlarında minimize edilmiştir.
Çok heyecanlı ve çok korkan ama yine
de bu sporlarını denemek isteyen
müşterileriniz vardır mutlaka. Nasıl ikna
ediyorsunuz?
Kendileriyle rahatlatıcı sohbetler yapıyoruz.
Daha önce aktivitelerimize endişeyle katılan ama aktivite sonrası mutlu, keyifli ve
“Korkuyordum ama iyi ki denemişim” diyen
müşterilerimizin fotoğraflarını videolarını
gösteriyoruz. İkna oluyorlar.
Müşterileriniz sigorta kapsamındalar
mı?
Yerli yabancı bütün müşterilerimiz sigorta
kapsamındadırlar. Yabancı müşterilerimizin
zaten seyahat sigortaları var. Yerli müşterilerimiz ise bizim tarafımızdan üçüncü
şahıs sigortası kapsamındadırlar.
Bütün ekipleriniz yetkin midir?
Kültür ve Turizm Bakanlığının bizden istediği standart evraklar vardır. Örneğin tekne
kullanacak personelimizin kaptan ehliyeti
zorunluluğu , stantlardaki can kurtarma
personelimizin gümüş can kurtarma brövesi zorunluluğu gibi. Hepimiz can kurtarma
eğitimleri aldığımız için ambulans çağırmasından tutunda suni tenefüsten kalp masa-

jına kadar her türlü ilk yardımı yapabiliriz.
Ayrıca can kurtarma botları, can simitleri,
jetskilerle her an hazırlıklıyız.
İstanbul İzmir, Antalya, Akdeniz Ege Adalar
dahil olmak üzere binin üzerinde su sporları konusunda yetkin arkadaşımız halen
başarıyla çalışmaktadır.
Su sporlarının özel bir eğitimi var mıdır?
Özel bir eğitim yok. Deniz Ticaret odasının
meslek komiteleri vardır, su sporları da 48
no lu meslek komitesidir.
Ama ben burayı bir okul gibi düşünürüm.
Benim oğlum kızım yeğenlerim de ekibimizin diğer elemanları ile birlikte burada
çalışırlar, gerekli belgelere sahiptirler ve
hepsi çok iyi su sporcusudurlar.
Marmaris’i su sporları konusunda değerlendirir misiniz?
Marmaris doğal güzellikleri ve kıyı şeridi
yapısı ile muhteşem bir lokasyon, su sporları için de son derece uygun. Kıyı şeridi

boyunca 30 tane parkurumuz var.
Marmaris kıyı şeridindeki tüm su sporları işletmeleri aynı çatı altında mısınız?
Biz bir kooperatifiz. Yaklaşık 20 yıldır Marmaris Su Sporları Kooperatifiyiz ve hepimiz
aynı çatı altındayız.
Yaptığınız işten çok mutlu olduğunuzu
görüyorum, sizi zorlayan bir şeyler var
mı?
Çalışmalarımız son derece başarılı hiçbir
sıkıntımız yok sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklı yönetmelik değişikliklerini
uygulamakta zorlanıyoruz.
Su sporlarıyla ilgi yönetmelikleri değiştirirken her bölgenin kendi sahasında çalışan
kişilerden de bilgi ve görüş alınırsa çok
daha etkin değişiklikler ortaya çıkacaktır.
En son yapılan bir yönetmelik değişikliği
ile ilgi Marmaris Su Sporları Kooperatifi
Başkanı olarak Kültür ve Turizm bakanlığı
daire başkanı ve genel müdür yardımcısı ile
birebir görüştüm. Değişiklik için saha çalışanlarından bilgi/ görüş alıp almadıklarını
sordum, sadece Mersin’den bilgi aldıklarını
ve Mersin’den gelen bilgiler doğrultusunda değişiklik yaptıklarını söylediler. Oysa
Türkiye de farklı özellikleri olan bölgelerde
faaliyet gösteren 1000 e yakın su sporları
işletmecisi, her bölgenin sportif kurulu
başkanı, kaymakamı, gençlik spor müdürü,
liman başkanı, sahil güvenlik komutanı
,deniz ticaret odası başkanı var.
Bulundukları bölgeyi en iyi tanıyan sahadaki kişilerden bilgi alınmadan yapılan hayati
değişiklikler işlevsel ve yeterli olabilir mi?
Şimdi yürütmeyi durdurma ve yönetmeliğin iptali için mahkemeye baş vurduk.
Onlar kağıt üzerinde konulara çok hakimler
bizlerse sahaları çok iyi tanıyoruz. Bilgi ve
deneyimleri birleştirerek her iki tarafı da
mutlu edecek kararlar alınması gerektiğini
düşünüyorum.
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DJ
BERNA

ÖZTÜRK

Berna Öztürk, güzel mi güzel, alımlı mı
alımlı bir kadın.  Her ne kadar, magazin
basının büyük bir bölümü ısrarla ‘Çılgın
DJ’ diye lanse etse de O, kendisini çok
iyi yetiştirmiş çağdaş bir Türk kadını.
Gencecik yaşta başladığı meslek hayatında on parmağına on marifeti, yüzük
yapmış takmış. ‘Beyazcam’da reklamlarda, dizilerde, ‘beyazperde’de ve tiyatroda oyuncu, Çarkıfelek yarışmasında
hostes, Survivor’da yarışmacı, kabinde
DJ…  Aynı zamanda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
mezunu, yani sosyolog. İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor, değişik spor
dalları ile uğraşıyor, Akyaka’nın en gözde sporu Kıteboard tutkunlarına eğitim
veriyor. Güzelliğiyle olduğu kadar, bilgi
donanımıyla da dikkat çeken Öztürk,
tam bir doğa tutkunu ve sağlıklı, huzur
dolu bir yaşamı hedefliyor. Bunun için
8-9 yıl önce İstanbul’dan ayrılıp, Muğla’nın ‘sakin şehri’ Akyaka’ya yerleşmiş.  Doğal beslenmeye özen gösteriyor,
sebze meyvesini kendisi yetiştiriyor,
paketlenmiş gıda tüketmiyor. Kurnaz,
içten pazarlıklı olanlarından hoşlanmadığı insanlardan da doğallık bekliyor.
İşte böylesi kıskanılacak özeliklere sahip
kadınla, Berna Öztürk’le kadın kadına
Akyaka’nın sakin ortamında söyleştik.
Bakın, saçlarından daha renkli bir kişiliğe sahip Öztürk’le neler konuşmuşuz..
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İÇİNDE YİYECEK  OLAN BUZDOLABI
EN BÜYÜK LÜKSMÜŞ!

ADA KOŞULARI DEĞİL, İNSANLARIN
KURNAZLIKLARI BENİ ÜZDÜ

Acun Ilıcalı’nın ‘Dünyanın en zor
yarışması’ diye nitelediği Survivor da
yarıştınız. Tekrar teklif gelse yeniden
katılmayı düşünür müsünüz?

Bildiğiniz gibi 8-9 yıl önce İstanbul’u terk
ettim ve burada, Akyaka’da yaşıyorum.
Zaten doğayla iç içeyim, sabahları kumru
sesleriyle uyanıyorum bu zaten bir ada
hayatı bu nedenle adadaki yaşam koşulları
beni pek etkilemez. Ama insan faktörü çok
önemli. İnsanların amaçları doğrultusunda
ne kadar çirkinleşebileceklerini açıkçası
unutmuşum. Bir de üstelik amaç para
kazanmak ve televizyon olunca, kötü yüzlerini göstermeye çok meyilli oluyorlar. Ben
burada kendime kendi seçtiğim bir çevre
içerisinde yaşama şansı yakaladığım için
uzun süredir bu konulardan uzak kalmışım.
Yarışmaya katılınca kendimi küçücük bir
akvaryumdan çıkmış koca bir okyanusa
atılmış etrafım piranhalarla çevrilmiş hissettim. İnsanların kurnazlıkları çakallıkları
bana çok uzak. Zaten İstanbul’dan ayrılma
nedenlerimden biri de buydu. Ben temiz

Aslında bu kameralar önünde olmasa, bir
şov olmasa gerçek bir hayat deneyimi.
Hani, ‘tok açın halinden anlamaz’ gibi klişe
sözleri hep kullanırız ama gerçekten aç
kalmadan bu sözlerin geçekliğini anlayamıyorsunuz. Eğer evinizdeyseniz kendi konforunuz içerisinde buz dolabınızda karnınızı
doyuracak bir şeyler varsa ve acıkınca veya
canınız isteyince, kalkıp yiyecek şansa sahipseniz bu hayattaki en büyük lükslerden
biriymiş. Survivor’dan aldığım en büyük
derslerden biri bu oldu.
İkincisi ise şudur.

hayatı, dürüst ilişkileri, açık insanları seviyorum. Bu nedenle oradaki ufak hesaplar
beni çok üzdü.
AÇKEN SEN, SEN DEĞİLSİN!
Yarışmanın formatı da bu aslında galiba. Yarışma buna zorluyor gibi?
Haklısınız yarış aslında parkurda olmuyor
zaten. Yarış geride kalan dinamiklerde oluyor. Bunun bilincinde olarak katılmak farklı
bir şey. Çünkü spor ağırlıklı bir yarışma gibi
düşünüyorsunuz ama karnınız guruldayarak bunu yapmak çok zor.
Aslında az önce söylediğim çirkinlikleri
biraz da açlık tetikliyor. Açken sen sen
değilsin, gerçekten değilsin. Tahammül
azalıyor, toleransınız düşüyor.
Sizi başka bir yarışmada daha izledik.
‘İşte benim stilim’ yarışması. Neler
söyleyeceksiniz?
O da bambaşka bir deneyimdi benim için
çünkü. O da okyanusun stüdyo versiyonuydu. Bir sürü kadın aynı yerde zaten
işin doğası gereği egosu yüksek bir yarış.
Kıyafet giyiyorsunuz, kombin yapıyorsunuz
ve birilerine beğendirmeye çalışıyorsunuz.
Orada da bambaşka sosyal deneyimlere
maruz kaldım.
Hem ‘Survivor’ hem de ‘İşte Benim Stilim’
şov business dahilindeki işler olduğu için
zaten benim bilmekle yükümlü olduğum
şeyler. Bu nedenle kendime kızdığım anlar
çok oldu. Sistem bu, bunu biliyorum, yıllardır içindeyim.
GERÇEĞİN PEŞİNDEYİM
Şov dünyasına reklam oyunculuğu yaparak
başladım, ardından Çarkıfelek hostesliği
geldi, bir sürü dizi, sonra tiyatro sonra
sinema derken Dj’lik geldi. Değişimler çok
hızlı yaşanıyor. Benim şov dünyasına adım
attığım zamanlarla içinde bulunduğumuz
zaman arasında çok fark var. En büyük
etkenlerden biri dünyanın aslında çok
küçülmüş olması. Artık bilgiye çok daha
kolay ulaşılıyor. Sosyal medya aracılığıyla
tanımadığınız insanlar hakkında yorumlar
yapabiliyorsunuz. Ben daha gerçek şeylerin
peşindeyim. İşte o gerçekliği bir kulübe
gidip dinleyicimle birkaç saat birlikte olarak
onları dans ettirerek yakalayabiliyorum.
NEREDEYSE 20 YILDIR YILBAŞI KUTLAMADIM
Gece çalışıyorsunuz da, gece hayatını
seviyor musunuz?
İlk gençlik yıllarımda ‘Kemancı’ gibi İstanbul gece hayatına ve müziğe yön vermiş
mekanlara girip, çıkma fırsatım oldu. Daha
sonraki yıllarda ise bu mekanlar çalışma
alanım oldular. Yaklaşık 18-19 yıldır yılbaşı
kutlamadım. Başka insanlar için özel olan
günler benim için iş günleri oldu. Ben de

bunu dengelemek için huzuru aradım hayatımda. Bir yanda işim gece işi olduğu için
kendi talep ettiği tarz bir hayat varken ben
bunu daha sağlıklı ve huzurlu ve güzel bir
hayatla dengelemek istedim açıkçası. Artık
35 yaşımdayım.
PAKETLİ HİÇ BİR GIDAYI TÜKETMİYORUM
Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Genetik özellik olduğunu anlıyoruz ama
bunun dışında sırrınız nedir?
İlk gençlik yılları tazeliğin getirdiği bir
güzellik oluyor ama bir süre sonra geçiyor.
Bence yapılacak en iyi şey hayatımızın sonuna kadar içinde bulunduğumuz bedenimize çok iyi bakmak. Yediğimize, içtiğimize
dikkat etmemiz gerekiyor. Ben burada
şanslıyım çünkü komşumun tavuğunun
yumurtladığı yumurtayı aynı gün yiyebiliyorum. Paketli hiçbir gıdayı kullanmıyorum. Zaten domates biber gibi sebzeleri
kendimiz ekiyoruz. Mümkün olduğunca
hayatı sade yaşamak çok önemli. Tabi ki,
bir bütünüz bedenimizi beslediğimiz gibi
ruhumuzu da beslemek zorundayız. Bu nedenle ruhumuzu da temiz tutmak zorundayız. Zaten ruhumuz hasar gördüğü zaman
beden üzerinden bize işaret veriyor.
CEZA VERİLMEDİKÇE KÖTÜLÜK NORMALEŞİYOR
Bir hayranınızın saldırısına uğradınız
ve saldırganın üzerinden kesici alet
çıktı.  Sosyolojik açıdan değerlendirebilir misiniz bu saldırıyı?
Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum çünkü yargısal süreçteyiz. Bu bir şiddet

olayı, yaygara çıkartarak değil yargı yoluyla
halledilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu aslında devede kulak bir olay. Maalesef
toplumumuzda yaşanan çok üzücü olaylar
oluyor. Biri çıkıyor kendinin bir otorite
sahibi olduğu yanılsaması olan bireylerin
iktidarlarını kanıtlamak için gösterdikleri
güç gösterileri oluyor ve bunlar gerektiği
gibi cezalandırılmıyor. Beni üzen nokta bu.
Ben bilinçli bir ailesi olan, iyi yetiştirilmiş,
iyi okullarda okumuş aydın bir şehirli kadın
olarak böyle bir olayı yaşayabiliyorsam
Anadolu’nun uzak köşelerindeki kadınlarımız, çocuklarımız, aciz olan bütün varlıklar neler yaşıyorlar. Bu tür zarar verenler
maalesef ceza almadıkları süreçte bu
eğilimlerini yükselterek ilerliyorlar, kötülük
normalleşiyor maalesef. Bireysel olarak ses
çıkartmaktan öte daha kolektif bir şeyler
yapılması gerekiyor. Bir sosyolog olarak
gözlemim budur.
DUYARSIZLIK DA BENİ ÜZÜYOR
Yasal düzenlemeler yapılmalı. Bunun dışında, sivil toplum kuruluşlarının halledebileceği şeyler var. Bütün vatandaşlık görevlerimizi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor.
Cürüm gerçekleşmeden aksiyon alınmalı.
Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum
ama bu noktada da başka bir sıkıntıyla
karşılaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil
dünyada da çirkin şeyler oluyor. İşte bu
noktada bizden hemen programlarımızı iptal etmemiz isteniyor. Aslında bu da bir tür
taciz. Bu tür zamanlarda her meslek sahibi
işine devam ediyor ama biz çalışamıyoruz.
Bu uygulamayı da çok yanlış buluyorum.
Çünkü, eğlence mekanlarında da tuvaletleri temizleyen elemanından aşçısına,
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güvenliğine kadar ekmeğini kazanan pek
çok kişi var. Ayrıca böyle bir uygulamayla
da hiçbir şiddet eylemine çare bulunmuyor. İşin bu yönünü göz ardı ederek klavye
silahşörlükleri oluyor. Kendi olayımdan
örnek vereyim size. Saldırı esnasında görgü
tanıkları var, adli tıp raporları var, kamera
kayıtlarında her şey net olarak görülüyor,
suçlunun üzerinden suç aletleri çıkıyor ve
ertesi gün magazin programlarında ‘acaba
bu gerçekten öyle midir, böyle midir’ diye
yorumlar yapılıyor. Ben bir travma yaşamışım, bugün benim başıma gelen yarın bir
başkasının başına gelebilir işin bu tarafını
kimse düşünmüyor herkes işin magazin
tarafında. Beni üzen toplumun bu hale
gelmesi.

meleri ve çalışmaları. Hobi olarak yapmak
keyiflidir ama eğer profesyonel olarak yapmak istiyorsanız, lütfen öğrenerek yapın.
Bazı üniversitelerde ders olarak verildiğini
duyuyorum, elbette eğitimini almak çok
güzel ama şart değil. Bu işi başka mecralarda da öğrenilebilirler. Benim yaptığım gibi
bir Dj’nin kanatları altına girip öğrenebilirler. Bu zamanda internetten bile öğrenilebiliyor artık. Sadece bu işe gönül versinler.
Öyle dışarıdan göründüğü gibi 2 saat
müzik çalıyorlar, gelsin partiler, eğlenceler,
danslar değil bu hayat. Gerçekten emek
verdiğiniz zaman size geri dönüşü olur.
Disiplinli olmak, kendinize yaraşır biçimde
davranmak çok önemli.
Beğendiğiniz Dj’ler kimler?

Tarzınızdan bahsedilirken ‘çılgın’ sıfatı
kullanılıyor.  Gerçekten çılgın mısınız?
Önce çılgınlığın anlamını çözmek lazım.
Dövmelerim var, pembe, mavi saçlar çok
hoşuma gidiyor. Ayrıca yaptığım iş de
gerektiriyor. Dj’lik de dikkat çekmek her
zaman hoş görünür.
GÖNLÜMDE YATAN ASLAN OYUNCULUK AMA DJ’LİĞİ ASLA BIRAKMAM
Yakın zamanda, gelecekte hayata geçireceğiniz proje yada projelerinizden
bahseder misiniz?
Bu kış için bir dizi bir de tiyatro projemiz
var. İmzalar atıldığı zaman seve seve paylaşırım. Bu arada çok sevdiğim arkadaşım
Berksan bana bir şarkı hediye etti. Burada
olunca piyasadan biraz uzak kalıyorsunuz
ama İstanbul’a dönünce deli gibi çalışmak
gerekiyor. Oyunculuğu çok özlüyorum.
“Karı mı gördünüz mü?” adlı sinema
filminde de rol aldınız.. Oyunculuk mu
sinema mı desem?
İvana Sert başrolde oynuyor. Ben de bir iş
adamının sevgilisi rolüneyim. Peker Açıkalın, Nuri Alço, Coşkun Göğen (Tecavüzcü
Çoşkun) oynuyorlar.
Gönlümde yatan aslan hep oyunculuk olmuştur. Tiyatro sahnesinde kendimi özgür
hissediyorum. Ama hepsinin keyfi, tadı
birbirinden başka. Bundan sonra bütün
hayatım oyunculuk olsa bile Dj’liği asla
bırakmam. Dinleyiciyle müzik üzerinden
paylaşım bambaşka bir mutluluk benim
için.
GELSİN PARTİLER, EĞLENCELER,
DANSLAR DEĞİL BU HAYAT
DJ olmak isteyen, hayal edenlere önerileriniz nedir?
Ben ilk kez Dj’lik yapmaya 16 yaşımda çırak
olarak başladım. O yıllarda kabul gören bir
meslek değildi. Sonra 15 yıl içinde herkes
DJ oldu. Dj olmak isteyenlerin önerim
müziği çok sevmeleri, bol bol müzik dinle-
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Türklerden en beğendiğim ve dünya sıralamasında olan Ümmet Özcan Türk ve dünya
dans piyasası için çok önemli bir isim. Aynı
mesleği paylaştığım için gurur duyuyorum.
ÖĞRENMEK VE BİLMEK ÇOK HOŞUMA
GİDİYOR
Çok yönlüsünüz. Hepsini bir arada
nasıl yapabiliyorsunuz?
Annemiz ve babamız bizleri hep çok yönlü
insanlar olabilmek adına cesaretlendirdiler.
Üçümüz de çok meraklıydık ve birbirimiz çok desteğimiz oldu. Çok okuyorum,
okumak için zaman ayırıyorum. Bir şeyleri
bilmek öğrenmek çok hoşuma gidiyor. İşlerim gereği dünyanın pek çok yerine gitme
fırsatım oldu.
AKYAKA’YA RÜZGARIN PEŞİNE GELDİM.
Akyaka’da bu şirin sakin beldede
günleriniz nasıl geçiyor? Ve Akyaka ile
ilgili gelecek planlarınız ve hayalleriniz neler?
Kiteboard sporuna olan tutkumu takip

ettim. Hatırlıyorum 9 yıl önce ilk defa buraya geldiğimde Sakartepe’den Akyaka’ya
inerken tüylerim diken diken olmuştu ve
hala Gökova körfezinin o eşsiz manzarasını
gördüğümde aynı hislere kapılırım. Buranın
insanı iyileştiren bir enerjisi var.
Gündüzleri ablamın kiteboard okulu olan
Kite-Mercedes by Bilge Öztürk’te eğitmenlik yapıyorum. Bu disiplini öğrenmek
isteyen herkesle deneyimlerimi ve aşkımı
paylaşıyorum. Hele ki olimpik olduktan
sonra özellikle çocuklarla ve gençlerle.
Akşamüstü rüzgar bitince günün yorgunluğunu ablalarım Belda ve Bilge Öztürk’ün
sahibi oldukları ‘Por Favor’ isimli Meksika
restoranında bulunan, Azmak suyuyla
dolu havuzunda serinleyerek atıyorum.
Eğitmenlik hem fiziksel hem zihinsel olarak
oldukça talepkar bir iş. Ertesi günün programı için Azmak suyuyla yenileniyorum.
Buradaki dostlar da bizi yalnız bırakmıyorlar sağolsunlar, gerek onlarla sohbet ediyor,
gerek öğrencilerimizle geride bıraktığımız
günü değerlendiriyoruz. Bu nedenle Por
Favor için, bir sporcu lokali diyebiliriz.
Evimin alt katını stüdyo olarak düzenledim,
akşamları ilham geldikçe müzik yapmaya
çalışıyorum. Bir yandan kara kalem ve yağlı
boya resim çalışıyorum. Bahçe işleri ise ayrı
bir kategori! Budanacak güller, gübrelenecek ağaçlar ve toplanacak sebzeler zaten
kalan zamanın çoğunu alıyor. Hepsinin
yanı sıra DJ performanslarım için de bol bol
başka şehirlere seyahat ediyorum.
Bizim sorularımız bitti, buyurun son
sözlerinizle söyleşiye siz nokta koyun..
Sizin sayenizde bir kez daha sesimi duyurmak fırsatım olduğu için bütün izleyicilerime ve okurlarınıza teşekkür ederim. Barış
huzur, sevgi ve hoşgörü içinde yüzyıllarca
yaşanmasını, kötü şeyleri değil iyi, şeyleri
hatırlanmasını istiyorum.
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MÜZİK

İŞİNİZİN

Serkan Türkoğlu, 1980 İzmir doğumlu DJ prodüktör. Albüm ve single’ları
var, ses tasarımı ve mixing ile de ilgileniyor. Tecrübeli ve donanımlı bir
müzik adamı olan Serkan Türkoğlu mesleğinin önemli ve aranılan
isimlerinden biri. Çok sayıda işletmenin müzik direktörlüğünü yapıyor.
Yakın zaman önce yüzde 100 Türk yapımı olan, mekanlara özel müzik
uygulaması ‘PlaceDj’ in CEO’larından editörlük teklifi alan Türkoğlu,
müziğin insanın ruh halini kolayca etkilediğini savunuyor.. İnsanın istese
bile bu etkiyi kendisinin başaramayabileceğine inanıyor..
Müziğin duyduğunuz anki ruh halinin yanında, gelecekteki ruh halini de etki etme gücü olduğuna dikkat çekiyor,
ve şunları söylüyor: “Bu sebeple mekanlar için seçilen,
çalınan müzik çok önemli. Bu seçim, işletmenin işlerini
önemli derecede, olumlu yada olumsuz şekilde etkiler.
Çünkü insanların müzikten en büyük beklentiler eğlendirmesi yada rahatlatması. Eğer dinlediği müzikten bu etkiyi
almıyorsa, o sırada bulunduğu mekana bir daha gelmeme
kararını alabiliyor. Özetle, işletme sahipleri ‘müzik’ deyip,
geçmemeli, nasıl mutfağına, servisine önem veriyorsa,
çalınacak müziğe de o derece önem vermeli.”
Serkan Türkoğlu, aynı zamanda, en mutlu günlerinde
kendileri için ‘en iyi’ müziği arayan evlenecek çiftlerin de
çok sık kapsını çaldığı bir isim.. Türkoğlu, Marmaris’te,
sayıları giderek çoğalan düğünlerinde orkestra yerine
DJ’leri tercih eden çiftlerin, müzikle ilgili tüm isteklerini
dinliyor sorularını cevaplıyor. O mutlu gün geldiğinde de,
Türkoğlu, çiftleri ve misafirlerini özenle seçtiği melodilerle
karşılıyor. Konsepti ve müziğinin yanısıra sahne şovuyla
düğünlere yeni bir bakış açısı ve kalite getiriyor.
www.serkanturkoglu.com
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Düğün & Nişan

Sebla ve Serhat Mutluluğa ‘Evet’ dedi
Marmaris sahilleri güzel bir düğüne daha
ev sahipliği yaptı. Aynı zevk ve yaşam
tarzlarına sahip iki gencin düğünü çok
konuşuldu. İkisinin de gezgin olmasının
yanı sıra doğa tutkunu, sosyal medya
fenomeni olmaları, bohem yaşam tarzını
benimsemeleri gelin Sebla Kaplan’ın Yoga
eğitmeni, Medya Pratikleri Mezunu müzisyen ve yazar oluşu, damat Yusuf Serhat
Üre Sinema Televizyon Mezunu oluşu
prodüktör oluşu ile ilginç bir meslekler
karması yaşandı. Yaşanan bu karmaya aşk
adını veren çiftin mutluluğuna 250 kişi
şahitlik etti. 12 yıl önce tanışan çift 2017
ekim ayında çıktıkları 3 aylık Güney Asya

seyahatinde pekiştirdikleri beraberliklerinin mutlu sonundaki nikah masasında
‘evet’ dedikleri düğün töreninde bir çok
ünlü isim de buluştu. Güzelliği ile göz
kamaştıran Gelin Sebla (Kaplan) Üre’nin
çok beğenilen gelinliği Marmarisli Ünlü
Modacı Reyhan Gelinlik İmzası taşıyordu.
Damat Yusuf Serhat Üre’nin damatlığı ise
İtalyan bir tasarımcının ürünü idi. Casa de
Maris Otel sahilinde gerçekleşen düğün
töreninde otelin Animasyon Müdürü Alf
Ulusoy organizasyonu kusursuz yönetti.
Mehmet ve Nurper Kaplan çifti ve Sibel
ve Serdar Üre çifti çocuklarının bu mutlu
gününde davetlilerle yakından ilgilendi.
Düğün töreninde müzisyen
ve şarkıcı Gülşen ve orkestrası sahne aldı. Düğün
töreninin bu güzel anlarını
ise fotoğrafçı Aziz Yıldızhan
gerçekleştirdi.

Alametifarika Reklam Ajansı Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktör Uğurcan Ataoğlu ve eşi Grafiker ve Art Direktör Ayşe Ataoğlu. Casa
De Maris Genel Müdürü Fahri Tan ve eşi Sevil Tan, Grand Azur Otel Emekli Genel Müdürü Ömer Ohri ve eşi Leyla Ohri, kapanan
Armutalan Belediyesinin son dönem başkanı Muhammet Ünlü ve eşi Şennur Ünlü de çiftin mutluluğuna ortak oldu.
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SAMAN MARMARIS’E ÇOK YAKIŞTI
Türkiye’de 5. şubesini Marmaris’te açan
Saman Marmaris görkemli bir açılış
kokteyli ile hizmete girdi. Yat Limanı’nda
sarı siyah dekoru ile süslenen mekan
tüm ekibi ile birlikte açılış gecesi özel
bir organizasyonla ‘Marmaris’e Merhaba’
dedi. Açılışa yerli ve yabancı Marmaris
tatilcileri ve Marmaris yaşayanları büyük
ilgi gösterdi. Mekan işletmecisi Selda
Çimen davetlilerle yakından ilgilendi.
Özel karışım nargile çeşitleri ile iddialı
olan mekanın mutfağı da şimdiden
müdavimler yarattı. Profesyonel Ar-Ge
departmanın Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler araştırarak hazırladığı özel menüsü, kırmızı et ve beyaz et
seçeneklerinin yanı sıra fresh salatalar,
aperatif atıştırmalıklardan oluşuyor. Mekanda ayrıca sıcak ve soğuk kahveler ve
özel karışım kokteyller de müdavimler
tarafından sıkça tercih ediliyor. Sosyal
medyada da oldukça aktif olan Saman
Marmaris özel çekilişlerle de müdavimlerine sürprizler sunuyor. Güney Ege’de
ilk kez Marmaris’te açılan Saman Cafe
Güney Ege sahillerinde ve sonrasında
tüm ülkede franchise vermeyi planlıyor.
Saman Marmaris adlı popüler mekan
dört mevsim boyunca haftanın her
günü müdavimlerini ağırlayacak.
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Saman Marmaris’in açılışında ünlü DJ Zaffer
performans sergiledi.
Mekan ayrıca her akşam ünlü Dj’lerin ambiansa uygun müzikler
yapması, yerli yabancı
popüler parçalarla davetlilere müzik ziyafeti
sunmasıyla ünlü.
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MARMARIS’IN ‘IKON’U ICON BEACH CLUB
Marmaris Turizm sektörünün önemli markalarından Sendito Orka Lotus Beach Hotel
2018 yaz sezonunu görkemli bir kokteyl ile
açtı. Açılışta Marmaris cemiyet hayatının
tanınmış isimleri ve turizmci işadamları bir
araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Caner
Torunoğulları ve ünlü besteci-şarkıcı ve
aranjör Sinan Akçıl ortaklığında hizmete
giren ‘ Avrupa’nın en iyisi olacak ‘ sloganı
ile yola çıktıkları mekanın mutfağında ise
Michelin ödüllü dünyaca ünlü İtalyan aşçı
Enzo Crimeli var. Açılışta konuşma yapan
Orka Otelleri yönetim kurulu üyesi ve turizm
yatırımcısı genç işadamı Caner Torunoğulları
Marmaris’in, Bodrum’dan, Çeşme’den neyi
eksik? Eksiği yok tabii fazlası var. O halde
çok daha iyi bir marka olmamız gerekli. Biz
de Marmaris’e yakışır bir marka oluşturmak
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amacıyla yola çıktık. Marmaris’e kazandıracağımız ICON Beach sadece Türkiye’nin
değil, Avrupa’nın da tercih edilen en popüler mekanı olacak. Asıl maharet, Avrupa
Şampiyonu Michelin Ödüllü ünlü İtalyan
aşçı Enzo’da. ICON Beach Club’ın mutfağı; 12
yaşında bulaşıkçı olarak girdiği mutfakta, 48
yıldır çalışan, sadece dünyanın en prestijli
şeflerine verilen ‘Michelin Yıldızı’ ödüllü
aşçı Enzo Crimeli’ye teslim edildi. Dünyanın en ünlü restoranlarında çalışan Enzo,
1989’da Avrupa Şampiyonu olarak, ‘Şeflerin
Şefi’ ünvanını da sahip. Kendisi bu gözde
muhteşem mekanda müşterilerimize enfes
pizzalarını tattıracak. Ayrıca, turizm sezonu
içerisinde bir çok programlar yapılacak. Popüler sanatçılarla programlar yapıp halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız.” Dedi.
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TIGER CLUB’TA YILMAZ TANER’LI GECELER
Marmaris’in dünyaca ünlü barlar sokağında eğlence yaz boyu devam ediyor. Birbirinden
ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan mekanlar yaz gecelerinde renkli görüntülere sahne
oluyor. Geçtiğimiz yıl “Misafirperver” albümüyle çıkış yapan sanatçı Yılmaz Taner ‘in sahne
aldığı Tıger Club da renkli görüntülere sahne oldu. Sevenlerinin doldurduğu mekanda
Yılmaz Taner sevilen parçalarını seslendirdi. Geç saatlere kadar sahnede kalan Yılmaz
Taner; ‘İyi ki yolum Marmaris’ten geçmiş. Burada olmayı sizlerle eğlenmeyi çok seviyorum
ilk fırsatta yine geleceğim’ dedi.

Yılmaz Taner

DJ Zaffer
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Bora Gencer

Tanla

İlker Aydemir

Taylan Ünlü

Cem Moreno

PUKKA’DA MÜZIK, EĞLENCE, YEMEK, SAHIL KEYFI
Marmaris’in kahvaltıları, yemekleri, geceleri sahili ve canlı
müzikleri ile ünlü mekanı Pukka müdavimlerine bol alternatifli eğlenceler sunuyor. Her yaştan misafirleri olan mekanda
haftanın her günü canlı müzik yapılıyor. Pazartesi ve Salı
günleri Tanla, Çarşamba günü Taylan Ünlü, Perşembe ve

cuma günleri Bora Gencer, Cumartesi günü İlker Aydemir,
Pazar günü Cem Moreno’nun Sahne aldığı mekan Uğur ve
Mehmet Sayar tarafından başarı ile işletiliyor. Dört mevsim
açık olan mekan güne erken saatlerde başlayıp gecenin geç
saatlerine kadar kusursuz hizmet veriyor.
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Serhatcan

Şahin Açıkgöz

KALİTELİ EĞLENCENİN ADRESİ CLUB ALEM
Marmaris eğlence hayatının gözde markalarından Club Alem yerli ve yabancı
misafirlere kaliteli eğlence sunmaya devam
ediyor. Dünyaca ünlü barlar sokağında
2018 yazında hizmete giren mekan ünlü
işletmeci ve mekanın kurucusu Volkan
Yaylalı ve ünlü ses sanatçısı Şahin Açıkgöz
tarafından işletiliyor. Haftanın her günü açık
olan mekanda her pazar ve pazartesi Belgin
Gölcük, her salı Cihan Çakan, her Çarşamba
Nezih Üçler, her Perşembe Şahin Açıkgöz,
her cumartesi ise Serhat Can sahne alıyor.
Marmaris eğlence severlere kaliteli hizmet
sunan Club Alem özel partiler ve ünlü
sanatçıların konserleri ile de müdavimlerine
hizmet verecek.
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Melis Fırat

Nezih Üçler
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PALACE BEACH
Marmaris’in ilk Beach Club’ı Palace Beach
yerli ve yabancı müdavimlerine unutulmaz
eğlenceler sunuyor. Özel konsept partileri
ile adından söz ettiren mekan ünlü DJ’lerin
performansları ile özel partilere ev sahipliği
yapıyor. Ünlü DJ Deeperise ‘ın da sahne
aldığı mekan renkli görüntülere sahne
oluyor.

Deeperise
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Boral Kibil

İrfan Bilir, Boral Kibil

Beach Club'a ait iskelesinde
gündüz gün boyu güneşlenme
ve deniz keydfinin yanı sıra
aperatif olduğu gibi dünya
mutfaklarından değişik tatlar
servis edilmekte, gece ise
profesyonel DJ'ler eşliğinde eğlencenin doruğunu yaşatmaktadır. Beach Club müdavimleri
zevklerine ve konforlarına
hitap edecek şekilde dizayn
edilen pistte eğlenebilecekleri
gibi platformda bulunan oturma gruplarında da sevdikleriyle müzik dinleyerek hoşça vakit
geçirebiliyorlar.

Ağustos 2018

93

Geceler

BIR MARMARIS KLASIĞI
YELKEN MEYHANE
Marmaris’in lezzeti, dekoru ve müdavimleri
ile klasikleşmiş mekanı Yelken Meyhane
birbirinden nefis mezeleri, mevsiminde
pişen lezzetleri ile Marmaris’te meyhane kültürünü yaşatıyor. Müdavimlerinin
‘nöbetçi meyhane’ ünvanını taktığı mekan
her kış olduğu gibi yaz aylarında da geç
saatlere kadar müdavimlerine kusursuz
hizmet veriyor. Yaylalı ailesine ait binada
Volkan Yaylalı tarafından işletilen Yelken
Meyhane bir Marmaris klasiği olarak yereli
yabancı lezzet avcılarına ve Marmarisli
müdavimlerine hem lezzet hem de müzik
ziyafeti veriyor.

YELKEN MEYHANE ORGANİZASYONLARINIZ
İÇİN SİZİ TÜM İHTİŞAMIYLA BEKLİYOR
Marmaris cemiyet hayatını buluşturan Yelken
Meyhane doğum günlerine de ev sahipliği
yapıyor. Marmaris yaşayanlarından Sinem
Keskin doğum gününü Yelken Meyhane’de
kutladı. Yakın arkadaşı Bahar Öncü’nün organize ettiği doğum gününe sevenleri katıldı.
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Moda

2018'IN MAYO VE
BIKINI TRENDLERI
Uzun geçen kış günlerinin ardından beklediğimiz Marmaris yaz sezonuna girdik. Hatta sezonun en
sıcak ve hareketleri günlerinde yani zirvesindeyiz. Marmaris'in doğa harikası koylarında ve birbirinden güzel plajlarında denizin tadını çıkarıyoruz. Kimi zaman ise havuz başında eğleniyoruz. Yaz
mevsiminin vazgeçilmez parçası mayo ve bikinilerin son çıkan trendleri bizi etkileyecek. Marmaris'te
mayo ve bikiniler ile kendimizi modaya uygun hissedip ve çevremizdeki gözleri üstümüze nasıl
çekeceğiz ? Ünlü plaj ve mekanlarda güneşlenirken, koyların bakir sularında yüzerken güzel görünüp,
çevreden aldığımız beğenileri 2018 yaz mayo ve bikini trendleri ile sağlayacağız. Neon renkler, yoğun
desenler, fırfırlar... Sizler için sezonun plaj giyiminde moda olan tarzları başlıklar altında ele aldım.

Yoğun Desen

Desen yaz giyimin olmaz olmazı. Bu sezonda çiçekleri, meyveleri, deniz altı desenleri
daha çok göreceğiz. Bu motifler bir birinden
renkli kompozisyonlarda karşımıza çıkacak.
Desenlerin gücünden yararlanarak mayo
ve bikinilerde etkileyici bir tarzda olacağız.
Desenleri tamamlayıcı pareolar ve diğer
aksesuarlarda da görmekteyiz. Bu parçalar
sezonun en gereklilerinden.

Hareketli Kıvrımlar

Tek ve kalıpsal olarak sade formdaki
parçaları hareketli kıvrımlar detaylandırmakta. 1950’lerin romantik fırfırları
oldukça zarif ve şık şekilde renklerle ayrıca
desenlerle yorumlanarak karşımızda. Vücudunuzun en estetik yerlerine göre odak
yapacağımız kıvrımları farklı çeşitlerde
görmekteyiz. Klasik tercihlerimizin dışına
çıkarak bu hareketli kıvrımlara sahip
mayo bikinilerle beğenileri alabileceğiz.

Neon Etkisi

Yazın hareketli ve neşeli anlarında
birbirinden çarpıcı renkler bize
eşlik edecek. 1980’lerin göz alıcı
neon renkleri bu sezonda karşımızda. Biraz daha etkileyici olup yaza
heyecan katmak için çarpıcı renkleri
üstümüzde taşıyabiliriz. Mayo ve
bikiniler neon renkleri daha yalın,
yer yer hareketli detaylarla sezonun
diğer trenleri ile eşleştirebiliriz. Kullanacağımız aksesuarlarda da neon
etkisi göz almaya devam edebilir.

Mertcan Öztekin

Klasik Siyah

Siyah klasikleşen bir renktir. Bu sezonda
klasik olan siyahı özellikle mayo ve modern
kesimlere sahip mayokinlerde görüyoruz.
Vücudumuzu daha zarif göseren siyah rengi
mayoların kalıpsal detayları trend yapmakta.
Sezon trendi olan siyahı renkleri parçalar
ile kombinleyerek daha konstrast bir etki
yaratıp dikkatleri üstümüze çekebiliriz.

Sportif Detaylar

Plajda spor aktiviteleri ile vakit geçiriyorken, kullanacağımız mayo ve
bikinilere bu stilin yansıdığını görebiliriz. Sezonun sportif detaylarını bir
şıklık ile beraber yorumlanarak mayo
ve bikinilere aktarılmıştır. Sportif
kesimin avantajlarından biri olan vücudumuza daha estetik göstermesi
kusursuz görünümde olmamıza destek vermekte. Ayrıca kullanılan scuba
kumaşının fonksiyonelliği rahatlımız
açışından yararlı olabilecek.

Puantiyeler

1950’lerden günümüze kadar gelen bu
noktalar modası eskimeyen, aranan tarzlardan.
Eğlenceli çocuksu bir imajın yanı sıra zarif bir
duruş özelliği taşıyan puantiyeleri bu sezonda
mayo ve bikinilerde görmekteyiz. Sezonda fırfırlı, yüksek bel, neon etki gibi diğer trendlerle
yorumlanarak karşımıza çıkmakta. Puantiyeli
mayo ve bikiniler ile yazın eğlenceli vakitlerine daha da mizah katabilir ve gülümsememizi sağlayan beğenileri alabiliriz.
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Gezmek

Yaşamaktır

TRAKYA - BOZCAADA
İĞNEADA TURU

BÜYÜK
KARADENİZ TURU
12 EYLÜL – 23 EYLÜL (11 Gece, 12 Gün)

05 - 09 KASIM 2018 (4 Gece , 5 Gün)

Trakya bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerini
tanıyacağımız turumuzda Türkiye’nin 3. Büyük adası
Bozcaada’yı da ziyaret edip, keyifli bir gün geçireceğiz.

Ülkemizin kuzeyinde yer alan karalar arası büyük
iç denizinin bir ucundan başlayıp diğer ucunda
noktalayacağımız bir tur ile zamanın nasıl akıp geçiceğinin
farkında olamayacağınız ve sayısız doğa harikalarının
zihinlerinizde yer edineceği bir program sizleri bekliyor…

Acısıyla tatlısıyla, ekşisiyle tuzlusuyla... Hangisi
olursa olsun tadı damağınızda kalacak bir tur. Bir su
bardağı Akdeniz, bir tutam Mezopotamya, bir nefes
türkü, bir kucak sevgi…

DOĞU
KARADENİZ TURU

KIBRIS TURU

27 Ağustos-31 Ağustos 2018 (4 gece, 5 gün)

MASALSI
KAPADOKYA TURU

29 Ağustos-01 Eylül 2018 (3 gece, 4 gün)
04-07 Ekim 2018 (3 gece, 4 gün)
26-29 Ekim 2018 (3 gece, 4 gün)
22-25 Kasım 2018 (3 gece, 4 gün)
Muhteşem manzaralar, vadiler, kanyonlar, balon turları,
yeraltı şehirleri ve daha fazlası.Kapadokya’yı görmenin
zamanı geldi diyorsanız sizleri de turumuza bekliyoruz.
Her dönem ayrı güzelliği olan Kapadokya’nın, bahar
dönemleri de ziyaretçilerini büyülüyor.

16-21 EKİM 2018 (5 gece, 6 gün)

Karadeniz’in muhteşem doğası ile buluşmak, yeşilin her
tonunu yerinde görmek için siz misafirlerimizi Karadeniz
turumuza bekliyoruz. Karadeniz’e gitmişken de Gürcistan’ın
en turistik şehirlerinden Batum’u günübirlik programımız
ile ziyaretlerimiz arasına alıyoruz.

UÇAKLI GURME TURU

15-18 ARALIK 2018 (3 Gece-4 gün)

Manevi açıdan sizi derinden etkileyecek, çok farklı
duygular yaşatacak olan bu turumuz, hayatınız
boyunca unutamayacağınız anılarla dolu olacak...
5 yıldızlı veya 3 yıldızlı seçenekleri sizler için
sunulmuştur,detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz.

GÜNÜBİRLİK
TURLAR
Her haftasonu ve hafta içi Bozburun Tekne, Göcek Gulet
Turu, Bozukkale, Sedir Adası, Salda Gölü & Kibyra,
Yuvarlakçay, Datça Palamutbükü turlarımız devam
etmekte olup, yeni programlar da ilave olmaktadır.

BATI
KARADENİZ TURU

UÇAKLI GAP TURU

Harikalar diyarıyla başlayacak olan gezimizde, muhteşem
manzaralar eşliğinde su gibi akan zamanı durdurmak
isteyeceksiniz.Batı Karadeniz turumuz’a sizleri bekliyoruz…

Tarihin başladığı,medeniyetlerin beşiği ve inan
merkezi gizemli Mezopotamya turumuza sizleri
bekliyoruz.Diğer tarihler için bizleri arayabilirsiniz...

26-31 EKİM 2018 (5 Gece , 5 Gün)

12 Eylül-18 Eylül 2018 (6 Gece, 7 Gün)

** Turlarımız ile ilgili erken rezervasyon dönemleri
olmaktadır, bu yüzden fiyat belirtilmemiştir.
** Programlarımız ve fiyatlar ile ilgili detaylı bilgi
için lütfen iletişime geçiniz

444 80 98 (Ofis) | 0533 923 31 24 (Gsm)
info@koraltravel.com - www.koral travel.com

koralturizm

