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KAPALI MUTFAK GENİŞ DÜZ DAiRELER

• Yerden ısıtma sistemleri

• Güneş enerjisiyle beslemeli termosifon sistemi

• Su basma sensörü ile tehlike anında  otomatik su kesme
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• Tüm kapı ve pencerelerde alarm sensörü 

• Harekete duyarlı daire içi alarm sensörü

• Şifreli ve kartlı bina giriş kapısı

• Daireler arasında komşularınızla ve bahçe kapısında 
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Eğer bir hayalin varsa onu gerçekleştirme gücüne de 
sahipsindir demiş Richard Bach. Tıpkı, yüz binlerce 
insanı aynı heyecan noktasında Marmaris’te buluştur-
mayı başaran Tosfed Başkanı Serkan Yazıcı gibi. Türkiye 
Ralli Şampiyonluğunu dört kez  kazanmış olan TOSFED 
Başkanı Serkan Yazıcı, FIA Dünya Ralli Şampiyonası 
(WRC)’nı Marmaris’te gerçekleştirdi. Bu şampiyona tari-
hindeki en unutulmaz ve nefesleri kesen  mücadeleler-
den birine sahne oldu. Yarışı kazanan Estonyalı ekip Ott 
Tanak ve Martin Jarveoja’ya ödüllerini Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan verdi. 

Hayal kurmak ve o hayallerin gerçekleşmesi için de çok 
çalışmak başarıya giden yolun en önemli anahtarıdır. 
Hayallerini gerçekleştirdiğini gören kişi de dünyanın en 
şanslı kişisidir. 

Biz de, bu sayımızda hayallerini gerçekleştiren kişileri 
taşıdık sayfalarımıza. 
Serkan Yazıcı ‘Neden Marmaris Olmasın?’ demeseydi, 
dünyanın en büyük yarışını Marmaris’te göremeyecek-
tik.
 
Dünya moda sektörünün yakından takip ettiği Mer-
cedes Fashion Week‘e genç ve başarılı 10 Türk modacı 
katıldı. Hayal ettiklerini podyuma taşıyan, hepsi yirmili 
yaşlarda olan bu gençler göğsümüzü kabarttı. 
Marmarisli Mertcan Öztekin ise Akyaka sahillerinde Kite 
Board uçurtmalarının gökyüzünü süsleyen renkli ku-
maşlarını görünce, O da ‘Neden Olmasın’ dedi ve o uçuş 
uçuş kumaşları podyuma taşıdı.. Dünyaca ünlü moda 
eleştirmenlerinin dikkatini çeken Öztekin’in kreasyonu 
çok beğenildi, defilede en büyük alkışlar O’nun içindi. 

İbrahim Onat da tek başına bisikleti ile Afrika’ya gitme 
hayalini gerçekleştirmişti. Şimdilerde ise, başka bir 
hayalinin peşinde, bisikletli hayata gönül vermiş kişileri 
her yıl bir araya getiriyor ve onlara unutulmaz bir Mar-
maris turu yaptırıyor.

Şeref Öztürk ise ‘Marmaris’in bir kısa film festivali neden 
olmasın?’ demeseydi, 4 yıldır Marmaris Uluslararası Kısa 
Film Festivali’miz olmayacaktı. Yüzlerce yetenekli kısa 
film senaristi, yönetmeni ve oyuncusu bir araya gelip 
yeteneklerini sergileyemeyecek, biz de onur konuğu 
olan değerli sanatçıları ağırlayamayacaktık. Bir hayal 
kuran ve gerçekleştiren, dünyanın en şanslı kişilerinden 
Şeref Öztürk’ün sanata dair tüm hayallerinin gerçek 
olmasını diliyorum. 

Bu sayımızda karşınıza çıkacak bir diğer isim de Sihirli 
Fizikçiler Grubu Sifigu, daima hayal kuran, ‘Neden 
Olmasın’ diyen bu başarılı ekibin en büyük şansı ise 
gönlünü eğitime adamış öğretmen Ahmet Karakaş ve 

O’nun hayalleridir. Eğitim anlayışını çağdaş ve ilerici bo-
yutla taşıyan Ahmet Karakaş ve beraberindeki gönüllü 
eğitimciler, çocuklara, gençlere, ailelere ve eğitimcilere 
yönelik özgün ve alternatif çalışmalar hazırlayarak 
Türkiye’nin bu alandaki en iyi eğitim ve üretim merkezi 
olma yolundaki hedeflerinde büyük adımlarla ilerli-
yorlar. Şimdiki projeleri ise bu yaz kurdukları Üreten 
Çocuklar Akademisi Derneği Bilim, Sanat Ve Spor Kamp 
‘ında çocukların merak, heyecan ve yaratıcılıklarını 
ortaya çıkarmak, büyük hayaller kuran ve bu hayallerini 
gerçekleştirebilecek insanlar yetiştirmektir. 
 
Yeter ki hayal kurun ve peşinden gidin. 
Benim de hayalimden gerçeğe dönüştürdüğüm Şama-
taPlus dergimizde biz de her sayıda yeniden hayal ku-
rup yeniden gerçekleştirerek aynı heyecanı yaşıyoruz.  
Bu sayının her sayfasında hayalinin peşinden giden 
birileri var, haberiyle, röportajıyla, reklamıyla sayfaları-
mıza taşıdığımız bu başarı hikayelerini tek tek okuyun. 
Reklamlar Marmaris’i yaşama ve yaşatma sloganıyla 
yola çıktı, her bir reklam sayfası çok değerli ve her rek-
lamda keşfedilecek bir heyecan sizi bekliyor. 

Ekim ayının en büyük şansı da 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’mızı içinde barındırması. Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği 29 
Ekim,   tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de büyük bir 
coşku ile kutlanacak. Gün boyu devam edecek kutla-
maların beni en heyecanlandıran bölümü ise 19:00’da 
başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü’nün ardından 
Mustafa Kemal Atatürk Kıyafetleri defilesi. Marmaris 
Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirli-
ğiyle düzenlenecek defilede Atatürk’ün hayatı boyunca 
giymiş olduğu kıyafetleri Marmarisliler görme fırsatını 
yakalayacak. Bu muhteşem defilenin Marmaris’te ser-
gilenmesinde özellikle  Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Baysal’ın çok büyük uğraş ve emeği var. O’nun 
hayallerinde hep Marmaris olmasa, ‘Neden Olmasın?’ 
demese bu muhteşem defile Marmaris’e gelir miydi!. 
Coşkulu duygularla bekliyoruz ve Marmaris Ticaret 
Odası Başkanı Mehmet Baysal’a şimdiden teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. 

Ulu Önder Atatürk’ün hayatı boyunca kullandığı 94 özel 
kıyafeti muhteşem bir gösteri eşliğinde izleyeceğiz. 

Bütün Marmarislileri bu muhteşem defileyi izlemeye 
davet ediyoruz.”

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 

Hayallerimizle aramızdaki asıl engel bahanelerdir;
Bahanesiz bir yaşamınız olsun 
Keyifli okumalar.

Şamataplus Magazin Dergisi 
Aylık Yerel Süreli Yayındır.

Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir
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İstanbul ve Marmaris arası mekik dokuyan 
ünlü yazar, marka ve konsept danışmanı, 
yemek stilisti, A Milli Futbol Takımı Super-
visor Chef’i Ebru Omurcalı Armutalan’da 
bulunan Serin Kültür Kitap Kafe’de görün-
tülendi. Kendisine yakın arkadaşı Cevriye 
Yamaçtutar eşlik etti. Birlikte kahve içen 
yakın arkadaşlar kafedeki tatlılara tam not 
verdi. Ebru Omurcalı ise “son zamanlarda 
yediğim en güzel cheesecake” dedi. 

Ünlü Gurmeden 
Tatlılara Tam Puan 

Marmaris’te güzellik salonu olarak 
hizmet veren Blue White Güzellik ve 
Estetik Merkezi’nde İşletme Müdürü 
Nilüfer Solak, Salon Koordinatörü Vatan 
Altın, Editör ve Halkla ilişkiler sorumlusu 
Naime Birhan’ı görüntüledik. Türkiye ge-
nelinde 24 şubesi ile hizmet veren Blue 
White Güzellik ve Estetik Merkezi’nin 
Marmaris Şubesi yetkilileri “Marmaris’te 
güzelliğine düşkün hanımları ve beyleri 
merkezimize bekliyoruz, lazer epilas-
yondan, cilt bakımına leke gidermeden, 
bölgesel incelmeye kadar birçok işlemi 
kişiye özel uygulamalarda kısa sürede 
etkin sonuç alıyoruz” dedi. 

BLUE WHITE GÜZELLIK 
VE ESTETIK MERKEZI 

MARMARIS’TE

Marmaris’te güzelliğine düşkün hanım-
ların uğrak yeri olan Golden Rose Make 
Up Stüdyo’sunun güzel patronu Goncay 
Akgül’ü Make Up artistleri Nikki Devecioğ-
lu ve Burcu Ağar ile görüntüledik. Profes-
yonel makyaj uygulamaları ve dünyaca 
ünlü kozmetik markası Golden Rose marka 
ürün satışları ile adından söz ettiren güzel 
hanımlar Blue Port Avm’nin orta katında 
hizmet veriyor. Kalıcı makyaj uygulamala-
rında da başarılı olan ekip gelin makyajla-
rında da çok iddialı. 

Kusursuz Makyajın Adresi

Golden Rose 

Cadde Sokak
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TT Gayrimenkul kurucusu Tolga Turhan ailesi ve arkadaşları ile hafta sonu keyfi için Turgut 
Köyü’de bulunan Zakkum Restoran’ı tercih etti. İlçe Nüfus Eski Müdürü Nermin Şahin, Hanoğlu 
İnşaat Sahibi Mert Han ve yakın arkadaşları ile keyifli bir hafta sonu geçiren ünlü gayrimenkul 
danışmanı Tolga Turhan hafta sonu hatırası olarak objektiflerimize gülümsemeyi ihmal etmedi. 

Tolga Turhan ve Arkadaşlarının Hafta Sonu Keyfi

Marmaris’in tanınmış ailelerinden İbrahim Sayar ve güzel 
eşi Müge Sayar oğulları Dora ile birlikte hafta sonu keyfin-
de idiler. Yaz tatillerini gezerek geçiren Sayar ailesi bu aralar 
Dora’nın sünnet düğünü hazırlığında olduklarını belirttiler. 

Sayar Ailesi’nin 
Tatil Keyfi
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Blue Port Avm ‘de Marines Optik’in sahibi İlyas Aktaş’ı 
eşi Nagehan Hanım ve minik kızı Helin ile birlikte Turgut 
Köyü’nde bulunan Zakkum Restoran’da hafta sonu tati-
linde görüntüledik. Son yılların en iyi sezonunu yaşa-
dıklarını belirten İlyas bey “Marmaris’te güzel gelişmeler 
oluyor umarım uzun yıllar bu şekilde devam eder’” dedi. 

D-Resort Grand Azur Otel’de düzen-
lenen aşure şenliğinde ünlü gurme, 
yazar Ebru Omurcalı ve Kahveci Alibey 
Otel sahiplerinden Ayşe Aras’ı görün-
tüledik. Aşureye tam puan veren yakın 
arkadaşlar Şamataplus objektiflerine de 
gülümsemeyi ihmal etmedi.

Sesi ve fiziği ile 
dikkatleri çeken güzel 

sanatçı Duygu Didi, sıcak yaz 
günlerini serin Marmaris sahillerin-

de değerlendiriyor. Akşamları Beach 
Bar’ında sahne aldığı D-Resort Grand 
Azur Otel’in sahilinde denize girip gü-
neşlenen Duygu Didi canlı performans 
sergilediği programına tüm seven-

lerini davet etti.  Yedi dilde şarkı 
söyleyen güzel sanatçı “Marma-

ris’te yaşadığımız için çok 
şanslıyız” dedi. 

Duygu Didi 
Güzelliği 

ÜNLÜ GURME YAZAR
AŞURE ŞENLIĞINDE

Aktaş Ailesinin Hafta Sonu

Cadde Sokak
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Marmaris’in meşhur Turgut 
Köyü’nün sahil restoranlarından 
Zakkum, sıcak yaz günlerinde 
kaçılacak en serin mekanlar-
dan biri. Konumu ile yatçıların 
da uğrak yeri olan Zakkum 
Restoran yemekleri ile de çok 
ünlü. Yaz boyu kusursuz hizmet 
veren Mehmet Arslan, eşi Aysun 
Hanım’ı ailesi ve ekibi ile görün-
tüledik. Çevre köy üreticilerinin 
organik mahsülleri  hazırlanan 
menüsü ile müdavimlerinden 
tam not alan ekibini sizler için 
görüntüledik.

Tanınmış işadamlarından Kaplan 
Tekstil’in sahibi Alper Kaplan’ı 
VIP Araç Koruma Merkezi 
kurucularından Fatih Demir ile 
görüntüledik. Armutalan mevki-
inde bulunan VIP Araç Koruma 
Merkezi’nden lüks marka aracı-
na seramik uygulama ve nano 
tek uygulama hizmeti alan Alper 
Bey, “aracımı güvenle teslim 
ediyorum, hem hijyenik hem 
de dayanıklı bakım malzemeleri 
ile aracımın içi ve dışı tertemiz 
oluyor. Tüm dostlarıma tavsiye 
ediyorum” dedi. 

Ünlüleri

Rengül Özdemir, Ahmet Savaş, Yeşim Arslan, Gürkan Özata, 
Şafak Arslan, Emirhan Arslan, Yaren Arslan, Büşra Arslan

Marmaris’in tanınmış simalarından Salih 
Cankurt oğlu Kuzey’in sünnetlik kıyafet-
lerini ve kendi takım elbisesini Reyhan By 
Gökmen Modaevinden aldı. Sünnet töre-
ninde Baba oğul takım giyinen Cankurt’lar 
mağaza koordinatörü Gökmen Kızılyüce’ye 
yakın ilgisi için teşekkür etti. “Marmaris’te 
böylesine güzel bir moda evi görmedim. 
Erkek kıyafetinde kalite ve moda bir arada. 
Eşim ve kızım da buradan alışveriş yaptı. 
Mağazanın sadece gelinlik ve abiye oldu-
ğunu sanıyordum yanılmışım, çevremdeki 
tüm beylere tavsiye ediyorum” dedi. 

Cankurt Ailesi 
Şıklığını Reyhan By 
Gökmen Modaevi ile 
Tamamladı

VIP Araç Koruma Merkezi’nde Araçlarınız 
Bakımlı ve Daima Yeni Kalıyor

Cadde Sokak

ZAKKUM RESTORAN’IN
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Ünlü işletmeci Volkan Yaylalı’yı ortanca kızı Alya ve küçük kızı 
Nilya’yı Blue Port AVM’de görüntüledik. Kızlarının yoğun ısrarı ile lol 
bebek alan Volkan Yaylalı “hangi oyuncak moda ise onu alıyoruz, bu 
aralar bu yaştaki kız çocuklarının en büyük takıntısı ‘lol bebek’ imiş” 
dedi. Yoğun iş temposunun arasında çocukları ile de yakından ilgi-
lenen Volkan Yaylalı; “Yelken Meyhane, Club Alem ve Pacha Disco’da 
oldukça yoğun bir sezon geçiriyoruz Club Alem’de bu kış büyük 
sürprizlere hazırlık yapıyoruz” dedi.

Volkan Yaylalı Kızları ile

Marmaris’in tanınmış simalarından turizm sektöründe yöneticilik 
yapmış Ömer Oğlakkaya ve güzel eşi Geanina’yı Yat Limanı’nda 
görüntüledik. Geçtiğimiz yaz müdürlüğünü yaptığı Joya Del Mar 
Butik Otel’de görkemli bir düğün töreni ile evlenen oğlakkaya 
çifti düğün sonrası Romanya ‘da yaşamaya başladılar. Ancak her 
fırsatta Marmaris’e gelen Ömer Bey ve eşi “sanırım yakında Mar-
maris’e geri yerleşeceğiz buralardan kopmak imkansız” dedi.

Marmaris Yat Limanı’nda bu yaz hizmete giren La Boheme mağa-
zası dünyaca ünlü Gön ve Tony Belluci marka çantaları ile dikkatleri 
çekiyor. Mağazada Paris’te İnşaat mühendisliği yapan işadamı Nazım 
Ergin, La Boheme Mağaza yöneticisi Ali Demirbağ ve La Berna Otel sa-
hibi Haşim Ünlü’yü görüntüledik. Ünlü markaların seçkin modellerini 
arasından seçim yapmakta zorlanan Haşim Bey, 2018 kreasyonun en 
sevilen modelleri arasında olan hakiki deri evrak çantasını satın aldı. 

MARMARIS ÖZLEMI BAMBAŞKA

La Boheme Çanta’nın 
Ünlü Markasına Yoğun İlgi
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Yelken Meyhane’de

Muğla otomotiv 
sektörünün köklü kuru-

luşlarından Ford Bayisi Helva-
cıoğlu Şirketler Grubu Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Helvacıoğlu ve 
eşi Meral Hanım’ı Marmaris Yat Lima-
nı’nda bulunan Yelken Meyhane’de 
görüntüledik. Helvacıoğlu çiftinin 

baş başa yedikleri yemekte 
Mustafa Bey’in doğum 

günü kutlandı.

MERAL VE MUSTAFA HELVACIOĞLU 

TRT’de yayınlanan yönetmenliğini Erkan Nurhan’ın yaptığı ‘Kalk Gidelim’ dizisinin 41.’in bölümü Marmaris’te çekildi. Düğün alışverişi bölü-
münde Reyhan By Gökmen gelinlik ve abiye mağazasını kullanan dizi ekibi çekimler sonrası objektiflerimize poz verdi. Oldukça yoğun bir 
çekim programında olan ‘Kalk Gidelim’ dizi ekibi Muğla ve çevresinde geçen senaryosunda İstanbul’dan baba ocağına dönen bir ailenin 
hikayesi ile dikkatleri çekiyor. Dizide 15 saniye gösterilecek Sena Çakır ve Alper Saylık (Şakir ve Dudu)’un gelinlik alma sahnesi için için 
yaklaşık 5 saat boyunca titiz bir çalışma ile çekim yapan ekip bu işin ne denli zor olduğunu gösterdi. İzleyicilerinden büyük beğeni alan 
dizinin oyuncuları ve yönetmeni Erkan Nurhan çekim bittikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.  

REYHAN BY GÖKMEN MODA EVI DIZI SETINE DÖNDÜ 

Cadde Sokak
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AUTO CENTER’IN 
ARAÇLARI 
VIP ARAÇ KORUMA 
MERKEZI’NE EMANET

Marmaris’in en elit semtlerinden biri olan Armutalan’da bulunan Güneş Cafe, müdavimlerini keyifle ağırlıyor. Sahibi Nilgün Karabulut’un 
bizzat ilgilendiği misafirleri Öznur ve kızı Berra Tünay, Gülsen Ulutürk, Sibel Yıldız ve Yeşim Ön ile objektiflerimize poz verdiler. ŞamataPlus 
Magazin dergisini yakından takip ettiklerini belirten hanımlar  “derginizin her sayısını merakla bekliyoruz” dediler. 

Marmaris’in tanınmış işadamlarından, 
Armutalan mevkiinde bulunan Auto Cen-
ter sahibi Nedim Bulut VIP Araç Koruma 
Merkezi’nde objektiflerimize poz verdi. 
Satışını yaptığı araçların koruma bakım 
onarım ve temizlik hizmetini güvenle 
VIP Araç Koruma Merkezi’nden aldığını 
belirten Nedim Bulut iş yeri sahibi Fatih 
Demir’e teşekkür etti.

Gün-Eş Cafe’nin Kahve Müdavimleri

Cadde Sokak
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Marmaris’in tanınmış simalarından Karadenizli ailenin güzel kızı Öz-
lem (Uysal) Ünlü ve müstakbel eşi Türker Ünlü’yü düğün öncesi Hair 
Club Akın’da görüntüledik. Saç ve makyajını Akın Esinoba ve Make 
Up Gülşah’a teslim eden Özlem Organizasyon’un sahibi Özlem ve 
Türker Ünlü çifti Beluga Beach’te yapılacak düğünleri öncesi fotoğraf 
çekimi için hazırlık yapıyorlardı. Düğün telaşı yerine neşeli halleri ile 
dikkat çeken Özlem Türker çiftinin görkemli düğün törenin çok özel 
görüntüleri Şamataplus yeni sayısında yer alacak. 

ÖZLEM VE TÜRKER 
ÇIFTININ TATLI TELAŞI

ÖZLEM TANIŞKA 
TAVUK DÜNYASI MÜDAVIMI OLDU
Marmarisli güzel iş kadınlarından Özlem Tanışka, Su Emlak 
Danışmanlık şirketindeki başarısıyla her geçen gün adın-
dan sıkça söz ettiriyor. Yoğun iş temposundan öğle yemeği 
saatini kaçırdığını söyleyen Tanışka’yı Tavuk Dünyası’ndan 
çıkarken görüntüledik. Marmaris’te bu yaz hizmete giren 
Tavuk Dünyası lezzetlerinden vazgeçemeyen Özlem Hanım 
“günün her saati tazeliğini koruyan bu harika lezzeti tüm 
dostlarıma tavsiye ediyorum” dedi. 
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Baran Bir Yaşında 
Dünyaca ünlü Lineadecor markasının Marmaris Bayi Sahibi 
Mimar Fatoş Beyazoğlu ve işadamı eşi Emrah Beyazoğlu minik 
oğulları Baran’ın ilk yaş gününü kutladılar. Yakın aile dostla-
rının katıldığı doğum günü ile restoranları olan Yörük Ayranı 
Restoran’da kutlandı. Bu güzel anları ise İrem Dolaner resmetti. 

Doğum ve Organizasyon Fotoğrafçısı İrem Dolaner ve Sedat 
Dolaner kızları Beren’in ve anne İrem’in yaş gününü kutladılar. 
Doğum günü organizasyonunu ve süslemesini bizzat kendisi 
yapan İrem Dolaner ve 3 yaşına giren kızı ve kendisi için eşsiz 
bir parti düzenledi. Yakın dost ve akrabalarının katıldığı doğum 
gününde minik Beren gönlünce eğlendi.

Dolaner ailesinde 
çifte kutlama

Doğum Günü
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27 Ağustos 1926 doğumlu caz piyanisti, 
şarkıcı, Türkiye'nin ilk piyanist şantörle-
rinden biri olan Bozkurt İlham Gencer, 
yeni yaşını Joya Del Mar Butik Otel’de 
kutladı. Uzun yıllar tüm doğum günlerini 
sahnede kutlayan sanatçı bu özel gününü 
unutmayan dostlarına tek tek teşekkür 
etti. Joya Del Mar Butik Otel sahibi Tanjan 
Kurdoğlu’na kendisini her yaz sevenleri 
ile buluşturduğu için teşekkür eden İlham 
Gencer kendisini dinlemeye gelen misa-
firleri için çok özel parçalar seslendirdi. 
Türkiye’de bir çok sanatçının yetişmesinde 

emeği olan sanatçının ikinci kitabı da bas-
kıda. 93 yaşında hala piyano başında olan 
dev sanatçı Türk Marşı yazdığını belirterek 
“belki ben göremem ama vasiyetimdir; 
Cumhuriyetimiz 100. yaşına geldiğinde 
bu marşı herkese öğretin ve dinletin” dedi. 
Joya Del Mar misafirlerinden büyük alkış 
alan  Türk Marşı video platformlarında 
da büyük beğeni topluyor. Yaz aylarında 
Marmaris’te kış aylarında Pera Palace’ta 
sahne alan İlham Gencer tüm sevenlerini 
sahnesine davet etti. 

DEV SANATÇI DUAYEN MÜZISYEN ILHAM GENCER 

JOYA DEL MAR’DA YENI YAŞINI KUTLADI



BIR DÜNYA MARKASI

ICON BEACH
Marmaris’in ünlü Beach Club’ı ICON Beach 
sıcak yaz günlerinde müdavimlerine heye-
canlı ve keyifli saatler yaşattı. Ünlü DJ’lerin 
de sahne aldığı mekan gündüz saatlerinde 
dans pistinde eğlenen gençlerle doldu 
taştı. Mekanın mutfağında ise dünyanın en 
prestijli mutfak ödülü olan Michelin ödüllü 
dünyaca ünlü İtalyan aşçı Enzo Crimeli var. 
Marmaris turizminin lokomotiflerinden 
Sentido Orka Lotus Beach Hotel Yönetim 
Kurulu Başkanı Caner Torunoğulları ve ünlü 
besteci şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl ortak-
lığında yönetilen mekan Avrupa'nın en iyi 
Beach Club’ı olma yolunda hızla ilerliyor. 
Marmaris’in İçmeler mevkiinde, Sentido 
Orka Lotus Beach Hotel’in sahilinde bulu-
nan mekan haftanın her günü açık. İtalyan 
aşçı Enzo Crimeli’in harikalar yarattığı 
menüsündeki favori lezzetleri arasında ise 
İtalyan usulü pizza başta olmak üzere sa-
latalar, hamburgerler, makarnalar ve deniz 
ürünlerinden yapılan özel menüsü geliyor.  

Hayatın İçinden
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Life is better at the beach!

+90 549 527 40 55
Sentido Orka Lotus Beach Hotel İçmeler - Marmaris / Muğla

iconbeach



Marmaris Akademi Gençlik Spor Ku-
lübü tarafından bu yıl 8.si düzenlenen 
bisiklet buluşması 3 Ekim – 6 Ekim 
tarihleri arasında Marmaris ve çevre 
köylerinde gerçekleşti. Festivali, Mar-
maris Bisiklet Kafe sahibi ve bisiklet 
gönüllüsü İbrahim Onat ve eşi Gamze 
Onat organize etti. Festivale bu yıl 130 
bisiklet sever katıldı. Her yaş grubun-
dan ve Türkiye’nin farklı illerinden 
katılımcıların olduğu bisiklet festi-
valine çocukları ile katılan aileler de 
vardı. Festivalin ilk günü sponsorları 
arasında  olan Marmaris Yat Limanı’n-

da bulunan Aquarium Kitchen’da mini 
bir konser verildi. Sevilen sanatçı İlker 
Aydemir’in sahne aldığı konserde bi-
siklet severler tanışıp kaynaştı. Bisiklet 
severler konserin ardından Turgut 
Köyü’nde çadır kamplarına yöneldiler. 
Güvenlik güçleri eşliğinde tur yapan 
Bisiklet severler 4 gün boyunca Mar-
maris’in değişik kasaba ve koylarını 
gezerek 250 km yol pedallayacaklar. 
Marmaris Akademi Gençlik Spor 
Kulübü ve Marmaris esnafının desteği 
ile gerçekleşen festivalden görüntüler 
sunuyoruz sizlere. 

8.DÜNYANIN İNCİSİ MARMARİS
MÜZİKLİ BİSİKLET FESTİVALİ

Hayatın İçinden

26 Ekim 2018



cilt
bakımı

kaş
dizayn

kalıcı oje
akrilik tırnak

6 SEANS

YÜZEYSEL MAKYAJA 
ORANLA DAHA DOĞAL 
GÖRÜNEN KALICI MAKYAJ

Kemeraltı Mah. Ulusal Egemenlik Cad. Ömer Erden İş Merkezi No:6 Daire:4 Marmaris

Aldığınız bir hizmete herhangi bir bluewhite şubesinden devam edebilirsiniz.

0252 412 04 48 - 0552 222 04 48

marmaris
EPİLASYON VE GÜZELLİK HİZMETLERİ

İpek Kirpik

490

dermapen

dövme
silme

karbon
peeling

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

990

GÜZELLIKTE DEV KAMPANYA!
ELDEN TAKSIT IMKANI

ANKARA • MALATYA • İSTANBUL • HATAY • ADANA • UŞAK • KIRIKKALE • DENİZLİ • MERSİN 
KONYA • ESKİŞEHİR • ADIYAMAN • MANİSA • KOCAELİ • ŞANLIURFA • BATMAN

epilasyon
990

4 MEVSİM
BUZ LAZER

KALİTE
HİZMET
HİJYEN



28 Ekim 2018

Geleneklerimize göre, hicri takvimin 
birinci ayı olan Muharrem Ayı’nda gerçek-
leşen Aşure Günü Marmaris’te de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Rivayete göre Nuh’ 
un gemisinde, tufandan kurtulanlar ge-
riye kalan yiyecekleri bir kazanda topla-
yarak aş pişirirler. Bu aş günümüze kadar 
gelmiş aşure adını almıştır.  Paylaşmanın, 
dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk, bere-
ket ve sevginin ifadesi olan Aşure Şenliği 
D-Resort Grand Azur Otel’de de anlamı-
na yakışır bir özellikte kutlandı. Otelin 
profesyonel mutfak şeflerinin özenle 
hazırladıkları aşure otelde konaklayan 
yerli yabancı misafirlere ikram edildi. 
Dört farklı dilde aşurenin yapılışının da 

anlatıldığı etkinlikte aşureye ilgi büyüktü. 
Semazen gösterisinin de olduğu etkin-
lik otelin sahilinde gerçekleşti. Acenta 
yetkililerinin de katıldığı aşure şenliğin-
de oteldeki misafir çocuklarının el ile 
boyadıkları önlükler kullanıldı. Aşure 
şenliğinin anlatıldığı panolar otelin çeşitli 
yerlerinde sergilendi. Kültürümüzde var 
olan bolluğu ve bereketi paylaşmanın 
sembolü olan aşure gününü daha geniş 
kitlelere tanıtmak amacında olduğunu 
söyleyen otel Satış ve Pazarlama Müdürü 
Selda Vural “gelenekselleştireceğimiz bu 
etkinliğimiz yerli yabancı misafirlerimiz-
den büyük beğeni topladı. Tüm ekip arka-
daşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. 

D-RESORT GRAND AZUR’DA AŞURE ŞENLIĞI

Marmaris Belediyesi düzenlenen bir spor 
şenliği ile Merhum Erkan Işıksal’ı andı. 2002 
yılında hayatını kaybeden Marmaris’in 
sosyal ve spor alanında bir çok alanda ya-
tırımlar yapan değerli büyüğü Erkan Işıksal 
için düzenlenen anma törenine Marmaris 
Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris’te alt 
yapı sporcu yetiştiren spor kulüpleri öğren-
cileri ve velileri ve merhum Erkan Işıksal’ın 
aile fertleri katıldı. Anma töreninde konuş-
ma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar “Yediden yetmişe herkesin yakından 
tanıdığı yıllar boyu bir çok insana emeği 
geçen merhum Erkan Işıksal’ı rahmet ve 
minnetle anıyorum. Profesyonel futbol ve 
diğer spor branşlarının yüksek maliyetleri 
dolayısı ile alt yapıya önem vererek genç 
sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spora 
sporcuya gönül vermiş tüm destekçilerimi-
ze velilerimize öğrencilerimize ve eğitmen-
lerine teşekkür ediyorum” dedi.  

ERKAN IŞIKSAL’I 
ANMA TÖRENI

Kısa Kısa
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Dünyaca ünlü Türk franchise markası Tavuk Dünyası Marmaris’te 
açıldı. 50’ye yakın şehirde hizmet veren Tavuk Dünyası Tepe 
Mahallesi, 36 sokak, No: 35’te müdavimleri ile buluştu.
Dünyanın farklı mutfaklarından alınan ilhamla, kendi AR-GE mutfaklarında, baş şefin 
liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle 
hazırlanan yemekleri ile ünlü marka Marmaris’te de çok sevildi. Özgün konsepti ve sun-
duğu akıl almaz lezzetleriyle dikkat çeken Tavuk Dünyası, Marmaris’te konuklarını iki yep-
yeni ürünüyle karşılıyor. Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz lezzeti Ali Nazik ve dünyaca ünlü 
Buffalo sos, Tavuk Dünyası şeflerinin üstün lezzet anlayışıyla harmanlanarak yeniden 
lezzet buluyor. Tavuk Dünyası hem Türkiye’nin hem dünyanın renkli lezzetlerinin peşinde 
sürekli yeni keşifler yapıp tarifler geliştiren şeflerinin bu iki yeni lezzet keşfini de Türki-
ye’nin 39 ilinde hizmet veren 160’ın üzerinde restoranında konuklarıyla buluşturuyor.

2011 yılında kurulan Tavuk Dünyası, bugün 
160’ın üzerinde restoranı ile tavuk ağırlık-
lı menülerini tüketicilerle buluşturuyor. 
Kurulduğu günden bu yana, tüketicilere 
alışılmışın dışında bir konsept sunan Tavuk 
Dünyası, Türkiye’de yeme - içme sektörün-
de kendisine yepyeni bir kulvar oluştur-
du. Kendine özgü sosları ve uygun fiyatlı 
menüleri ile Tavuk Dünyası farklı damak 
tatları ve bütçelere sahip geniş topluluklara 
hitap ediyor.
Şekerpınar’da yer alan ortak üretim mer-
kezi, yüksek hijyen standartları, denetim 
sistemi, başarılı dağıtım ağ ve karlı fran-
chising modeli ile Türkiye’de yeme-içme 
sektörünün öncü firmalarından biri haline 
gelen Tavuk Dünyası, başarısını uluslara-
rası boyuta taşımak amacıyla oluşturduğu 
“Gagawa” markasıyla birçok ülkede faaliyet 
göstermektedir.
2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel 
sermaye fonlarından Mediterra Capital ile 
ortaklığa giden Tavuk Dünyası, Mediterra 
Capital’in finansal ve stratejik desteğiyle 
daha da hızlı büyümeyi ve kurumsallaşma 
çalışmalarını dünya standartlarına taşımayı 
hedefliyor. Detaylı bilgi için 
www.tavukdunyasi.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Tavuk Dünyası Marmaris’te

Advertorial
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ nda (YKS) 
alanlarında İlçe birinciliği elde eden Marmarisli 
öğrencilere Marmaris Ticaret Odası tarafından 
ödül verildi. Oda’da düzenlenen ödül törenine 
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Halıcı Ahmet 
Urkay Anadolu Lisesi Müdürü Rafet Coşkun, İz-
mir Özel Türk Koleji İTK Marmaris K.E.V. Kampü-
sü Müdürü Ramazan Kılıç, Marmaris Kampüsü 
İlkokul ve Ortaokul Müdürü Aşkın Saraç,birin-
cilik elde eden öğrenciler aileleri ve Marmaris 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 
Alanlarında ilçe birinciliği elde eden öğrenciler 
ve mezun oldukları okullar ise şöyle; Cansu Elif 
Aktaş - İzmir Özel Türk Koleji İTK Marmaris, Ben-

gi Ağca - İzmir Özel Türk Koleji İTK Marmaris, 
Kaya Can Kaya – Halıcı Ahmet Urkay Anadolu 
Lisesi, Aleyna Kaz - Halıcı Ahmet Urkay Anadolu 
Lisesi. Öğrencilere Marmaris Ticaret Odası tara-
fından dizüstü bilgisayar hediye edildi. Hedi-
yelerini Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel 
verdi. Okul müdürülerine de plaket takdim 
edilirken Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel 
yaptığı konuşmada ”Alanlarında ilçe birincilik 
elde eden öğrencilerimizi, bu başarılarında 
katkısı olan değerli öğretmenlerimizi ve ailele-
rini tebrik eder başarılarının devamını dilerim, 
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal 
ve Yönetim Kurulu Üyelerini de bu anlamlı dav-
ranışlarından dolayı kutluyorum” dedi.  

MTO Başarılı Öğrencileri Unutmadı

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet 
Baysal, MTO meclis Üyeleri ve oda personeli 
Marmaris ve çevresinde temizlik yaptı. Yoğun 
geçen bayram tatilleri ve festivallerin ardından 
kirlenen Marmaris’te etraflıca bir çevre temiz-
liği yapan ekip plastik cam metal ve ambalaj 
atıklarının çevreye verdiği zararı anlatan ‘doğa’ 
temalı tabelaların da dikimini yaptı. Yalancı Bo-
ğaz mevkiinde gerçekleştirdikleri çevre temiz-
liğinin ardından bu örnek davranışın toplumda 

farkındalık yaratması açısından fotoğraf çektir-
diler. Sosyal medya ve web sayfalarında pay-
laştıkları çevre temizliği operasyonu hakkında 
“Kıymet insanın elinden gelmez yüreğinden 
gelir” mesajı ile Marmaris’e olan sevgisini dile 
getiren Oda Başkanı Mehmet Baysal “Marmaris 
ve çevresi son zamanda gelen misafirlerimizin 
yoğunluğu nedeni ile basında da söz edildiği 
gibi çevre kirliliği ile gündeme geldi. Şikayet 
etmek yerine çözüm üretmeliyiz” dedi.  

“Kıymet İnsanın Elinden Gelmez YÜREĞİNDEN Gelir”

Kısa Kısa



444 89 85Yunus Nadi Caddesi No:16/1 Marmaris / Muğla

www.interlineteknoloji.com

Güvenlik kameraları

İletişim sistemleri

Alarm haberalma

Güvenlik sistemi tasarımı

Tamir ve bakım hizmetleri

Yangın alarm sistemleri

Akıllı ev

Access kontrol

Fiber optik altyapı

Güvenli ve konforlu
bir yașam için

akıllı teknolojiler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

reklam_calismasi.pdf   1   22.2.2018   17:04:18



32 Ekim 2018

Marmaris’te 
Peynir Atölyesi 
Gerçekleştirildi

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 
Belediyenin 15 yıllık çalışmalarını 
anlattığı Halkı Bilgilendirme Top-
lantısı’nda Marmaris yaşayanlarıyla 
buluştu. Başkan Ali Acar ve eşi Sevgi 
Acar’ın konukları kapıda karşıladığı 
Turban Otel’in büyük salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya ilgi 
büyüktü. 1500 kişilik salon tamamen 
dolarken, içeriye giremeyenler, salon 
dışında kurulan ekranlardan Başkan 
Ali Acar’ın konuşmasını takip etti.
“Dünya Kenti Marmaris’e Hizmette 
15 Yıl” adı altında gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısında Marma-
ris Belediye Başkanı Ali Acar, göreve 
geldiği 2004 yılından bu yana, 
ekibiyle birlikte hayata geçirdiği 
projeleri ve Marmaris Belediyesi’nin 
tüm çalışmalarını, Marmaris yaşa-
yanlarına anlattı. Düzenlenen etkin-
liğe kırsal mahallelerden, merkez 
mahallelere, sivil toplum örgütlerin-
den, meslek örgütü temsilcilerine ve 
odalara, siyasi parti temsilcilerinden, 
spor kulüplerine, partililerden vatan-
daşlara kadar geniş bir yelpazede 
katılım vardı.

HİZMETTE 15 YILA 
SALONA SIĞMAYAN İLGİ

Kale Mevkii, Tepe Mahallesi Eski Camii 
Arkası, 26. Sokak, numara 7 adresinde 
bulunan Mama Good adlı doğal el yapımı 
ürünler satan mağazada Mama Good ve 
Süt Rüyası ortaklığında ‘Peynir Atölyesi’ 
düzenlendi. Mağaza sahibi Makbule 
Yılmaz’ın organize ettiği etkinlik iki farklı 
günde yapıldı. Marmaris, İzmir, Bodrum, 
İstanbul ve farklı illerden katılım olan 
atölye çalışmasında 30 kadar kadın evle-
rinde peynir yapımını öğrendiler. Bu atöl-
yeye özel 12 çeşit peynir ve dondurma 
yapımını öğrenen kursiyerler uygulamalı 
olarak peynir yapımı, pastörizasyonu, sak-
lama koşulları, tadım ve sunum eğitimi 
de aldılar. Merkezi İstanbul-Kadıköy’de 
bulunan Süt Rüyası Peynir Atölyesi kuru-
cusu ve eğitmen Öznur Apaydın Arıkan 
Marmaris’teki yoğun ilgiden çok memnun 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin her yerinde 
eğitime ve atölye çalışmalarına gittiğini 
belirten Arıkan Süleyman Demirel Üni-
versitesi Burdur Meslek Yüksek Okulu Süt 

Ve Ürünleri Bölümü mezunu. İŞKUR, Halk 
Eğitim Müdürlüğü, İSMEK kurumlarında , 
ev yapımı süt ürünleri alanında eğitmen-
lik yapan Arıkan 4 yıldır Süt Rüyası marka-
sıyla, özel eğitim ve workshop çalışmaları 
yapmaktadır. Atölyeye yurt içi ve yurt 
dışından her meslek grubundan katılım-
cıların olduğu gibi erkek kursiyerlerinin 
sayısının da fazla olduğu belirten Arıkan 
sosyal medya hesaplarından atölye 
günlerinin tanıtımının yapıldığını belirtti. 
Sağlıklı yaşamaya önem verenlerin ilgi 
gösterdiği eğitimlerde doğal ürünlerle 
beslenmenin önemine dikkat çekiliyor.

Kısa Kısa

Makbule Yılmaz, 
Öznur Apaydın Arıkan
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8 yıl sonra Marmaris’in ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Ralli 
Şampiyonası Yat Limanında Bono Cafe önünde verilen start 
seremonisi ile başladı. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu-
nun katıldığı organizasyon yerli ve yabancı 350 kadar medya 
mensubu tarafından takip edildi ve dünyanın dört bir yanından 
canlı yayınlandı. Organizasyon açılışına Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Muğla Milletvekilleri 
Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Aydın Millet-
vekili Kuvvet Erim, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TOSFED 

Başkanı Serkan Yazıcı, Muğla Valisi Esengül Ci-
velek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yük-

sel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar 
ve sanatçı Emel Sayın ile çok sayıda 
davetli katıldı. Bakan Kasapoğlu, spor-
culara başarı dileyerek organizasyonu 
resmen başlatırken, yurt dışından 
gelen çok sayıda sporsever ile töreni 

tekne ve yatlardan takip eden izleyiciler 
de alkışlarla pilotları destekledi.

RALLY TURKEY 
AÇILIŞ SEREMONİSİ 

Rally Turkey





Türkiye'ye 8 yıl aradan sonra 
13 – 16 Eylül tarihlerinde ülke-
mizde düzenlenen Dünya Ralli 
Şampiyonası Marmaris’te ger-
çekleştirildi. Şampiyona öncesi 
Tosfed Başkanı Serkan Yazıcı’ya 
ait Grand Yazici Club Turban 
otelde bir parti düzenlendi. 
Partiye Marmaris protokolü, 
tanınmış işadamları turizmciler 
ve sanatçılar katıldı. Kokteylde 
ayrıca defile de düzenlendi. 
Fashion Tv mankenlerinin 
yürüdüğü defile denize doğru 
uzanan iskele üzerine serili 
kırmızı halıda gerçekleşti.

RALLY TURKEY’E 
DEFİLELİ AÇILIŞ

DJ Deeperise

Rally Turkey
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WRC Turkey açılış kokteylinde davetliler çok şıktı
Gecede Fashion Tv sunucusu Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ile röportaj 
yaptı. Acar Marmaris Belediyesi olarak WRC’ye ev sahipliği yapıyor olmaktan son 
derece memnun olduklarını dile getirdi. Gece Fashion Tv kanallarından naklen 
yayınlandı. Ünlü Rus Modacı Makhmudov Djemal’in abiye kreasyonunun sergi-
lendiği defile büyük alkış aldı. Gecede dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ve DJ 
Deeprise davetlileri müzikleri ile coşturdu.  

DJ Mahmut Orhan



Rally Turkey açılış 
seremonisi sonrası 
Bakan Kasapoğlu 
ve beraberindekiler, 
yat ile Atatürk Mey-
danı’na geçerken 
tekne ve yatlardan 
yarışları takip eden 
turistleri selamladı. 
TURSAB Turkey Full 
Speed seyirci özel 
etabı öncesi, mey-
danda uzun süre 
havai fişek gösterisi 
yapıldı.

Rally Turkey
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TOSFED’in uzun uğraşları sonucunda Dünya Ralli Şam-

piyonası 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleş-

tirildi. 13 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 

10. ayağı olan “Rally Turkey”; Dünyaca ünlü pilotlar ve 

teknoloji harikası WRC otomobillerin zorlu mücadele-

lerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere 

nefes kesen anlar yaşattı. 22 ülkeden 68 otomobil ve 

136 sporcunun katıldığı organizasyon yerli ve yabancı 

350 kadar medya mensubu tarafından takip edilen 

dünyanın en hızlı pilotlarının ağırlandığı organizasyon-

da Tosfed Başkanı Serkan Yazıcı; “Öncelikle bu değerli 

ve dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyo-

nunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 

üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürü-

müze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat 

Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 

Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, 

Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris 

Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 
Türk otomobil sporlarına da yeni 
bir ivme kazandırdığını ve diğer 
büyük organizasyonların önünün 
açılmasına da yardımcı olacağına 
değinen Serkan Yazıcı; “Dünya 
Ralli Şampiyonası seçmelerinde 
Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japon-
ya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’yı 
geride bıraktık. Bu büyük orga-
nizasyonla birlikte Türkiye’nin 
her kulvarda sergilediği prestijli 
duruşu ve mesajları tüm dünyaya 
ulaştı. Ayrıca Dünya Ralli Şampi-
yonası’na sadece bir spor organi-
zasyonu gözüyle bakmamamız 
gerekiyor, organizasyon ülke 
turizmi açısından da büyük önem 
taşıyor” açıklamasını yaptı. 

Fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir, Rally Turkey’in özel fotoğ-
rafçısı olarak görev aldığı organizasyonda yarışmanın 
heyecanını fotoğraflarına profesyonelce taşıdı.
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Recep Tayyip Erdoğan: "Önümüzdeki yıl 
yine beraber olacağız" 
Şampiyonlara kupalarını veren Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, “Ülkemizin tüm güzelliklerinin tüm 
dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir 
spor aktivitesinin bugün finalini gerçekleş-
tirdik. Şampiyonlarımızı huzurunuzda ödül-
lendirdik. Başkana huzurlarınızda şahsım ve 
milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine 
birlikte inşallah bu yarışmayı izleyeceğiz. 
Takip edeceğiz. Ben yine buradan ilk 3 de-
receye giren şampiyonlarımızı kutluyorum 
tebrik ediyorum. Sizlere de şahsım ve mille-
tim adına saygılar sunuyorum” diye konuştu. 
Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon 
Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı JariMat-
tilatvala 3. ise Yenizelandalı Hayden Pad-
don oldu. Şampiyonda 4.’lüğü Finlandiyalı 
Teemu Suninen 5.’liği Norveçli Andreas 
Mikkelsen aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ödülleri vermesi 
ile sona erdi. Estonyalı sporcu Ott Tanak 
3.59.24.5’lik derecesi ile organizasyonda 
lider gelerek Türkiye Rallisi’nin kazananı 
oldu. Tanak, ayrıca Türkiye Otomobil Spor-
ları Federasyonu tarafından lüks yatta bir 
haftalık tatil de kazandı.
Zorlu mücadele ile geçen çok sayıda yerli 
ve yabancının izlediği ralli şampiyonasının 
ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan katıldığı için yoğun güvenlik 
önlemi alındı. 13 Eylül günü başlayan 
ve 16 Eylül ‘de tamamlanan Dünya Ralli 
Şampiyonasında 17 etap gerçekleştirildi. 
Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyonla-
rın ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
eşlik etti. Ödül töreninde ayrıca Uluslara-
rası Otomobil Sporları Federasyonu FIA 
Başkanı Jean Todt da katıldı. Basın men-
suplarına yaptığı açıklamada ilk kez Tür-
kiye’nin güneyine gelen Todt Marmaris’e 
hayran kaldığını belirti. Geçtiğimiz yıl FIA 
konseyine alınan TOSFED Başkanı Serkan 
Yazıcı, FIA Başkanı Jean Todt’un Marma-
ris’ten ev almayı istediğini de belirti. 

Dünya Ralli Şampiyonası’nda ödülleri şampiyonlara 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

Rally Turkey
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Dünya Ralli Şampiyonası son gününde gala 
gecesi düzenlendi.  Zorlu mücadeleye ev 
sahipliği yapan Marmaris’te gala gecesi de 
renkli görüntülere sahne oldu.  55 ülkeden 
350 medya mensubunun yakından takip et-
tiği yarışlarda gala gecesinde de canlı yayın 
ve röportajlar gerçekleşti. Tosfed  Başkanı 
Serkan Yazıcı basın mensuplarına verdiği 
röportajda, “çok güzel bir yarış oldu emeği 
geçen binlerce kişilik ekibe çok teşekkür 
ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan Uluslararası 
Otomobil Sporları Federasyonu FIA Başkanı 
Sayın Jean Todt’a teşekkür ediyorum” dedi. 
Serkan Yazıcı ayrıca desteğini esirgemeyen 
katılımı ile bizleri onurlandıran Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti. 

RALLY TURKEY’E 
RENKLİ GALA

Gecede tüm davetlilerle yakından ilgilenen Başkan Serkan Yazıcı ve güzel eşi Gül Yazıcı önümüzdeki yıl organizasyon hazır-
lıklarına şimdiden başladıklarını belirtti. Geceye ayrıca ünlü işadamlarının yanı sıra oyuncu Engin Altan Düzyatan, da katıldı.



Altın Badem Ödülleri’nin bu yıl ikincisi dü-
zenlendi. Datça amfi tiyatroda düzenlenen 
törenle ödülleri sahiplerine verildi. Tören 
Reşadiye Mahallesinde bulunan Mehmet 
Ali Konağında çok sayıda davetlinin katı-
lımıyla ’’Altın Badem Kokteyli’’ ile başladı. 
Ardından kortej yürüyüşüyle Amfi Tiyatroya 
geçildi. Ödül töreninin sunuculuğunu Jess 
Molho ve Şebnem Scheafer yaptı.
Açılış konuşmasını yapan Saygın Kurt, “Bu 
yıl ikinci defa düzenlediğimiz Datça Altın 

Badem Ödül Töreni için verdiği destekten 
dolayı Datça Belediyesine ve Datça halkına 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 
daha muhteşem törenlerle daha büyük 
etkinliklere imzamızı atacağız’’ diye ko-
nuştu. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar 
ise, "Datça anlatılmaz yaşanır’ ‘Datça’yı, 
hoşgörü ve sevginin sınırsız olduğu bir 
cennet olarak ifade edebilirim hepiniz hoş 
geldiniz” diyerek iyi eğlenceler diledi.

İKİNCİ DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kutlama
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Müzik alanında Ahmet Selçuk İlkan, Arif 
Susam ve Soner Olgun, televizyon alanında 
Şahin Irmak ve Bülent Parlak ile manken 
Gizem Özdilli’ ye yaşam boyu başarı ödül-
leri verildi. Yılın en iyi tiyatro ödülü, ’Sakın 
Diyorum Sakın’ oyunuyla Ahmet Çevik 
tiyatrosuna gitti. Yılın ko-medi filmi ’Oflu 
Hoca Trakya’da olurken, yılın komedi oyun-
culuğuna yine aynı filmde rol alan Çetin 
Altay seçildi. Türk Arabesk müziğinin ünlü 
ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a, yılın 
fantezi müzik sanatçısı ödülünün verildiği 
gecede, yılın çıkış yapan sanatçısı ödülünü 
’Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısı ile Veysel 
Mutlu aldı. Yılın yardımcı erkek dizi oyun-
cusu ödülü Murat Tavlı ve kadın oyuncusu 
ödülü İlayda Aydın’a verilirken, yılın drama 
ve polisiye filmi ’Kızım ve Ben’ seçildi. 
Cemal Hünal bu filmdeki rolü ile yılın en 
iyi erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 
Hünal ödülünü, filmde birlikte rol aldığı 
minik oyuncu Zülal Memişoğlu ile aldı. Yılın 
Rock Sanatçısı ödülünün sahibi ise Ali Altay 
oldu. Geceye katılamayan, yılın fantezi 
erkek sanatçısı Alişan ve yılın pop müzik 
kadın sanatçısı Aleyna Tilki, video görüntü 
arıcılığıyla hayranlarına teşekkür etti.
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‘MarmariSANart’ topluluğu tarafından bu yıl dör-
düncü kez düzenlenen, ‘’Marmaris Uluslararası 
Kısa Film Festivali’’ Armutalan Kültür Merkezi Tarık 
Akan Sahnesi’nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. 
40 kısa filmin finale kaldığı törende, 12 dalda ödül 
dağıtıldı. Festivalin bu yılki onur konukları, oyuncu 
ve yazar Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin oldu. Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bü-
lent Özkam'a da sinema ve medya sektörüne sağla-
dığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verildi.

MARMARİS 4. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ
170 FILM IZLEYENLERLE BULUŞTU

Düzenlenen gala gecesine çok sayıda sanatçı, yönetmen, 
yapımcı ve sanatsever katıldı. Gala gecesinde Türk sine-
masının emektar oyuncuları Göksel Arsoy ve Yusuf Sez-
gin’e “Emek Ödülü”, sinema ve medya sektörüne sağladığı 
katkılarla pek çok sinemacı yetiştiren Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam’a ise 
“Onur Ödülü” verildi. Gecede, festivale destek veren ku-
rum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.i

Festival
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Festival Direktörü 
Şeref Öztürk, 
festivale 6 kıtadan, 
102 ülkeden, 
bin 797 filmle 
başvurulduğunu 
söyledi.
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9 Ekim - 14 Ekim tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen 102 
ülkeden, bin 797 filmin başvurduğu festivalin 4. gününde Ar-
mutalan Kültür Merkezi ve Serin Kültür Kitap Kafe’de Panel ve 
imza günleri düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan film gös-
terimlerinin yanı sıra Atölye- Çocuk sinemacıları adlı atölye ve 
kitap imza günleri gerçekleşti. Kitaplarını imzalayan Yazar Banu 
Bozdemir çocuklara özel animasyonlu sürprizler hazırladı.

‘Dünden Bugüne Sinemamız’ adlı panele Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. 
Suat Çağlayan, Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ konuşmacı olarak katıldı. Paneli 
moderatör Gazeteci Yazar Nida Yılmaz yönetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen “Yerel yönetimler ve sinema” hakkında 
konuşurken, Eskişehir’de ilk sinemanın kuruluşunu ve anılarını anlattı. Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni de kuran Büyükerşen, fakültenin Türk 
filmi ve sinema sektörüne katkılarını anlattı. Panel sonrası konuşmacılar Serin Kültür Kitap Kafe’de 

kitaplarını imzaladı. Yoğun katılımın olduğu panelde 
konuklar sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalin son günü, film gösterimlerinin 
ardından Devlet Eski Bakanı yazar Yılmaz 
Karakoyunlu, oyuncu ve yazar Göksel Arsoy, 
Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, 
gazeteci yazar Nida Yılmaz moderatörlü-
ğünde, “Ülkemizde Sinema Sanatı, Festi-
valler, Sorunları ve Çözümleri” adlı panele 
konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar bu 
panelin ardından kitaplarını imzaladılar. 

Festival Direktörü Şeref Öztürk, Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin bü-
yüyüp gelişmesi için Marmaris halkına festivale sahip çıkmaları çağrısında 
bulundu. Festivale 102 ülkeden filmin katıldığını belirten Öztürk, 170 kısa 
film arasından jüri tarafından 40 kısa filmin finale seçildiğini kaydetti.

BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI 
KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ İLE SON BULDU.

4. Marmaris Kısa Film Festivalinde ödül alan 
film ve yönetmenleri şöyle:
Liselerarası En İyi Film: "Gece boyunca", Deniz Ünsal
Netsel Marmaris Jüri Özel Ödülü: "Bir filmin duruşması", Gökhan Kaya
Halk Jürisi Özel Ödülü: "Beyazlar sönsün", Aycan Akdağ, İbrahim Kucus
Ön Jüri Özel Ödülü: "Barisfer", Yusuf Emre Yalçın
Deneysel Film İkincisi: "Toprak", Alican Durbaş
Deneysel Film Birincisi: "Rüyamda ölü gördüm", Ece Kınacı
Animasyon Film İkincisi: "Mavi yarın", Numan Ayaz
Animasyon Film Birincisi: "Fabrika", Batuhan Köksal
Belgesel Film İkincisi: "Kurbağa avcıları", Batuhan Kurt
Belgesel Film Birincisi: "Afganistanbul", Ulaş Tosun
Kurmaca Film İkincisi: "Pantolon", Tahsin Özmen
Kurmaca Film Birincisi: "Sana inanmıyorum ama yer çekimi var", Umut Subaşı

Festivalde, sinema oyuncuları Göksel Arsoy 
ve Yusuf Sezgin'e "Emek Ödülü", Ankara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Bülent Özkam'a da sinema ve medya sek-
törüne sağladığı katkılardan dolayı "Onur 
Ödülü" verildi. Törende, Netsel Marina özel 
ödülleri ile 12 dalda ödül dağıtıldı.

Festivalin ödül töreni sonrasında 
Marmaris’in Ritmi adında Yüksel 
Bağcı önderliğinde kurulan, yerel sa-
natçılardan oluşan perküsyon grubu  
izleyicilere mini konser verdi.

Festival
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Yeni jenerasyonMODACILARIMIZ
Güldeniz Ayral

Demet Sarova
demetsarova@gmail.com

Çoğunlukla davet edildiğim 
yemeklere gitmemeye 
çalışıyorum. Çünkü orada oturup yemekler iğrenç olmasına rağmen çok lezzetliymiş gibi 

davranamam. Böyle durumlarda diplomatik olmak çok zor.” Bu sözler dünyanın en ünlü şefi Gordon Ramsay’e ait. 
Şayet sayıda 
bir değişiklik 
olmadıysa en 
son bildiğim 
kadarıyla 
Dünya 
çapında 35 
restoranından 
8’i Michelin 
yıldızına sahip 
bir deli adam 
Ramsay… 
İngiltere’de 
en genç 3 Michelin yıldızını alan aşçı olarak nam salan Ramsay’in dünyaya açılışı ise MasterChef ve Hell’s Kitchen programlarıyla olmuştu… İyi yemek yapmasının yanı sıra sivri dili, sinir harpleri ve küfürü bol sert üslubuyla dikkatleri üzerine çeken asabi şefin MasterChef programı halen İngiltere ve başka birçok ülkede yayın hayatına devam ederken, TV8 de geçen hafta bu iddialı yarışmanın startını verdi… 

Lezzetsiz bir yarış!
Daha önce programı hiç 

izlememişler ne düşünür bilemem ancak, orijinalini ve Gordon Ramsay’i bilenler eminim ki yarışmayı dehşetle izlediler... Bir daha da izleyeceklerini sanmıyorum çünkü bizim MasterChef lezzetli bir çorbanın defalarca su katılmış hali gibi olmuş… Açıkçası izleyici olarak yerli dizi ve programlarla ilgili büyük beklentilere girmemeyi çoktan öğrendik. Fakat söz konusu bilindik bir işin versiyonu olunca, en azından ucundan kıyısından da olsa aynı tadı bulma isteği doğuyor içimizde… İşte MasterChef minimum seviyedeki bu beklentiyi bile 
karşılamadığı gibi, yüzümüzü çokça ekşitti.

Yarışmanın tanıtımında 
MasterChef’e binlerce başvuru yapıldığı bu başvuruların tek tek değerlendirildiği ve aralarından 30 tanesinin  MasterChef Türkiye’de yarışma hakkı kazandığı bilgisi veriliyor… Bu noktada ben 

sormak istiyorum, bu binlerce başvuru arasından nasıl oluyor da Yemekteyiz’in ‘sivri’ yarışmacıları son 30’a kalıyor? Üstelik bazıları sadece “Yemekteyiz” değil, daha önce yine TV8 ekranlarında yayınlanan Arda Türkmen’in sunduğu “Ver Fırına” yarışmasından da tanıdığımız yüzler… Zaten MasterChef de bu revize edilmiş haliyle daha çok “Ver Fırına” olmuş… Madem amaç rol kesip, “mış” gibi yaparak seviyesizlikten reyting apartmaktı, öyleyse adına MasterChef demeye ne gerek vardı acaba?

Jüri bundan memnun mu?
Asıl merak ettiğim şey ise jüri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya’nın böyle ciddiyetsiz bir projede olmaktan memnun olup olmadıkları… Çekimler esnasında belli ki kendilerinden bir Gordon Ramsay olmaları bekleniyor ve bunun için yönlendiriliyorlar… Şayet ben işimde son derece başarılı Türkiye’nin en iyi şeflerinden biri olsaydım, bir yarışma programında format ve reyting adına kendi karakterimin dışına çıkmayı asla kabul etmezdim doğrusu…

Öte yandan, Türkiye’nin MasterChef macerası ilk değil. Yıllar önce de Show TV ekranlarında Öykü Serter’in sunumuyla yer almıştı. Jüri Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar’dan oluşuyordu ve tıpkı şimdi olduğu onları da Ramsay taklitleri olarak izlemiştik… Taklitler aslını yaşatır derler, bu gidişle Ramsay ününü Mars’a taşıyacak…

MasterChef’� 
sakın Ramsay 

görmes�n!Şebnur Günay

Bahar Yavuz

Sümeyye Başbuğu
Gökçe KömürcüGökçe Kömürcü

Şule Gül

Mertcan Öztekin
Candan Tulga

Nazlıcan Karahan

Nikta Afshar

Muhammed İloğlu

Berk Gümüşterazili

Z orlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde 
11-14 Eylül’de 
gerçekleşecek 
12’nci Mercedes-

Benz Fashion Week Istanbul’da (MBFWI) 2019 İlkbahar/Yaz 
koleksiyonları tanıtılacak. 

MBFWI, özellikle genç 
tasarımcılara desteğini 
göstererek Türk modasının yeni jenerasyonunun yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu sezon genç ve yetenekli tasarımcılar, karma defilelerle podyumda olacak. Moda tasarımı son yılların en popüler alanlarından biri ve haliyle bu tür karma defileler de moda tasarımcısı olmak isteyen gençler için çok önemli bir fırsat oluyor. KARMA 1 defilesinde Selen Akyüz ve Sezgi Tüzel, KARMA 2 defilesinde ise Tuğçe Özocak’ın markası Third ve Şebnem Günay 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergileyecekler. Şebnem Günay’ın tasarımlarını daha önce Gigi Hadid ve Bella 

Hadid gibi isimlerin giydiğini de belirtmeden geçmeyelim. MBFWI takvimindeki New Gen ise İstanbul Moda Akademisi’nde eğitim alan yetenekli öğrencilerin tasarımlarını sergilediği defile. Defilede birçok genç tasarımcı için keşfedilme ve markasını kurma fırsatı doğuyor. 

Tiflis-İstanbul işbirliği 
Moda haftasının isim sponsoru Mercedes-Benz, bu sezon da 

uluslararası tasarımcı değişim programını destekliyor. Geçtiğimiz sezon Gürcü tasarımcı Atelier Kikala’dan sonra bu sezon da yine Tiflis’ten Ani Datukishvili adlı Gürcü tasarımcı moda haftasında olacak. Tiflis ve İstanbul, bugün paralel alternatif moda merkezleri olarak öne çıkıyor. Özellikle Gürcü tasarımcılar moda dünyasına yön veren isimler arasında alıyor. 
Fransız Balenciaga’nın kreatif direktörü ve Vetements’ın kurucusu Gemna Gvasalia, Maison Mugler’in kreatifdirektörü David Coma, Bella Hadid’in de tercihi olan Situationist markasını bu isimler arasında 

sayabiliriz. Değişim programı 
çerçevesinde tasarımlarını Tiflis’te sergileyecek olan ismse yine genç jenerasyon tasarımcılardan Sudi Etuz markasının yaratıcısı Şansım Adalı. Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi 1-5 Kasım arasında gerçekleşecek. Tiflis ve İstanbul’un bu işbirliği, gelişmekte olan moda pazarlarına da bir örnek. 

Öne çıkanlar
Koleksiyonlarını Zorlu PSM dışında sergileyecek olan iki isim var. Başak Cankeş İstanbul’daki yeni mağazasında Bashaques’ı tanıtacak. Giyilebilir sanat 

performanslarıyla adından 
bahsettiren Cankeş bu sezon da bir 

retrospektif deneyimi hazırlıyor. Geçtiğimiz sezon Zeki Müren 
konseptiyle büyük beğeni toplayan genç tasarımcı Ece Kavran da 
URUN markası altında yine sürpriz bir koleksiyon sunumu planlıyor.

Mercedes-Benz her yıl 
desteklediği tasarımcının defilesini “Mercedes-Benz presents” ismiyle sunuyor. Bu kapsamda tasarımları sergilencek Brand Who markasıyla ilk defa bir erkek koleksiyonu 

desteklenmiş olacak. 
Bu sezon erkek koleksiyonlarını sergileyecek olan diğer isimler arasında GiraySepin, Nihan 

Buruk’un markası St. Nian ve 
GökhanYavaş da öne çıkanlardan. Yetenekli isimlerinden 

Gökay Gündoğdu’nun markası T.A.G.G., haftanın en merak edilen defilelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 
Kadınlara dayatılan 

beden algısına ve estetik 
operasyonlara tepkiyi yansıtan koleksiyon, defilenin sonunda yankı uyandıracak bir video 
performansıyla hafızalara 
kazınmaya hazırlanıyor.

80 bin paylaşım
Etkinliğin ilk sezonu olan 

Mart 2013’le birlikte kullanılmaya başlanan#mbfwihashtag’i 
Instagram’da 80 bin adet paylaşıma yaklaştı. Bu yıl da yine fotoğraflar #mbfwi etiketi ile paylaşılıyor. 

12’nci sezonuyla artık geleneksel hale gelen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11-14 Eylül tarihlerinde yine moda dünyasını buluşturuyor. 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergileneceği bu sezon defile takviminde özellikle genç tasarımcılar hayli ilgi çekici. 

Mertcan Öztekin
1993, Marmaris doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ardından İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisans Programı’nı bitirdi. Kadın hazır giyim üzerine uzmanlaşmak istiyor.

Muhammed İloğlu
1995, Bursa doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı 4. sınıfta ve İstanbul Moda Akademisi’nde master programı yapıyor. Styling ve aksesuar üzerine uzmanlaşmak istiyor.

Nikta Afshar
İran doğumlu. Ülkesinde moda üzerine istediklerini 

yapamayacağını düşündüğü için Türkiye’ye geldi. İstanbul Moda Akademisi’nde eğitim alıyor ve kadın hazır giyim alanında kariyer yapmayı planlıyor.

Candan Tulga
İstanbul doğumlu. Işık 

Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Moda ve Tekstil 
Tasarımı’nda yüzde yüz burslu okuduktan sonra LondonCollege of Fashion ’da kadın hazır giyimi üzerine master yaptı. Bu yıl yine kadın giyim üzerine IMA’da  master programındaydı.

Bahar Yavuz
Trabzon doğumlu. Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal 

Mühendisliği’ni bitirdikten sonra gönlünde yatan moda tasarımı hayalini gerçekleştirmek için İMA’da Moda ve Tekstil eğitimi aldı. Kadın hazır giyim tasarımı yapıyor. 

Sümeyye Başbuğu
1997 doğumlu. IMA’da aldığı moda tasarımı ve teknolojisi eğitiminden sonra erkek giyimi ve denim tasarımı üzerine 

uzmanlaşmak istiyor.

Şule Gül
Çatalca doğumlu. Dumlupınar Üniversitesi Moda Tasarımı’nda okurken aynı zamanda IMA’da da moda ve tekstil eğitimi aldı. Kadın hazır giyim tasarımı  yapmak istiyor. 

Gökçe Kömürcü
Kocaeli doğumlu.

Uludağ Üniversitesi 
Sanat Tarihi bölümünden 
sonra IMA’da Moda 
Yönetimi Programı’nı 
bitirdi. Ardından yine 
IMA’da Moda Tasarım ve 
Teknolojisi lisans programını tamamladı. Kadın giyimde 
triko üzerine uzmanlaşmak 
istiyor. 

Şebnur Günay
Leuven /Belçika doğumlu. İMA Moda Tasarımı Ve Teknolojisi bölümünden mezun olunca erkek hazır giyimde uzmanlaşacak.

Nazlıcan Karahan
Ankara doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ardından İMA’da master 

programına katıldı. Istituto 
Marangoni Milano’da Giysi ve BaskıTasarımı eğitimi aldı. Unisex giyim üzerine uzmanlaşmak istiyor.

Berk Gümüşterazili
Doğum yeri İstanbul, yılı1994 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu. Unisex  giyim üzerine uzmanlaşmak istiyor.

Umut vadeden genç isimler

Mercedes-
Benz Fashion Week 

Istanbul’da koleksiyonlarını sergileyecek marka ve tasarımcılar arasındaki bazı isimler şunlar: Bashaques’-Başak Cankeş, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, DBBerdan, Exquise, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mercedes-Benz Presents Ani Datukishvili, Mercedes-Benz Presents Brand Who, Miin By Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine Clothing - Eda Güngör, NEW GEN By IMA, Özlem Süer, Raşit Bağzıbağlı, Selen Akyüz, Sezgi Tüzel, St. Nian 
-  Nihan Buruk.

ALKIŞLAR
Mertcan Öztekin’e

Mercedes Benz 
Fashion Week İstanbul 
12. sezonuyla 
11 - 15 Eylül arasında 
Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi'nde 
gerçekleşti. Türk moda 
tasarımcılarının 2019 
yaz koleksiyonlarının 
sergiledi moda 
haftasında Marmarisli  
genç tasarımcımız ve 
dergimizin de moda 
editörü olan Mertcan 
Öztekin de  podyumda 
yer aldı. New Gen 
by İMA içerisinde 
genç tasarımcıların  
oluşturduğu defilede 
podyumun açılışını 
gerçekleştirdi.

Mertcan Öztekin 'in moda haftasında sun-
duğu KiteX54 koleksiyonu tüm dikkatleri 
üstüne çekti. 
Yıldızı parlayan genç modacı Öztekin Ak-
yaka  plajlarında yapılan Kite Surf sporun-
dan ilham aldı. Yeni sezona çıkmayan kite 
kumaşlarını değerlendirerek sürdürülebilir 
moda anlayışını benimseyen Mertcan 
Öztekin’in koleksiyon teması ise  ‘Özgürlük’ 
Kite sörf sporunun rüzgara karşı oluştur-

duğu özgürlük ve 80’lerin disko kültürü 
olan Stüdyo 54 ün ışıltılı eğlencesi. Sezona 
çıkmayan kite kumaşları değerlendirilip, 
tıpkı rüzgardaki gibi drapaj detaylarıyla 
çözümlenerek, disko ışıltısı yansıtan payet-
ler ile birleştirilmiştir. Spor kalıplar couture 
detaylar ile yorumlanarak kite sörfün öz-
gürlüğü, gece hayatının ışıltısı ile birleşerek 
sportif ve güçlü feminen kadın siluetini 
oluşturmaktadır.
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DAMLA DOĞAN YAZDI

İlişkiyi bitiren hatalar

Yırtık 5 Euro kendini yeniledi
İLİŞKİLERİN ilk dönemleri 

heyecanlı olsa da aynı zamanda 

birlikteliğin geleceğini belirliyor. ANNEMİN başına gelen metafiziksel 

deneyim, bana kuantumun  gizemli 

deneylerinden birini hatırlattı. 

Başarının anahtarı saçlarda

G
Ö

SAÇLARINIZ başarınızın da göstergesi. 

Tepeden atkuyruğu deneyimzsiz 

gösteriyor. İdeali orta boy sarı saçlar.

Nobel Akademisi’nde kriz

Nobel Akademisi kriz üzerine kriz 

yaşıyor, itibarını kaybediyor. Bu yıl 

Edebiyat Ödüllerini veremedi.

HAMAMDA yapılan, kına gecesi, DJ partileri 

sıradanlaşırken Cağaloğlu Hamamı sezona iddialı bir 

giriş yapmaya hazırlanıyor. Hamamda bu yıl tiyatro 

gösterileri, sergiler düzenlenecek. Ayrıca dünya 

lezzetlerini sunan restoranı da hizmete giriyor.

VATAN’IN ÜCRETS‹Z PAZAR EK‹ /9 EYLÜL 2018

Akıllı 
cihazlara 
yer açın 

GÜLDENİZ 
AYRAL 
YAZDI

MELİS GÜVENÇ’İN HABERİ 6

BU HAFTA vizyona giren Baba 

Nerdesin Kayboldum’da rol 

alan Bestemsu Özdemir, 

ödüllü bir filmde rol almanın 

özgüvenini artırdığını 

söylüyor. Aşkın ise kendisi  

için en korkutucu duygu 

olduğunu anlatıyor. 

PROF. HALİM HATTAT

HASAN GENÇ 

7
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Erkekleri seksten soğutan 10 neden 

BAĞBOZUMU başladı. Yıl boyunca özenle yetiştirilen üzümler 

bu ay hasat ediliyor, bağlar bozuluyor. Trakya rotası bağ 

gezilerinde başı çekiyor. Bağları gezmek, hasadı yerinde görmek, 

isteyenlerin gezebilecekleri en iyi Trakya ve Ege bağları. 

CİNSEL isteksizlik ve diğer cinsel sorunları 

yaşayan erkek cinsellikten kaçmaya 

başlıyor.  Eğer eskisine oranla daha az 

seks düşündüğünüzü, partnerinizi daha 

az arzuladığınızı, seks gücünüzün 

düştüğünü fark ediyorsanız sizi 

seksten soğutan 10 nedeni öğrenin.

BERNA LAÇİN YAZDI 4

PSK. GÜL YİĞİT YAZDI 6

GÜNEY ÖZTÜRK YAZDI 3

Ak
cih
yer
HASA

den

k,

Sık sık aşık olma 
hali samimi değil

Diyarbakır’ın efsane lezzetleri
DDiiyyyyyyyyaarrbbaakkıır ın effssaane leezzzetlleeri

1940’TAN beri hizmet veren lahmacuncu, kuzu yüklü 

el arabasının gittiği kebabçı Mehmet Usta’nın yeri, 

kadayıfçı Sıtkı Usta Diyarbakır’da gidilmesi gereken lezzet 

durakları. TEOMAN HÜNAL YAZDI 7

5

Engelilerin yardım meleği dede torun

ESKİŞEHİR’DE yaşayan dede torun Melike Sarıtaş (16) ve dedesi Halit Aydoğdu (72) 

mavi kapak toplayarak bugüne kadar 128 tekerlekli sandalye aldı ve ihtiyaç sahiplerine 

hediye etti. Kapak toplayıp daha çok kişiye ulaşmak isteyen dede torun  30 bin 

damacana kapağına ya da 200 bin küçük kapak karşılığında 1 sandalye alıyor. s7

Hamamda bu 

sezon tiyatro da 
var, masaj da  

Çocuğa baskı 
yapmak uyum

sürecini
 uzatır Hamamda klasik 

sazlı sözlü dansözlü 

eğlenceler devam 

ediyor. Hamamı bir 

saat kapatmanın 

ücreti  400-700 Euro 

arasında değişiyor.

Trakya 
ve Ege’de 
bağbozumu 
rotaları 

BURAK KARA’NIN HABERİ 8

Türk modasının yeni yüzleri
12’NCİ sezonuyla artık 

geleneksel hale gelen 

Mercedes-Benz Fash-

ion Week Istanbul, 11-

14 Eylül’de yine  moda 

dünyasını buluşturuyor. 

2019 İlkbahar/Yaz 

koleksiyonlarının 

sergileneceği bu sezon 

defile takviminde özellikle 

genç tasarımcılar hayli ilgi 

çekici. New Gen defilesiyle 

tasarımlarını sergileyecek 

yetenekleri defile öncesi

 bir araya getirdik. 

Çocuğa baskı yapmak 

okula uyumu güçleştirir

OKULLARIN açılmasıyla, 

hem çocuklar, hem anne-

babalar hem de eğitimciler 

için zorlu bir süreç başlıyor.  

Uzmanlar okula uyum 

sürecinde çocukların hayatını 

kolaylaştıracak önerilerini 

şöyle sıraladı: 

Okulun 
kurallarına ve 

öğretmenlerine 

güvenin. 
Çocuğa 
baskı yapmak 

okula uyum sürecini 

uzatır. Teknolojiyi 

tamamen çocuğun 

hayatından çıkarmayın. 

Alışkanlıklarının 

değişmesi için 

ona zaman tanıyın. 
4

5TÜRKAN HİÇYILMAZ
DEMET SAROVA

3

Ekranda tatsız  bir yarış 

Master Chef başladı

DÜNYAYI 
GİYDİRECEKLER

Fashion Week Istanbul 

için hazırladıkları 

koleksiyonlar ile 

hayallerine bir adım 

daha yaklaşan genç 

modacıların amacı 

tasarımlarını dünyaya 

tanıtmak. 

Şebnur 
Günay

Bahar 
Yavuz

Sümeyye 
Başbuğu

Gökçe 
Kömürcü

Şule Gül

Mertcan 
Öztekin

Candan 
Tulga

Nazlıcan 
Karahan

Nikta 
Afshar

Muhammed 

İloğlu

Berk 
Gümüşterazili

İtalya’nın dünyaca ünlü dergisi Vouge’da, 
genç modacı Mertcan Öztekin’in kreasyo-
nundan övgüyle bahsedildi.

Moda
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Tasarımların 
detaylarını kite 
kumaşı oluştur-
makta. Kumaşın 
rüzgarda oluş-
turduğu etkiyi 
kıyafetlerde 
drapaj tekniği ile 
yaptığı formlar 
ile anlatmış. Bu 
detayları etek-
lerde ve pelerin-
de görüyoruz.

Sporun olmazsa olmaz 
Body Suitlerini payetler 
ile yeniden yorumlamış. 
İddialı dekolteler ile 
spor kesimi birleştirmiş. 
Özel baskılar bu kalıpları 
daha da ayrıcalıklı hale  
getirdiğini görüyoruz.

Payet tulumlar 
ünlü bir çok 
blogger’dan 
beğeni aldı.

Vogue İtalya moda editö-
rü Alberto Calabrese’nin 
yazısında  İstanbul moda 
haftasındaki favorileri 
arasında  adı geçti. 
“Glamour ve spor  tarzıyla 
defilenin açılışını yaptı” 
ifadesiyle kaleme aldı.

Geleceğini parlak gördüğümüz Mertcan’ı başarılarından dolayı  tebrik ediyoruz.  
Önümüzdeki günler için Marmaris’imiz için güzel projeler yapacağına inanıyoruz.  

Milli kite 

sörf sporcumuz ve 

ünlü simalardan Bilge 

Öztürk ‘ten tam destek 

gördü koleksiyon 

parçaları talep 

edildi.
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Tecrübeli ve dinamik kadrosuyla 
ülke çapında sigorta alanlarındaki 
tüm uyuşmazlıklarda vatandaşların 
mağduriyetlerini gidermek amacıyla 
faaliyet gösteren Doğru Hasar Merkezi 
Danışmanlık A.Ş.’nin Marmaris Acentesi 
sahibi Nigar Bekaroğlu, trafik kazası sonucu 
yaralanmış ya da hayatının geri kalan 
kısmını sakat devam ettirmek zorunda 
kalan vatandaşların ve yakınlarının yanında 
olduklarını belirtti. Bekaroğlu; ‘Türkiye’de 
artık bu tazminat haklarını doğru şekilde ve 
en üst seviyeden alabilmelerini sağlayan bir 
acenta var onlara bir telefon kadar yakınız’ 
dedi. Konu ile ilgili sorularımızı yanıtlayan 
Bekaroğlu uyardı ‘haklıyken haksız duruma 
düşmeyin DHM şubemizi mutlaka arayın’.NIGAR BEKAROĞLU

Nigar Hanım sizi ve firmanızı yakından 
tanıyabilir miyiz? 
Merhaba öncelikle bu güzel derginizde 
bize yer verdiğiniz için teşekkür ede-
rim.1982 Bursa doğumluyum 6 yaşında bir 
erkek çocuk annesiyim. Uzun yıllardır bu 
sektörde mağdur olan vatandaşlarımızın 
mağduriyetini gidermek için genel mer-
kezimizin de büyük desteğiyle titizlikle 
çalışmaktayım. 
Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş; de 
182 kişilik tecrübeli ve profesyonel kad-
romuzla, bünyemizde bulundurduğumuz 
uzman doktorumuz, adli tıp uzmanlarımız 
ve Türkiye genelinde 55 şubemizle ülke ça-
pında meydana gelen trafik kazaları sebebi 
ile hasar tasfiyesi alanında tüm uyuşmaz-
lıkların çözüme kavuşturulması noktasında 
hizmet sunmakta olan bir hasar firmasıyız.
 
Neden Doğru Hasar Merkezi ?  
Türkiye de bu kadar büyük bir uzman kad-
royla çalışmak mağduriyet yaşayan kaza 
mağdurlarımız için tabi ki ayrıcalık. Zaten 
yaşanmış olan bir bedensel zarar var ve 
bu süreç vatandaşlarımız için hem maddi 
hem manevi büyük sıkıntı yaratıyor. bu 
süreçte sıkıntılarına ortak olmak, alacakları 
tazminatları en üst seviyeden almak için; 
Doğru hasar merkezi kaza dosyalarını tek 
elden incelemez. Büyük bir ekip çalışması 
sonucu bu kadar başarı elde etmiş durum-
da. Dosya bize geldiğinde a dan z ye dosya 
sahibi mağdurun ek alacağı başka bir 
tazminatı var mı araştırılır. sadece zorunlu 
mali sigorta tazminatı değil başka hakları 
varsa bunlar içinde çalışma yapılır. Her 
bölüm uzmanlık gerektirdiği için tek elden 
değil bölüm bölüm ince bir çalışma yapılır.   
Mesela sağlık kurulu raporları için  doktoru-
muz ve adli tıp uzmanlarımızla profesyonel 
bir yol izlenir ve birlikte karar verilir. Çünkü 
kişiler bu hakka bir seferliğine sahip ve 
alması gereken tazminatı en üst seviyeden 

almaları bizim için ve firmamızın referansı 
için çok önemli. Mağduriyet yaşayan va-
tandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak 
bizim için çok değerli. 
Ülkemizde maalesef her gün yüzlerce kişi 
trafik kazası geçirmekte. Bu trafik kazaları 
sonucunda birçok kişi bedeni kayıp yaşa-
makta veya vefat etmekte. Vatandaşlarımız 
çoğu zaman hak edilen tazminatı alama-
dıklarını düşünmekte, yıllarca süren zarar 
tazmini aşamasından isyan etmekteler. 
İşte biz hem sektörün hem de kaza mağ-
durlarının yaralarını sarmak için varız. 
Hak sahiplerine doğru ve güvenilir bilgi 
sağlayarak, süreci en mükemmel şekilde 
yöneterek bu mağduriyetlerin önüne geç-
mek için buradayız. 

Oldukça kurumsal bir markasınız bize 
ilkelerinizden bahseder misiniz?  
İlkelerimiz Doğruluk, güven, hız, yenilik, 
ulaşılabilirlik, şeffaflık, verimlilik ve hızlı 
çözüm. 
Doğruluk; Firma ismimizde de yer verdi-
ğimiz bu ilkemiz en önemli ilkelerimizden 
biridir. Firmamız hak sahiplerine en doğru 
bilgiyi sunarak süreci yönetmekte ve sonuç 
almaktadır.Dolayısıyla hak kayıplarının ve 
hayal kırıklıklarının önüne geçmek temel 
hedefimizdir. 
Güven; Firmamız meydana gelen kaza 
ve bu kaza hakkında doğru ve şeffaf bilgi 
sunmakta, karşılıklı güven ilişkisi içerisinde 
hizmetlerini sürdürmektedir. 
Hız; Uzman kadromuz ile hedefe en hızlı bir 
şekilde ulaşmak ilkesi taşımaktayız. 
Yenilik; Firmamız dünyadaki ve ülkemiz-
deki yeniliklere ayak uydurarak teknolojiyi 
sonuna kadar kullanmakta, zarar tazmin sü-
recinde daha önce uygulanmamış bir çok 
uygulamayı hayata geçirerek hak sahipleri-
nin haklarına kavuşmasını sağlamaktadır. 
Ulaşılabilirlik; Hak sahiplerinin merak ettiği 
veya süreç hakkında bilgi talep ettiği her 

an Firmamız 24 saat hak sahiplerine bilgi 
veren bir yapıya sahiptir. 
Şeffaflık; Firmamız hak sahiplerinin istemiş 
olduğu her türlü bilgiyi açık bir şekilde 
sunmakta ve paylaşmaktadır. 
Verimlilik; Firmamız hep en iyisini istemek-
te ve en verimli sonuca ulaşmayı hedefle-
mektedir. 

Marmaris'te olmaya nasıl karar verdiniz. 
bölge potansiyeli hakkında ne diyecek-
siniz ? 
Türkiyede 55 ilde faaliyet gösteren Firma-
mızın Muğla Bölgesinde ilk hasar merke-
zimizi Marmaris’te açtık. Bu bölgede kaza 
mağdurlarımızın başvuracağı bir hasar 
firması olmadığı için mağduriyet yaşan-
maması adına Muğla Bölge Müdürlüğü nü 
hasar firması olmayan Marmariste açmaya 
karar verdik. Bölgenin coğrafi konumu yü-
zünden mağdur olan birçok vatandaşımızın 
bize hızlı ulaşım sağlayabilmeleri bizim için 
çok önemli. 

Şirketininiz amacı nedir?  Bize hedefleri-
nizden söz edebilir misiniz?  
Şirketimizin amacı; Hasar firması olarak 
sigorta şirketlerinden zararın tazmini nok-
tasında hak sahiplerinin yanında bulunarak 
hızlı, güvenilir ve şeffaf bir süreç yönetmek-
te, hak sahiplerinin tam ve eksiksiz hakları-
na kavuşmasını sağlamaktayız. Hedefimiz 
kurumsal olan şirketimizin profesyonel 
kadrosunu daha da genişletip ülke çapında 
daha fazla kişiye ulaşmaktır. 

Son olarak okuyucularımıza iletmek 
istediğiniz mesaj nedir?  
Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmaya-
cak. Kaza mağduru vatandaşlarımız bize 
başvursun. Bize ulaştıkları takdirde olayı en 
ince ayrıntısına kadar evraklarıyla tamam-
layıp haklarını en üst seviyeden almalarını 
sağlayacağız. 

Röportaj

     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. 
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Bilimi seven bir nesil yetiştirmek temel 
amacımız. Çocuklar temel bilimleri kü-
çük yaştan severek büyüsünler istiyoruz  
çünkü her şeyin başında temel bilimler 
yani fizik, kimya, biyoloji ve sanat var.  
Sifigu  bilimi sevdirmek, bilimin eğlenceli 
tarafını insanlara göstermek için kurulmuş 
bir grup . Açılımı sihirbaz fizikçiler grubu. 
Burada öğrencilerimiz eğlenceli deneyler 
yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğreni-
yorlar. 

SIFIGU kapsamında neler var?

Üreten Çocuklar Atölyemiz var.  Bu 
atölyede çocuklara bilim, robotik, kodlama, 
zeka oyunları, inovasyon, girişimcilik, origa-
mi gibi alanlarda gelişmeleri için farklı et-
kinlikler yaptırıyoruz. Sadece çocuklar değil 
eğitimciler ve diğer ilgili kişiler de üreten 
çocuk atölyemizden faydalanabiliyor.  

Yaz kampları düzenliyoruz. Belirlenen 
konsept içeriğine göre çalışmalar yapıyo-
ruz, açacağımız kampın konusuna göre de 
yaş aralıkları belirliyoruz.  Mesela inovasyon 
kampı açacaksak yaş gruplamasını 9-12 
yaş olarak belirliyoruz. Eğer aile katılımlı 

bir kamp organize ettiysek 7-9 yaş aralığını 
belirliyoruz.  Tüm Türkiye’den katılımlar 
oluyor.

Kamp alanlarınız nerede?

Şimdiye kadar farklı yerlerde yapıyorduk 
kamplarımızı ama artık Marmaris’te Çiftlik 
Koyunda açacağız. Çiftlik Koyunda bir arazi 
kiraladık.  Bu arazi çadır konaklamaları ve 
atölyeleriyle yaklaşık 150 -200 kişiyi aynı 
anda ağırlayabilecek kapasiteli denize sıfır 
bir alan. Orada hem gönüllü çalışmalar ya-
pılacak hem de derneğin ekonomik olarak 
ilerleyebilmesi için destekli işler yapılacak. 
Şu anda 5 dönümlük bir alanda kamp 
kuruldu. Nisan ayından itibaren insanları 
bu kamp alanında ağırlamak istiyoruz. Artık 

SI=SIHIRBAZ   FI=FIZIKÇILER   GU=GRUBU
SİFİGU

Marmarisli çocuklar çok 
şanslı. Eğer meraklı, araştır-
macı, üretici ve sınırsız ha-
yal gücüne sahip  çocukla-
rınız varsa hatta siz bile bu 
niteliklere sahipseniz Sifigu 
da  genç ve dinamik bir ekip 
sizi bekliyor. Bilimi eğlen-
celi hale getirmeyi, eğlene-
rek öğretmeyi hedefleyen 
SİFİGU ekibinde gönüllü 
pek çok eğitmen çalışıyor.  
Rengarenk deney malze-
meleri arasında ve sevimli 
bir robotun önünde yaptığı-
mız söyleşide anlattıklarına 
ben zor yetiştim, yaptıkları 
yapacakları, projeleri, başa-
rıları inanın bitmedi, hepsini 
yazsam buralara sığmaz. 
Kutlarız genç fizikçiler.

Röportaj

Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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sadece bilim değil spor ve sanat ta işin 
içine girdi. Geçtiğimiz yaz yüzme grupları-
na açık deniz antrenmanları yaptırdığımız 2 
tane spor kampı yaptık. 
Bilim Şenlikleri düzenliyoruz. Marmaris 
Bilim Şenliği üreten çocuklar akademisi 
derneğinin düzenlemiş olduğu, yaptığımız 
eğlenceli bilimsel etkinliklerin  Marma-
ris’teki çocuklara ulaşmasını hedefleyen 
bir  şenlik. Şimdiye kadar dört tanesi 
Marmaris’te bir tanesi de Datça’da olmak 
üzere 5 bilim şenliği yapıldı. Önce çocukları 
topluyoruz onlara eğitim veriyoruz sonra 
çocuklar stantlara çıkıyor ve kendi deney-
lerini misafirlere sunuyorlar.  Herhangi bir 
finansörümüz yok. Bu şenlikler sadece 2- 3 
tane gönüllü insanın bize sağladığı destek 
ve bizim bireysel çabalarımızla gerçekleşi-
yor. Sponsorluklarla yürütüyoruz. 

Ahşap atölyeniz çok ilginç

Ahşap atölyemizde çocuklar için özel 
üretilmiş makineler var. Tamamen çocukla-
rın güvenliği göz önünde bulundurularak 
tasarlanmış. Çocuklar orada zeka oyunları 
üretiyorlar, hediyelik eşya üretiyorlar, kendi 
tasarımlarını üretiyorlar. Ders materyalleri, 
yapacakları deneyler için materyaller, ba-
zen de bilimsel bir oyuncak üretiyorlar. 

TÜBITAK’ a  da destek veriyorsunuz

Aslında pek çok kuruma destek veriyoruz. 
TÜBİTAK  da onlardan biri. TÜBİTAK’ın 
Türkiye’nin her köşesinde çocukların fen 
doğa bilim bilincinin artması için düzenle-
miş olduğu programlara gidiyoruz oralarda 
etkinlikler yapıyoruz ve geri geliyoruz. 

Okullarla işbirliğiniz var mı?

Devlet okulları bağlı oldukları ilin eğitim 
müdürlüklerinden izin alarak buraya ge-
liyorlar. İstedikleri etkinlik doğrultusunda 
program yapıyoruz. Mesela o dönem fen 
derslerinde ses deneylerini görüyorlarsa 
sesle ilgili deneyler yapıyoruz veya çocukla-
rı 3 boyutlu tasarımla tanıştırmak istiyor-
larsa  3 boyutlu tasarımla tanıştırıyoruz. Biz 
bu programları sadece öğrenciler için değil 
öğretmenler için de yapıyoruz. Öğretmen-
lerin Avrupa Birliği değişim projelerinde 
bazı donanımlar elde etmeleri gerekiyor 
biz de gerekli desteği sağlıyoruz. 

Sanatla ilgili neler yapıyorsunuz?

Çocuklara sanatla ilgili akademik bilgi 
vermiyoruz. Bizim amacımız sanatı severek 
büyümelerini sağlamak. Örneğin çocuk 
boyayı, kullanacağı malzemeyi tanısın ve 
sevsin. Çocuklara burada kendi fırçalarını 
yaptırdık, kendi resim defterlerini kendileri 
yaptılar. Bitkileri ezerek karıştırarak  kök 
boyalar ürettiler. Taş baskı, kumaş baskı 
gibi geleneksel yöntemlerle bir şeyler 
ürettiler. Taş baskıyla , ağaç baskıyla kendi 
bandanalarını kendi tişörtlerini süslediler. 

Ebru sanatının altında yatan malzeme nasıl 
hazırlanır, kitre nedir öğrendiler ve kendi 
ebrularını yaptılar. 

Robot da yapıyor musunuz?

Robot yapmak çok iddialı olur. Robotu nasıl 
kodlayacaklarını, robot un altında yatan 
bilimi öğreniyorlar. Günlük hayata ait pratik 
projeler geliştiriyorlar. Mesela çocuğumuz 
diyor ki “güneş doğduğu zaman benim per-
dem açılsın ve içeriye güneş ışığı girsin”. Işık 
algılayıcılar, motorlar kullanarak perdesini 
açacak aparatı yapabiliyor. Sokak hayvan-
ları için otomatik yemleme sistemi yaptılar. 
Biz günlük sıkıntıları çözebilecek projeler 
geliştiriyoruz. 

Eğitimci sayısı

Marmaris’te 8 eğitmenimiz var. Eğitmenle-
rimizin hepsinin pedagojik formasyonları 
var ve hepsi kendi konularında deneyim 
sahibi. Örneğin origami dersine girecek 
eğitmen origami konusunda birçok proje 
yapmış, kamp deneyimine sahip kendi ala-
nında donanımlı bir kişidir. Bunun dışında 
yapacağımız etkinliğe göre dışarıdan gelen 
eğitmenler de oluyor. Yaklaşık 100 kişilik bir 
gönüllü kadromuz var. 

Mali desteğiniz var mı?

Pek yok aslında sponsor bulmakta zorlanı-
yoruz. Sadece 4 senedir bize düzenli destek 
veren Konak kırtasiye, Orse ambalaj, Çelebi 
Tekstil var. Özel okullarla, Marmaris Ticaret 
Odası Başkanı Mehmet Baysal ile, Deniz 
Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi  ile gö-
rüştük ufak destekleri oluyor ancak yeterli 
değil. Şenlikleri biz hallediyoruz zaten ama 
derneğin ayakta durabilmesi ve hayalleri-
mizi, projelerimizi gerçekleştirebilmemiz  
için destek gerekiyor. 

Çok anlamlı bir projeniz var

Evet gezici bilim aracı projesi ama maalesef 
bu projemiz için destekçi bulamıyoruz. 
Eğer gerçekleştirebilirsek civardaki tüm köy 
okullarını gezerek onlara ahşap atölyesini 
de içinde barındıracak şekilde teknolo-
jiyi,  bilimi, sanatı, sevdirecek etkinlikler 
yapmayı planlıyoruz. Sırayla belirlediğimiz 
okullara giderek 14 haftalık programlar 
uygulamayı düşünüyoruz. Eğer sponsor 
bulursak 14 haftalık programlarda gittiği-
miz okullarda sadece çocuklar değil öğret-
menlerde programa dahil olacak.  Okullara 
küçük laboratuarlar kurulacak biz gittikten 
sonra da öğretmenler öğrencilerle devam 
edebilecek. 

Mesajınız var mı?

Biz çocukların temel bilgileri almalarını bu 
bilgilerin üzerine proje koymalarını istiyo-
ruz. Hayattan bağımsız değiliz çevremizde 
birçok sorun var ve bu sorunları çözmek 
için projelere, projeleri gerçekleştirmek için 
de alt donanıma ihtiyaç var. Alt dona-
nımları burada öğreniyorlar sonra bunları 
projelere dönüştürüyorlar.  Yani buraya 
gelen çocukların burada günlük hayattan 
bağımsız bilgiler edinip ihtiyaç olmayan 
oyuncaklar üretmelerini istemiyoruz
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Barış Bey Marmaris temizliğiyle dikkat 
çeken bir ilçe. Bunu nasıl başardınız?

Öncelikle bu bir ekip işi.  Marmaris bir 
turizm bölgesi, dolayısıyla yaz aylarında 
nüfusta ciddi bir artış oluyor. Kış aylarında 
temizliği sağlamak için 180 personel yeter-
ken yaz aylarında bu sayı yeterli olmuyor 
ve biz de park ve bahçeler müdürlüğün-
den ve destek hizmetleri müdürlüğünden 
kaydırma yaparak personel sayımızı 210 a 
çıkartıyoruz.  Ekibi oluşturduktan sonra çok 
iyi organize olmak  gerekiyor.  Bu iş biraz 
satranç oynamaya benziyor aslında, çünkü 
yapacağımız yanlış bir hamle farklı yerlerde 
farklı problemlere neden olabiliyor. 

Ben görevde bulunduğum üç yıllık süre 
zarfında çalışma tarzını biraz değiştirdim. 
Daha önceleri meydancı dediğimiz yollarda 
süpürge yapan çalışanlarımız yaz sıcağın-
da, güneşin altında 8 saat çalışıyorlardı. 
Şimdi sabah saat 7:00 den 11:00 e kadar 
çalışıyorlar, 11:00 den 16:00 ya kadar ara 
veriyorlar, 16:00 dan sonra tekrar iş başı 
yapıyorlar. Ara verdikleri 4 saat zaten 
günün en sıcak ve en tenha saatleridir. 
Buna rağmen bu saatlerde motorize bir 
ekibimiz dolaşarak kontrollerini yapıyorlar. 
Daha sonra da gece vardiyası başlıyor. Aynı 
yöntemi çöp kamyonlarında da uyguluyo-
ruz. Böylece hem zamanı hem personeli 
randımanlı kullanmış oluyoruz.  Önem ver-
diğim bir başka konuda şu; masa başında 
oturarak bu işler yapılmaz, sürekli arazide 
olan  8 kişilik bir kontrol ekibimiz var. Bu 

ekibi Marmaris’ in her noktasında görebilir-
siniz. Gün içerisinde aynı sokaktan 3-4 kez 
geçtikleri bile oluyor. Ayrıca köylere, bahçe 
atıklarına, moloz atıklarına bakan ayrı bir 
ekibimiz daha var. Böylece hem personelle 
sürekli temas halinde oluyoruz hem de 
çalışanlarımız denetlendiklerini biliyorlar. 

Ama aslında esas denetleyicilerimiz Mar-
maris halkının kendisi. 

Şöyle bir gerçek vardır; eğer bulunduğu-
muz yer temizse kirletmekten çekiniriz. Biz 
de gelen konuklarımız Marmaris’ i temiz 
bulsunlar belki çöplerini atmaktan çekinir-
ler veya atmaları gereken yerlere atarlar 
diye düşünüyoruz. Yani temiz bulsunlar 
temiz bıraksınlar istiyoruz.

Örneğin  Marmaris çıkışındaki son benzin-
likten sonrası karayollarına aittir, o nok-
tadan sonraki temizlikten de karayolları 
sorumludur.  O bölgenin temiz olmaması 
Marmaris için bir risktir, ilçenin giriş nokta-
sıdır, Marmaris’e tepeden inen konukları-
mızın pet şişeler çocuk bezleri vs arasında 
ilçeye giriş yapmaları pek hoş değil. Bu 
nedenle belediyemizin görev alanları dahi-
linde olmasa bile bu tür kritik bölgelerin de 
temizliğini yapıyoruz.  

Marmaris halkı çevre temizliği konusun-
da yeterli bilinç düzeyinde mi?

Yerleşik Marmaris halkı ile hiçbir sıkıntımız 
yok çok iyi ilerliyoruz daha da iyi olacaktır. 

Önceleri  özellikle ormanlık alanlarda çok 
fazla inşaat atıkları, bahçe atıkları oluyordu.  
Bu konuyla çok mücadele ettik. Sürekli, 
insanları bıktırana kadar haber yaptık. 
Atıkları kamyonlarla, kepçelerle temizledik, 
bilgi istedik, bilgi verenleri ifşa etmedik. Şu 
anda ufak tefek kaçaklar olsa da bu sorunu 
çözdüğümüze inanıyorum.   

Asıl sıkıntıyı Marmaris’ e dışarıdan gelen-
lerle yaşıyoruz. Marmaris i maalesef hor 
kullanıyorlar. 

Bayramda ekibimiz insanların oturdukları, 
sırtlarını dayadıkları duvarların arkasından 
kullanılmış çocuk bezlerini çıkarttılar, göz-
lerinin önünde 15-20 poşet çöp topladılar 
ve hiç kimse kalkıp da biz kirlettik biz ata-
lım demedi. Üstelik oturdukları yerde çöp 
konteynerlerimiz de vardı.

Duyarlılığı arttırmak için neler yapıyor-
sunuz?

Sivil toplum kuruluşları bizimle ortak ça-
lışmalar yapıyorlar. Zaman zaman orman-
larda deniz kıyılarında Marmaris halkı ile 
birlikte temizlik yapıyoruz.  Çevre mühen-
disleri ve geri dönüşüm mühendisleriyle 
birlikte otellerde atıkların ayrıştırılmasıy-
la ilgili  eğitimler yapıyoruz. Üniversite 
öğrencilerinden oluşan bir ekiple sezon 
başlarında evlere bilgilendirme broşürleri 
dağıtıyoruz. Sosyal medya ve basını çok 
kullanıyoruz. Özellikle basın çok etkili 
oluyor. Okullarla birlikte temizlik etkinlik-

Barış Ünlü 1977 nin Şubat ayında Marmaris’in Turgut köyünde doğmuş. 15 yıldır belediyede hizmet 
veriyor. Büyükşehir yasası çıkmadan önce 10 yıl Armutalan belediyesinde çalışmış, yasasının yü-
rürlüğe girmesi ve belediyelerin birleşmesiyle birlikte Marmaris belediyesine bağlı olarak çalışmaya 
devam etmiş. Son üç yıldır da temizlik işleri sorumlusu olarak başarıyla görev yapıyor. 

Marmarisimiz Mis, 
Marmarisimiz Tertemiz

BARIŞ
ÜNLÜ
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lerimiz oluyor. Biz bu etkinliklerin daha da 
fazla olmasını arzu ediyoruz çünkü bölge 
temizliği aktiviteleri çocuklarda farkındalık 
yaratıyor.

9 günlük bayram tatilinin ardından ulusal 
basında Bodrum  ziyaretçileri, kültür ve 
sanat etkinlikleri ile anılırken Marmaris 
ziyaretçilerin geride bıraktıkları 3.5 ton-
luk çöpleri ile anıldı. 

Bayram tatili süresinde Marmaris’te de 
konserler, bayramlaşma törenleri, sosyal 
etkinlikler oldu ancak bu etkinlikler ulusal 
basında çok yer almadı. Ama çöplerle ilgili 
haberler Marmaris belediyesinin bayram 
süresince çalıştığının göstergesi olan ha-
berlerdi ve Bodrum’daki ünlülerin katıldığı 
konserlerden daha fazla ses getirdi.  Milli-
yet, Cumhuriyet, Hürriyet gibi gazetelerde 
konuyla ilgili köşe yazıları çıktı. Bizi diğer 
belediyelerden ayıran en önemli husus 
oldu aslında. 

Diğer tatil beldelerinde ziyaretçiler kirlilik 
nedeniyle belediyeleri şikayet ettiler biz 
ise ziyaretçilerimizi şikayet ettik. 

Kurumları ortak çalışmaya davet ettik.  
Bayram tatilinde Çubucak orman kamp 
alanı yeterli olmadı ve insanlar kontrolsüz 
bir şekilde her yere çadır kurdular biz de 
çadırcıların bıraktıkları atıkları gözler önüne 
serdik.  Çadır kamp tatilini tercih edenlere 
bazı hizmetler sunulması, bu tarz tatili ter-
cih edenlerin de belirli kurallara uymaları 
gerekiyor. Milli parkların, Marmaris bele-
diyesinin, orman bölge müdürlüğünün, 
büyükşehir belediyesinin kamp ve çadırlar 
için yer göstermesi gerekiyor.  

Çevreyi kirletenlere ceza uygulanıyor mu?

Bugüne kadar eğitim, rica, ikazla ilerle-
meye çalıştık ama bu yıl gördük ki bazı 
durumlarda ceza işleminin uygulanması 
gerekiyor. Konuyla ilgili karar da aldık. Artık 
plajlarımızda izmarit, çekirdek gibi yere 
atılan atıklar için kabahatler kanununa 

göre ceza işlemlerine başlayacağız. Moloz 
ve kaçak döküm yapanları zaten affetmiyo-
ruz. Bu konuda çevre kanununun cezaları 
çok yüksek, neredeyse bir traktör fiyatına 
cezalar var.

Toplanan atıklar ne oluyor? 

Evsel atıklar, cam atıkları, ambalaj atıkları, 
bahçe atıkları, moloz, inşaat atıkları gibi 
farklı türde atıklar var.  Cam atıkları ayrı 
toplanıyor. Her cafeye, restauranta cam 
toplama aparatları konuldu. Günlük 6-7 ton 
cam atığı toplanıyor. Ambalaj atığı dediği-
miz kağıt, teneke, karton, pet şişeler ayrı 
yerde toplanıyor ve geri dönüşüm tesisleri-
ne gönderiliyor. Bahçe atıkları için dal öğüt-
me makinemiz var, bu makineyle dalları 
ufaltıp çürüterek gübre haline getiriyoruz. 
Park bahçeler müdürlükleri de bu gübreyi 
kullanıyorlar. Hem nakliyeden, yakıttan kar 
ediyoruz hem de iş gücünden fayda sağ-
lıyoruz. Üç kamyonun alacağı malzemeyi 
ufaltarak tek kamyonla nakledebiliyoruz. 

Evsel atıkların 
toplamasını 
Marmaris be-
lediyesi kendi 
araçlarıyla 
yapıyor. Katı 
atık depolama 
tesislerine nak-
lediliyor.  

Tıbbi atıklardan 
büyükşehir 
belediyesi 
sorumlu.  Özel 
kamyonları var, 
tıbbi atıkları 
topluyorlar, ve 
tıbbi atıklar için 
belirlenmiş özel 

tesislere naklediyorlar. 

Temizlik ekibinin görevlerini yaparken 
zarar görmemeleri  için ne gibi tedbirler 
alıyorsunuz ?

Eldiven bizim için çok önemli, mutlaka 
eldiven kullanıyorlar. Her yıl bir yada iki kez 
sağlık kontrolünden geçiyorlar, kan testleri 
yapılıyor, akciğer , kalp taramaları yapılıyor. 
Bugüne kadar hiç meslek hastalığı yaşama-
dık. Çalışmaları esnasında başlarına gelen 
ufak yaralanmalarda bile hemen hasta-
neye götürüyoruz ve hastanede iş kazası 
olduğunu kesinlikle deklare ediyoruz. İş 
güvenliği eğitimlerimiz kağıt üzerinde 
değil çalışanlarımız eğitimlere katılıyorlar, 
ilk yadım, yangın söndürme, iş güvenliği  
eğitimleri alıyorlar.

Çevko ve Marmaris belediyesinin Ralli 
Turkey’deki işbirliği

Çevko, (Çevre Koruma ve ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı) Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Ambalaj ve Ambalaj Atıkları-
nın Kontrolü Yönetmeliği uyarınca kurul-
muş bir sivil toplum kuruluşu.  Ralli Turkey 
süresince  Marmaris belediyesi olarak  her 
türlü temizliği yaptık, Çevko nun destekleri 
ile de duyarlılık sağlamak ve farkındalık 
yaratmak adına Asparan servis alanında bir 
stand kurduk. Bu stand da ayrıştırmanın 
nasıl yapılacağı ile ilgili brifingler verildi, 
broşürler dağıtıldı böylece “Marmaris doğa-
ya sahip çıkıyor” mesajı vermiş olduk. 

Son söz

Bu işin kahramanları emekçilerimiz. Hepsini 
tek tek alınlarından öpmek lazım, çalışma 
koşulları, yaşadıkları sıkıntılar kolay değil.  
Özveriyle çalışıyorlar bayramda çalışıyorlar.  
Bugün Marmaris temizse bu onların emek-
leri ve çabaları sayesindedir. Barış Ünlü, Gül Özdündar Şenay
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1958 de Antakya’da doğan 
Çiğdem Buçak Telli Ankara Gazi 
Üniversitesi Resim Bölümü’ne 3. 
lükle girerek başarılı bir sanat 
eğitimi alır, meslek seçiminde de 
sanattan hiç vazgeçmez Çiğdem 
Burçak telli. 2000 yılına kadar 
hem resim öğretmenliği yapan 
hem de atölyesinde kendi sanat 
çalışmalarını  sürdüren Ressam 
Telli , eserlerini 30 yıldır  21 kişisel 
sergi ve katıldığı 44  karma sergi 
ile sanatseverlerle buluşturuyor. 
Kendine has tekniği ve özgün 
anlatımıyla sanatseverlerin ve 
sanat eleştirmenlerinin dikkatini 
çeken Çiğdem Hanım birçok 
uluslar arası sergi ve sempozyuma 
da katılarak ülkemiz sanatının 
tanıtılmasına katkı sağlıyor. 

Çiğdem Hanım Özbekistan’dan bir onur-
sal ödül aldınız
5 yıl önce eşimle birlikte Özbekistan da 
bir sergi açmıştık. O yıllarda Özbekistan 
devlet başbakanı İslam Kerimov’du ve ben 
o sergide sayın Kerimov’un iki metrelik bir 
portresini çalışmıştım. Sergi sonrasında 
Türk Büyükelçiliği bu portreyi bir seremoni 
ile Kerimov’a sundu. Beni bir hayli uğraş-
tıran bir çalışmaydı çünkü yağlıboyayla iki 
metrelik bir portre yapıyorsunuz, portre-
sini yaptığınız kişi bir devlet başkanı ve 
birebir benzetme kaygısı yaşıyorsunuz. 
Ama sonuçta çok başarılı bir resim oldu. 
Geçtiğimiz haftalarda bu tabloya istina-
den beni Özbekistan Büyükelçiliği’nden 
aradılar, şahsıma bir devlet madalyası ve 
plaket hazırlandığını bildirdiler. Ödülüm dış 
işleri bakanlığının ilgili birimine geldi bana 
iletilmesi bekliyorum. Onur duydum.

Özbekistan’dan gelen ödül Çiğdem Ha-
nım’ın ilk yurtdışı ödülü değil.
Romanya büyükelçiliğinden bir devlet ni-
şanı aldım.  Romanya’ da birkaç kez sergiler 
açmıştım ve sempozyumlara katılmıştım. 
Sempozyumlarda Romanya’nın sanatçıları 

FOTOĞRAF GİBİ RESİMLER
FOTOGERÇEKÇİ RESİMLER

Röportaj

Röportaj: Gül Özdündar Şenay



59Ekim 2018

ile dostluklar kurdum ve onların da Tür-
kiye’de sergi açmalarına yardımcı oldum. 
Böylece bana iki ülkenin kültürel ilişki-
lerindeki katkılarım nedeniyle bu nişanı 
verdiler. Viyana’ dan bir şeref madalyası 
aldım. Her ülke mesleğindeki en başarılı 
insanlara verilen bir ödül olarak geldi. 
Çek Cumhuriyetinden bir başarı ödülüm 
var. Orada uluslararası bir devlet sergisine 
katılmıştım ve Türkiye adına başarı ödülü 
almıştım.

Tuvalime damlayan ter bana aittir, bugün-
kü başarımda hiç kimsenin payı yoktur.
Elbette bir Türk sanatçısı olarak bütün bu 
ödüllerden onur duyuyorum ama sanat 
adına yaptığım  çalışmalarda devletin hiç-
bir katkısı ve sponsorluğu yoktur. Ben bu 
noktaya dişimle tırnağımla çok çalışarak 
ama çok çalışarak, 20 yıl eğitimci olarak 
hizmet vererek, sergiler açarak geldim. 
Eğer siz alanınızda belli bir noktaya geldiy-
seniz başka ülkeler sizi bir şekilde arayıp 
buluyorlar ve kendi sanatsal aktivitelerine 
davet ediyorlar. 

Hem sanatı öğretiyorsunuz,  hem de 
sanatınızı geliştiriyorsunuz.
Son 10 yılımda Ankara Güzel Sanatlar lise-
sinde hocalık yaptım. Aslında idealim üni-
versitede hoca olmaktı ancak 32 yaşımda 
tam da yüksek lisans sınavının sabahında 
aşırı heyecandan bir kalp spazmı geçir-
dim. Gözümü açtığımda sınav biteli 4 gün 
olmuştu sınavı kaçırmıştım, bir daha da 
böyle bir girişimim olmadı. Ama işin güzel 
yanı 2002 yılında Moldova’da bir sempoz-
yuma katıldım. Sempozyum bir ay sürdü, 

doğudan batıdan gelen birçok sanatçıyla 
birlikte aralıksız resim çalıştık. Bu süreçte 
bir bey sürekli benim resimlerimle ilgile-
niyordu. Rus olduğu için İngilizcelerimiz 
de yetersiz olduğu için konuşamıyorduk.  
Kampın bitimine birkaç gün kala Gagavuz 
bir heykel sanatçısının tercümanlığıyla 
iletişim kurabildik. Beni Saint Petersburg 
akademisine hoca olarak almak istediğini 
belirtti. Şahane bir teklifti, ancak o dö-
nemde emekli olmama birkaç ay vardı ve 
Türkiye’ye dönmem gerekiyordu. Durumu-
mu anlattım, önümüzdeki yıl teklif eder-

seniz memnuniyetle gelirim dedim ama 
maalesef postacı kapıyı iki kere çalmıyor.  
Hayatımda aldığım en güzel tekliflerden 
biriydi.

Şimdi Marmaris’te öğrencilerim var. Çok 
yetenekli, pırıl pırıl çocuklar. Ben onlara 
kütüphane fareleri diyorum. Kütüphane 
fareleri kitapları kemirir ben de çocuklara 
siz de beni kemirin bildiklerimi size aktar-
maya hazırım diyorum.

Resimlerinizde yaşam gerçeğini sorgulu-
yorsunuz, renkler de size hizmet ediyor. 
Bunu nasıl başardınız?
Resim eğitimi alan öğrenciler en sevdikleri 
hocanın etkisinde kalırlar.  Benim de çok 
sevdiğim bir hocam vardı, çalışmalarım-
dan dolayı beni çok onurlandırırdı. Hocam 
güzel şeyler söyledikçe ben de onun gibi 
resim yapmak isterdim. Dolayısıyla ilk 
10 yılım soyut dönemimdir. Genellikle 
usta sanatçıların başlangıç noktaları hep 
klasiktir sonrasında boyayla oynamaya, 
yorumlamaya giderler. Bende tam tersi 
oldu soyutla başladım ama ne zaman 

ben gibi resim yapacağım sorusunu hep 
sordum kendime. Maalesef hadi ben gibi 
resim yapayım demekle olmuyor. Bu bo-
yayla yaşadığınız bir serüven. Bu serüvenin 
sizi hangi noktaya götüreceğini boyanın, 
biçimin, formun kendisi belirliyor. Ben de 
o serüveni yaşadım sanıyorum.  İlk kırılma 
noktamı Polonya’ya ilk gidişimde yaşadım. 
Polonya’da kentin dokusu, kızıl rengi beni 
çok etkiledi ve resimlerime kızıl renkler 
girmeye başladı. 

“Şimdi Marmaris’te öğrencilerim var. Çok yete-
nekli, pırıl pırıl çocuklar. Ben onlara kütüphane 
fareleri diyorum. Kütüphane fareleri kitapları 
kemirir ben de çocuklara siz de beni kemirin 
bildiklerimi size aktarmaya hazırım diyorum.”
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Ertesi yıl Rusya’da katıldığım  sempoz-
yumda atölyeye canlı model geldi.  İkin-
ci kırılma noktam da bu oldu. Böylece 
soyuttan figüre geçmiş oldum. Tabi ki o 
dönemlerdeki çalışmalarım soyuta yakın 
figür çalışmalarıydı ama illaki o kızıl renk 
de resimlerime girmişti. Bir sonraki yıl  bir 
başka sempozyum için Moldovya’ya gittim 
. Bu kez kaldığım otelin önünde çorap 
ayakkabı iç çamaşırı gibi değişik eşyalar 
satan kadınlar ve bence dünyanın en güzel 
kadınlarıydı,  çok ilgimi çektiler. O kadınla-
rın resimlerini yapmaya başladım böylece 
figürlerim biraz daha realizme doğru 
gitmeyebaşladı.  O sempozyumda yaptı-
ğım resimlerle Ankara da sergi açtım ve 
sergimin adını Kızıl Güneşler koydum. Kızıl 
Güneşler yazılı ve görsel basında en çok yer 
bulan sergim oldu çok ses getirmişti. Daha 
sonra figür çalışmaktan hiç vazgeçmedim 
çünkü ben de çok keyif aldım. Figür çalışır-
ken kendinizle de bir yolculuğa çıkıyorsu-
nuz, kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. 

Çok fazla figür çalışınca giderek realist 
sonra da foto gerçekçi olmaya başladım. 
Bir süre sonra sanat eleştirmenleri resim-
lerime fotoğraf gibi dediler. Benim iyi bir 
fotoğrafçı olduğumu düşündüler ama eşim 
profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olmasına 
rağmen ben fotoğraf makinesinin açma 
kapama düğmesini bile bilmem. Galiba 
yıllarca aynı şey üzerinde çalışınca beynim 
bir fotoğraf makinesine dönüştü. 

Size göre resimler mesaj vermeli mi?
Sanatın kesinlikle bir mesaj vermesi gerek-
tiğine inanıyorum. Aksi takdirde sanatçı 
alsın eline fotoğraf makinesini fotoğraf 
çeksin. Her resmin her serginin bir felsefesi 
olmalı bir fikirle yola çıkmalısınız. Sanatçı 
“ben bu sergimde şöyle bir konseptin 
etrafında dolaştım ve bunun adına resimler 
ürettim” demeli. Bu nedenle koleksiyoner-
ler  sanatçıların bir sonraki sergilerini merak 
ederler, beklerler ve ressamların dönemle-
rini ayrıştırarak resim alırlar. 

Alıcılar evime bir resim alayım asayım ve o 
resim bana sürekli zevk versin ısıtsın beni 
diye düşünerek resim alırlar. Sanat daima 

güzeli vurgulamak değildir. Bir atın kuyru-
ğuda veya bir savaş sahnesi de çok estetik 
olabilir. 

Sizi en çok etkileyen ressam kim?
Çocukluk yıllarımda resim tanrım Leonar-
do’ydu. Hala resim tanrım Leonardo, beni 
daha çok heyecanlandıran birileri olmadı 
açıkçası. 

Ülkemizde sanatın son durumunu değer-
lendirir misiniz?
Bir ülkedeki sanatsal aktivitelerin canlı 
olması ülkenin politik yapısıyla ve ideoloji-
siyle birebir bağlantılıdır devletin sanatı ve 
sanatçıyı desteklemesi gerekir. Türkiye’de 
maalesef bazı sanat dalları zor zamanlar 
geçiriyor. En sancılı olanın tiyatro olduğu-
nu düşünüyorum. Klasik müzik te bundan 
nasibini alıyor. Fazıl Say konserlerinin gözle 
görünen iptalleri, radyo ve televizyonlarda 
çalınmaması, resim sergilerinin giderek 
azalması gibi pek çok zorluk yaşanıyor. Öte 
yandan devletin destek verdiği tezhipçi-
lik, el yazmaları, minyatür, ebru gibi sanat 
dalları son yıllarda çok popüler. Bu nedenle 
plastik sanat dallarında ayakta kalabilmek 
adına resimlerine arapça yazılar yerleştiren, 
kolajlar yapan sanatçılar var. Ama gerçek 
sanatçı kendi kimliğinden ödün vermeyen 
eserlerinin arkasında durandır. Yalnız bu 
sadece bizim ülkemize özgü bir durum de-
ğil. Ben komünist rejimin bitiminin hemen 
ardından Polonya, Moldova, Ukrayna gibi 

ülkelerde de aynı durumla karşılaştım. Bir 
şekilde sanatçı sekteye uğruyor darbeyi 
yiyor. 

Projeleriniz?
Marmaris birçok değeriyle dünya incisi bir 
belde. Marmaris’te şu anda eksik olan tek 
şey kültür ve sanat adına yapılan etkinlikler, 
uluslararası bir isim olma yolunda atılacak 
adımlar. Marmaris dünyaya açılan bir kapı 
olma şansına sahip. Eşim ve ben buranın 
sanat ve kültürel hayatına katkıda bulun-
mak, harekete geçirmek adına şimdiye 
kadar sahip olduğumuz birikim ve tecrü-
belerden yola çıkarak bir şeyler yapmak 
istiyoruz. Bu düşümüzü gerçekleştirebil-
mek adına bize destek olabilecek, hadi bu 
işi birlikte yapalım diyecek birileri çıkarsa 
memnuniyetle kapımız açıktır. 

Polonya, Moldova, Romanya, 
Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve 
Özbekistan’da açtığı ve katıldığı 
sergilerde yer alan birçok 
eseri özel koleksiyonlarda ve 
müzelerde yer alıyor. 

Röportaj
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Demet
SAĞIROĞLU

Röportaj
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Demet Hanım sizinle en son Marmaris’te 
görüştük, bir konseriniz öncesi kostüm 
alışverişlerinizi Marmaris’teki modacı-
nızdan yapmıştınız. Sizi sık sık ekran-
larda görmüyoruz, özlemiştik doğrusu 
:) Şimdi ise yepyeni, şirin ve samimi bir 
kliple çıktınız karşımıza; “Açık Çay”  kli-
biniz ve şarkınız hakkında neler söyleye-
ceksiniz? 
Öncelikle size ve okuyucularınıza sevgile-
rimi ileterek başlamak istiyorum röporta-
jımıza. Sevenlerimi ve dinleyicilerimi ben 
de çok özledim. Müzikal kariyerimde yeni 
şeyler üretirken seçici olmaya özen gös-
terdim hep. "Açık çay" için sevgili Sadettin 
Dayıoğlu ile bir araya geldiğimizde insanla-
rın umut veren, pozitif ve samimi şarkılara 
ne kadar ihtiyaç duyduklarını hissettik ve 
onlara içimizden taşan güzel duyguları 
hatırlatmak istedik. "Açık çay" ın klibi de 
şarkıya bu anlamda oldukça hizmet eden 
bir çalışma oldu. Çay buluşturucudur. Şar-
kımızda çay söyledik ve klipte olduğu gibi 
herkes toplandı sanki, bu duygu benim için 
çok önemli. 

Türkiye de tanınan ve çok sevilen bir 
sanatçıydınız. Bunca emeğinizden sonra 
neden yurtdışında yaşamaya karar 
verdiniz?                  
Bizim işimizi yapan insanların kariyerle-
rinde bu tür molalar vermesi önemlidir.  
Yurt dışına çıkarken sebeplerim vardı. Kız 
kardeşim zaten Amerika' da yaşıyor, onunla 
biraz daha fazla vakit geçirmek istedim. Bir 
ilişkim vardı ve tüm bunların yanında ilham 
alacağım başka mecralar ve bambaşka bir 
dili, şehri deneyimlemek istedim. Bazen 
fotoğrafa dışarıdan ve çok uzaktan bakmak 
gerekir. Kendimi, yetilerimi daha iyi tanıdım 
bu süreçte. 

Bu kadar başarılı şarkı ve kliplere imza 
atmışken neden yeni bir şarkı ve klip 
çekmek için bu kadar beklediniz? 
Benden bekleneni eksiksiz sunmak zorun-

dayım sevenlerime. 90' lı yıllarda benim 
dönemimde çıkmış olan birçok arkadaşım-
la çıtayı o kadar yüksek bir yere koyduk ki 
bugün onu aşmak epey güç. Bu yüzden 
yapmış olmak için inanmadığım projelerle 
karşısına çıkmak istemedim dinleyicile-
rimin. Doğru şarkı, doğru klip için doğru 
zamanı bekledim açıkçası. İyi de oldu... 
Aldığım olumlu dönüşler bunun ispatı. 

Amerika da kadınlar kendilerini daha 
özgür hissediyor demiştiniz Türkiye’nin 
aynı düzeye gelmesi için öncelikleri 
neler olmalı?
O röportajda kendi duygularımdan ziyade 
sokaktaki algının ve düşüncenin ne oldu-
ğunu aktarmak istedim. Şiddet suçlarının 
büyük cezaları olduğunu, caydırıcı yasa-
ların ülkemizde de bir an önce yürürlüğe 
konmasını dilediğimi söyledim. Elbette 
yanlış yöne çekildi; ama dikkatli okuyanlar 
demek istediğimi gayet iyi anladı. Dünya-
nın her ülkesinde suç vardır, her ülkede ya-
salar bunları önlemek içindir. Sadece bazı 
toplumlarda genel olarak ezilenin sesi daha 
çok çıkar. Ülkemizde son yıllarda sosyal 
medya sayesinde birçok haksızlık, kadına, 
çocuğa, hayvana ve doğaya yönelik şiddet-
ten haberdar olabiliyoruz. Sosyal medyanın 
gücünün üstüne bunları engelleyecek ya-
saların da güçlendirilmesi lazım. Yoksa bu 
işin Amerika'sı, Türkiye'si fark etmez. İnsan 
her yerde insandır. 

Özellikle Orta Doğu, Türkiye gibi 
ülkelerden gelen yerleşimciler için 
Amerika’da yaşamın pek kolay olmadığı 
duyumlarını alırız. Siz böyle bir rahatsız-
lık hissettiniz mi?
Bu sadece Amerika için geçerli değil, dün-
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yanın her yerinde ırkçılık büyük bir insanlık 
sorunu ve ayıbı. Global dünyanın kodları 
ne kadar bir arada yaşamamız gerektiğini 
öğütlese de maalesef insan dediğimiz 
varlık ayrışmaya, savaşmaya ve düşman 
olmaya çok yatkın. Ben kendi adıma böyle 
bir ayrım yaşamadım; ama gözlemledik-
lerim, sosyal medyada da karşı çıktıklarım 
oldu elbette. Benim için her insan ve varlık 
değerlidir. Böyle öğretildi bana. 

Ağır Roman filminin müziğini siz yap-
mıştınız. Yine böyle bir proje içinde 
bulunmayı düşünür müsünüz?
Aslında bir çok film müziğinde gerek 
söz-müzik, gerekse solist olarak yer aldım. 
Neden olmasın? Ağır Roman filminin 
soundtrack'i "Bir Vurgun Bu Sevda" rahmet-
li Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu'nun 
imzasını taşıyan bir şarkıydı ve filmle çok 

özdeşleşti. Bazı filmler şarkıla-
rıyla bütündür, birbirinden 

ayırmak mümkün 
değildir. Her iki sa-
natçıyı da rahmetle 
anıyorum. Bana 
müzikal tarihimde 
çok büyük bir anı 
bıraktılar. Bugün 

de tarihe önemli 
not düşen yerli 

filmler çekiliyor. O 
zamanın

imkanlarından daha ileri koşullarda hem 
de. Hikayesine aşık olduğum bir filmin mü-
ziklerine katkıda bulunmayı ben de isterim. 

Geriye dönüp baktığımızda yazdığınız 
veya seslendirdiğiniz her şarkının bir 
hikâyesi var. Şarkılarınızda en çok önem 
verdiğiniz şey nedir? 
Samimiyet! Dinleyicinin asla ıskalamadığı 
husustur bu. Hesaplayıp matematiğine 
uygun olsun diye yaptığınız hiç bir şarkı 
sınavdan geçemez. Bu yüzden ne yaşıyor-
sam onu katkısız aktarmayı tercih ettim 
hep. Sevincime de acıma da böyle ortak 
edebilirim herkesi. 

Türk popüler müziğinin son yıllardaki 
durumu hakkında neler söyleyebilirsi-
niz?
Müzikte bir kirlenme ve fazla gürültü oldu-
ğunu düşünüyorum. İyi, kötü, güzel, çirkin 
hepsi birbirinin içinde. Zaman çok hızlı 
akıyor. İnternet her öneriye ev sahipliği 
yapıyor; ama bu fazla bilgi ve uyarılma hali 
artık kulaklarımızı yoruyor. Yeni ve başarılı 
isimlerin yaptıklarını takip etmeye çalışıyo-
rum ama tekdüze ve aynı basmakalıp işler 
bir zaman sonra yoruyor. 

Sanatınızı icra etme sürecinizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Akışına bırakırım tü duygularımı ve benliği-
mi. Profesyonelliğimin verdiği bir deneyim-
le kendimi yönlendirmeye çalışsam da işin 
içindeki duygu her şeyin önüne geçer. Sah-
nede de böyledir. “An”ı yaşamak ve “An”da 
kalmak. Hayattan çaldığımız o birkaç 
dakika ve saatte odaklandığımız duyguyu 
sonuna kadar tüketmekten yanayımdır. 

Peki ya tatil ile aranız nasıl? Marmaris 
deyince aklınıza nasıl bir tatil beldesi 
geliyor? 
Ege’ nin en sevdiğim yerlerindendir Mar-
maris. Doğası, denizi ve huzuru eminim 
gelenler için de ilham verici ve eşsizdir. Bu 
yaz yeni single için koşturmacayla geçiyor 

bu yüzden tatil fırsatım
pek olmayacak gibi.

Sosyal medya ile aranız nasıl?
Gündemi takip etmek için sık kullandığım 
ve içinde aktif olarak yer aldığım bir mecra. 
Televizyonun yerini alması sebebiyle ken-
dimle ilgili gelişmeleri aktarırken ve daha 
çok insana ulaşabilmek amacıyla sosyal 
medyanın önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Sevenlerimle doğrudan bir buluşma 
arenası olması da keyifli tabi. Dünya sosyal 
medya üzerinden dönüyor bu gerçeği 
kabul etmemiz gerek.

 “Açık Çay” klibinizdeki sözler gibi sizce 
de “Aşk eskilerde kalmış olabilir mi?” 
Elbette hayır! Ama aşkın yaşanma biçimi, 
aşk öncesi flört dönemi ve insanların birbir-
lerine bu duyguları aktarma süreci elbette 
eskisi kadar romantik olmayabilir. Aşk bir 
sabır işi ve özen gerektiren bir durum. Bu-
gün kimsenin o kadar incelikli düşünmeye 
vakti yok gibi. Ne acı!

Peki ya sizin aşk hayatınız? 
7 senedir fotoğraf sanatçısı Murat Özdemir 
ile birlikteyim. 

Uzun yıllar sizi ekranlarda göremedik; 
ama hiç mi hiç değişmediniz, bu gü-
zelliği korumanın bir formülü var mı? 
Bizlerle paylaşır mısınız? 
Değişimlerim tabii ki var, teşekkür ederim. 
Bu yaşıma kadar hiç bir estetik ameliyat ol-
madım, sanırım biraz kalıtımsal. Her bakım-
lı kadın gibi cilt temizliği, kremler ve küçük 
dokunuşlarla botox'dan yararlanıyorum. 

Son olarak sevenlerinize ve okuyucularımı-
za iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 
Bu yaz dinleyicilerimle sık sık Açık Çay 
içmek için güzel duygularla, dansla ve pozi-
tiflikle buluşacağız. Herkese birer "Açık Çay" 
ısmarlıyor ve sevgilerimi gönderiyorum. 

Samimiyet! Dinleyicinin 
asla ıskalamadığı 
husustur bu. Hesaplayıp 
matematiğine uygun 
olsun diye yaptığınız hiç bir 
şarkı sınavdan geçemez.

Röportaj
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Marmaris’in tanınmış simalarından Elektrik Mühendisi Ahmet Gö-
çer İzmirli güzel Tuğçe İber’e gönlünü kaptırdı. Yıldırım aşkıyla ev-
lenme teklifi eden Ahmet Göçer bu teklifini de özel bir organizas-
yonla gerçekleştirdi. İzmir Kordonda kiraladığı özel bir yatta yemek 
yiyen çift havai fişek gösterisi eşliğinde evet cevabına şampanya 
başlattı. Gece ay ışının ortak olduğu mutluluklarına kırmızı güller 
keman çalan müzisyenler eşlik etti. Avukat olan Tuğçe İber’in 
evinde aile arasında nişan yapan çiftin 13 Ekim’de gerçekleştirilen 
düğün özel görüntüleri Şamataplus yeni sayısında yer alacaktır.

Yıldırım Aşkına “Evet”

Uzunyalı’nın seçkin butik otel ve restoran-
larından Kahveci Alibey Fine Dining mutlu 
ve romantik bir akşama evsahipliği yaptı. 
Mustafa Uçar’ın Sevil Ülkü’ye yaptığı bir sürp-
rizle evlenme teklifi gerçekleştirdiği geceye 
Alibey Fine Dining çalışanları, müdavimleri 
hatta yoldan geçen turistler dahi şahitlik etti. 
Muğla’da yaşayan Mustafa Uçar ve Ankara’da 
yaşayan Sevil Ülkü bir yıldır süren beraber-
liklerini evlilikle taçlandırmak ve Marmaris’e 
yerleşmek hayalini kurduklarını belirttiler. Bu-
nun üzerine Mustafa Bey’in kız kardeşi olan 
Marmaris’te yaşayan Dilay Uçar abisi ve müs-
takbel yengesine sürpriz bir gece düzenledi. 
Abisinin evlenme teklifi yapması için özel bir 
ortam hazırlayan Dilay Uçar oldukça roman-
tik bir akşam yemeğini adeta bir şova çevirdi. 
Mekan sahibi Ayşe Aras’ın da katkılarıyla Ülkü 
Hanım’a önce sürpriz bir slayt gösterisi sunul-
du. Sevilen sanatçı Ali Yokuş’un sahne aldığı 
gecede mikrofonu eline alan Mustafa Uçar 
Ülkü Hanım’a yazdığı şiiri okudu ve evlenme 
teklifi etti. ‘ benimle evlenir misin?’ pankartı 
açıldı, konfeti ve ışık şelalesinin eşliğinde 
dans eden çift ‘Evet’ yanıtını kutladı. 

“Benimle 
Evlenir misin?”

Düğün & Nişan
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2 yıl önce tanışan Buket Aktekin ve Yiğit Çimen çifti nişanlandılar. Marmaris’in 
tanınmış ailelerinden Selda ve Hakan Çimen çiftinin oğlu Yiğit Çimen ile Dal-
yan’lı aile Herdane ve Aydın Aktekin çiftinin kızları Buket Aktekin Dalyan’da bu-
lunan Başarı Düğün Salonu’nda sevenlerinin huzurunda evliliğe ilk adımı attılar. 
Henüz öğrenci olan Buket Aktekin’in mezuniyeti sonrası düğün planı yapan çift 
Marmaris’te evlenmeyi istediklerini belirttiler. Ortaca Dalyan ve Marmaris’ten 
350’ye yakın misafiri ağırlayan Aktekin ailesi ve dünürleri Çimen ailesi genç 
çiftlere mutluluklar diledi. 

Buket ve Yiğit’ten evliliğe ilk adım 
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Marmaris’in tanınmış ailelerinden Salih ve Esra Cankurt, oğulları 
Kuzey’e görkemli bir sünnet töreni düzenlediler. Marmarisli akraba 
ve dostlarının katıldığı sünnet töreni Pineta Clup Otel’de gerçekleşti. 
500’ü aşkın seçkin davetlinin katıldığı sünnet töreninde Kuzey arkadaş-
ları ile eğlendi. Cankurt çiftinin kızları Lihra da kardeşini sünnet töre-
ninde yalnız bırakmadı. Şıklığı ile büyük beğeni toplayan Esra Hanım’ın 
beyaz dantel kıyafeti, Salih Beyin şık takım elbisesi ve Kuzey’in sün-
netlik kıyafetleri ve Lihra’nın kıyafeti Marmaris’te şık giyim ve modanın 
adresi Reyhan By Gökmen imzası taşıyordu. Davetlilerle yakından 
ilgilenen Cankurt ailesi geleneklere göre yakılan kına merasiminde 
duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş Spor Kulübü logosu taşıyan pasta ise 
salonun çoğunu oluşturan Beşiktaşlı davetlilerden de büyük alkış aldı.  

Cankurt Ailesinde
Sünnet Heyecanı

Düğün & Nişan



69Ekim 2018

Beşiktaş Spor Kulübü logosu taşıyan pasta 
ise salonun çoğunu oluşturan Beşiktaşlı 
davetlilerden de büyük alkış aldı.  



Öğretmen anne Aslı Aktaş ile TCG Giresun Komu-
tanı Dz Yarbay Murat Aktaş’ın oğlu Aybars erkek-
liğe ilk adımını attı. Joya Del Mar Butik Otel’de 
gerçekleştirilen sünnet düğün törenini Özlem 
Organizasyon düzenledi. Aslı Hanım’ın yakından 
ilgilendiği organizasyonda Aybars ve arkadaşları 
doyasıya eğlendi. Yüze yakın kişinin katılığı töre-
nin fotoğraflarını profesyonel fotoğraf sanatçısı 
İrfan Bilir resmetti. Aktaş ailesinin yakın dost ve 
akrabalarının katıldığı sünnet töreninde 4Examp-
le sahne aldı. Düğünde ayrıca Aydın’dan gelen 
ödüllü Efeler de sahnede özel bir gösteri yaptılar. 
Aybars’ın Aydın Efe’leri ile birlikte harmandalı 
oynaması da büyük alkış aldı.

Aybars’ın Görkemli

Seferiye ve Bilal Demircan çiftinin biricik oğulları Ali 
Arda Ula’da düzenlenen sünnet töreni ile erkekliğe 
ilk adımını attı. Düğüne Demircan ailesinin yakın 
dost ve akrabalarının yanı sıra Demircan çiftinin iş 
arkadaşları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakma-
dılar. Torunlarının sünnetini görmekten dolayı çok 
mutlu oldukları gözlenen Medine ve Beyazıt Yaylalık 
çifti ile  Suver ve Halil Demircan çiftleri çeşitli hedi-
yeler ile Arda’ya sürpriz yaptılar. Yöresel halk oyun-
ların oynandığı sünnet töreninde davetlilere köyün 
yöresel yemekleri ve keşkek de ikram edildi. 

Erkekliğe İlk Adım 

Sünnet Şöleni

Düğün & Nişan
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Müzik Öğretmeni ve Müzisyen Barış Fırındüzü ile bilgisayar programcısı 
anne Dilek Fırındüzü çiftinin 8 buçuk yaşındaki oğulları Ali Kuzey ve 4 bu-
çuk yaşındaki Sarp sünnet oldu. Erkekliğe ilk adım sayılan sünnet törenine 
Fırındüzü ailesinin Ordu ve Marmaris’ten yakın akraba ve dostları katıldı. 
Ali Kuzey ve Sarp’ın Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu ve Özel Evimiz 
Kreşinden arkadaşları ve sınıf annelerinin katılığı düğün Aktaş mevkiinde 
bulunan Beluga Beach’te gerçekleşti. TRT’nin Ordulu Mahalli Sanatçısı 
Şener Gök de Fırındüzü ailesinin bu mutlu gününde yanlarında idi. 500’e 
yakın davetlinin olduğu düğün töreninde çocuklar özel animasyon ekibi 
ile Beluga Beach’in parkında gönüllerince eğlendiler. 

Ali Kuzey ve Sarp’ın Sünnet Düğünü
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Özel bir firmada satış müdürlüğü yapan Mahir 
Okçular ile Uluslararası yazılım firmasında kali-
te kontrol mühendisliği yapan Ukraynalı güzel 
gelin Nina Antoniuk Aktaş mevkiinde bulu-
nan sahil düğünlerinin aranan adresi Beluga 
Beach’te rüya gibi bir düğün organizasyonu 
ile hayatlarını birleştirdiler. Yüze yakın davet-
linin katıldığı düğün töreni Marmaris’te ba-
şarılı organizasyonları ile adından söz ettiren 
Özlem Organizasyon tarafından düzenlendi. 
Kilise konseptli düğün töreninde konuklar 
için mini ‘candy bay’ ikram masası düzenlendi. 
Düğün pastası ise Karen Pastanesi şeflerinin 
hünerli ellerinden çıktı. Ukrayna’dan alınan 
gelinlikle güzelliği ile göz kamaştıran gelin Ni-
na’nın kuaförü ise ünlü kuaför Hair Club Akın 
idi. Bu muhteşem organizasyonu güzelleşti-
ren diğer önemli detay ise çaldığı müzikler 
ile DJ Serkan Türkoğlu idi. Bu güzel anları ise 
fotoğrafçı Engin Atlar ölümsüzleştirdi.

Beluga Beach’te
Muhteşem Düğün

Muhteşem düğünün tüm detayları Özlem Organizasyon’a aitti.

Düğün & Nişan
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Cem Moreno Bora Gencer

İlker Aydemir Taylan Ünlü Marmaris’in en prestijli mekanlarından 
Pukka yıl boyu müdavimlerine heyecanlı 
anlar yaşatıyor. Uzunyalı sahilinde bulunan 
mekan gece ve gündüz farklı atmosteri 
ile hizmet veriyor. Oldukça yoğun geçen 
akşamlarında İlker Aydemir Akustik Band, 
Taylan Ünlü, Bora Gencer ve Cem Moreno 
sahne alıyor.  Sayar ailesinin başarı ile işletti-
ği mekan haftanın her günü günün her saati 
yaşayan mekan olma özelliğini koruyor. Sa-
hilde, açık ve kapalı alanları ile hizmet veren 
mekan grup yemekleri, romantik yemekler, 
doğum günü partileri ile de tercih ediliyor. 
Üst katta bulunan özel locasında özel top-
lantı ve iş yemekleri de düzenlenen meka-
nın mutfağında ise Tufan Diker bulunuyor. 

Marmaris’in Yaşayan 

Mekanı Pukka

Geceler
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A PUKKA LIFE

Pukka’lı Olmak Ne Demek?

Cafe | Restaurant | Lounge

www.pukkamarmaris.com

+90 542 412 77 87

/Pukka Restaurant  Cafe & Lounge

/Pukka lounge/Pukka Restaurant & Cafe Lounge /Pukka

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

info@pukkamarmaris.com

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

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

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

Güzel Bir Sabah Lezzetli Yemekler Tatlı Keyfi En Güzel Kokteyller

Canlı Müzik / Live Music
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Dünyaca ünlü caz şarkıcısı Hayati Kafe Sunprime Beachfront 
Otel’de seçkin davetlilerine özel bir konser verdi. Yakın ar-
kadaşı turizmci Murat Azgun’u ziyarete ve Marmaris’e tatile 
gelen 77 yaşındaki dünyaca ünlü caz sanatçısı Hayati Kafe 
Marmaris’te olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. 
Ekim aylarında hala denize girilebildiğini doğası ile muhteşem 
bir güzelliğe sahip olan Marmaris’e hayran kaldığını belirten 
Hayati Kafe’ye piyanoda Uğur Güneş eşlik etti. 1964 yılında 
İstanbul'da tatil yapan bir İsveçli yönetici tarafından keşfedi-
len Hayati Kafe müzik yaşamına halen İsveç’te devam ediyor. 
20’ye yakın albümü olan dünyaca ünlü Türk Caz Sanatçısı Kafe, 
Marmaris’te olmaktan çok memnun olduğunu belirtti. 

HAYATI KAFE MARMARIS’TE IDI
Geceler
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Marmaris’te gece hayatına farklı bir soluk 
katan Hix, yeni nesil menüsü ve atmosferi ile 
marina bölgesinde bir kaçamak alanı sağ-
lıyor. Hix, konsept etkinliklerde de yepyeni 
atmosferler yaratarak yılın dört mevsimi 
gece hayatı severleri ağırlamaya devam 
ediyor. Yılın popüler parçaları ile farklılık ya-
ratan Hix, Marmaris Yat Limanı’nda cemiyet 
hayatının tanınmış simalarını ağırlıyor. 
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Eşsiz Yunus Cafe 
Akşamları
Marmaris’in ünlü mekanı Yunus Cafe haftanın 
her günü farklı canlı müzik performansı ile mü-
davimlerinden tam not alıyor. Anjeliq Electro 
Band ve Cihan Çakan Alaturka Band ile unu-
tulmaz akşamlara imza atan Yunus Cafe ayrıca 
ünlü DJ ve müzik direktörü Serkan Türkoğlu 
da yerli ve yabancı müziklerle hafızalarda iz 
bırakıyor. Yemekleri ile de ünlü mekan sabahın 
ilk ışıklarından günün geç saatlerine kadar 
hizmet veriyor. Profesyonel bir ekibin çalıştığı 
mekanda işinde uzman kalabalık mutfak ekibi 
de farklı tatlar sunuyor. Uzunyalı sahilinin 
gözde mekanlarından Yunus Cafe sıcak yaz 
günlerinde de sahilinde hizmet veriyor. Şampi-
yonlar ligi ve derbi maçlarının da izlenebildiği 
mekana gitmeden önce 
0549 412 3888 numaralı telefonu arayarak 
rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. 

Geceler
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Marmaris’te kaliteli eğlencenin adresi Club Alem 
Barlar Sokağı’ndaki yeni mekanında yaz boyu 
düzenlediği konserler ve canlı müzik geceleri ile 
müdavimlerine eğlenceli anlar yaşattı. Ünlü işletme-
ci Volkan Yaylalı tarafından işletilen mekan binlerce 
yerli ve yabancı eğlence severi ağırladı. Cem Ad-
rian’ı hayranları ile buluşturan Club Alem Zakkum 
Konseri ile de hafızalardan silinmeyen bir geceye 
imza attı. Haftanın her günü açık olan mekanda 
her Çarşamba Cuma Şahin Açıkgöz, her Cumartesi 
ise Serhatcan hayranları ile buluşuyor. Eğlencenin 
kalite ile buluştuğu adres Club Alem Bar yönetici-
leri Volkan Yaylalı ve Şahin Açıkgöz kış boyunca da 
müziğe devam edeceğini belirtti. 

CLUB ALEM HIZ KESMEDI 

Geceler

Şahin Açıkgöz
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 &
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Marmaris’in ünlü mekanı Yelken Meyhane 
mavi beyaz renklerinde nam salan dekoru 
ile müdavimlerine keyifli anlar yaşatmaya 
devam ediyor. Yemekleri, mezeleri, deniz 
mahsulleri menüsü ile favori olan mekan 
birbirinden ünlü misafirlerinin hafızalarına 
kazınan anılar bıraktı. Yaz boyu verdiği 
hizmet ve leziz menüleri ile de sosyal 
medyada adından sıkça bahsedilen Yelken 
Meyhane, Yaylalı ailesi tarafından başarı ile 
işletiyor. Çevre il ve ilçelerden olduğu kadar 
yurt dışından da müdavimler ağırlayan me-
kan yaz kış Marmaris Yat Limanı’nda hizmet 
vermektedir. 

Marmaris Klasiği 
Yelken Meyhane

Geceler
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Marmaris Marina No.253 
Rezervasyon: +90 252 412 9 575 / +90 552 425 31 52

yelken’de
geceler çok keyifli

MEZELERİMİZ LEZZETLİ
Sohbetlerimiz Neseli.



1- Herkes Orijinal Yoga Sistemini uygu-
layabilir:
Hangi yaşta olursanız olun, beden yapınız 
nasılsa, genç, yaşlı, kadın, erkek, şişman 
veya zayıf, hatta hasta veya sakat olan 
insanlar YOGA yapabilirler.

2- Orijinal Yoga Sistemi etkin ve kalıcı 
kilo kontrolü sağlar:
Yoga hareketleri her ne kadar yavaş gibi 
görünse de birçok hareket efor ister ve ka-
lori yakılmasını artırır. Ayrıca Orijinal Yoga 

Sistemi bütünsel bir sistem olduğu için 
yeme alışkanlığı düzene girer, böylece sıkı 
bir diyete girmeden kilo verebilirsiniz.

3- Orijinal Yoga Sistemi diğer sporlarda-
ki başarıyı da artırır:
Birçok profesyonel sporcu daha başarılı 
olmak için ekstra bir çalışma olarak Yoga 
uyguluyor. Bu sayede hem esneklik ve 
hareket kabiliyetleri artıyor, hem de spor 
esnasında nefeslerini daha iyi kullanıyorlar.

ERKEKLERIN YOGA YAPMASI IÇIN

12 NEDEN

Günümüz koşullarında erkekler, 
daha çok çalışmak ve daha fazla 
sorumluluk almak zorundalar. Bu 
sorumlulukların yarattığı stres ise 
hem bedensel hem zihinsel olarak 
baskıya neden oluyor. Bu stresle 
başa çıkmanın en kolay yolu evde 
oturup televizyon seyretmek, gece 
hayatına yönelmek veya spor 
yapmak şeklinde olsa bile, bütün 
bu aktiviteler geçici fayda sağlıyor.
Oysaki Yoga;  bedeni 
mükemmelleştirdiği gibi günlük 
yaşanılan stres ve gerginliğin 
giderilmesine de çok önemli 
katkıda bulunuyor…
Yogaya ilgi gösteren kadın 
sayısının erkeklerden fazla olması, 
günümüz erkeğinin ve özellikle 
Türk erkeklerinin bu konuda 
tutucu ve önyargılı davrandığını 
gösteriyor. Evet değişmek cesaret 
ister, değiştirebilmek ise adım 
atmayı, kararlı ve ön yargısız 
davranmayı gerektirir.
Orijinal Yoga Sistemi, sağladığı 
avantajlarla özellikle bütün 
gün masa başında veya ağır 
koşullarda çalışan erkekler için 
bir kurtarıcı niteliğindedir.

Spor
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4- Orijinal Yoga Sistemi gücü ve daya-
nıklılığı artırır:
Yogada birçok duruş, vücudu eller ve kollar 
üzerinde taşımayı gerektirdiği için insanın 
gücünü ve dayanıklılığını artırır.

5- Orijinal Yoga Sistemi sayesinde vücut 
ağrıları azalır ve kendinizi daha iyi hisse-
dersiniz:
Yogada uygulanan esneme hareketleri 
ve özellikle omurga hareketleri sayesinde 
vücutta, özellikle bel ve boyun bölgesinde 
değişik sebeplerle oluşan ağrılar azalır. 
Yoga duruşlarını uygularken salgılanan 
seratonin hormonu sayesinde kendimizi 
daha iyi hissederiz. Böylece her sabah güne 
Yoga ile başlamak güzel bir gün geçirmeni-
zi sağlar.

6- Orijinal Yoga Sistemi uykuyu düzen-
ler:
Derin gevşeme uygulamaları ile vücuttaki 
gerilim uzaklaştırıldığı için gece rahat ve 
deliksiz bir uyku uyuyabilirsiniz.

7- Orijinal Yoga Sistemi beden duruşunu 
düzeltir, daha esnek ve daha dengeli 
olmanızı sağlar:
Genelde günümüzü masa başında geçir-
diğimiz için doğru duruş kabiliyetimizi 
kaybediyoruz. Yoga omurgayı esnettiği, 
hareket kabiliyetini artırdığı ve fiziksel 
dengeyi geliştirdiği için genç ve dinamik 
bir duruşa kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda 
Yoga duruşları bedensel esneklik ve denge 
sağlarken, nefes ve odaklanma çalışmaları 
da zihinsel ve duygusal denge ve esneklik 
kazandırır.

8- Orijinal Yoga Sistemi tatminlik sağla-
yan bir aşk ve cinsel hayat sağlar:
Birlikte Yoga yapan çiftler birbirlerini daha 
iyi dinlemekte, aralarında karşılıklı bir anla-

yış ve hoşgörü gelişmektedir. Böylece ilişki-
nizi daima ilk günkü gibi canlı ve dolu dolu 
yaşayabilirsiniz. Yoga sayesinde bedensel 
özgüven gelişir, aşk ve cinsellik konuların-
daki önyargılar ve kaygılar yok olur. Bu da 
tatmin edici bir aşk ve cinsel yaşam getirir.

9- Orijinal Yoga Sistemi stresi etkin bir 
şekilde uzaklaştırır:
Beden duruşları, nefes egzersizleri ve derin 
gevşeme sayesinde gün içinde bedende 
biriken stres etkin bir şekilde giderilir.

10- Orijinal Yoga Sistemi iş yaşamındaki 
başarınızı artırır:
Başarının arkasındaki en önemli etkenler-
den biri de odaklanma gücüdür. Konsant-
rasyon ve meditasyon sayesinde odak-
lanma gücü artar, böylece daha zamanda 
daha çok iş yapabilirsiniz.

11- Orijinal Yoga Sistemi’yle farkındalık 
gelişir, anlayış tarzı değişir:
Yoga, düşüncelerinizi ve duygularınızı 
yani kendinizi anlamınızı sağlayacaktır. 
Günümüzde yaygın olan ve çoğunlukla 
kadınların rağbet ettiği kişisel gelişim akti-
vitelerine katılıp bu konulara çok da kafayı 
yormanıza gerek yok. Siz Yoga yaptıkça far-
kındalık kendiliğinden gelişiyor. Farkındalık 
geliştikçe de iç ve dış dünyanızı daha iyi an-
lamaya başlayacaksınız. Kendinizi anladık-
ça karşınızdaki kişiyi de anlarsınız. Böylece 
ilişkiniz de Yoga ile daha mükemmel hale 
gelecektir. Özellikle partnerinizle birlikte 
Yoga yaptığınızda ilişkinizin mükemmelliğe 
doğru gittiğinizi göreceksiniz.

12- Orijinal Yoga Sistemi’yle gelen mü-
kemmel sağlık ve yaşam enerjisi:

Belirli Yoga duruşları erkeklerin prostat 
sorunun çözülmesine yardımcı olur. Prostat 
ve lenf bezleri sağlık kazanır, lenf sistemi 
gelişir, sert ve gergin kaslar gevşer, uzar 
ve esnek hale gelir. Günümüzün stresli ya-
şamı kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz 
etkiler yaratmakta ve osteoporoza neden 
olmaktadır. Yoga teknikleriyle gerekli 
dengeler kurulmakta ve kemik yoğunluğu 
artmaktadır. Doğru solunum, dengeli sinir 
sistemi, gevşeme, mide fonksiyonlarının 
düzene girmesi, sindirim sisteminin doğru 
çalışması, duygusal rahatlama, yaşamdan 
gerçekten zevk alma sayesinde birey doğal 
ve kendi kendini düzenleyen bir beslenme 
alışkanlığına kavuşmaktadır.



Mıknatıs Ritüeli

Bağlılık Ritüeli

Kristalli Ritüel

Sevdiğiniz kişinin ve sizin resimlerinizi yüz yüze gelecek şekle 
getirin ve ortasına bir mıknatıs, biraz çörek otu, bir küçük ametist 
taşı koyun. Kenarlarından zımbalayın resimleri. Bir Dolunay ge-
cesinde bu zımbalanmış ve ortasında mıknatıs bulunan resimleri 
karanfil ile tütsüleyip (yağı ya da sadece tütsüsü ile) kırmızı ipek bir 
kumaşın içine koyun, kumaşı kenarlarından dikin.

Evinizde enerjilerin en yoğun olduğu oda, yatak odası olduğu için 
bu hazırladığınız ipekli ritüeli gizli bir çekmecede bekletin... Bu ritüelin hazır olduğu ge-
ceden başlayarak, yedi gece boyunca karşı tarafı imgeleyerek ona “Seni seviyorum-sana 
teşekkür ediyorum-seni kabul ediyorum” deyin.

Yine yedi gece boyunca bilinçaltınıza görev verin ve komut ederek bu kişi ile ilgili ne me-
saj almanız gerektiğini sorun. Kalbinizden çıkaracağınız yeşil-pembe ışığı onun kalbine 
gönderin, ondan gelen ışıkları da her gece yine sevgi ile kabul edin, kalbinize doldurun.

Karşı tarafın ilgisi azaldıysa ya da gidişatı daha da canlı kılmak isterse-
niz, O’nun resmini, bir kristal, kırmızı bir mum, bir elma alın.

Kristali sevdiğinizin resminin üstüne koyun.

Odada ışıkları kapatın. Mumu gül yağına bulayıp yakın, mum alevin-
de resme bakın (kristal resmi görmenize engel olmayacak bir parça 
olmalı). Elmayı soymaya başlayın, ara vermeden soyun tek parça 
halinde kabuk kalsın. Kabuk hangi harf şeklinde düşerse ilişkiniz adına 
bundan bir anlam çıkarın. 
A aşk, K kıskançlık, B barışma gibi…

Bu esnada inanç, odaklanma, istek ve enerji gönderme çok önemli-
dir. Sonuç alana kadar geceleri ritüele devam edin. Mum ışığı devam 
ederken, resme odaklandığınızda, kalbinizden çıkaracağınız mor ışığı güçlenme enerjisi 
için sürekli karşı tarafa gönderin.

Ay'ın aşk ve enerji yükseltme üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yeni Ay döneminde, 
aşkınızda yeniden güzel enerjileri çağırmak için bu çok özel tılsımı kullanın.

Malzemeler:
İpek kırmızı bir kumaş
1 kırmızı 1 siyah mum
Ylang ylang yağı
Aşk kartları
2 kırmızı kurdele

İpek kumaşı yatak odanızın veya yatağın ortasına serin.
1. Muma yağı sürün ve yakmaya başlayın... Bu muma dikey olarak sevdiğiniz bir aşk 
kartını yaslayın.
2. Muma da yağ sürüp yanarken başka olumlu bir aşk kartını yaslayın.
Ay ışığı bu esnada ritüeli yaptığınız odaya düşmeli, oda Ay ışığını alacak konumda 
olmalı.
1. mum burada sizi diğer mum da aşkınızı temsil ediyor. Bu şekilde odaklanın.
İki kurdeleyi birbirine yedi kere düğüm atıp bağlayın, en son bunu yatak odası kapı 
kulpuna bağlayın (dilekler gerçekleşince çıkarılabilir). İlişkinizin geleceğinde istediği-
niz detayları,
yaşanacakları, dileklerinizi kodlayın. Bunlara inanın. Olmuş gibi imgeleyin.

İlişkiler, melekler, mistisizm, enerji 
çalışmaları, spiritüel şifa yöntemleri 
uzmanı Spiritüel Danışman Tuğçe 
Işınsu, son kitabı ‘OL’ der ve OLUR’da 
aşk ve bereket ritüellerini anlatıyor.
Tuğçe Işınsu, Feniks Kitap’tan çıkan 
yedinci eserinde “Aşk ve bereketinizin 
önündeki en önemli engel sizsiniz” 
diyor. Diğer engellerin de yine aslında 
sizinle ilgili olduğunu söyleyen Işınsu, 
bu engelleri kaldıracak ritüeller ve 
uygulama şekillerini şöyle anlatıyor:
“Ritüele başlamadan önce geçmişi 
kısaca bir arındırmak için kimleri tek 
tek affetmiş ya da olumsuz bağlarını 
kesmiş olmanız gerekiyorsa onları 
not edin. Bu kişileri tek tek karşınıza 
getirin ve onlardan size uzanan “eterik 
kordon” yani sevgi olmayan bağları 
ışıkla, mutlulukla, hayırlısıyla, altın 
bir makası kılıç imgesi ile kesin. Tüm 
geçmiş yaşam derslerini de alarak bu 
kişileri ve kendinizi serbest bırakın.”

Tuğçe Işınsu

Özel Haber
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Bolluk Karışımı
Adaçayı yaprağı, ıhlamur yaprağı, demir para, kehribar taşı, karanfil parçalarını altın rengi ipek bir keseye koyun. 
Kesenin ağzı sıkıca bağlanırken niyete odaklanın. Keseyi pencere veya balkonun dış tarafında ip yardımı ile bağla-
yın/sarkıtın. Dışarıdan beklenen haberlerin gelişini hızlandırır, daha çok bereketi bolluğu eve/ofise davet eder…

Küp Şeker Ritüeli
Küp şeker de kristaldir. Kristallerin gücünü ve enerjisini artık hepiniz çok iyi bili-
yoruz diye düşünüyorum. Kendi odanızda meditasyon müziği ile gece hazırlanın 
ve adaçayı yağı ile tütsü yaparak enerjiyi açın. 13 kere burnumdan nefes alıp 

veriyorum… Tuz ile odada bir daire çizin ve siz ortasına geçin. 
Sonra, küp şekeri sol avucunuza alın. Elinizi kapatın ve bere-
ketinizin önündeki engeller nedir bulun. Her bir olumsuzluğu 
düşünürken kalbinizden yeşil ışık çıkarıp karşıya doğru gönde-

rip oradaki bu olumsuzluğu anlatan canlandırmış olduğu-
nuz imgeyi silin. Sonunda küp şeker kodlanmış olacak. 
Gece küp şeker yastığınızın altında olacak. Bu şekilde 
uyuyun… Ertesi sabah çok erken saatte küp şekeri 
denize bırakın…

Burçlara göre enerjiyi 
artıran tütsü önerileri
KOÇ: Karanfil, rezene, nane

BOĞA: Hanımeli, leylak, orkide

IKIZLER: Yonca, bergamot, lavanta

YENGEÇ: Yasemin, gül, menekşe

ASLAN: Biberiye, ayçiçeği, 
Hindistan cevizi

BAŞAK: Bergamot, yosun, nane

TERAZI: Gül, sümbül, elma

AKREP: Zencefil, menekşe, 
gardenya

YAY: Portakal, limon, adaçayı

OĞLAK: Mimoza, manolya, adaçayı

KOVA: Lavanta, akasya, nane

BALIK: Yasemin, gül, fesleğen

Ritüellerde 
kullanılabilecek 
taş önerileri
AMETİST: Aşkı çeker. Tutkuyu anlatır. Eğer tut-
kulu aşkları seviyorsanız ametist kullanın.

MIKNATIS: Aşık olduğunuz kişiyi size yakınlaştı-
rır, çeker, aranızdaki cinsel yaklaşımı destekler. 
İnsan vücudunu çok hızlı etkileyen mıknatıs, 
tutku katsayısını da artırır.

ZÜMRÜT: Size asalet ve gizem verir... Takan kişi 
aşka ve sevmeye açık hale gelir, ilişkiye yön 
verir.

YAKUT: Yoğun ve sarsıcı bir enerjisi vardır. Rengi 
ise baştan çıkarıcıdır. O gece, hem arzulanan 
hem de korkulan biri olmayı seçerseniz bu taş 
uygundur. Tılsımlı bir enerjisi vardır...

SAFİR: İlişkinize ve kendinize olan inancınızı 
güçlendirir güven verir. Ruhsal ve aşksal olarak 
sizi daha istekli ve duyarlı kılar. Bilgelik taşıdır 
aynı zamanda…

AYTAŞI: İhtirasları körükler. Durağan geceyi 
daha tutkulu boyuta taşır. Bu taş aynı zamanda 
sezgiyi kuvvetlenir. Taktığınız takdirde karşı ta-
rafın aklını da okuyabilirsiniz... Spiritüel gücün 
taşıdır.

LAL: Duyarlılığı arttırır. İlişkiye iyimserlik de 
katar. İlişkide yaşanabilecek olumsuzlukları 
ortadan kaldırır. Size, bir sinyal vermek istediği 
zaman taşın rengi değişebilir...

Aşk Enerjisi Yağı
• Lavanta yağı
• Sandal ağacı yağı
• Gül yağı
• Yasemin yağı

Aşk enerjisini açığa çıkarmak için, bu yağ karışımını pembe bir 
mumun üstüne sürün.
Her gece 1 saat yakın. Karşı tarafa telepatik mesaj gönderdiğinize 
ikna olana kadar,
Bu ritüeli sürdürün. Mum yanarken kendi üçüncü göz noktanızdan 
ondaki aynı noktaya mor bir ışık hortumu geçirin imgeleyerek ve bu 
hortumun içinden ona istek ve sevgi enerji/cümlelerinizi aktarın.

Mumu üfleyerek söndürmeyin, ritüelin etkisi azalır.
Bu ritüeldeki etkiyi artırmak için; mumun üstüne hedefinizdeki kişinin ve sizin
isimlerinizi üst üste gelecek şekilde kürdan ile kazıyıp o şekilde de mumu yaka-
bilirsiniz. Çalışma esnasında sol avucunuzda daha önce üzerine olumlama veya 
niyet enerjisi çalışılmış pembe kuvars kristali de bulundurabilirsiniz. Mumun 
bittiği hali bir şekil alacaktır, bu şekil size gidişat ile ilgili ipucu da verir.

87Ekim 2018 87



88 Ekim 2018

Babamla köy köy dolaşmaya başladığımda 
altı yedi yaşlarındaydım herhalde.  Okul 
açılmış, öğretmen babamı kahvede yaka-
lamış,beni okula göndermesini söylemişti. 
İşte o günden sonra babam beni yanından 
ayırmaz olmuştu. Arabada yanına oturur-
dum. Eğer hava soğuksa beni sarar sarma-
lar arkada malların arasına sıkıştırırdı. Hava 
sıcaksa kuytu koylarda denize girmeme 
izin verirdi. Ben denize girerken, o da bir 
ağaç altına uzanıp yüzüne devirdiği kaske-
tinin altından bir gözüyle de beni gözlerdi.  
Azığımızı da yedikten sonra babam hesaba 
otururdu. ''Gap gel bakalım gara gaplıyı'' 
der, ağzında ıslattığı sabit kalemle bir yan-
dan yazar bir yandan da okurdu. ''Guzubaş-
ların Emne 5 kayme, öncesi de otuzmuş, 
edeeer otuz beş'' Ben okuma yazmayı da, 
hesabı da böyle öğrendim. Para yerine 
verilen bir kovan bal, bir çuval badem, 
bir teneke zeytinyağı ile ticareti belledim. 
Lakapları, aileleri tanıdım.
Kurnazlar, Durmazlar, Meccedler, Marizler... 
Beni babamın yanında görmek önceleri 
onları biraz huzursuz etse de zamanla bana 
alıştılar.

O zamanlar kadınların çarşıya girmesi 
yasaktı. Hatipirimi'den başlayıp Sarıana'ya 
kadar çıkan yola kadınlar sokağı denir, 
orada serbestçe dolaşırlardı. Halbuki ben 
babamın yanında çarşıya da girebiliyor-
dum. Bir gün yan yana yürürken esnaftan 
biri ''paşayla yaveri geçiyor'' diye laf atınca, 
babam ''ayarsız'' diye kızmıştı ona. Ama 
hoşuna da gitmişti ki, artık bana yaver diye 
seslenir olmuştu. Gel zaman git zaman 
adım Fethiye de kısaldı, oldum Yaver Fethi! 

Ertesi yıl bir küçüğüm Sevdiye okula başla-
yınca, öğretmen bu sefer kapımıza da-
yandı. ''Gelip durma garı, yollamayım işte. 
Bellettim ben ona okuma yazmayı'' dedi, 
savdı öğretmeni. Yüzümün yarısını göster-
diğim kapı aralığında, endişeden kocaman 
olmuş gözlerimin hizasına çömeldi. ''Heç 
koyar mıyım okula seni. Ben yaversiz ne 
yaparım!''
  
Babam aniden öldü. Katır tepti. Bu ölümle 
birlikte ben de, katırdan düşmüşe dön-
düm. Bu sefer de anneme yapıştım. İki 
amcam, yengelerim, kızları düğüncülük 

yapıyorlardı. Annem de onlarla çalışmaya 
başladı. Tabii ben de yanında. Bizimkiler 
düğünlerin oturaklarını, sazını, çengisi sağ-
lar, yemeklerini pişirirlerdi. Önceleri iki gaz 
tenekesi üzerine uzatılmış kalaslardan sıra-
lar hazırlarlardı, sonra oturaklar oldu, çok 
sonra da sandalyeler. Kazanlar, tencereler, 
tenekeler kalaslar bir de biz, kamyonetin 
arkasına  yüklenirdik doğru düğün evine.

Marmaris'te düğünler günlerce sürerdi. En 
az bir hafta! Bize ne çok iş çıkardı. Pazartesi 
günü kızın evinde ''yük yığma'' yapılırdı Üç 
gün gösterilirdi çeyiz. Çarşamba akşamı ba-
kır bir tencerenin içine, aydınlık için ayna, 
bereket ve ağız tadı için yağ-bal sürülmüş 
ekmek konur doğruca gelinin yeni evine 
taşınırdı çeyizi. Perşembe günü  eğlence-
lerle düzülürdü ev. Cuma günü, oğlan evin-
den kıza ağırlıkları getirilirdi. Üst baş, çanta, 
pabuç, aile efradına da hediye bohçaları.
Ağırlık günü, getirilen kocaman kelle şekeri 
gelinin başı üstünde tutulan bakır bir tep-
side havaneliyle kırılırken etrafa sıçrayanlar 
çocuklar tarafından kapışılırdı.
Cumartesi günü, oğlan evinden but, suralık 
et (kaburga dolması) pirinç gelirdi. İşte biz 
tam da burada hazır olurduk. Takım yeme-
ği denen yemekler pişmeye başlardı, ekşili 
et, keşkek, nohutlu pilav, zerde ve cıvık 
hamurdan bazlama. O gün sabahtan gelin 
hamamı yapılırdı. Ardından da belediye ni-
kahı. Akşamına da kına gecesi. Kadınlar ayrı 
erkekler ayrı eğlenirdi. Benim eğlencem de 
tam burada başlardı. Duvarın öte yanında 
eğlenen erkekleri, en çok da yavuklularını 
gizlice gözetleyen kızların yemenilerinin 
uçlarını çaktırmadan birbirine bağlardım. 
Sonra da bir gürültü çıkarırdım, kızlar çığlık 
kıyamet kaçarken başları açılırdı. Onlar 
beni kovalarlarken pek eğlenirdim. Bazen 
de  çocukların önüne çıkar, korkuturdum. 
Salya sümük ağlayarak annelerine şikayet 
ederler, ben de annemin arkasına sinerdim. 
Oysa ben yıllarca onlardan korkup kaçmış-
tım da bir gün şikayetlenmemiştim.

Düğünlerin değişmeyen iki çalgıcısı vardı. 
Kara Zelha, dudağında sigarası elinde udu 
hem çalar hem de söylerdi. Öbürü de cüm-
büşçü Yektane. Gövdesi oturduğu tabure-
den taşan akça pakça bir kadındı. Düğün-
lerde oynamanın da bir düzeni, kuralı vardı. 

Bu düzeni kaldırıcı kadın sağlardı, yani 
büyük yengem. Herkesi sırasıyla  oyuna 
kaldırmak, kim hangi türküde oynar bilmek 
beceri isterdi. Sadece cilveli naciye türkü-
süyle oynadığı için cilveli denen bir Naci-
yemiz bile vardı.  Oynayanların ayaklarına 
doğru atılan ''Çevrilen para''ları toplayarak 
çalgıcılara vermek de kaldırıcı kadının 
işiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, önde 
davul zurna arkasında damadın arkadaşları 
oynayarak kına tepsisini almaya gelirlerdi. 
Bu ziyaretin kısa tutulması gerekirdi ama 
ne erkekler ne de kızlar bitsin istemezdi.

Pazar günü tekrar düğün sofrası kurulurdu.  
Erkekler eğlenirken gelin süslenirdi. Damat 
tarafından gönderilmiş olan  ağırlıkların 
hepsini üst üste giyip kuşanmak zorunday-
dı. Bunun için ağırlık denmiş olmalı. Manto, 
şemsiye, çanta.. Hava sıcakmış kimsenin 
umurunda olmazdı. Erkek tarafından gelini 
almaya gelenler dışarıda oynamalara doya-
mazken, kızın babası duvağı örter, kuşağını 
bağlar, erkek evinden gelen en yaşlı erkeğe 
teslim ederdi. Alay, önde gelin arkada 
diğerleri oğlan evine doğru yola çıkardı.O 
arada yengeler, gelinin koluna girerler, 
''Dik dur, dik yürü, karşıya bak!'' talimatla-
rıyla toprak yollarda küçük  toz bulutları 
havalandırarak gelin evine varırlardı. Ertesi 
gün de işimiz bitmezdi. Öğleden sonra 
''duvak'' denilen kadın eğlencesi olurdu. 
Damadın gönderdiği çerezler yenir en son 
da görümce oynardı. Çalgıcıların ve bizim 
hakkettiğimiz paralar mendiller içinde 
gelin tarafından dağıtılır, böylece düğün 
biterdi.

Böyle bütün Marmaris'i evlendirdik. Ablala-
rım, abilerim de evlendi, hatta en küçüğü-
müz Sevdiye bile gelin oldu. Kaldırıcı kadın 
olan yengem artık iyice yaşlanmıştı, dizleri 
tutmaz, gözleri görmez olmuştu. Bir gün 
amcam ''bundan böyle sen kaldırıcı kadın 
ol, herkesi tanıyor, biliyorsun nasılsa'' dedi. 
''Nası olcak o amca?'' diye sorduğumda, 
''Durugo, bulcaz bi hal çaresi'' dedi.

Ertesi düğünde kaldırıcı kadın bendim. 
Annem elbisemin rengine uygun yeşil bir 
peçe dikmişti. Ortaya çıktığımda bebekken 
mangala düştüğüm için yarısı yok olan yü-
züm değil sadece gözlerim görünüyordu.

Babam, çerçi Paşa Seyit. Askerden 
çavuş olarak terhis olmuştu. Beldenin 
en yüksek rütbelisi olduğundan olsa 
gerek paşa derlerdi.İnci boncuk,ma-
kara,ip,ufak tefek satardı. Önceleri 
sırtında taşırmış malları. Sonra bir 
katırımız, daha sonra da bir at araba-
mız oldu. Dağ tepe dolaşır bazen da 
pazarlara tezgah kurardı. Hatta ulak-
lık,emanetçilik yapardı köyler arasın-
da. Yolu Datça'ya kadar uzanırdı.

Nalan Yorulmaz - Yazar

Düğün
Köşe Yazısı






