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yeni projeleriyle tanıştırmak için sizleri bekliyoruz.
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www.marmarisyapi.com

REYHAN BY GÖKMEN
WEDDING MARMARİS
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WEDDING MARMARİS
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NO:17/E MARMARİS
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‘Önce Kadın’
seycan@samataplus.com

Kış mevsiminin keyifli yaşandığı yerlerin başında
gelir Marmaris. Kış ortasında bir ay süreli bir festival
düzenleyen, çılgınca yağan yağmurun altında havai
fişek şovu izleyen başka bir yer daha var mıdır
acaba? Bu sene, bol yağışlı bereketli bir kış yaşadık.
Şimdi ise doğanın uyanışa geçtiği, havaların hızla
değiştiği bir mevsimdeyiz, yanınıza güneş gözlüğünüzü, şemsiyenizi, havlunuzu, plaj terliğinizi alın,
ama siz yine tedbirli olun, atkınızı ve berenizi de
almayı unutmayın. :)
Hatta boş verin mevsimleri, havaları, en iyisi kendi
havanıza göre takılın işte! Yaz nasıl olsa gelecek,
güneş göz kırpacak, mis kokulu çiçekler açacak,
pazarda birbirinden leziz sebzeler, meyveler, otlar
tezgahlarda yerini alacak, vitrinlere renk cümbüşü
gelecek, ortalık iyice şenlenecek.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde akla gelen
kadınlarımızın ayıdır Mart.
Derler ki; kadınlar erkeğin koltuk değneğidir.
Kadınlar olmazsa erkekler yıkılır. Gerçekten de bu
sözün doğruluk payı büyüktür. Erkekler her ne kadar
kadınlardan daha güçlü olduklarını savunsalar da,
toplumda erkeğin gücü anlatılıp dursa da, içten içe
biliyoruz ki, bunların hepsi hikaye! Kadınlar nazik
fiziksel yapılarıyla güçsüz gibi dursa da, demir gibi
iradeleriyle aslında erkeklerden daha güçlüdür. Kadındır evi çekip çeviren. Erkeği yönlendirir. Çocukları
eğitir... Ailenin bütünlüğünü kadın sağlar. Ben güçlüyüm diye böbürlenen erkeği de doğuran kadındır.
Son yıllarda markaların da hayata tutunma projeleri
hep kadınlar üzerinden oluyor. Kadınların toplumsal
ve iş hayatındaki konumunu eşit duruma getirmek,
onlara istihdam yaratmak, onların emeklerinin ve
hayallerinin hayat bulmasını sağlamak amacıyla
yapılan tüm projeler başarıya ulaşıyor.
Yüzlerce marka, yüzbinlerce kadın istihdamı sağlıyor.
Örneğin, Mercedes-Benz “Her işin başı eğitim” prensibiyle toplumda kadının her alanda hak ettiği güce
kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta
fırsat eşitliği tanınmasını hedefliyor. Mercedes-Benz;
ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte ‘’Her Kızımız Bir Yıldız’’ projesini gerçekleştiriyor.
Dermalogica tüm dünya kadınlarına işlerini
kurmaları ya da geliştirmeleri için FITE ( Ekonomik
Özgürlük İçin Girişimcilik ) projesini başlattı. Satılan
her bir Dermalogica ürünüyle ihtiyacı olan kadın ve
çocukların ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmelerine olanak sağlanıyor.
Bir diğer örnek de ’ Toprağın Kadınlarından Sofralara’
projesi kapsamında, Türkiye’de toprağın dilinden
anlayan üretici kadınlarla iş birliği yapan BigChefs
kurucu ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli bu özel projesi ile hem kadına hem de tarıma destek oluyor.

Bütün bunlar niye?
Çünkü kadın hayatın odağında yer alarak, üretir. Hayatın sürdürülmesinde, neslin devamında hakimdir.
Bir kahramanlık destanının yazıldığı aydır bu ay.
Türk tarihinin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Destanı da bu ayda yazılmıştır.
Bu kutlu zaferin 104. yıldönümünü idrak ediyoruz.
Ne Mutlu Bizlere.
Bize bu gururu yaşatan ecdadımıza, başta ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman
şehitlerimize minnettarız.
Onlara layık olmak boynumuzun borcudur.
Şehri Yaşayın Ve Yaşatın
Bu ayki sayımızda binlerce Marmaris sakininden
renkli görüntüler bulacaksınız. Cemiyet, iş, sanat ve
siyaset dünyasından da haberlerimiz var size bol bol.
Gül Özdündar Şenay’ın Prof. Nuran Bilgin ile yaptığı
röportajda sanatı, Selnur Teke ile yaptığı röportajda
hayatta oluş amacınızı sorgulayacaksınız.
Buddha Spa ile bedeniniz, Özgür Taşkıran Konaç ile
de ruhunuz arınacak.
Ek olarak da ağzınız tatlansın dileği ile Ebru Omurcalı’dan tatlı tarifleri de 56. sayfada.
Şimdi karar anı
Ülkenin gündemi malum... Seçim kapımızda
Milyonlarca vatandaşımız 31 Mart‘ta yaşadığı yerin
yönetim kaderini belirlemek için oy kullanacak.
Harekete geçin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin
ve oyunuzu kullanın.
Arkasında ve meclisinde kadın olan başkan adaylarından, ilham veren öyküsü olan, dört mevsimi
mutlu yaşayabilen, ruhu olan, sanat olmazsa olmaz
diyen, adaletli, cesur, dinamik, özgür, samimi olandan yana olsun tercihiniz.
Marmaris’in yönetimine talip olan belediye başkan
adaylarından Ak Parti’li Serkan Yazıcı’ya, CHP’li Mehmet Oktay ve DSP’li Ali Acar’a başarılar diliyorum.
Cumhur İttifakı, Ak Parti Marmaris Belediye Başkan
Adayı, İşadamı ve Ralli Pilotu Serkan Yazıcı ve Eşi
Gül Hanım ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik.
Kapılarını bize açan Yazıcı Ailesi’nin, Hayallerindeki
Marmaris’i dinlediğimiz röportajımız sayfa 30’da.
Keyifli Okumalar

Seycan Akman

10’lu RE-FORM
PAKET ALIMLARINDA

%50
İNDİRİM

SIZLERE SIKI BIR TEKLIFIMIZ VAR…
Yaza Özel Buddha SPA Paketleri İle Bedeniniz Arınacak,
Sağlıklı Ve Fit Bir Görünüme Kavuşacaksınız…

BODY RE-FORM PAKETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuz Masajı ( Lavantalı, Portakallı, Kahveli seçenekler )
Selülit İçin Deniz Yosunu Tedavisi
Selülit İçin Termal Çamur Tedavisi
Ödem Atıcı Yosun Kürü
Sıkılaştırıcı Serum Terapi
MIX Re - Form Paketi - İçeriği Siz Belirleyebilirsiniz
Arındırıcı Aromatik Peelingler
Cilt Bakımları
Saç Bakımları
Terapiler tek tek ya da çoklu paketler halinde alınabilir.
Paket içeriğini kendiniz oluşturabilirsiniz.
Tüm paketlerimize sauna kullanımı dahildir…

buddhaspanet

“KENDINE GEL”
0542 294 45 82

www.buddhaspa.net

buddhaspamarmaris
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Maritsa Silver’da
Özel Tasarım Kolye
İstanbullu ünlü tasarımcı Tomris Silahçılar’ın özel olarak tasarladığı
ay yıldız figürlü gümüş kolye Maritsa Silver mağazasında satışa sunuldu. Oldukça beğenilen kolyenin imalatını Maritsa Silver mağazası sahibi Meriç Ünlü yaptı. Uzun yıllar İstanbul’da dev markalara
yaptığı tasarımlarla ünlenen aksesuar tasarımcısı Tomris Silahçılar
uzun bir aradan sonra tasarımlarına devam edeceğini belirtti.

Bella’yı Beklerken
Güzelliği ile dikkatleri çeken turizmci Funda Salgın ve
eşi Çağdaş Bey’i Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaparken
görüntüledik. Kızları Bella’nın doğumuna iki gün kala
görüntülediğimiz güzel aile ‘çok heyecanlıyız bir kaç gün
sonra kızımızı kucağımıza alacağız inşallah’ dedi.
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Bayraktar Kardeşlerden

‘Tarih Yazıcı

İbrahim Yazıcı Belgeseli’

Başarılı iş insanı ve Bursaspor’un eski Başkanı merhum İbrahim
Yazıcı’nın hayatını konu alan belgesel DVD formatı olarak hazırlandı.
2014 yılında gösterime giren ve izlenme rekorları kıran belgeselin
yeni versiyonu da büyük ilgi gördü. 1 saat 22 dakika süren belgeselde, Türkiye’nin tanınmış işadamları, siyaset ve spor dünyasının
ünlü isimleri tarafından efsane başkanın hayatı ve Bursapor’un
şampiyonluğu anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
da Merhum İbrahim Yazıcı hakkında düşünceleri de yer alıyor.. Grand
Yazıcı Club Turban Otel’de görüntülediğimiz
başarılı yönetmen Can Bayraktar ve Selim
Bayraktar ‘Büyük işadamı İbrahim Yazıcı’nın
hayatını ve başarılarını bir belgesele sığdırmak çok zor oldu, 56 ünlü isim onu anlattı,
İbrahim Yazıcı Türkiye’nin büyük bir değeri
idi, Böylesine onurlu bir işe imza atmak
bizim için büyük bir gurur oldu.’ dedi. ‘Tarih
Yazıcı İbrahim Yazıcı Belgeseli’ kartonetli
DVD halinde sunuldu. Belgesel için özel bir
Youtube kanalı açıldığı da belirtildi.

Doğa Dostu
Sistemler Gürbüz
Güneş Enerjisi’nde
Marmaris’in yenilenebilir enerji sistemleri sektörünün lider
markası Gürbüz Güneş Enerjisi kurucusu ve sahibi Ahmet Karaca’yı Kayseri’li Öges fabrikasının bölge müdürü Erhan Memiş
ile görüntüledik. Üreticiden direkt halka güneş enerjisi satışı
ve profesyonel uygulamaları yapılan mağazada Erhan Memiş
ve Ahmet Karaca 2019 yaz sezonu anlaşmalarını yenilediler.
Doğrudan gün ışığından üretilen temiz bir enerji kaynağı olan
yenilenebilir enerji sistemlerini çok iyi kullanmamız gerektiğini
belirten Karaca, otel ve konut sahiplerini güneş enerjisi sistemleri ile tanıştırmak için Kemeraltı Mahallesi, Kültür Evi karşısındaki mağazamıza bekliyoruz’ dedi.
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Mado Müdavimi
Ahmet Cemal
Program yapımcısı ve ünlü ses sanatçısı Ahmet Cemal’i müdavimi olduğu Mado ‘dan çıkarken görüntüledik. Mado’nun
nefis yöresel çorbasını içen Ahmet Cemal çıkarken de Mado’nun nefis tatlılarından almayı da ihmal etmedi. ‘Çorbalarını ilk kez deniyorum tüm lezzetlerini tavsiye ediyorum’ dedi.

Bonita Güzellik
Salonu’nda
Çekilişler
Devam Ediyor

Marmaris’te Oksana Güller yönetiminde hizmete
giren Bonita Güzellik Salonu Amerika’dan ithal markası ile Marmarisli hanımları güzelleştirmeye devam
ediyor. Yaptığı çekilişlerle de dikkatleri çeken Oksana
Güller çekilişinde hediye kazanan Hilal Ünlü Alper
ve Demet Bayındır ile objektiflerimize poz verdi.
İnstagram hesabını takip eden Hilal Hanım ve Demet
Hanım yapılan çekilişle DMK Deep Pore Pure adlı ürününü kazandı. Bu sayede salon ile tanışan hanımlar
cilt bakımı hakkında Oksana Güller’den bilgi aldı.
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olması
Mumbar D
Çorbalar

e Dolması
Kuru Sebz
abı
Çeltik Keb

Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Cad. 8/A-B Marmaris/Muğla
0252 413 80 80
www.mado.com.tr
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CAN ÇAPAR MODASI

BUDAK AILESININ
40 GEZMESI

Marmaris’in ünlü modacısı Can Çapar mağazasını güzeller bastı. Foto modellik yapan Sinem Gülen ve Rukiye Yiğit Modacı Can Çapar’ın mağazasından
bol bol alışveriş yaptı. Yılın modasını yakından takip eden güzeller bu mağaza gerçekten çok güzel kıyafetlerle dolu hepsi de özel tasarım. Sık alışveriş
yapıyoruz. Tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz dedi.

Marmaris’in ünlü DJ’i Zafer Çetin Budak’ı eşi Gülşad
Budak ile görüntüledik. Minik oğulları Atahan Kartal’ı kucaklarına alan Budak ailesi bebekleri birlikte ilk kez dışarı
çıkıyorlardı. Yat limanında yürüyüş yapan Budak ailesi ‘ilk
gezmelerimize başladık. Çok mutluyuz’. dedi.

Dans Tutkunlarının Gece Buluşması

Tango ve dans eğitmeni Hikmet Akçelik önderliğinde kurulan topluluk, düzenledikleri Tango gecesinin ardından Ege Vera Restoranda
sıcak çorba içtiler, yorgunluk attılar. 15 günde bir Begonville Beach Otel’de düzenlenen Milonga ( tango ) Dansları gecesine Marmaris’in
yanı sıra Fethiye, Dalaman, Datça ve Muğla’dan da katılım olduğu gözlemlendi. Tango dans tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği gecenin
sonunda eğitmen Hikmet Akçelik’in yanı sıra, Dr Fettah Gürpınar, eşi Deniz Gürpınar, Nevzat ve Gürsel Kaynak, Merih ve Gözde Özyer,
Meral Öndersav, Atilla Barbaros, Raziye Baraç, Zeynep Ferahköse objektiflerimize yansıdı.
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MARMARIS’IN
EĞLENCELI
KIŞLARI
Marmaris’in popüler simalarından Fulya İlyas Tülü çiftini ve yakın arkadaşları Sultan ve Sezer Alptekin çiftini
Netsel Marina’da görüntüledik. İş sonrası yorgunluğunu eğlenerek atmak üzere barlar sokağında Club Alem
Bar’a giden yakın arkadaşlar Marmaris’in kış akşamlarını da seviyoruz. Kışın da her yer açık ve çok keyifli tüm
dostlarımıza tavsiye ediyoruz dediler.

GÜNER AILESI’NIN
YÜRÜYÜŞ KEYFI
Gamze ve Avni Güner çiftini Marmaris akşamlarında yürüyüş yaparken görüntüledik. Minik oğulları Enes ile birlikte
yürüyüş yapan diş hekimi Avni Güner ve turizmci Gamze
Güner ‘Marmaris’te yaşamak çok keyifli yürüyüşümüz
ardından yat limanında kolayca yemeğe gidebileceğiz. Bu
kış günlerinde özellikle büyükşehirlerde bu çok zor. Çok
şanslıyız.’ dedi.

Mart 2019
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ReyhanbyGökmen
Moda’da Kahve Molası
Marmaris’te modanın öncüsü ReyhanbyGökmen mağazasının
kurucusu ve sahibi Reyhan Kızılyüce’yi annesi Gülseren Hanım ile
görüntüledik. Mağazasında yeni sezon ürünlerin kreasyonunun düzenlemesini yapan Reyhan Hanım, annesi ile kahve molası verdiler.

Datça Badem
Çiçeği Festivali
Sponsoru
Marmaris’in 25 yıldır güvenilir ve ünlü seyehat
acentası Koral Turizm’in Tur Departman Sorumlusu Turgay Yılmaz ve Rezervasyon Departmanı
Sorumlusu Yaprak Yalçın’ı görüntüledik. Datça
Badem Çiçeği festivalinin gezi sponsoru olan
Koral Travel açtığı stantta Türkiye’nin tarihi ve
doğal güzelliklerine düzenlediği gezilerini tanıttı. Festivale gezginleri getiren Turgay Bey ilginin
bu yıl daha da büyük olduğunu belirtti.
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Halil’in Yeri Burak
Restoran’da Kahvaltı Keyfi
Marmaris’in tanınmış güzellerinden Didem Abiral’i Çamlı Köyü’nde bulunan Halil’in Yeri Burak Restoran’da görüntüledik. Hafta
sonu keyfi için gittiği mekanda kahvaltı eden Didem Hanım
‘Burası çok güzel her şey doğal birazdan köyün bol oksijenli
havasında yürüyüş yapacağım. Herkese tavsiye ediyorum’ dedi.

vali’nde

Badem Çiçeği Festi

Aşk Çiçekleri

Kahvaltının Keyfi

Halil’in Yeri Burak Restoran
Marmaris’in tanınmış turizmcilerinden Zekiye Koçer İpçi’yi kızı
Ödül İpçi ve Ahmet Gelemet ile görüntüledik. Halil’in yerinde köy
kahvaltısı yapan aile ‘ŞamataPlus Magazin dergisini yakından takip
ediyoruz her sayınızı merakla bekliyoruz’ dedi.

İngilizce Öğretmeni Betül Şimşek Kargın ile lüks yat kaptanı eşi
İsmail Kargın’ı Datça’da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali’nde
görüntüledik. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve kısa sürede on binlerce
kişinin ziyaretçi akınına uğrayan festivalde görüntülediğimiz Kargın Çifti “Festival harika. Datça’yı çok seviyoruz” dediler.

TAVSIYE EDILEN
LEZZETLERI
İçmeler’de
olmaLIBERTY
Sebebimiz
Liberty
Turizm sektörünün başarılı isimlerinden Ziya Kul, eşi Olga Kul misafirleri Olga Güngör,
Elena Kızılova Liberty Restoran’ı tercih etti. Denize sıfır kahvaltı keyfi, eşsiz manzara ve
mavilik eşliğinde kahvaltılarını eden yakın arkadaşlar bu mekan hem bize hem çocuklarımıza çok iyi geldi. Cengiz Bey’e hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kahvaltısını tüm
dostlarımıza tavsiye ederiz. Özellikle kapalı pidesi bir harika. Mutlaka denemelisiniz dedi.
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YENI
KAHVALTI
MEKANI
LIBERTY
İçmeler mevkiinde uzun yıllar Marbas Otel
bünyesinde faaliyet gösteren Liberty Restoran Cengiz Aygün yönetiminde Marmaris
yaşayanlarına da hizmet vermeye başladı.
Özellikle kahvaltısı ile tercihe edilen mekan
sahil konumu ile de kız aylarında dahi
ziyaretçi akımına uğradı. Orjektiflerimize
yansıyan Otel sahibi Cengiz Aygün eşi Saynur Aygün, kızı, arkadaşları Nil ve Nilgün
Basut’u kahvaltıda görüntüledik.

Dr Aslı Cankurt’la
Yaylalı Ailesi Alışverişte Sağlıklı Dişler
Marmarisli ünlü işletmeci Volkan Yaylalı yoğun iş temposundan fırsat buldukça kızları ve güzel eşi Aylin Hanım ile zaman
geçiriyor. Küçük kızı Nilya ile birlikte alışverişe çıkan Volkan
Yaylalı ve ailesi objektiflerimize yakalandı. Alışveriş sonrası
yürüyüş yapan Yaylalı ailesi güzel havaların tadını çıkardılar.
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Marmaris’in en prestijli diş kliniklerinden Marmaris Dental Office’in başarılı doktoru Aslı Cankurt’u hastası ile görüntüledik. Juniors Toys mağazası sahibi Filiz Aracı ve oğlu Efe’yi muayene eden Dr Aslı Hanım Efe’nin
dişlerini kontrol etti bakım yapmak üzere randevu verdi. Efe ise diş
hekimi korkusu olmadığını Dr Aslı Hanım ile çok iyi anlaştıklarını belirtti.

EBRU
OMURCALI
M.E.F.E’DE

Yazar, İşletmeci, Marka ve Konsept Danışmanı, Yemek Stilisti,
A Milli Futbol Takımı Supervisor
Chef Ebru Omurcalı, sağlıklı mutfak mottosuna M.E.F.E egzersiz
sistemini ekledi. Dr. Semra Ercan
tarafından patentlenen, günlük
kıyafetlerle yapılabilen kas geliştirme sistemi M.E.F.E’de egzersiz
yapan Ebru Hanım ‘Mutfaktaki
sağlığımız kadar beden sağlığımız da önemli M.E.F.E sistemini
herkese tavsiye ediyorum’ dedi.

SELIMIYE MUHTAR ADAYI
CUMHUR KAYA ALIŞVERIŞTE
Selimiye Mahallesi Muhtar Adayı Cumhur Kaya’yı, eşi Özgül Hanım
ile alışveriş yaparken görüntüledik. Jimmy Key Mağazası’ndan alışveriş yapan Kaya ailesi, “Seçimler dolayısıyla yoğun çalışıyoruz. Selimiye’miz için güzel projelerimiz var. Gerçekleştirmeyi umuyoruz” dedi.

SAYAR AILESINDE
OFIS KLASIĞI
Müge Sayar Sigorta ve Danışmanlık şirketinde sahipleri
İbrahim Sayar, eşi Müge Sayar ve yakın arkadaşları Eda Serim’i
görüntüledik. Sakin geçen kış aylarında ofis toplantıları yapan
Sayar Ailesi sigorta ve aracılık hizmetlerimiz devam etmektedir.
Tüm dostlarımızı ofisimize bekliyoruz dedi.
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Güzel Havaların
Tadını Çıkardılar
Marmaris’in tanınmış güzel hanımlarından, Golden
Rose Mağazası ve GR Make Up Stüdyo sahibi Goncay
Akgül ve annesi Lütfiye Gürsel’i yat limanında yürüyüş
yaparlarken görüntüledik. Kendilerine ait Bono Marin’e
giden Goncay Hanım ‘Hava çok güzel biraz yürüyüş
yapıp annemle kahve keyfi yapacağız.’ dedi.

SPORCU
GÜZELLER
YÜRÜYÜŞTE
Pilates eğitmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni
Kamila Özlü ve Pilates Eğitmeni Filiz Tanrısever’i
Fredonia’dan çıkarken görüntüledik. Birlikte yürüyüşe çıkan yakın arkadaşlar kış boyu yağmur
yağsa da Marmaris’te yaşamak çok güzel’ dedi.
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KICKBOX
ŞAMPIYONU
M.E.F.E’DE
Marmarisli ünlü Türkiye Kickbox Şampiyonu İlknur Kurt’u
M.E.F.E’ de görüntüledik. Dr Semra Özcan’ın özel patenti ile
hizmet verilen kas geliştirme sistemiyle kaslarını güçlendiren
İlknur Kurt bana sponsor olan Dr Semra Hanım’a ve salon yöneticisi Aysun Dinler’e çok teşekkür ederim. Yıllarca kickboks
yapmama rağmen bazı kaslarımın az çalışıyor olması performansımı etkiliyordu. Şimdi tüm kaslarımın güçlenmesini
sağlayacağız. Çok teşekkür ederim. ‘dedi.

BUDDHA SPA DA
HUZURLU BIR MOLA
VıpStar Organizasyon sahipleri Hale ve Orhan Kirizman çifti yoğun
geçen iş tempolarına ara vermek için Buddha SPA Salonu’na geldiler.
SPA ve hamam keyfinin ardından dinlenme solunda rahatlatıcı müzik eşliğinde balık havuzlarında ayak masajı yaptırdılar. Oldukça keyifli oldukları gözlemlenen Kirizman Çifti Buddha SPA merkezi bizim
için eşsiz bir terapi merkezi. Burada geçirdiğimiz bir saat bile bizim
için tatil gibi. Buddha SPA’nın kurucusu ve sahibi Özgür Hanım’a ve
eşine çok teşekkür ederiz. Bu eşsiz salonu ve profesyonel masajlarını
tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz. ‘dedi.
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Aysun Koçer
Modayı
Jimmy Key’den
Takip Ediyor
Güzelliği ile dikkatleri çeken Turizmci İbrahim
Koçer’in eşi Aysun Koçer alışveriş için Jimmy Key
mağazasını tercih etti. Yılın modasını Jimmy Key’den
takip eden Aysun Hanım mağaza müdürü Fulya
Tülü’ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

ŞENGÖR AILESININ
HAFTA SONU KEYFI
Ahu Hastanesi KBB Uzman Doktor’u Tarık Şengör ve eşi Derya
Şengör’ü Çamlı Köyü’nde bulunan Halil'in Yeri Burak Restoranda görüntüledik. Birlikte hafta sonu keyfi yapan Şengör ailesi
kahvaltının ardından köy yürüyüşüne çıktı.
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SAAT 15:00 - 18:00 ARASI

kahvecialibeyonline

kahvecialibeyfinedining

Doğum Günü

ÖZLEM TANISKA YENI YAŞINDA

Gayrimenkul sektörünün tanınmış isimlerinden Özlem Tanıska yeni yaşını dostları ile kutladı. Marmaris’in
tanınmış güzellerinden Özlem Tanıska doğum gününde onu yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkür etti. Yelken Meyhane’de kalabalık bir arkadaş grubu ile kutladıkları doğum gününde Tanıska arkadaşlarıyla şarkılar söyleyip dans etti. Doğum günü pastasını üflerken yeni yaşında yine dostları ve sevenleri
ile birlikte olmayı dileyen Özlem Tanıska birbirinden güzel sürpriz hediyeleri açarken çok onurlandı.

Sancak Ailesi’nde Tanem Sevinci
Menteşe Belediyesinde görev yapan Avukat Kadriye Sancak
ve Yazgan Şarapları
muhasebe departmanında görevli Mesut
Sancak çiftinin kızları
Tanem dünyaya geldi.
Muğla Yücelen Hastanesi’nde Jinekolog
Operatör Doktor Ayşe
Özen’in gözetiminde
dünyaya gelen Tanem
bebek ailesinde büyük
sevinç yaşattı.
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YELKEN MEYHANE’DE
SÜRPRIZ DOĞUM GÜNÜ
Marmarisli Yüksek Mimar Işıl Ankara
Koç ve Özlem Şenli yeni yaşlarını arkadaşlarının hazırladığı sürpriz bir doğum
günü organizasyonu ile kutladı. Yelken
Meyhane’de kutlanan doğum gününde
Işıl Hanım ve Özlem Hanım, arkadaşları
İpek Eraydın, Sevde Özünal, Filiz Şenli
Ayhan’a tek tek teşekkür etti.

REYHAN YAMAN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Marmaris’in prestijli gayrimenkul markası Compass Estate’in kurucusu ve sahibi Reyhan Yaman yeni yaşını dostları ve ekip arkadaşı ile
kutladı. MaviBeyaz Balık Restoranda kutladıkları doğum gününde Reyhan Hanım dostları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardeşi ve eşinin
organize ettiği doğum gününde Reyhan Hanım dostlarına tek tek teşekkür etti.

18. YAŞINA KANKALARI ILE GIRDI
Özel Türk Koleji öğrencilerinden Ayşe Suna yeni yaşını yakın arkadaşları ile kutladı. Fıta Restoran’da kutladığı doğum gününe ilk okul, orta
okul ve liseden yakın arkadaşları katıldı. Yakında üniversite sınavına girecek olan arkadaşlar ‘Çok heyecanlıyız ve hüzünlüyüz bu birlikte
Marmaris’te kutladığımız son doğum günü olabilir. Üniversiteyi kazandıktan sonra çok sık bir araya gelemeyebiliriz. O yüzden doğum
günlerimizde bir araya geliyoruz Ayşe’ye mutlu yaşlar diliyoruz.’ Dedi.

FEYZA 25 YAŞINDA
Marmarisli Feyza Şerbetçi yeni yaşını yakın arkadaşlarının sürpriz doğum partisi ile kutladı.
Yelken Meyhane’de kutladıkları doğum gününde Feyza 25 yaşına girdi. Yakın arkadaşları ile geç
saatlere kadar eğlenen Feyza Şerbetçi Yelken Meyhane sonrası Club Alem’e gittiler.
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EBRU YILMAZ’A SÜRPRIZ DOĞUM GÜNÜ
Marmaris’in tanınmış simalarından Ebru Yılmaz yeni yaşını Yelken Meyhane’de kutladı. Eşi Volkan Yılmaz ablası Bahar Öncü, eniştesi Gökhan Öncü ve yeğeni Derin Öncü ile birlikte kutladıkları doğum gününde Ebru Yılmaz ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yelken Meyhane’yi
yemekleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile çok beğendiklerini belirten Yılmaz ve Öncü ailesi mekan sahiplerine teşekkür etti.

MUTLU YILLAR HÜLYA TUNCEL
Marmaris’in tanınmış turizmcilerinden Hülya Tuncel yeni yaşını yakın arkadaşları ile kutladı.
Turizmci Hülya Tuncel’in doğum gününe Marmarisli tanınmış turizmciler ve iş insanları katıldı. Park Ocakbaşı’nda kutlanan doğum gününde, davetliler birlikte yenen yemeğin ardından
Grup Rapsodi’nin canlı performans sergilediği müzikler eşliğinde eğlendi. Birbirinden güzel
hediyeler alan Hülya Hanım arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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MEZELERİMİZ LEZZETLİ

Sohbetlerimiz Neseli
.

yelken’de

geceler çok keyifli

Marmaris Marina No.253

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

Doğum Günü

UĞUR SERIN YENI YAŞINDA
ŞamataPlus Magazin Dergisi’nin görsel yayın yönetmeni, grafiker Uğur
Serin yeni yaşını eşine ait Serin Kültür Kitap Kafe’de kutladı. Aynı zamanda müzisyen olan olan Uğur Serin dostlarının da katılımı ile bu anlamlı
günde pastanın mumlarını üflerken güzel kızlarına, eşine ve dostlarına
iyi dileklerde bulunarak teşekkür etti.

PARK OCAKBAŞI’NDA SÜRPRIZ DOĞUM GÜNÜ
Marmaris’in tanınmış simalarından Selda Ünlü yeni yaşını Park Ocakbaşı’nda kutladı. Yakın arkadaşlarının hazırladığı doğum günü partisinde Selda Hanım arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.
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DUVARLARA HAYAT VEREN RESSAM GAYE TÜRKEL YENI YAŞINDA
Marmarisli ünlü duvar ressamı Gaye Türkel yeni yaşını dostları ile kutladı. Pukka Bar’da kutladığı
doğum gününde Gaye dostları ile yakından ilgilendi. Sevilen sanatçı Asuman’ın sahne aldığı gecede tüm davetliler şarkılar söyleyip geç saatlere kadar eğlendi. Oldukça neşeli görünen Gaye Türkel
dostları ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

DILEK GÜMÜŞ YENI YAŞINDA YELKEN MEYHANE’DE
Özel Türk Koleji Beden Eğitimi öğretmenlerinden Dilek Gümüş yeni yaşını arkadaşları ile kutladı. Yelken Meyhane’de kutladıklarını doğum gününde Dilek Gümüş düzgün fiziği ve yüksek
enerjisi ile dikkatleri çekti. Güzelliğine önem veren Dilek Gümüş’e pastası da makyaj temalı idi.
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SERKAN YAZICI
BU KEZ BAŞKANLIK YARIŞINDA

Başarılarla dolu geçmişe sahip bir isim. Dünya onu efsane bir ralli pilotu olarak tanıdı. Ralli pilotluğunun yanı
sıra başarılı bir iş insanı olan Yazıcı, TOSFED Başkanlığı görevini de mükemmel bir çizgide sürdürdü. O, başkanlığı
döneminde dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nı Marmaris'e
taşıdı. Şimdi de Marmaris ile ilgili projelerini hayata geçirmek için Marmaris Belediye Başkan adayı oldu.
Yazıcı başarılılarla dolu kariyerinin yanı sıra iyi bir eş ve baba. Röportajda Yazıcı'ya eşi Gül Hanım ve oğlu Rüzgar
da eşlik etti. Marmaris ile ilgili projeleri ve seçim çalışmaları hakkında konuştuk. Fazla zamanınızı almadan
kendisiyle birlikte Marmaris sokaklarını dolaşarak yaptığımız röportajla sizleri baş başa bırakıyorum....
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Siyasetle uğraşan bir aileden geliyorsunuz. Fakat kendiniz bugüne kadar
siyasette aktif rol almadınız. Siyasete
atılmanıza etken ne oldu?

''Aslında siyasete yabancı
biri değilim''
Babamın Muğla ve Bursa Milletvekilliği
yaptığı dönemlerde siyasetin içindeydik.
Fakat belediye başkanlığı görevini siyaset
olarak görmediğimi söylemek isterim.
Bence belediyecilik siyasetten ziyade hizmet işidir. Seçilen kişilerin siyasetten uzak
durarak bütün seçmenleri kucaklamaları
gerekir.
Aday olmaya karar verdiğiniz zaman
başta eşiniz olmak üzere çevrenizden
gelen tepkiler ne oldu?
(Bu soruyu sorduğumda Serkan Bey gülümseyerek eşi Gül Hanım’a bakıyor)
Belediye başkan adaylarının seçimi ile
ilgili halkın fikrini soran anketlerde en
çok benim adımın öne çıktığını öğrendik.
Ailem siyasetin içinde yıpranıp yorulmamı
istemediği için ilk başlarda sıcak bakmadı. Ama ben bu görevin bir hizmet yarışı
olduğunu, Marmaris için bu sorumluluğu
almamız gerektiğini söylediğimde onlar da
canıgönülden yanımda oldu. Onlara da çok
teşekkür ederim.

“TOSFED'de bütün
hedeflerimi gerçekleştirdim”
TOSFED’de başarılı ve örnek bir başkan profili çizdiniz. Marmaris Belediye
Başkanı seçildiğinizde nasıl bir başkan
olacaksınız?

Aslında insanların yaptığı tüm işlerde
tutumu ve davranışları benzerdir. Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu'na başkan
olduğumda sıkıntılar yaşayan ve kötü günler geçiren bir federasyon devralmıştım.
Şükürler olsun ki kısa sürede bütün hedeflerimi gerçekleştirdim. Marmaris’in sorunlarını doğru projeler ve doğru adımlarla en
kısa sürede Marmarislilerle birlikte çalışarak
çözebileceğimize inanıyorum.

“12 Ay turizmin
yapılabileceğine inancım
tam”
Marmaris ile ilgili projelerinizden bahsedermisiniz?
Aslında herkese sorulması gereken en doğ-

ru soru bu. Serkan Yazıcı'ya evet demeden
önce projelerimin öğrenilmesi en büyük
isteğim.
En önemli projelerimden biri Marmaris'te
12 ay turizm yapılması. 2018 Eylül ayını
diğer yıllarla kıyasladığımızda bunun yapılabileceğini gördük. Dünya Ralli Şampiyonası organizasyonu ile yaklaşık 30,000 kişi
Marmaris’i ziyaret etti.
Bunun termal su, organik tarım ve sağlıklı
beslenme, spor turnuvaları ve festivaller
ile 12 aya yayılacağına inanıyorum. Şu an
bunların bir çoğu yapılmadığı için turizm
sezonu kısa sürüyor.

“Arıtma sorununu
çözeceğiz”
Marmaris Merkezi de dahil olmak üze-
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re, bütün köylerimizin arıtma sorunu
var. Marmaris’teki mevcut arıtma yeterli
olmadıği için denizimiz hızla kirleniyor.
Bu sorunun bu kadar büyük ve tehlikeli
boyuta geldiğini yapılan ve takip ettiğim
bilimsel araştırmalarda gördüm. Şimdiden
su ve kanalizasyon şebekelerinin projelerini çıkarttırdık. Hatta bu ekipleri madenci
diye yansıtıp maden aradığımızı ima eden
söylentiler duydum ve çok şaşırdım.
Dünyanın en güzel köyleri Marmaris'te ve
bu köylerin foseptik suları denize gidiyor.
Bu Marmaris adına olduğu kadar insanlık
adına da büyük bir ayıp. Acilen önlem alınması gereken bir konu. Maalesef şimdiye
kadar bu konu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Bu sorunu iki yılda çözümlemeyi
hedefliyoruz.
Başkan seçildiğinizde ilk icraatınız ne
olacak? Var olan ama sizi rahatsız eden
bir şeyi ya da uygulamayı mı ortadan
kaldıracaksınız, yoksa Marmaris’te
olmayan ama olmasını istediğiniz bir
projeyi mi hayata geçireceksiniz?
Başkan olup mazbatayı alır almaz ilk iş
günümde Turgut’a gidip suyu ve elektriği
olmayan 5 haneye su ve elektrik bağlatacağım. Bu dönemde hala susuz ve elektriksiz
ev olması inanılır gibi değil. Sonra da belediye binasını sanat merkezine dönüştüreceğiz. Marmaris’te bir şeyi kaldırmaya değil,
üzerine katkı koymaya geliyoruz.

“ Marmaris’i kalkındıracak
projelerime inandıkları için
yanımdalar”
Çok hızlı ve yoğun bir şekilde seçim
çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Bu
çalışmalarınızda değişik partilerden
zamanında aday olmuş ilçenin önde
gelen isimleri de sizlere eşlik edip birlikte çalışıyor. Örnek vermek gerekirse
Doğan Tugay, Mustafa Karacan, İçmeler
Eski Belediye Başkanı Zeki Eren, Mehmet Karadinç ve daha birçok isim. Bu
destekle ilgili neler söylemek istersiniz?

Sizlerin vesilesiyle hepsine çok teşekkür
ediyorum. Başkanlık adaylığımı açıkladığımda beni tanıyan ve inanan herkes
yanımda olduğunu gösterdi. O günden bugüne projelerimi öğrenen ve beni tanıyan
bir çok insan da yanımda oldu. Zamanla,
particilik yapmayacağımı öğrenen herkesin beni destekleyeceğine inanıyorum. Bu
kişilerle yol yürümek çok anlamlı. Onları
benimle biraraya getiren şey Marmaris’le
ilgili hayallerimizin kesişmesi.
Marmaris’te yaşayan herkese ulaşmak
gayreti içindesiniz. Halkın size yaklaşımı ve tepkileri nasıl?
Gittiğim her yerde ilgi ve sevgi görüyorum.
En önemlisi de içten yaklaşımları. Akıllarındaki bütün soruları samimi bir şekilde
soruyorlar. Zaten böyle olmalı. Herşeyi sorsunlar ki biz de doğru cevapları verebilelim. Facebook canlı yayınında ve sokaktaki
sloganımız da “Sorulmadık Soru Kalmasın”.

“Marmaris şirin bir kasaba
olarak kalmalı”

Marmaris ile ilgili hayalleriniz neler, bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Amacımız özel ve şirin bir sahil kasabası
olmak. Marmaris maalesef zaman içinde
kendine has dokusunu yanlış yapılaşma ve
vizyonsuzluk nedeniyle kaybetti. Marmaris'in sağlıklı yaşam konsepti, termal suyu,
spor ve kültür etkinklikleriyle 12 ay yaşayan
ve bütün dünyayı ağırlayan, seçkin bir sahil
kasabası olmasını hedefliyorum.

“Kadın elinin değdiği her
yerin daha da güzelleştiğini
düşünüyorum”
Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Bizim meclisimizde 8 kadın üyemiz var.
Benim TOSFED Başkanlığımda ekibimin
%50’si kadındı. Evde de eşimin sözü geçer
zaten. :) Kadınlarımızın seçici, özenli ve
nitelikli işler yaptığını görüyorum. Kadın
eli değen her yerin daha da güzelleştiğini
düşünüyorum. Bu nedenle belediye bünyesinde “Kadın Girişimci Merkezi” kuracağız.
Belediye yönetiminde daha fazla kadın
yönetici olacak ve belediye başkan yardımcılığında kadınlara yer vereceğim.

“ Spor alkışsız olurmu?”
Peki gençler?
Onlar benim kardeşlerim. 12 ay turizme
önem vermemin en büyük sebebi onlar.
Gençlerimiz burada iş bulamadıkları için
kışın ailelerini bırakıp başka yerlere gitmek
zorunda kalıyorlar. Onlara 12 ay iş imkanı
sağlamak istiyorum. Diğer önemli konu ise
gençlerimizin sporda kendilerini geliştirebilmeleri için imkan bulamamaları. Hayallerimin biri de Marmaris'ten dünya şampiyonları çıkarmak. Mevcut nüfusa yetecek
kadar spor tesisi olmadığı gibi mevcut
sahaların da tribünü olmaması şaşırtıcı.
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Oysa spor seyircisiz ve alkışsız olmaz. Gençlerimiz için bol alkışlı, heyecanlı turnuvalar
düzenleyeceğiz.
Ya çocuklar?
Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz. Onların
da bizim kadar yaşadıkları yer hakkında söz
hakları var. Belediye bünyesinde çocuk ve
gençlik meclisi kuracağım. Burada alınan
kararları uygulayıp çocuklarımızın geleceğe
dair daha fazla hayal kurmalarını sağlayacağım.
Seçim tırınız görünüşü nedeniyle yerel
ve ulusal medyada çok ses getirdi. Bu
tırın hikayesi nedir, okuyucularımızla
paylaşmak ister misiniz?
Haberi yapılan tır bir eğitim tırı. Eskişehirli yakın bir dostum bana destek olmak
amacıyla yolladı. Projelerimizi gittiğimiz
yerlerde tanıtmak için kullandığımız bir tır.
İçinde sadece 50 kişilik bir salonu var, o kadar. Öyle lüks odalar bulunmuyor. Hatta bu
tır daha önce Marmaris’e, inşaat malzemeleri satan firmanın önünde, ustalara eğitim
vermek için kullanılmıştır.

“Madenciliğin Marmaris’te
ne işi var?”
Marmaris’e madenciliğin geleceği
söylentileri var. Bu yüzden çevreciler de endişeli.
Ben buranın doğasına hayranım.
Burada birileri maden ruhsatı talep
ettiğinde karşısında duracak ilk kişi
benim. Benim başkanlığım döneminde oy veren herkesin oyuna
sahip çıkacağım. Şartlar ne olursa
olsun bu emaneti beş yıl taşıyacağım.
Kapalı çarşıyı kapatacağınız söyleniyor.
Kapalı çarşıya, oranın esnafının da
fikirlerini alarak, mimarlarımızla birlikte yeniden düzenleme yapacağız.
Örneğin; binalar eskimiş ve yıpranmış. Şu anki üst plastik kaplama
çok kötü görünüyor. Bütün bunları
tespit edip yenilenmesi gereken
her yeri yenileyeceğiz. Önemli olan
kapalı çarşımızın kalitesini yükseltmek. Yıllardır çarşı esnafı lüks yolcu
gemileriyle gelen turistlerin kapalı
çarşıya girmemesinden şikayetçi.
Yapı ve vizyon olarak kendimizi geliştirdiğimiz zaman çarşının cazibesi
artacak, turist profilimiz de istediğimiz noktaya gelecektir.
Barlar sokağı kapanacak mı?
Çok güzel bir sokağımız var ve hak
ettiği değeri görmüyor maalesef.
Bunun nedenlerinden biri tatsız
rekabet. Hizmet ucuzladıkça kalite
düşüyor. Müzik, dans şovları ve ünlü
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DJ’ler ile sokağımızın kalitesini artıracağız.
Belediye olarak sokakta konser vereceğiz.
Barlar da ürünlerinin satışlarını sokakta
yapabilecekler. Güvenlik yüksek olacak. Aktiviteler özel aplikasyonlarla duyurulacak.

İsmet Karadinç’in adı neden
hiçbir yere verilmedi?
Belediyenin tek görevi yol yapmak değildir.
Zamanında İsmet Karadinç barajlar yapmış.
Adı hiçbir yere verilmemiş. Vefanın önemli
olduğuna inanıyorum. Başkan olduğumda mutlaka İsmet Karadinç’in adını bir
projeme vereceğim. Hatta buraya hizmet
etmiş bütün başkanların adları yaşatılmalı.
Bu bizlerin vefa borcudur. Ben de bütün
başkanlar gibi iz bırakmak istiyorum. Hizmetlerimiz gelecek nesillere
iz olsun. Bursaspor Kulüp Başkanlığı yapmış, Bursaspor’u şampiyon yapmış olan
babam İbrahim Yazıcı’nın adını ölümünden
sonra bir stada verdiler. Beni çok mutlu etti
ve gururlandırdı. Bende İsmet Karadinç’in
adını 15 sene sonra bir yerde yaşatacağım.

''Sosyal hayatı
ŞamataPlus Magazin’den
takip ediyorum''

Marmaris'teki sosyal hayatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Marmaris cemiyet hayatını sizden takip ediyorum. Derginiz çok başarılı. Marmaris'teki
sosyal hayatı besleyecek etkinlikler olmalı.
Rally Turkey'de olduğu gibi dünyaca ünlü
modacıların şovlarını, Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü DJ ve sanatçılarını buraya getirmeliyiz. Böylece Türkiye'nin ve dünyanın iş,
siyaset, kültür ve sanat dünyasını da buraya
çekebiliriz.
Başkan olduktan sonra halkla ilişkileriniz nasıl olacak?
Adaylığım belli olur olmaz telefon numaramı tüm Marmaris'e ilettim. Başkanlık görevini yürüttüğüm süre zarfında bu telefon
hattım hep açık kalacak. Başkan olduktan
sonra da ziyaretlerime aynı şekilde devam
edeceğim. Sorunları dinleyip çözümler
üreteceğim. Seçim öncesi sıktığım bütün
elleri tekrar sıkacağım.
Burada kent konseyi verimli çalışamıyor.
İlk önce var olan STK'ları daha aktif hale
getireceğim. Birbiriyle uyumlu çalışabilecek
mesleki örgütlenmeler gerekli. Otel bar
restoranların, sporun, sanatın, köylerin bir
heyeti olacak.
Başkan olduğunuzda işleri başkalarına
bırakacağınız söyleniyor.
Dünya Rally Şampiyonası'nda 2 bin
kişi çalıştı. Monte Carlo, İsveç, Meksika, Fransa, Arjantin, Portekiz, İtalya,
Finlandiya, Almanya, Britanya, İspanya, Avusturalya dahil 14 ülke içinde
dünyanın en iyi üçüncü organizasyonu seçildi. Daha da iyilerini Marmaris
için yapmaya devam edeceğim.
Yöneticilik doğru insanlara doğru yetki vermektir. Ama kontrol her zaman
bende kalacak. 5 yıllık başkanlığım
süresinde görevimi şartlar ne olursa
olsun bırakmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Oğlum burada okuyor,
işlerim burada. Hiçbir şeyi bırakıp bir
yere gidecek durumum olamaz zaten.
Zira ben bir Marmaris aşığıyım, ne
onu ne de görevimi kimselere bırakıp
gitmem.

Görevimiz halka hizmet,
siyaset değil.
Diğer parti adaylarından farkınız
ne olacak?
Bir kere devletle iyi geçineceksiniz.
Belediyeciliği siyasetinize alet etmeyeceksiniz. Ben Marmaris halkını parti
savaşlarına katiyen karıştırmam. Görevimiz halka hizmet etmek, siyaset yapmak değil. Benim şu partinin belediye
başkanı diye bilinmeme gerek yok.
Marmaris'in belediye başkanı olacağım. Tabi ki iktidar partisinin desteğini
almak bizim için büyük bir şans ve bu
şansı sonuna kadar değerlendireceğiz.

Serkan Yazıcı Kimdir?
1970 yılında dünyaya gelen Serkan Yazıcı; liseden sonra eğitim
hayatına Turizm Otelcilik Yüksek
Okulu’nda devam etmiştir. 1983
yılından beri Marmaris’te yaşayan
Yazıcı, iş hayatına 1994 yılında Yazıcı
Grup’ta başlamış, halen Marmaris’te
bulunan Grand Yazıcı Club Turban
ve Grand Yazıcı Club Marmaris
Palace otellerinin yönetim kurulu
başkanlığını yapmaktadır. Güney
Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu
üyeliği yapmıştır.
İş insanı olmasının yanı sıra çok
başarılı bir ralli kariyerine sahip olan
Yazıcı, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu olmuş, Uluslararası Otomobil
Federasyonu FIA Takımlar Kupası’nda FIA Teams Cup Üçüncülüğü’nün
yanı sıra 8 kere de yurt dışında
düzenlenen uluslararası yarışlarda
ülkemizi temsil etmiştir.
2015 Yılında Türkiye Otomobil
Sporları Federasyonu (TOSFED)
Başkanlığı’na seçilmiştir. Ayrıca
2017 yılında Uluslararası Otomobil
Federasyonu-FIA’nın en yüksek
karar mercii olan Dünya Motor

Sporları Konseyi’nin 14 üyesinden
birisi olarak seçilerek, 4 yıl boyunca
Türkiye’yi bu mertebede temsil
etme şerefine erişmiştir.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Karting Avrupa Baskanı
olan Yazıcı, Federasyon Başkanlığı
sırasında dünyanın en büyük spor
organizasyonlarından birisi olan
WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nı 8
yıl aradan sonra Türkiye-Marmaris’e
getirmiştir.
Dünya çapında sporcu yetiştirmeyi
başarmış ve ilk defa düzenlenen
FIA GT Nations Cup’da Türkiye’ye
birincilik kazandırmıştır.
Serkan Yazıcı ''En İyi Motor Sporları
Sporcusu'' ödülüne sahiptir.
2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazıcı, bu
görevinde Moldova Hükümeti’nden
onur nişanı almıştır.
Serkan Yazıcı, müzik ile uğraşmakta
ve mix besteler yapmaktadır.
İyi derecede ingilizce bilen Yazıcı,
evli ve bir çocuk sahibidir.

SERKAN YAZICI İLE

KISA KISA

Belediye Başkanlığı: Hizmet
Siyaset: Yapmam
Seçmen: İrade
Vefa: Şart
Güven: Dostluk
Doğruluk: Dürüstlük
İyilik: Mecburuz
Yalan: Asla
İnanç: Çeşitlilik
Para: İhtiyaç
Mutluluk: Aile
Sevgi: Hayat
Savaş: Kötü
Barış: Huzur
Ümitsizlik: Yer yok
Kaybetmek: Tecrübe
Kazanmak: Çalışmak
Hizmet: Görev
Gönül: Sevda
Aşk: Eşim Gül
Son Okuduğunuz Kitap: İkigai
Tatil Anlayışınız: Ailemle
Yurt Dışı tercihiniz: Finlandiya
Nasıl Bir Sofra: Türk Mutfağı
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Marmarisli Şampiyonun

Hedefi Dünya Şampiyonluğu

İLKNUR

KURT
Marmaris şampiyon
sporcular çıkarmaya
devam ediyor. Bu sayımızda
Türkiye’de ve uluslararası
organizasyonlarda
şampiyonlukları olan
milli sporcu İlknur Kurt’la
keyifli bir röportaj yaptık.
Dövüş sporuyla uğraşan bir
aileden gelen Kurt 4 yaşında
sporla tanışmış. Muaythai
ve Kick Boks gibi uğraş
gerektiren spor dallarında
büyük başarılara imza atan
İlknur Kurt aynı zamanda
bir öğrenci. Sabancı
Anadolu Lisesi son sınıf
öğrencisi olan Kurt’u babası
ve aynı zamanda antrenörü
olan Ahmet Kurt’la Fight
48 Club’ta antrenman
yaparken görüntüledik.
Antrenmanlarda ablasını
yanlız bırakmayan Laden
de ablasının izinden gidiyor.
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İlknur Kurt kimdir,
seni tanıyabilir miyiz?

Dövüş sporuyla nasıl tanıştın, bize bahsedir misin?

18 yaşındayım. Marmaris Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencisiyim. Profesyonel olarak
Muaythai ve Kick Boks sporuyla uğraşmaktayım.

Sporcu bir aileden gelmekteyim. Dört yaşından beri bu sporla iç içeyim. Babam ve
annemin teşvikiyle Muaythai ve Kick Boks
yapmaktayım.
Disiplinli bir çalışma programı gerektiren bir spor dalıyla uğraşıyorsun. Aynı
zamanda bir öğrencisin, ikini bir arada
nasıl yürütebiliyorsun?
İkisini bir arada yürütmek gerçekten zor.
Okula gittiğim için sabahları saat 05.00’te
uyanıyorum. Sabahları koşuyorum. Günde
iki idman yapıyorum ama ileride bunu
daha da yükselteceğim. Zor ama istikrarlı
bir şekilde antrenman programımı aksatmamaya çalışıyorum. Bu sporu daha önce
amatör olarak yapıyordum. Ama artık
profesyonel olarak yapıyorum. Biliyorsunuz
babam aynı zamanda antrenörüm, onun
gayretiyle sıkı bir şekilde şampiyonalara
hazırlanıyorum.
Babanın antrenörün olması avantaj mı
dezavantaj mı sence. Ya da şöyle sorayım, babanla çalışmak zor mu ?
Babam antrenman programımı aksatmamam için gayret sarf ediyor. Arada bana
izin veriyor. Bu konuda arada tartıştığımız
oluyor. Ama babamla çalıştığım için çok
şanslı olduğumu düşünüyorum. Maça
çıktığımda bir tek onun sesini duyup algı-

layabiliyorum. Başka hiç kimsenin sesini
algılamıyorum. Başka antrenör olsa sesini
duymam. Babamla çalıştığım için çok
mutluyum.
Bugüne kadar kazandığın başarılarından bize bahseder misin.
Ülke ve uluslararası organizasyonlarda hem
amatör hem de profesyonel olarak birçok
derecem var. Amatör EMF Avrupa Kupası
Şampiyonu (2016), Amatör Uluslararası
Açık Karadeniz Kupası Şampiyon (2018),
Kick Boks Star Fight Arena Organizasyonu

Şampiyonu, Kick Boks King of Kings Organizasyonu İstanbul ayağında şampiyonluklarım var. İkinci ve üçüncü olarak da birçok
derecem var. En son 2019 Türkiye Kick Boks
şampiyonu oldum.
Peki, örnek aldığın sporcu ya da sporcular var mı?
Elbette var. Amerikalı Ronda Rousey idolüm. Kendisi MMA sporcusu ama tekniğini
çok beğeniyorum. Umarım onun gibi
başarılı olurum.
Bu başarılarının ardında görünmeyen
kahramanlar var mı? Yani kısacası kimlerden destek alıyorsun?

En büyük desteği ailemden görüyorum.
Babamla küçüklüğümden beri çalışıyorum. Aynı şekilde annemle de çalışıyorum.
Annem de Aikido hocası, o da her konuda
bana destek oluyor. Az önce de bahsetmiştim, babam dışında bir antrenörle çalışmam zor gibi. Maçlarda sadece onun sesini
algılayabiliyorum. Kardeşim Laden’de bana
çok destek oluyor. Özellikle antrenmanlarda beni yalnız bırakmıyor.
Bundan sonraki hedeflerin neler?
Yurt dışından teklif alıyorum. Ama başka
hedeflerim olduğu için onlara yoğunluk
verdim. Milli takımla birlikte Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Şu an Dünya
Kick Boks Şampiyonası’na hazırlanıyorum.
Hem Muaythai hem de Kick Boks branşından Dünya Şampiyonası'na gideceğim.
En büyük hedefim ise Dünya Şampiyonu
olmak.
Son soru, senin gibi öğrenci olan gençlere neler söylemek istersin.
Öğrenci oldukları için herhangi bir sporda
başarı sağlamanın mümkün olmayacağını
düşünmesinler. Evet başarılar kolay kazanılmıyor ama disiplinli bir çalışma sonrasında
hedefe ulaşılıyor. Hem okul hem spor zor
oluyor ama oluyor. Pes etmemek gerekiyor.
İnsan okurken de istediği bir spor dalıyla
ilgilenip başarılı olabilir. Bu okul için de geçerli. Sporun derslere de olum etkisi oluyor.
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KENDİNE

GEL

Marmaris’in.başarılı iş kadınlarından Özgür
Taşkıran Konaç, eşi Savaş Bey ile birlikte
kurdukları Buddha Spa markalarıyla, Marmaris’in en seçkin otellerinde sağlığına ve
güzelliğine önem verenleri SPA’nın ve yoganın
büyülü dünyasıyla buluşturuyorlar.

Kocaeli doğumlu Özgür Hanım, Ankara
Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı’ndan
mezun. Wellness ile ilgili alanda çalışmalara başladıktan sonra ise MSKU Turizm
İşletmeciliği Bölümü’nde yüksek lisansını
tamamlar. Akademik çalışmalarında “Yoga
ve SPA Uygulamalarının Otistik Çocuklar
Üzerinde Etkisi”ni araştıran Özgür Hanım,
ileride otistik çocuklara yönelik özel çalışmaları olacağını belirtti.
Marmaris turizmini çeşitlendirme çalışmalarında wellness turizminin önemine
değinen Özgür Hanım, kronik stresin yol
açtığı baskılardan kurtulmanın ve yaşam
kalitemizi arttırmanın en kolay ve konforlu
yolunun masaj ve SPA terapilerinden geçtiğini belirtti. Bunlara ulaşımı olamayanların
ise hayatlarına yoga öğretisini katmalarını
tavsiye etti.
Güneyde yaşamak her zaman hayalim
olmuştu. İnsan ilişkilerini, yeni insanları
tanımayı, farklı öyküler dinlemeyi hep
sevdim. Üniversite mezuniyetimden sonra pratik yapmak için gittiğim Ukrayna’da
eşimle tanıştım. Ardından tam bir aile ve
aşk markası olan Buddha SPA’yı kurduk.
Özgür Hanım ve Savaş Bey, yoğun iş tempolarını sürdürürken, aile olmanın önemini
göz ardı etmemişler; Yaman ve Yaşam
adındaki iki güzel evlatları ile beraber öyküleri “Özgür ve Savaş’ın Yaman Yaşam”ı
adını almış.
Özgür ve Savaş çiftinin geliştirdiği ve
büyük başarılara imza attığı Marmaris’in en
yüksek kapasiteli ve eğitimli çalışanlarının
olduğu Buddha SPA’nın farklılığı ise beden-
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sel çalışmaların yanı sıra, Özgür Hanım’ın
uyguladığı ruhsal terapiler…
Uyguladığınız ruhsal terapiler nelerdir?Benim çalışmalarımda ruhsal terapilerin
başında elbette yoga geliyor. Yoganın yanı
sıra, ülkemizde de oldukça yeni bir terapi
modeli olan, kronik stres ve travma çözümleme konularında hızlı sonuçlar alabildiğimiz, “Organic Intelligence” terapistliği
alanında 3 yıldır eğitim alıyorum. Organic

intelligence sinir sistemine odaklı çalışan
özel bir terapi şekli. Bu yönüyle de ruhsal
çalışmalarla, bilimsel çalışmaları ortak bir
paydada buluşturuyor. Uygulanma şekli
olarak karşılıklı sohbet esnasında kullanılan
özel yöntemlerle, danışanın günlük hayatta
zorlandığı konuların üstesinden kolayca
gelebilmesine destek veriliyor. Görüşmede
sorun yaratan konuya bağımlı olmadan ve
soruna odaklanmadan, farklı bir konuda
konuşurken arka planda sorun çözümlenebiliyor. Bu yöntemin kişiye kattıkları, uzun
terapilerden çok daha hızlı sonuç almasına
neden oluyor.
Sizi kendine gel sloganıyla tanıyoruz,
“Kendine Gel” ile anlatmak istediğiniz
nedir?
Yukarıda bahsettiğim tüm ruhsal ve
bedensel terapi türleri bizi doğal halimize
dönüştürüyor. Doğal halimiz ise; depresyondan, kaygı ve endişelerden uzak, huzurlu ve dingin hissettiğimiz halimizdir. Ruhsal
ideale yakın olan bu duruştan hareketle
“Kendine Gel” diyerek güzel bir davette
bulunuyoruz…
Buddha SPA nerelerde konumlanıyor?
Cettia Beach Otel’in dışında, 7 tane seçkin
otelin SPA merkezlerinin yönetimini ve organizasyonunu yapıyoruz. Cettia Beach Hotel’in kış dönemi açık olması dolayısı ile 12
ay boyunca sadece bu noktadayız. Personel
seçimimizde eğitim ve kalite bizim için çok
önemli. İşe alımın ardından, ayrıca hizmet
içi eğitimler vererek sektörün de gelişimine
katkıda bulunuyoruz. Amacımız, Buddha

SPA markamızın kalitesinin sürekliliğini
sağlayarak daha fazla noktaya taşımak…
SPA, SUDAN GELEN SAĞLIK...
“SPA” genel anlamıyla sağlığı, zindeliği, estetiği, güzelliği, iyileşmeyi, suyun iyileştirici
gücüyle kazanma olarak tanımlanabilir.
Öncelikle merkezimize gelen konuklarımızı, bedensel açıdan iyileştirmeyi ve onlara
zihnen ve bedenen şifalanacakları terapi
hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz. Su yaşam
kaynağımız ve bize en büyük hediye...
Biz de bu hediyeyi sunarken, suyu döküş
şeklimizden, misafirimizi uğurladığımız ana
kadar olan terapi yolculuğuna özenle eşlik
ediyoruz. Hamam ritüellerinin yanı sıra,
farklı cilt ve saç bakımları da uyguluyoruz.
Aslında SPA’ya, hamam kürümüzün modernize edilmiş halidir diyebiliriz. Bizler de,
geleneksel hamam kültürümüzü modernize ederek terapi haline getiriyoruz. Cihazlara yönelik tedavilerdense, dokunmanın
da şifasını bilerek manuel yaklaşımları
tercih ediyoruz. Özellikle hamileler için
özel terapilerimiz var. Cilt bakımlarımızda
bitkisel ve hassas ciltlere uyumlu, seçkin
ürünler kullanarak, bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Ayrıca bu
konuda da eğitim aldığım için bakımları
bizzat kendim yapıyorum Reiki uygulamasıyla birlikte yaptığım cilt bakımları, farklı
bir çalışma olduğundan dolayı, oldukça
yoğun ilgi görüyor. Tüm bunların yanında
özel günler için konsept çalışmalarımız
var. Gelin Hamamları için Osmanlı Hamam
ritüellerinden esinlendiğimiz Kösem Sultan
ve Hürrem Sultan paketleri sunuyoruz.
Yoga serüveniniz nasıl başladı?
Doğu felsefesi ve yoga küçük yaşlardan
beri ilgimi çeken bir konu olmuştu. Bu
ilgi benim yoga pratiğini hayatıma dahil
etmeme sebep oldu. Hatta felsefesi ve
öğretileri ile beni hep etkileyen Buddha,
markamızın adının ilhamı oldu. Ardından
uzun süren yoga eğitimleri aldım. Yaşadığım 2 hamilelik sürecinde, hamile yogası
konusunda da uzmanlaştım. Ancak kendi
pratiğimde, en keyif aldığım, daha yavaş
ve sakin akışları içeren “Yin Yoga” favori
tercihim… Odaklanma ve motivasyon sorunları yaşayan danışanlarıma da öncelikle
yin yogayı öneriyorum. Her yaş grubu ve
her seviye için uygulanabilirliği kolay ve
oldukça meditatif bir yoga stilidir.

ve çatı altında toplamak beni çok heyecanlandırıyor.
Yogaya başlamak isteyenlere neler
önerirsiniz?
Bana göre yogaya başlamaya karar verirken öncelik; size rehberlik edebilecek
doğru eğitmen olmalıdır. Rehberin yogayı
kendi hayatına ne kadar taşımış olduğu en
önemli seçim kriteridir. Yogayı sadece para
kazanma aracı olarak mı görüyor yoksa,
yoga onun için gerçekten bir yolculuk mu?
Yolculuğunda ona eşlik edecek yandaşlar
mı arıyor yoksa para kazanacağı öğrenciler
mi arıyor? Doğru seçimi yaptıktan sonra
gerisi zaten geliyor...
MARMARİS YOGAYA, YOGA DA MARMARİS’E ÇOK YAKIŞIYOR...
Marmaris müthiş bir doğal güzelliğe
sahip… Sahilde yürürken dahi, farkında
olmadan meditasyon yapıyoruz aslında…
Marmaris’in yoga kampları ve inzivalarına
ev sahipliği yapacak noktaya gelmesini
umuyorum. Bu sebeple yapılacak faaliyetlerin, yoga kampları ve beslenmeyi de
içine alan detoks turlarına entegre edilerek
alternatif turizm çalışmaları yapılabileceğini düşünmekteyim.
Buddha SPA olarak kampanya ve etkinlikleriniz var mı?
Aşka Gel temasıyla, Şubat ayına merhaba
dedik… Aşk sadece sevgiliye değil, doğaya,

aileye, yaşamla olan bağımıza, işimize ve
daha pek çok şeyede hissedileceğimiz en
özel duygu... Sevgiler Günü için düzenlediğimiz ”Sıcak Gül Masajı” terapisi ile hem
kendimizi hem de sevdiğimizi özel hissettirebilecek bir ambiyans hazırladık. Özel
günleri kutlamaya çevirerek hayatımıza
renk katabiliriz. Aslında yaşadığımız her an
kutlanmaya değer olduğunu da unutmamak gerekir...
Ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi; “Gelin Hamamı” ritüellerimiz Osmanlı Hamam
Kültürü’nün özelliklerini taşıyor. Hazırlıklarımız sonucunda Buddha SPA’da gelin hanım
ve misafirleri için masal tadında, büyülü bir
atmosfer oluşturuyoruz... Kösem Sultan ve
Hürrem Sultan paketlerimizle, gelinlerimizi
sultanlar gibi ağırlamaya özen gösteriyoruz...
Son dönemlerde “Wellness” kelimesi
oldukça popüler. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Wellness, sağlıklı bir yaşama doğru seçimler yapmaktır, Hatta “Marmaris Wellness
Community” adı altında toplandığımız,
konusunda donanımlı kişilerden oluşan bir
grupla birlikte projeler üretmekteyiz.
Wellness in 8 basamağı var, bu basamaklar
Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş
ve bütün bir yaşam yolculuğunu içeriyor.
Bunlar, duygusal, çevresel, finansal, entelektüel, günlük rutinler, sosyal ve sipiritüel
olarak ayrılıyor. Yoga ve SPA (sudan gelen
sağlık) ise wellnessin spiritüel basamağında yer alıyor.
Biz çok şanslıyız, her sabah uyandığımızda
kendimizi bir wellness dünyasının içinde
buluyoruz... Marmaris tam bir bütünsel
bir uyum programı özelliğini taşıyor ve
wellness için biçilmiş kaftan. Biz de bu
bilinçle hem bireysel hem de Buddha SPA
olarak, hizmette ve çalışmalarımızda en
iyiyi hedefliyoruz...
Buddha Spa & Yoga’ya
0542 294 45 82 numaralı telefondan,
facebook: buddhaspanet
instagram: buddhaspamarmaris sosyal
medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
Röportaj: Gül Özdündar Şenay

Masaj Ve Yoga’yı Birleştiren Unsurlar Var
mı Sizce?
Bana göre yogayı, iç organlarımızı dahi
etkileyen, kendi kendimize yaptığımız içsel
ve dışsal bir masaj olarak niteleyebiliriz.
Masajı ise, terapist tarafından uygulanan,
pasif bir yoga çalışması olarak düşünebiliriz. İki çalışmanın da ortak noktası, anda
kalmaya hizmet etmeleri ve ruhsal, bedensel ve zihinsel farkındalığımızı arttırmalarıdır. Bu sebeplerle bu çalışmaları aynı marka
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Güzellik Bir Zevktir

Güzelliği Yaratmak İse

Bir Sanat

PROF. NURAN BİLGİN
Profesör Nuran Bilgin’in söyleşimiz için bizi kabul
ettiği evine adım attığımız anda kendimizi sanatın,
bilginin, bilgeliğin ve kültürün içinde bulduk.
Muhteşem deniz manzarası, harika kelebek
koleksiyonu, kendi elleriyle yaratmış olduğu nefis
bir ikebana örneği, kitaplar, tablolar, heykeller,
bahçesinde yine kendi emeği ile geliştirdiği
bonzai...Doğrusu nereye bakacağımızı şaşırdık. Bu
her köşesi ayrı değer yüklü evde Nuran Hanım’ın
ikram ettiği damla sakızlı bol köpüklü kahvemizi
içerken tadına doyulmaz bir söyleşi yaptık.
Profesör Nuran Bilgin Gazi Üniversitesi
Tasarım ve Sanat Fakültesinden mezun.
1969 -1971 yılları arasında İngiltere de
master çalışması yapmış, 1982’de sanatta
yeterlilik kazanmış, 1983 yılında Gazi Üniversitesinde yardımcı doçent, 1986 yılında
doçent 1992 yılında ise profesör olmuş.
2000 yılında ise mezun olduğu okuldan
emekli olarak ayrılmış. Eğitime önem veren
entelektüel bir ailenin kızı, beş kardeşin
en küçüğü. Annesi 1907 babası ise 1901
doğumlu. Osmanlı Bankasın’da çalışan
babası, Atatürk Mersin’e geldiği zaman
Atamızın elini öpme şansına sahip olmuş.
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Nuran Hanım, sanatla ilgilenen her bireyin kendine göre bir sanat tanımı var,
size göre sanat nedir?
Bir insanın yaşadığı bir duyguyu, belirli dışsal işaretlerle estetik özelliklerini katarak,
bilinçli olarak başkalarına yansıtmasıdır.
Bu dışsal işaretler: çamurdur, mermerdir,
tahtadır, boyadır, kâğıttır kalemdir, kumaştır, metaldir, sudur, camdır. Yani heykeldir,
seramiktir, resimdir, müziktir, bestedir,
koreografidir, sahnedir, şiirdir, edebiyattır,
kitaptır. Sanatın amacı güzelliği ortaya
çıkartmaktır.
Ayrıca sanat, hayat için zorunlu olan tek bir
insanın ve bütün insanlığın esenliğe yürüyüşü için önemli, insanları aynı duygularla

güzelliğin ortaya çıkarılması çerçevesinde
birleştiren ilişkiler ortamıdır.
Güzellik nedir?
Güzelliğin özü çokluk içinde tekliğin sanat
yoluyla elde edilerek ortaya çıkarılmasıdır.
Zaten sanat neyin güzel olduğunu anlamada bizi yönlendirir.
Size göre ülkemiz insanının plastik sanatlara ve el sanatlarına yaklaşımı nasıl?
Biz sanatı batı ölçülerinde uygulayan, hatta
birçok konuda uluslar arası podyumlarda
başarı kazanmış sanatçılara sahip bir ülkeyiz. Geleneksel el sanatlarına, plastik sanat
özelliklerini de katarak, ayrı ölçüde turizme
katkı yapacak şekilde uygulamaktayız. Bazı
konularda plastik sanatla, el sanatlarının
iç içe olduğunu görmekteyiz. Ama, genel
olarak plastik sanatlarla el sanatlarını yan
yana koymayı beceremiyoruz. Çünkü
zanaatla el sanatlarını ve plastik sanatları
birbirinden ayırt edemiyoruz. Önce bu
kavramların ayırtına varmak gerekir.
Ülkemizde sanat deyince önce resim ve
heykel akla gelir, el sanatları bunlardan
sonra gelir. Oysa, plastik sanatların kaynağı
da el sanatlarıdır. Bir ressam gördüğü bir
elmayı tuvale aktardığı zaman sanat olur
aynı elmayı Anadolu kadını iğne oyasıyla
yaptığı zaman sanat olmaz diye bir bakış
açısı olmamalıdır. Çünkü halıların, kilimlerin, çarpanaların her biri birer sanat eseridir.
Her biri duyguları, düşünceleri, hayalleri,
güzellikleri barındırırlar ve tekdirler.

Folklorik turizm ürünleri tasarımı konusunda çok başarılı projelerinizi hayata
geçirmişsiniz. Bize bu projelerinizden
söz eder misiniz?
1990 yılında “Kayseri Yeşilhisar İlçesi, Aşağı
ve Yukarı Soğanlı köyleri için “Soğanlı Yeşilhisar Kapadokya Bebekleri “ projesini
hazırladım ve tasarımı hayata geçirdim.
Şimdi pazarlarda, hava alanlarında, turizm
bakanlığının açmış olduğu hediyelik eşya
mağazalarında satılıyor ve gerçekten iyi
gelir sağlıyorlar. Özellikle Japon ve Fransız
turistler severek satın alıyorlar. Bebekler
Kapadokya’da aile içi kolektif bir çalışmayla
üretiliyor. Düşünsenize, aileye miras olarak
saksı kadar bir tarla kalmış ve geliri ailenin yaşamını sürdürmesine yeterli değil.
Dolayısıyla turizm konusuna yeni konular
öğreterek aile bütçelerine katkıda bulundum. Babalar çatal gövdeyi kesiyor, anneler
ve genç kızlar elbisesini yapıyor, çocuklar
gazoz kapakları toplayarak bebek yüzünün

yapılmasına destek veriyor. Bir de ailelerin
yetişkin kızları başka bölgelere gelin giderse, bu bebek yapımını da gittiği bölgedeki
insanlara öğretiyor böylece daha geniş
alanlarda üretim yapılabiliyor.
Ayrıca Kapadokya’da “Deri Dokulu Toprak
Kaplar” adı altında hayata geçirdiğim bir
proje daha bulunmaktadır.
Bir de “Çığlı-Çaputlu Datça Nazarlıkları
projeniz var
Bu proje, emekli olduktan sonra 2001-2006
yılları arasında Datça’da Anadolu Nazarlıkları konusunda yaptığım araştırmadan yola
çıkarak hazırladığım bir projedir.
Bu nazarlıklar çaput ve kargıyla yapılıyor.
Kargı zaten her yerde var (yörede adına

“çığ” diyorlar), bizim bolca çaput bulmamız
gerekiyordu. Önce halka duyuru yaptık,
sonra oradaki askeri birliğin komutanıyla
konuştuk ve yıkamak koşuluyla atılacak
eski giysileri, çamaşırları istedik, memnuniyetle yardımcı oldular.
Konu projeye uygun bir şekilde gelişince,
Ankara Sanayi Odası yetkilileri ile görüşerek projemi anlattım. Ankara Menekşe
Sokaktaki tekstil atölyelerinden atılan
artık kumaş parçalarının bize iletilmesine
yardımcı olmalarını istedim. Her hafta sonu
3 çuval artık parça göndererek yardımcı
oldular. Gönüllü olarak bir kargo firması
bunu bizlere iletti.
Bu bölgeye ait turizmde “souvenier” hatıra
eşya olarak turizme aktaracakları bir çalış-
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ma yoktu. Yaptığım tasarım, sıfır maliyetli,
hem de turiste hitap eden özelliklere
sahipti. “Çığlı Çaputlu Datça Nazarlıkları”
adı altında seri üretimli çalışmayı 6 sene üst
üste sergileyerek satışa sunduk. Sonuç son
derece tatminkardı.
Bu projeyi hayata geçirmek için belirlediğiniz hedef kitle kimlerdi?
Öncelikle eşi olmayan, maaşı olmayan,
sadece yaz aylarında işçi olarak çalışıp
kazandığı parayı kış aylarında yemek zorunda olan kadınlardı. Başlangıçta 20 kişiyi
eğitimci olarak yetiştirmeyi hedeflemiştik
ama karşımıza 100 kişi çıkageldi.
Bu çalışmayı yapmak isteyip başvuranlar
arasında, eşini kaybetmiş kadınlar, genç
kızlar ve evlerinin sorumluluğunu yüklenmiş kadınlar bulunmaktaydı. Öğretici kadro
yetiştirmek üzere kriterlerimize uygun
olmayanları eledik ve 20 kişi ile bu işe soyunduk. Ürettiklerine köy isimleri koyduk,
6 sene üst üste sergi açtık, sergi gelirlerinin
tamamını üreticiler aldılar. Buradaki kazancıyla çocuğunu okutanlar, kendine ufak
bir yer alanlar bile oldu. Bu bizi çok mutlu
etti. Daha sonra “boynuz kulağı geçermiş”
sözü gibi modellerimize dantel ve benzeri
ufak tefek ilaveler yaptılar, çok güzel işler
çıkarttılar. Tasarım ucu bucağı olmayan ve
hiç kimsenin aç kalmayacağı bir konudur.
Nazarlık üretimi halen devam ediyor
mu?
Maalesef ucuz, emek gerektirmeyen kilo
hesabı ile satılan Çin malları önümüzü kesti. Günün birinde bu ithalatın kesilmesini
ve el emeği yöresel sanatlarımızın yeniden
değer kazanmasını ümit ediyoruz. Ülkemizde alım gücü azaldı, yeniden el sanatlarına
dönüş olacaktır. Şimdi sadece pazarlarda
satılıyor ve sipariş üzerine çalışıyorlar. Eski
Datça’da da hanımlar kurs almamalarına
rağmen uygulanan teknikten yola çıkarak
ve gördüklerini uygulayarak kendilerine
göre çalışma yapmaktalar.
Projelerinizde neleri hedeflemiştiniz?
Hem Anadolu el sanatını canlandırmayı
hem de yöre insanlarının gelir elde etmelerini hedefledim.
Anadolu kadını şehir kadını gibi değildir.
Kadın tarlada çalışır, evde hizmet eder, evin
yönetiminde de söz hakkına sahiptir ve
bir takım alışkanlıkları vardır. Annesinden
dantel yün işi öğrenmişse veya halı kilim
dokumayı öğrenmişse bildiğinin dışına
çıkmak istemez. Ya da bazı bölgelere baraj
santral yapımı kararı çıkar, köyler boşaltılır
ve mecburi iskân yapılır. Yaklaşık 2 sene
yeni çevrelerine alışana kadar oradaki köylüler hiçbir şey yapamazlar ama yaşamlarını
sürdürebilmek için para kazanmaları gerekir. İşte böyle zamanlarda bu çalışmalar
imdatlarına yetişir. Etraflarındaki malzemeleri değerlendirerek düşük maliyetle yapımı
kolay objeler üretirler ve gelir sağlarlar.
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Nuran Hanım’ın başarıları ve ödülleri
saymakla bitmiyor. 11 tanesi katılımlı
12 si kişisel olmak üzere 23 sergisi var.
Ankara Fransız Kültür Derneğinde açtığı, “Toprak Kaplar Sergisi” istek üzerine
Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve
Almanya da sergilenmiş. Krakow Sanat
Bienalinde 71 ülke arasında Türkiye ye
Dünya ikinciliği kazandırmış. Foklorik
Yapma Bebeği turizme kazandırdığı
için Ankara Sanat Platformu tarafından
“Sanatta Yetkin Kadınlar” konusunda
tasarım ödülü kazanmış.
ailelerine de yönelik çalışmalar yapmanız
içindir. Öğrencilere, çalışmalarına yeni
tasarımlar eklemek zorunda olduklarını
hissettirdim.
Turizm bacasız sanayidir, ve ona katkıda
bulunmak turizmde yöre sanatlarını geliştirmek en büyük hedeflerden birisidir.
3 kitap yazdınız. Biraz da kitaplarınızdan söz edelim?
ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) benden
baraj yapımlarından dolayı zorunlu iskan
bölgelerinde neler yapılabilir konusunda
bir söyleşi talep etti. Paylaşımlarım gerçekten ciddiye alındı ve hem Kültür Bakanlığı
hem de Tarım ve Orman Bakanlığı benden
paylaşım konularımla ilgili kitap yazmamı
istediler. Uzun ve derin araştırmalarımın
sonunda kitaplarımı yazdım.
Özellikle folklorun zengin olduğu ülkemizde folklorik hatıra eşyalarının üretimini halka maletme, geliştirme ve turizme katmanın pek çok faydası olacağı inancındayım.
Öğrencilerime daima şunu öğrettim; benim size öğrettiklerim sadece öğrencilerinize öğretmek için değil, öğrencileriniz kadar

Salonunuzu süsleyen size ait heykeller
görüyoruz
Heykellerimi kendi çektiğim fotoğrafları
kullanarak bazen de doğrudan canlı objelere bakarak yapıyorum. İleride bir tarihte,
Çamur Evi’nde bir sergi açmayı düşünmekteyim.
Müzikle de ilgileniyorsunuz ve çalgı
aleti olarak kanunu seçmişsiniz
Çok iyi bir kanuni değilim ama çalarken
kendimi iyi hissediyorum. Kanun dersi
aldım, notayla çalıyorum ve gerçekten
ciddiye alıyorum.
Profesör Nuran Bilgin ile konuşulacak
o kadar çok şey var ki sayfalarımıza
sığmaz. Zarafetiniz ve harika ev sahibeliğiniz için teşekkür ederiz Nuran Hanım,
doyamadık tekrar geleceğiz.
Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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‘Hayatta zevk alarak yaşıyorsan,
Hayatta oluş amacını yaşıyorsun demektir.’

Selnur
TEKE

Selnur Teke, 1971 İstanbul doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Viyana Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş. Kariyerinin
2. yılında bir kimya firmasının bilgi işlem departmanında
çalışmaya başlamış ve bu firmada 15 yıl içinde 8 pozisyonda ve 4 farklı ülkede üst kademe yöneticilik yapmış. Yaşamının belli bir noktasında radikal bir karar vererek kurumsal
iş dünyasından ayrılıp şifa bilimine gönül vermiş ve bu
konuda tam 21 tane eğitim alan Selnur Teke, hala eğitim
almaya devam ediyor.
Selnur hanım şimdi Brennan Şifa Bilimi Seansları, Gestalt
Koçluk Bireysel ve Grup Seansları, Access Bars Bireysel
Seansları, Kurumsal Koçluk Seansları, Kurumsal Şifa Bilimi
Seansları ve “Hayatın Dengesi” adlı çalıştayla şifa dağıtıyor.
Selnur Hanım, o kadar pozitif bilim eğitimleri aldıktan sonra hayatınızdaki bu
radikal değişime nasıl karar verdiniz?
2010 yılında iş ve özel hayat dengem çok
kötüydü, iş hayatımda hızla ilerliyordum
ve kısa sürede üst pozisyonlara çıkmıştım
ancak bu arada özel hayatımı ihmal ediyordum. Şirketim bana bir koç verdi, iş ve özel
yaşamımı dengelemek için koçluk almaya
başladım.
Aynı tarihlerde bir öneriyle Metin Hara’
nın “İnsana Güven” felsefesinden haberdar oldum, denemeye karar verdim
ve eğitimlerine devam ettim. Böylece
hem koçum hem de Metin Hara benim
bu dünyada bir şeyleri fark etmemi
sağladılar.
2014 yılına kadar hem çalışmaya hem
de farklı eğitimler almaya devam ettim.
Çok yoğun çalıştığım dönemlerde bir
trafik kazasında babamı kaybettim. Çok
etkilendim ve işimi yaşamımı sorgulamaya başladım. O sıralarda şirketim
beni farkındalığımı arttırmam amacıyla
Afrika’ ya labirent eğitimine gönderdi.
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Bu eğitimin amacı bireyin daha verimli
daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlamaktı. Çünkü eğer siz iç huzurunuzu sağlayabilirseniz daha başarılı olursunuz, sizin
başarınızda şirketin başarısını getirir. Daha
istekli olursunuz, şirketinize sadakatiniz
artar. Çünkü şirketinizin size değer vermiş
olduğunu anlarsınız. Afrika’da ilginç şeyler
oldu. Bir gün yolda hiç tanımadığım bir

kadın ben de bir enerji olduğunu söyledi.
Yine Afrika’da benim şu anda devam ettiğim Barbara Brennan şifa bilimi okulunun
öğrencisi olan bir arkadaşım, bana okuldan, okulun amaçlarından söz etti, çok etkilendim. Sanki bütün bunlar bana bir uyarı,
bir yol göstericiydi ve bu okula gitmeyi karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra
şifa terapisiti mi olurum, kendim şifalanır
tekrar kurumsala mı dönerim gerçekten
bilmiyordum, tek istediğim hayatıma
bir kesit atmaktı. İstanbul’a dönünce
işimden ayrıldım ve Barbara Brennan
Şifa Okulunun öğrencisi oldum.
Bize Barbara Brennan Şifa Okulun u
anlatır mısınız?
Barbara Brennan Şifa Okulu Amerika’
da Miami ‘de, 4 yıl süreli ve Amerika’da
üniversite diploması veren bir eğitim kurumu. Gerçek anlamda bir şifa
terapisti olabilmeniz için okulu tamamlamanız gerekiyor. Eğitim konusu şifa
bilimi olduğu için okul tam bir huzur
ortamı. Yılda 5 kez, 10 gün süreyle okula
gidiyorsunuz ve geriye dönüp öğrendiklerinizi uyguluyorsunuz, size ödevler

veriliyor, ödevlerinizi yapıyorsunuz. Tekrar
okula döndüğünüzde sizdeki ilerlemeyi ve
gelişmeyi gözlemliyorlar. Eğer beklenilen
ilerlemeyi sağlayamadıysanız sınıf tekrarı
yapıyorsunuz. Dolayısıyla yılda 5 kez Amerika’ ya, Miami’ ye uçmak zorundaydım.
Artık sonuna geldim, okulumu tamamlamak için 4 ayım kaldı.
Bu terapinin amaç ve fonksiyonları
nelerdir?
Bu şifa terapisi Barbara Brennan tarafından
geliştirilmiş tamamlayıcı bir tıp yaklaşımı.
Aynı zamanda fizikçi ve NASA’da görev almış bir bilim insanı olan Barbara Brennan,
geliştirdiği teknikleri 1982’den bu yana
kendi okullarında öğretiyor ve geliştiriyor.

Bars eğitimleri aldım. Bu beyindeki 32
enerji noktasına (akapunktur noktasına)
dokunarak yapılan bir terapi yöntemi.
Seanslarım yaklaşık yarım saat 45 dakika
sürüyor ve sadece kafada çalışıyorum.

Danışan profiliniz nasıl?
Belirli bir yaş grubu yok, İstanbul’da sınav
öncesi hazırlıklarından dolayı danışan genç
sayısı daha fazla. Burada genç ve çocuk
grubu fazla değil.

Acmos Anteni nedir?
Acmos anteni, akapunktur tedavisinde
kullanılan iğnelerin yerine ışık ve bir çeşit
anten kullanılarak uygulanan bir terapi
yöntemi.
Rene Naccachian, geliştirdiği yüksek hassa-

Seanslarınızın belli bir sayısı var mı?
Seans sayısını ben belirlemiyorum. Kişiye
göre değişiyor, bazen bir seansta çözebiliyorum, bazen açılım daha uzun sürebiliyor.
Bazen ağır bir seans geçirmiş oluyoruz ve
danışanım biraz dinlenmem gerekiyor veya
ara vermem gerekiyor diyebiliyor. Bu,
tamamen danışanımın kendi kararı.
Tıp dünyası ile çelişiyor mu?
Her doktor bu yöntemi kabul ediyor
diyemeyiz ama tıp doktorları, akapunktur uzmanları, beslenme uzmanları, diş
hekimleri ve psikologlar bizim okulda
eğitime geliyorlar. Bu yöntemi doktorlarla
birlikte uygulamayı arzu ediyoruz, çünkü
biz batı tıbbını itmiyoruz. Bana gelen
hiçbir hastama ilacını keseceksin demem,
zaten öyle bir yetkiye sahip değilim.

Adım benim için çok kıymetli
ve anlamlı, hayatımla ismim
çok bağdaşıyor. Babamın adı
Selahattin annemim adı ise
Nurdan. Selnur annemin ve
babamın isimlerinin ilk hecelerinin
birleşimidir yani iki kişinin
beraberliğinin bir üçüncü kişiye
taşınması gibi bir hayat seli. Benim
varoşlumu simgeleyen bir şey.
Brennan Şifa Bilimi, kişinin spritüel,
duygusal, düşünsel ve fiziksel yaşam
tecrübesini derinleştirmeyi hedefliyor.
Kişisel gelişim sürecini destekleyerek kalıcı
değişimler sağlıyor. Enerji tıkanıklıkları ile
bize sıkıntı veren kalıpları fark etmemize ve
dengeye varmamıza yardımcı oluyor.
Tabi ki bu terapiden sonuç alabilmek için
öncelikle hastanın kendisinin inanması
ve kendini adaması gerekir. Bu bir seferde
oldu bitti gibi bir şifa yöntemi değil, bir
süreç gerektiriyor.
Gestalt koçluğu yapıyorsunuz
Aslında benim hayatım Gestalt’la başladı.
Bana şirketimin verdiği koç bir Gestalt koçuydu. Dolayısıyla Gestalt benim hayatıma
2010 yılında girdi ve hayatımın bir parçası
oldu. Önce Türkiye’de Gestalt terapistliği
eğitimlerini aldım. Eğitim sürecimi tamamladıktan sonra da 1 yıllık master programını
aldım. Şimdi Gestalt koçluğu yapıyorum.
Gestalt kelime olarak “bütünleşme”
“tamamlanma” gibi anlamlar ifade eder. Kişinin kendi farkındalığına kavuşarak özünü
gerçekleştirmesini, yaptıklarının sorumluluğunu alarak kendini anlayabilmesini ve
değiştirebilmesini amaçlıyor.
Access Bars terapi seanslarınız da var
Evet almış olduğum eğitimler kendi yolumda beni destekleyen eğitimlerdir. Vücut
üzerinde çalıştığım için beyindeki 32 enerji
noktasının tam yerini bilirsem yaptığım işi
bütünlemiş olacağımı düşünerek Access

siyete sahip olan Acmos Lecher anteni ile
insanı ve çevreyi etkileyen titreşimleri ölçebilmiş ve bunların insan sağlığı üzerindeki
etkilerini belirleyebilmiş. Bu anten sadece
insan ve çevredeki enerji bozukluklarını
kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu
bozuklukları düzeltmeyi de sağlıyor.
Seanslarınız konusunda bilgi verir
misiniz?
Seanslarımı Yüceline Klinik’te gerçekleştiriyorum. Brennan şifa bilimi ve Gestalt seansları yapıyorum, iki öğretiyi birleştirdim.
Bir ön konuşmayla açılış yapıyorum sonra
ihtiyaca göre teknikler uyguluyorum. Kış
aylarında İstanbul’da yaşıyorum ama burada belli bir danışan grubum var, onların ihtiyaçlarına göre organize oluyorum, buraya
geliyorum ve seanslarımı yapıyorum.
Uygulanacak yöntemi danışanlarınız mı
belirliyor?
Kimse bana şu yöntemi uygula diye
gelmiyor. Çünkü insanların da bu konuda
fazla bilgileri yok. Dolayısıyla o gün kişinin
ihtiyacına göre elimdeki araçlardan uygun
olanı ben seçiyorum. Mesela “bugün başım
ağrıyor” diyor. O zaman başa odaklı Access
Bars uyguluyorum veya “evimde çok yüklü
bir enerji var” diyor, o zaman Acmos anteni
kullanıyorum. “Belimde çok ağrım var,
omuzlarım ağrıyor” diyor, o zaman Brennan
kullanıyorum.

Ailenizin yaklaşımı ne oldu?
İlk başlarda annem çok karşı çıktı. Kardeşim destek verdi ama annem doğal
koruma ve endişelenme içgüdüleriyle
karşı çıktı. Ama daha sonra onlardan
çok şey öğrendim, çünkü onlar benim
ilk temas ettiğim bireyler oldular. Bu iş
için inanmak ve moral çok önemli. Annem
romatoid artrid hastası ve çok ağrıları vardı.
2 yıl anneme şifa terapisi uyguladım şimdi
doktorlar ilaçlarını kestiler, artık ağrısı da
kalmadı. Annem iyileştikçe morali düzeldi,
morali düzeldikçe iyileşti.
Aslında herkes şifacıdır, sadece kullanmıyoruz ve geliştirmiyoruz. Kendimizi
kapatıyoruz . Hepimiz bir ışık olarak
doğuyoruz ve ışık olarak gidiyoruz.
Hedefleriniz, planlarınız
İlk hedefim okulumu bitirmek. Kurumlara
yaptığım “Hayatın Dengesi” diye bir çalıştayım var. Hayatta her şey denge, dengemizi
bozduğumuz zaman özel hayatımız ve
iş hayatımız bozuluyor. Bu çalışmalarımı
birebir seanslarla sürdürmek, büyütmek ve
geliştirmek istiyorum. Kitap yazıyorum ve
kitabımı tamamlamak istiyorum. Seanslarıma ağırlık vererek daha fazla kitlelere ulaşmak istiyorum. En büyük hedefim okulumu
tanıtmak, yaymak ve okulumu Türkiye’ ye
getirmek. Bu uzun bir süreç bunu sağlamak için üç yıl daha okumam ve eğitmen
olmam gerekiyor.
Güzel bir birlikteliğim var şu anda, ona
da zaman ve değer vermek istiyorum, bu
yolda birlikte ilerlemek istiyorum.
Röportaj: Gül Özdündar Şenay
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Çocukların
İlk Piyano
Resitali
Büyüledi
Armutalan Kültür Merkezi’nde piyano resitali düzenlendi. Beşyüze yakın kişinin katıldığı piyano resitali dinleyenleri büyüledi.
Yaşları 6 ile 14 arasında olan 24 öğrenci ilk
kez seyirci karşısında yeteneklerini sergiledi. Piyano eğitmeni Seval Yıldız'dan kurs
alan öğrenciler yerli ve yabancı şarkılarla
usta piyanistleri aratmadı. Öğrencileriyle
gurur duyduğunu belirten Eğitmen Yıldız:
"Burada öğrencilerimizle kış konserimizi
gerçekleştirdik. Daha önce mekanlarda
konserlerimiz oldu. Fakat bu kadar büyük
konser ambiyansı veren bir yerde ilk kez
çocuklarım sahneye çıkıyor. 28 öğrencim
var bugün burada 24 öğrencim performans
gösterdi" dedi. Sahne anlamında ilk kez
müzikseverler ile bir araya geldikleri için
heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler
Seval Yıldız'a teşekkür etti. Konser sonunda
öğrenciler ve velileri öğretmenleri ile bol
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cafe 105’te

CheeseCake Tadım Günleri
Marmaris’te yaşayan Ayşegül Uslu hobi olarak yapmaya başladığı Cheescake’lerini gelen talepler üzerine görücüye çıkarttı. 105 Cafe’de yapılan sunumda cheescake’lerini limonlu, frambuazlı, yaban mersinli ve bal kabaklı olarak
hazırladı. 24 yaşında hosteslik yapan Ayşegül Uslu yurtdışı seyahatlerinden
de edindiği tecrübelerini aktardığı Cheescake’lerinde doğal içerikler ve mevsim meyveleri kullanmaya özen gösterdiğini belirtti. Sosyal medya hesabı
olan ‘Marmaris Cheescake’ sayfasından paylaşımları ile ünlenen Ayşegül Uslu
‘sayfamdan görüp beğenenler için bir tadım günü düzenledik ilgi çok yoğun
oldu. 105 Cafe evsahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu tadım gününü sık sık
düzenleyeceğiz. Katılmak ve sipariş vermek isteyenleri sosyal medya hesabımı takip etmelerini bekliyorum ilginize çok teşekkür ederim’ dedi.
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Yıl boyunca yaz ve kış spor okulları

“Magsimum” Başarı
- Yaz ve Kış Spor Okulları
- Alt Yapı ve Performans Sporcu Grupları
0532 455 20 70 - 0538 922 95 67
0252 413 43 87- 0555 513 55 31
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Kursiyerler
Hünerlerini
Sergiledi
Oya Şener Güzel Sanatlar Kursu öğrencilerinin katıldığı bir sergi düzenlendi.
Sergiye kursiyerlerin yanı sıra çeşitli el
emeği ürünlerin sergilendiği standlar da
katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen serginin
teması Sevgi idi. Oya Şener Güzel Sanatlar
Kursiyerlerinin hünerlerinin de sergilendiği sergide el sanatları üretilen ile takı ve
aksesuarlar, hediyelik eşyalar sokak hayvanlarını koruma standı ve yöresel ürünler

sergilendi. Sanataçı Ressam anneleri Oya
Şener’in adını verdikleri Oya Şener Güzel
Sanatlar Kursu kurucusu Tanla Söylemez ve
Gökçe Söylemez sergi hakkında verdikleri
röportajda amacımız sanata katkı koymak, kursumuzda yetişkinler ve çocuklara yönelik olmak üzere resim, müzik, el
sanatları, fotoğrafçılık ve dans alanında bir
çok eğitim verilmektedir. 1 yıl önce kurulan
okulumuza Marmaris yaşayanlarının ilgisi
büyük, ileri de kursumuzda talepler üzerine
daha değişik sınıflar da açılacaktır.

ÇARPALA ETKINLIĞI
ILE EĞLENCELI
ÇARPIM TABLOSU
Armutalan Kültür Merkezi’nde bulunan Serin
Kültür Kitap Kafe’de çarpala etkinliği düzenlendi.
Meslek belgeli koç Gamze Ağca tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların çarpım tablosu öğrenimi eğlenceli bir hale getirildi. İlköğretim öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Öğrenci Koçu Gamze Ağca,
‘çarpım tablosunu doğru ve eğleneli öğrenme
metodları ile bilgileri kalıcı hale getirmeye çalıştık.
Öğrenciler çok memnundu. Bu etkinliği sık sık
düzenleyeceğiz.’ dedi.
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İKI DERNEK
BIR ARADA

Marmaris'te, kadınların başkanları olduğu iki
dernek aynı çatı altında hizmet vermeye başladı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği ile yeni
kurulan Marmaris Kadın Yazarlar ve Ressamlar
Derneği'nin ortak ofisi düzenlenen törenle
açıldı. Marmaris Kadın Yazarlar ve Ressamlar
Derneği (MARYAD) ve Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Tepe Mahallesi’nde
ortak ofis açtı. Açılışına aralarında Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar’ın da bulunduğu
çok sayıda doğa, sanat ve hayvansever katıldı.
Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz’ün
kemanı ile eşlik ettiği tenor Sedat Bayraktar
ve solist Güler Akalın’ın müzikleriyle renk
kattığı etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı
Ali Acar, Halka yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaşması ve etkisinin artması
amacıyla Marmaris Belediyesi’nin yoğun çaba
sarf ettiğini belirtti. İşte, bugün burada arkadaşlarımızın kendi imkanları ve söz konusu
anlayış doğrultusunda çaba gösterdiklerini
görmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Emeği geçen herkesi kutluyorum.” Dedi.

POŞET YERINE
EL EMEĞI FILELER
Marmaris ‘Nurbarış Tuhafiye’ adı ile çeşitli
tuhafiye ürünleri örgü ve hoby malzemeleri
satışı yapan mağaza vermiş olduğu örgü
eğitimleri ile de dikkatleri çekiyor. Haftanın
belirli günlerinde örgü öğrenmek isteyen
hanımlara kurslar düzenleyen Nurbarış Tuhafiye sahipleri ve eğitmeni Melike Dündar
bu kez örgüden çanta ve file örmeyi öğretti.
Doğa dostu filelerin üretimiyle ev ekonomisine destek olan hanımlar ‘Burada
öğrendiğimiz sistemle bir günde
file örebiliyoruz poşet kullanımını azaltmak amacıyla bu
file yapımını öğrendik. Biz de
çevremize öğreteceğiz. Bolca
örüp arkadaşlarımıza hediye
etmeyi de düşünüyoruz’ dedi.

Mart 2019

51

Kısa Kısa

FORD OTOSAN’DAN
EĞITIME ARAÇ DESTEĞI
Türkiye otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu ve ‘Meslek Lisesi
Memleket Meselesi’ Projesi’ne destek veren Ford Otosan A.Ş., ülkenin
önde gelen teknik eğitim okullarından olan Milas Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne 3. uygulama aracını hibe etti.
Ford Otosan A.Ş.’nin, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hibe ettiği aracın teslimi için
tören düzenlendi. Törene; Milas
Jandarma Komutanı Yarbay
Hayrettin Fidan, Milas Emniyet
Müdürü Vekili Kor Barbaros
Kızılışık, Milas Ticaret ve Sanayi
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Odası Başkanı Reşit Özer, Milas
Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Helvacıoğlu Grup Başkanı Mustafa
Ünal, Ford Otosan A.Ş. Ege
Bölge Sorumlusu Mehmet Anıl
Buzrul, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan
törenin açılış konuşmasını
yapan Milas Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü Dr.
Hamit İzdaş, okulun başarıları
hakkında bilgilendirme yaparak şunları kaydetti: “Okulumuz
Muğla’nın Yönetim ve Organizasyon alanında en başarılı
okulu olarak seçildi. Okulumuzun eğitim kalitesini artırması
amacıyla araç hibe eden Ford
Otosan yetkililerine teşekkür
ediyorum.” Dedi. Daha sonra
kürsüye gelerek bir konuşma
yapan Helvacıoğlu Grup Başkanı Mustafa Ünal, “Okulunuzun
başarı hikayesi bizlere gurur
verdi. Bu başarıda emeği geçen
değerli öğretmenlerimizi ve
yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Tam 7 yıl üst üste Türkiye
otomotiv sektörünün ihracat
şampiyonu Ford Otosan, son 3

yılda Türkiye’nin bütün ürünlerde ihracat şampiyonu olmuştur.
Türkiye’nin en değerli markalar
listesinde ilk 10’a giren tek
otomotiv markası olan Ford
Otosan, fabrikalarında 11 bine
yakın çalışanıyla 455 bin adetlik
bir araç üretim kapasitesine
sahiptir. Türkiye’nin en verimli
otomotiv firması Ford Otosan,
Türk mühendislerinin ürettiği
araçları dünyanın birçok ülkesine ihraç etmektedir. Ürettiğimiz kamyon Almanya’da fuarda
yılın kamyonu ödülünü almıştır.
Sosyal sorumluluk projelerinde örnek olan Ford Otosan,
merhum Vehbi Koç’un ‘Meslek
lisesi memleket meselesi’ söyleminde de olduğu gibi meslek
liselerine çok önem veriyor.
Bundan sonra da sosyal sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında katkılarımız devam edecektir.” diye konuştu.

Gezmek

Yaşamaktır

1.575 TL

iki kişilik odada kişi başı

21-24 MART 2019 (3 gece, 4 gün)
TARİHİN BAŞLADIĞI, MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ VE İNANÇ
MERKEZİ GİZEMLİ MEZOPOTAMYA
2019 senesinin Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte
iyice popüler olan Gap Turları’na , Koral Turizm kalitesiyle
katılmak için, sınırlı sayıda bilet kontenjanını kaçırmayınız.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ
ADANA-MERSİN-ANTAKYA
03-06 Nisan 2019 (3 gece, 4 gün)
- Uçakla Gidiş ve Dönüş Türkiye’nin en keyifli, en popüler, karnaval havasında geçen
festivali olan Adana Portakal Çiçeği Festivali zamanında
yapılacak olan bu turda görsel şölenler ve lezzetli bir gezi
programı siz değerli misafirlerimizi beklemektedir.

KARADENİZ-BATUM TURU
18-22 Nisan 2019 (4 gece, 5 gün) ve
04-10 Haziran 2019 (6 gece, 7 gün)
- Uçakla Gidiş ve Dönüş Karadeniz’in muhteşem doğası ile buluşmak, yeşilin her
tonunu yerinde görmek için siz misafirlerimizi Karadeniz
turumuza bekliyoruz. Karadeniz’e gitmişken de Gürctan’ın
en önemli turistik şehirlerinden Batum’u günübirlik
programımız ile ziyaretlerimiz arasına alıyoruz.

GÜNÜBİRLİK TURLAR
Her haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri, Şirince-İzmir, DatçaPalamutbükü-Knidos, Milas-Çomakdağ-Gökçeler Kanyonu,
Bafa Gölü-Heraklia, Bodrum, Fethiye-Saklıkent-Kayaköy
bölgelerine günübirlik doğa ve kültür turlarımız olmaktadır.

07 – 11 Nisan 2019 (4 gece, 5 gün)
12-16 Nisan 2019 (4 gece, 5 gün)
- Uçakla Gidiş ve Dönüş TARİHİN BAŞLADIĞI, MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ VE İNANÇ
MERKEZİ GİZEMLİ MEZOPOTAMYA
2019 senesinin Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte
iyice popüler olan Gap Turları’na , Koral Turizm kalitesiyle
katılmak için, sınırlı sayıda bilet kontenjanını kaçırmayınız.

ÇANAKKALE TURU

MASALSI KAPADOKYA TURU
20-23 Nisan (3 gece, 4 gün)
Muhteşem manzaralar, vadiler, kanyonlar, balon turları,
yeraltı şehirleri ve daha fazlası. Kapadokya’yı görmenin
zamanı geldi diyorsanız sizleri de turumuza bekliyoruz.
Kapadokya turlarımız ayda bir çıkmaktadır. Diğer
tarihler için arayınız.

24-26 Mayıs 2019 (2 Gece-3 gün)
Çanakkale’nin, Türkiye tarihi açısından önemi, bu ili
muhakkak görülmesi gereken yerlerden biri haline
getirmiştir. Bu turumuzda Çanakkale Şehitliğine gidip
o havayı soluyoruz ve milli mücadelenin ne zorluklar
ile kazanıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Maneviyatın
en üst seviyede yaşandığı, sizleri derinden etkileyecek,
yaşanmışlıkları tüm gerçekleri ile hissedeceğiniz
turumuza hepinizi bekliyoruz.

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

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

koralturizm

UÇAKLI MARDİN-GAP TURU

MARDİN - GAP TURU
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SAHNEDE
OKAN ÇABALAR
Yer aldığı birçok skeç programı, dizi ve filmlerde yarattığı
başarılı tiplemelerle mizahseverlerin beğenisini kazanan
Okan Çabalar, Marmaris Tiyatro Günleri kapsamında Marmaris’te sahne aldı. Kendine özgü anlatım stilini çeşitli tiplemelerle birleştiren BKM Mutfak’ın ünlü oyuncusu Armutalan
Kültür Merkezi’nde stand-up gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Serkan Göknur’un organize ettiği Okan
Çabalar Stand Up gösterisi büyük alkış aldı.

BKM Mutfak’ın Marmaris temsilcisi, Masal Music Organizasyon
kurucusu Serkan Göknur’un
öncülüğünde Marmaris’e gelen
Okan Çabalar tiyatro izleyicisi ile
buluştu. Gösteri sonunda Marmaris Tiyatro Günleri’ni düzenleyen
Akademi Garaj temsilcisi Cengiz
Sezgin, sanatçı Okan Çabalar’a
çiçek takdim etti.

Marmaris’in Ritmi
Yüksel Bağcı Ritim Perküsyon Şov Grubu
Marmaris'te Armutalan Kültür Merkezinde sahne aldı. Etkinlikte müzik dışında
Latin ve Tango dans gösterileri de yapıldı.
İlçe yaşayanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 4 saat sürdü. Müzik
dışında Tango ve Latin dansları gösterisi
de yapılan etkinliğe Marmarisli’ler yoğun
ilgi gösterdi. Etkinliğe Marmaris Belediye
Başkanı Ali Acar ve eşi Sevgi Acar da katıldı. 20 kişilik orkestra sanatseverlere nos-
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talji turu yaptı. Grup, çoğunluğu 70'ler ve
80'lerin hit şarkılarından oluşan repertuarlarıyla ilçe yaşayanlarına unutulmaz bir
gece yaşattı. Ritim eğitmeni Yüksel Bağcı
etkinlikle ilgili bilgi verdi. Bağcı, "Öğrencilerle iki üç ay gibi bir çalışma yapıyoruz.
Bunun sonunda öğrenciler öğrendikleri
figürleri sergilemek istiyorlar. Bu nedenle
yılda iki kez bir araya gelip konserler veriyoruz. Geçen yılki konserimizde de salon
doluydu, bu bizi mutlu ediyor." dedi.

Gurme

Her Güzel Şeyin
Bir Kalorisi Vardır
Mutfağımız o kadar zengin ve o kadar gösterişli ki, çoğumuz pek çok lezzete hayır
diyemiyoruz. Eğer spor yapmıyor ve hareketsiz bir yaşam sürüyorsak, sağlık açısından pek çok riski de taşıyoruz demektir. Lezzetten çok ödün vermeden, hafif tariflerin mutfaklarımızda yerini alma zamanı geldi. Bahara hazırlandığımız şu günlerde
değişiklik yapmanın tam sırası… Öğle tarifler var ki lezzet katsayısı yüksek ancak bir
o kadar da düşük kaloriye sahip. İşte bu tarifler tam anlamıyla hayat kurtarır nitelikte. Aslında mutfakta sağlığı hayatımızın geneline yaymak bilincini iyice sindirmemiz
gerekiyor. Yağlı, tuzlu, soslu tariflerin yerini kompleks karbonhidratlar, lif açısından
zengin sebze ve meyveler, sağlıklı proteinler almalı. Bunun bir alışkanlık olarak sürmesi için de gayret biz hanımlara düşüyor…

Yemişli Çikolata Keki

Yulaflı & Üzümlü Kurabiye

6 Kişilik

8 Kişilik

12 adet hurma
4 adet yumurta
1 çay bardağı tahin
2 çay bardağı pekmez
1 çay bardağı yoğurt
2 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı yulaf unu
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı damla çikolata
1 su bardağı doğranmış kuru meyve

Hazırlanışı
Hurmaların çekirdeklerini ayıklayın ve kuru meyvelerle
beraber bir kaba alın. Üzerine sıcak su koyarak 20 dakika
bekletin. Yumurtaları çırpın, pekmez, tahin ve yoğurtla
karıştırın. Ununuza, kabartma tozu ve tarçını ekleyin.
Cevizi ve çikolatayı hamur karışımına ilave edin. Hurma
ve kuru yemişlerin suyunu sıkarak tüm malzemeyi birleştirin. Yağlanmış kek kalıbına hamuru boşaltın. Üzerine
ceviz serpin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında,
hamurunuz kabarıp, altın rengini alıncaya kadar yaklaşık
45 – 50 dakika pişirin.
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1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet yumurta
3 çay bardağı pekmez
veya
2 çay bardağı bal
2 su bardağı yulaf kepeği
3 su bardağı kepekli un – azar azar eklenecek
1 su bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı damla çikolata
2 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı

Üzümü bir kaba koyun ve üzerine sıcak su ekleyerek 20
dakika bekletin. Yumurta, zeytinyağı ve pekmezi çırpın.
Yulaf kepeği, unun yarısı ve kabartma tozunu ayrı bir
kasede harmanlayın. Karışımı yumurtalı harca ekleyin.
Üzümlerin suyunu sıkın, çikolata ve tarçınla beraber
harca ilave edin. Hamur yumuşak ancak şekil alabilecek
bir kıvam alıncaya kadar kalan undan ekleyin. Dondurma
kaşığı ya da kaşık yardımıyla yağlı kağıt serilmiş tepsiye
kurabiyeleri dizin. 175 derecede ısıtılmış fırında 10 – 12
dakika pişirin.

Limonatalı Armut Tatlısı
6 Kişilik
6 adet armut
Yarım demet taze nane

Sos
6 adet limon suyu
2 adet limon kabuğu rendesi
1,5 çay kaşığı zerdeçal
1 çay bardağı bal

Üzerine
6 tatlı kaşığı bal
Limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı
Armutların kabuklarını soyun ve geniş tabanlı bir tencereye
koyun. Sos malzemelerini bir kasede çırpın. Armutların üzerine
sosu dökün. Nane yaprakları ve 2 su bardağı suyu armutların
üzerine ekleyin. Armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişerken
sosun her yanına eşit yayılması için ara sıra armutları çevirin.
Pişen armutları soğuyunca servis tabağına alın. Üzerine sostan
gezdirin. Bal ve limon kabukları dökerek servis yapın.

Ebru Omurcalı

Kabaklı Ispanak Böreği
6 Kişilik
2 adet kabak
Yarım demet ıspanak
1 adet kuru soğan
3 adet taze soğan
3 adet yumurta
1 su bardağı beyaz peynir
5 çorba kaşığı tam buğday unu
Yarım demet dereotu
4 çorba kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, kırmızı biber
Üzerine
Susam & çörek otu
Hazırlanışı
Kabakları rendeleyin ve üzerine tuz serperek yarım saat
süzgeçte bekletin. Tüm malzemeyi doğrayıp karıştırın.
Çırpılmış yumurta ve azar azar ekleyerek unu koyun.
Koyu bir kek hamuru kıvamındaki karışımı yağlanmış
fırın tepsisine dökün. Üzerine susam ve çörekotu serpin.
170 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 45
– 50 dakika pişirin.
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X-MACERA
MERCEDES-BENZ TÜRK HAFIF TICARI ARAÇLAR’IN PICK-UP SEGMENTINDEKI ILK MODELI OLAN
MERCEDES-BENZ X-CLASS, “X-MACERA” PROJESI KAPSAMINDA TÜRKIYE’YI BIR UÇTAN BIR
UCA DOLAŞARAK, YOLCULUĞUNU 30 GÜN VE 8.800 KM SONUNDA BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Tanrıların Dağı Nemrut
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Ölüm Yolu da denilen asırlık
Of-Bayburt Derebaşı Virajları

X-MACERA kapsamında, Türkiye’nin en
Kuzey-Doğusu’ndan Güney Batısı’na, en
Güney-Doğu’sundan Kuzey-Batısı’na, “X”
imzası atılan bir rotada , 3 bin metrelik
dağlara tırmandı, akarsularda yüzdü, kurumuş göl yataklarında toza bulandı, deniz
seviyesinde tuzlu sulara girdi, kilometrelerce uzunluğunda robotlarla açılmış modern
ve yüzlerce metrelik elle kazılmış asırlık
tünellerden geçti. En zorlu karlı geçitleri
ve en derin kanyonları aştı. Sivri kayalıkları
zorladı, en sık ağaçlıkların arasından sıyrıldı
ve en son Trakya’nın tropik balta girmemiş
ormanlarına benzeyen longoz bölgesindeki çamurla ve balçıkla mücadele etti.
Geçtiği sit alanlarına ve antik yerlere en
ufak bile zarar vermeden, 2.298 santimetre
küplük 4 silindirli Euro 6 normundaki Turbo
Dizel motorunun kilometrede 200 gramlık
CO2 salımıyla çevreyi de kirletmemeye
çalışarak ilerledi.

ya Vadileri, Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’ndaki Unimog Test
Tepesi, Beyşehir, Eğirdir, Burdur ve Salda
Gölü’nün ardından Batı Toroslar’ı geçerek
Datça Yarımadası’na tam 3.500 kilometreye
ulaşıldı. En sonunda onun da en ucundaki
Tap Krio’ya, yani Deve Boynu Burnu’ndaki
Knidos Feneri’nin tam altında Anadolu’yu
boydan boya kesen ilk çizgilerini tamamladılar.
Kuzeydoğu - güneybatı çizgisinin ardından
güneydoğu - kuzeybatı macerasına başla-

mak için Anadolu’nun en güneyini boydan
boya geçerken, Anadolu’nun en zengin
medeniyet manzaralarını gördü.
X-Macera’nın ikinci aşaması, Fırat ve Dicle
Nehirleri arasındaki Mezopotamya’dan
başladı. Bilinen ilk okuryazar toplulukların
beşiği sayılan Sümerler, Akadlar, Babilliler,
Asurlular ve Aramiler gibi medeniyetlerin
bölgesi Mezopotamya, X-Macera’nın da
yeni rotasının başlangıcı oldu. Tarihte bilinen ilk yolların izini süren Mercedes-Benz
X-Class, 2 bin yıllık köprüleri de ziyaret ettiği rotasında Nemrut Dağı’nda mola verdi.

Türkiye’nin ekstrem noktalarına ulaşmak
için özel olarak hazırlanan Mercedes-Benz
X-Class ile Türkiye’nin kuzeydoğusundaki
Boğa Gölü’nden, Gürcistan’a doğru Türkgözü Sınır Kapısı’ndan başlayarak Şavşat
Karagöl, Artvin Hatila Milli Parkı, Borçka
Karagöl, Kaçkarlar Olgunlar Yaylası, İspir
ile İkizdere arasındaki dünyanın en uzun
tünellerinden Ovit, Ölüm Yolu da denilen
asırlık Of-Bayburt Derebaşı Virajları, Karanlık Kanyon’daki Kemaliye Taş Yolu, Erciyes
Dağı ile Ihlara arasındaki büyük Kapadok-
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“Kuzeydoğudan, güneydoğuya uzanan çizgide,
Anadolu’nun tam ortasına; yağmur ve rüzgarın Erciyes ve Hasandağı’nın lav ve küllerini milyonlarca yıl içinde şekillendirdiği Kapadokya”

Binlerce yıldır kervanların yürüdüğü İpek
ve Kral Yolları’nın çizgisinde Doğu Anadolu’dan çıkan X-Macera ekibi, bir sonraki
adımda tahıl ambarı İç Anadolu’nun kuru
soğuklarına ulaştı. Konya ve Aksaray’ın tam
ortasındaki 7.414 kilometrekarelik devasa
Tuz Gölü havzasına varıldığında güneşin
halen varlığını göstermesiyle muhteşem
bir görsellik yakalandı. X-Macera’daki Mercedes-Benz X-Class, birinci derece doğal sit
alanı ve Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesi ilanları sebebiyle, 35×12.50 lastiklerini
sadece izin verilen ticari tuz şantiyesi olarak

Erciyes Dağı
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kullanılan tuzla kısımlarından geçti.
X-Macera’nın bir sonraki ayağı; dağların
zirvelerinde tapınılan en eski ve en büyük
Anadolu ilahesi Kibele’nin gerçek yurdu,
Frigya oldu. “Doğa Ana”nın en bereketli
toprakları üzerinde, Manisa Sardes ile İran
Susa şehirlerini bağlayan, tarihin ilk “otoban” ı sayılabilen Kral Yolu’nu takip ederek
ilerleyen X-Macera’nın başkahramanı Mercedes-Benz X-Class’ın artık önünde Marmara Bölgesi vardı. Türkiye’nin en Kuzey-Batısı’na olan yolculukta sıradaki durak olan
İznik Gölü’nde de tarihi ve kültürü takip

eden ekip kısa bir süre sonra yola koyuldu.
Trakya’nın tropik balta girmemiş ormanlarına benzeyen longoz bölgesindeki çamurla
ve balçıkla mücadele etti. Mercedes-Benz
X-Class, Türkiye’nin en Kuzey-Batı noktası
olan Kofçaz Malkoçlar sınır köyüne ulaşarak
X-Macera’yı tamamladı.
X-Macera’nın kapanış etkinliği, İstanbul
Swissotel The Bosphorus’ta, 120 yıllık
gerçek bir dağ evi olan Chalet Restoran’da
yapıldı. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ve

Karanlık Kanyon’daki
Kemaliye Taş Yolu

X-Macera proje partneri olan Okan Altan’ın
ev sahipliğinde düzenlenen kapanış etkinliğinde, zorlu şartların aşılmasını sağlayan
X-Class da sergilendi.
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra
Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Segmentinin
tek Premium seçeneği olarak 1 yılda, pek
çok rakibimizi geride bırakabilmemiz, X-Class’ın ne denli başarılı bir araç olduğunun
kanıtı niteliğindeydi. Aracımızın limitlerini
zorlayabileceğimiz bir projeyi hayata geçirmek isterken, ‘X-Macera’ sayesinde bunu
gerçekleştirebileceğimize inandık. Okan

Fotoğraf Sanatçısı
İrfan Bilir

Altan, bu yolculuğunda aracımızın konforuna ve teknik altyapısına güvendi. Bizler
de aracımızın sınırlarını zorlayabilecek
deneyimi sayesinde kendisiyle yolculuğu
başlatmaya karar verdik. ” dedi.
Okan Altan; “Türkiye’nin ne denli etkileyici
olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve yıllar
önce geçtiğim rotaları bir kez de Mercedes-Benz X-Class ile geçerek bu güzellikleri
çok daha geniş kitlelerle buluşturmak istedik. Türkiye haritası üzerinde olabildiğince
düz hatta, dev bir ‘X’ çizdik. Bu yolculuğumuzda Türkiye’nin en zorlu noktaları,

Projenin mimarı
Okan Altan

Burdur Gölü

aslında dünyanın en riskli patikalarıydı.
Ancak, tüm ayrıntılarıyla çok iyi planladığımız X-Macera rotası için hazırladığımız
X 250d 4MATIC, verdiği güvenle ve hatta
Power donanımı ile konforlu bir yolculuk
yapmamızı sağladı. Dört tekerlekten çekiş
sistemi en ağır koşullarda dahi sınandı, bir
kez bile yolda kalmadık. Farklı segmentlerdeki çok sayıdaki Pick-Up’ı kullanmış biri
olarak; X-Class’ı, kendi segmentinin en iyi
yol tutuşa sahip ve en konforlu seçeneği
olarak deneyimledim. Bu macera yolculuğumuzun güzelliklerini, işini aşkla yapan
fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir en iyi şekilde
yansıttı” diye konuştu.
X-Macera yolculuğunu fotoğraf kareleri ile
en iyi şekilde yansıtan Fotoğraf Sanatçısı
İrfan Bilir ise “Coğrafyasıyla, medeniyetiyle,
tarihiyle, kültürüyle ve cennet köşeleriyle
renkli görüntülere sahip Anadolu’muzu,
Mercedes-Benz X-Class ile bütünleştirmekten çok keyif aldım.” dedi.

Fotoğraflar: İrfan Bilir
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Hayatın İçinden

ÇAĞLAR TEKNOLOJI 25. YILINDA
Marmaris’in köklü şirketlerinden Çağlar
Teknoloji kuruluşunun 25. yılını görkemli bir gala gecesi ile kutladı. Türkiyenin
gururu Dünyaca ünlü markaların bayiliğini
yapan Çağlar Teknoloji , Güney Marmara
ve Ege Bölgesinde faaliyet gösterdiği 14
ilde görev yapan 300’e yakın personelini
Green Natura Diamond Otel’de ağırladı.
Saat 20.00 de başlayan yemekli gece geç
saatlere kadar devam etti. Yüksel Bağcı
Perküsyon Grubunun sahne aldığı gecede
tüm çalışanlar gönüllerince eğlendi. Türkcell, Arçelik, Doğtaş, Kelebek markalarının
satış ve bayiliğini yapan Çağlar Teknoloji
personellerine yüzlerce hediye dağıttı.
Cep telefonu, televizyon,elektrik süpürgesi ,speaker, kulaklık, powerbank ,çay makinası ile kahve makinası gibi hediyelerden
oluşan çekilişte hediye almayan personel
kalmadı. Gecede Çağlar Teknoloji yönetim kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Değertaş bir konuşma yaptı. Şirke-
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tin 25 yıllık çalışma hayatındaki başarısını
ekip ruhuna ve çalışanlarının başarısına
bağlayan Değertaş ayrıca adaletli, ahlaklı
vicdanlı olmanın önemine değindi.Şirketin
bugünkü durumda olmasına emek veren
tüm çalışanlarına minnet ve teşekkürlerini iletti.Konuşmasının ardından şirkette
20 yıllık, 15 yıllık 10 ve 5 yıllık çalışanlara
plaket takdim edildi. Birlikte şarkılar
söyleyip eğlenen çalışma arkadaşları Küba
ve Meksikalılardan oluşan Argos Dans ve
Akrobasi Grubu’nun dans gösterisini de
ilgi ile izlediler. 25.Yıl kutlama organizsyonu’nun bir takım ve ekip çalışması olduğunu anlatan Şirket Genel Müdür Yardımcılarından Erol Uzunoğlu tüm personelden
büyük alkış ve tezahürat aldı. Geç saatlere
kadar süren gala gecesinin sonunda tüm
ekip bu yıl içinde ilkbahar veya sonbaharda düzenlenecek olan ve tüm çalışanların
aileleri ile birlikte katılacakları piknikte
buluşmak üzere sözleştiler.

Kenan Değertaş

. yılı
Çağlar Teknoloji 25
özçekimi
k
yü
bü
kutlamasında, en
irdi.
şt
le
Erol Uzun gerçek
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Düğün

SEDA VE VEDAT’IN

En Mutlu Günü
Netsel Marina’da Desa ve Adesa Accessorries mağazalarının sahibi Seda Hiç ile Te-Ta Kuyumculuk sahibi Bilgin
Eriş’in yeğeni ve mağaza müdürü Halit Vedat Erben
Green Nature Diamond Otel’de dünya evine girdiler.
2 Yüz kişinin katıldığı düğün töreninde Seda Erben ve
ve Vedat Erben’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Bence organizasyonun düzenlediği düğün töreninde
gelin Seda Erben’in gelinliği Milano Vento Modaevinde
özel olarak tasarlanırken saçları C&C Kuaför, makyajı
Fersun Kazan imzası taşıyordu. Seda Erben’in ailesi Jale
Erdal Hiç çifti ve Teta Kuyumculuk sahibi Bilgin Eriş ve
eşi de davetlilerle yakından ilgilendi. Erben çiftinin düğününe Marmaris Eski Başsavcısı Mehmet Demirel, İşadamı Nail Keçili ve Oyuncu Gülsim Ali İlhan da katıldı.
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Marmaris’te Bir ilk

Yeni Nesil Düğün
Size Özel

- Düğün Orkestrası
- Düğün Bandosu
- Enstrümantal Karşılama
- DJ, Ses, Işık, Sahne,
Truss ve Led sistemleri
marmaris_wedding_project

tufanozkanwedding

Bizimle ilgili detaylı bilgiye dugun.com sitesinden ulaşabilirsiniz

Geceler

MARMARIS’IN
ÜNLÜSÜ
YELKEN
MEYHANE
Marmaris’te deniz ürünleri lokantaları konusu açılınca akla ilk gelen mekan: Yelken.
Serkan Yaylalı ve Volkan Yaylalı tarafından
işletilen mekan lezzetli deniz ürünlerinden yapılan yemeklerinin yanı sıra Ege ve
Akdeniz mutfağının ünlü mezeleri ile de
damaklarda iz bırakıyor. Güler yüzlü personeliyle de ilçede anılan mekanların başında
geliyor. Yat Limanı’nda bulunan mekan yaz
kış vermiş olduğu hizmetle müdavimlerinden tam puan alıyor.
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Birbirinden
güzel konukları ağırlayan
Yelken Meyhane haftanın her
günü açık. Yat Limanında bulunan
meyhane gerek konumu gerekse mavi
beyaz renkleri ile dikkatleri çekiyor. Ege
ve Akdeniz mutfağının seçkin lezzetlerini
barındırdığı mutfağı tam puan alıyor.
Müdavimleri hoş sohbetler
eşliğinde geç saatlere kadar
eğleniyor.

Mart 2019

67

Geceler

KALITELI
EĞLENCENIN
ADRESI
CLUB ALEM

Serhatcan
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Marmaris Barlar Sokağı’nda kaliteli eğlencenin adresi olan Club Alem birbirinden
ünlü sanatçıları ile cemiyet hayatının tanınmış simalarını ağırlıyor. Sevilen sanatçı
Şahin Açıkgöz ve Serhat Can’ı sevenleri ile
buluşturan Club Alem Serkan Yaylalı ve Volkan Yaylalı kardeşler tarafından işletiliyor.
Kış boyu açık olacak mekan yaz aylarında
da canlı müzik gecelerine devam edeceklerini birbirinden ünlü konukları ağırlayacaklarını belirtti.

Şahin Açıkgöz

Kaliteli Eğlence sloganı ile yola çıkan Club Alem Bar müdavimlerine de kaliteli bir eğlence sunuyor. Ünlü Sanatçı
Şahin Açıkgöz’ün ve Serhat Can’ın canlı performans
sergilediği gecede eğlence geç saatlere kadar sürüyor.
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Barlar Sokağında bulunan Club Alem
Bar’da eğlence seven hanımlar şıklık
er
yarışında iken, Marmarisli eğlence sev
rlar.
beyler de canlı müziğin tadını çıkarıyo
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Geceler

BIR MARMARIS
KLASIĞI

YUNUS CAFE
Marmaris’te markalaşmış bir mekan Yunus
Cafe. Fuat Akgül idaresindeki Yunus, gerek
lezzetli yemekleriyle gerekse canlı müzikleriyle ilçe yaşayanlarına unutulmaz anlar
yaşatmaya devam ediyor. Sevilen müzisyenlerin sahne aldığı Yunus Cafe Bar yılın
her günü hizmet veriyor. Cuma günleri
Cihan Çakan, Salı günleri ise sevilen sanatçı
Berkan sahne alıyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri ise Anjeliq Electro Band müzikseverlerle buluşuyor.
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Yunus Cafe Bar’ın yöneticisi Fuat Akgül, İHA Temsilcisi Ramazan
Terkos ile yaptığı röportajında Marmaris gecelerinin kış aylarında
da oldukça hareketli olduğunu belirtti.
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BARLAR SOKAĞI’NIN
ROCK STARI DAVY JONES’S LOCKER
Aykut Mertel ve Köksal Sütçüoğlu yönetiminde Marmaris Barlar Sokağı’nda hizmet veren Davy Jones’s Locker, ilçedeki gece hayatında adından söz ettiriyor. Dört mevsim hizmet veren Davy Jones’s
Locker sadece Marmaris yaşayanının değil, çevre il ve ilçelerinden gelen eğlence tutkunlarının da
adresi olmaya devam ediyor. Rock dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan mekan FreezeBee grubu ile
İlker Aydemir de sevenlerine rock müziğinin ünlü şarkılarını seslendiriyor.
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Geceler

Taylan Ünlü

UNUTULMAZ
PUKKA GECELERI
Marmaris’in en gözde mekanlarından biri:
Pukka. Uğur Sayar ve Mehmet Sayar tarafından işletilen mekanın ünü ilçe sınırlarını aşmış
durumda. Gurme aşçıların hazırladığı yemekleriyle ünlü Pukka canlı müziğin de aranan
adresi. 12 ay hizmet veren Pukka’da Cuma
günleri Yonca Poyrazoğlu, Salı günleri İlker
Aydemir, Çarşamba ve Cumartesi Taylan Ünlü,
Cuma günleri ise ünlü sanatçı Bora Gencer
sahne alıyor. Pazar, Pazartesi ve Perşembe
günleri ise Dj’ler performanslarını sergiliyor.
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Dj Thom Colvin

Bora Gencer

Pukka eğlenceli ortamı ile Marmaris yaşayanlarına kusursuz hizmet veriyor. Sabah kahvaltı servisi ile güne
başlayan Pukka gece boyunca canlı müzik eşliğinde mutfağından eşsiz lezzetler sunuyor. Mekanın müdavimlerinden tam not alan Pukka mutfağının baş ahçısı Tufan Diker de her mevsim menüsüne yeni lezzetler ekliyor.
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Geceler

ÜNLÜ BONO
GECELERI
Siteler ve Marmaris Yat Limanında bulunan Bono Good Times haftanın her günü
tercih edilen ender mekanlardan biri. İdris
Akgül idaresindeki işletme özel olarak
hazırlanmış yemeklerle ün yapmaya devam
ediyor. Canlı müzik ve Dj performanslarıyla
Bono’da eğlence tavan yapıyor.
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A PUKKA LIFE

Cafe | Restaurant | Lounge

Canlı Müzik / Live Music

Güzel Bir Sabah

Lezzetli Yemekler

Tatlı Keyfi

En Güzel Kokteyller

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

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

+ 90 252 412 77 88

/Pukka lounge

/Pukka Restaurant Cafe & Lounge
info@pukkamarmaris.com

www.pukkamarmaris.com

+90 542 412 77 87

/Pukka

Geceler

MEŞHUR
KAHVECI ALIBEY
GECELERI
Ayşe ve Aysu Aras kardeşler tarafından yönetilen Kahveci Alibey Fine Dining Restoran
yemekleri ile olduğu kadar canlı müzikli
geceleri ile de adından söz ettiriyor. Doğum
günü partileri özel gün ve gece organizasyonları konsept geceler de düzenlenen mekan kış aylarında renkli görüntüler sergiliyor.
Coşkulu gecelerinden objektiflerimize takılan renkli görüntüler sunduğumuz Kahveci
Ali Bey Fine Dining sevilen sanatçılar Derya
& Kirpi’yi ağırladı. Geceye katılan misafirler
yemeğin ardından şarkılara eşlik edip geç
saatlere kadar eğlendiler.

Haftanın her günü
açık olan mekanda,
DJ Tufan Uysal ve
Berktalay Erkman
da müzikleriyle
konuklara keyifli
saatler yaşatıyor.

Ayşe Aras yönetimindeki
mekanda davetliler uluslararası mutfağın seçkin
lezzetlerini denerken,
canlı müzikle eğlencenin
tadına vardılar. Ayşe Aras
ve kardeşi Aysu Aras,
gecenin konuklarıyla
yakından ilgilendi.
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Uzunyalı’nın
seçkin otellerinden
Kahveci Alibey Otel
dört mevsim açık oluşu
ve üstün hizmet kalitesi ile
tatilcilerinden tam not alırken,
AliBey Fine Dining Restoranı
ile de müdavimlerinden
tam puan alıyor.

Mekanın ve otelin sahiplerinden Ayşe Aras ise mutfağından
servisine bir çok alanda bizzat kendisi ilgilenerek yakından
kontrol ediyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Ayşe
Hanım mutfakta da yöresel ve doğal ürünleri tercih ediyor.
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PARK OCAKBAŞI’NDA
ANLAMLI GECE
Marmaris’te, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı
No:23’te hizmete giren Park Ocakbaşı, yemekleri, ocakbaşı lezzetleri ve canlı müzikleri
ile dikkatleri çekiyor. Sosyal Sorumluluk
Projelerine verdiği destek ile de adından söz
ettiren mekan o gece 100’ü aşkın yardımseveri ağırladı. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris Şubesi’nin eğitime
destek amaçlı düzenlediği yemekli gecede
hayırsever hanımlar birlikte yemek yediler
şarkılar söylediler. Geliri okumakta olan
ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanacak olan
gecede Vakfın Marmaris Şubesi Başkanı Yasemin Tümer, destek veren davetlilere, mekan
yöneticileri, çalışanları ve müzisyenlerine tek
tek teşekkür etti.

Grup Rapsodi
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Park Ocakbaşı
Lezzetleri Her Yerde

İki ay kadar ay önce hizmete giren Park
Ocakbaşı kısa sürede müdavimler oluşturdu. Grup yemekleri ve doğum günü
partilerine ev sahipliği yapan mekan
gündüz ve gece paket servisleri ile de
lezzetlerini dileyen herkese ulaştırıyor.
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ÖZEL FITA
GECELERI
Marmaris kale yolu üzerinde otantik
atmosferi ile dikkatleri çeken Fıta Restoran
yöresel Marmaris yemeklerinin yanı sıra
Marmaris tarihini barındıran resimleri, ve
objeleri ile ilgi topluyor. İşadamı Mehmet
Baysal tarafından yönetilen mekanda canlı
müzik ve fasıl geceleri de beğeniliyor. Özel
gün ve geceler, toplantılar ve gruplara
özel yemeklere ve eğlenceli gecelere ev
sahipliği yapan mekandan objektiflerimize
yansıyan renkli görüntüler sunuyoruz.
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Sohbet, lezzet ve çok daha fazlası...

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı
No:23 Marmaris
Rezervasyon:
0543 486 33 21
0252 412 52 52

KARACAN
PLAZA

KOÇER
APART

BANKASI

BONJORNO
APART

OZY
KUAFÖR

DIANA TRAVEL
YALI

BLUEPORT

AEGEAN
PARK HOTEL

APART

DENİZ

PAKET SERVİS: (0252) 412 52 52

Nalan Yorulmaz

Aşkı Gördüm
Necibe'nin altın sarısı saçları vardı. Çocukluğuna ait ilk
fotoğraf, Singer'in açtığı biçki dikiş kursunda on iki yaşında çekilmişti. O siyah beyaz fotoğrafta neredeyse beyaz
görünüyordu alnındaki perçem ve bilek kalınlığındaydı
göğsüne sarkan tek örgü saçı.
Selanik'ten gelen muhacir bir ailenin yedi çocuğundan
ortancasıydı. Hem de en güzel kızı. Evleri, hükümet konağının karşısında. Büyük avlulu, müştemilatlı kocaman bir
ev. Ahali, suyu köy çeşmesinden taşıyıp, gaz lambası ile
aydınlanırken, onların evinde su da var elektrik de...
Necibe, köyün, dışarlıklı bir öğretmenle nişanlı,nişanlısı
ile iskeleden sandal kiralayıp sahil boyu gezinme cesareti
gösterebilen, Avcı Ramadan'ın tarlası kenarından denize
giren tek kızı.
Arif, Bulgaristan'dan göçen üç çocuklu bir ailenin tek
oğlu. Yanlarında getirebildikleri mal varlıkları ise, bir kilim
tezgahı ile annesinin kulağındaki gümüş küpeler. Her
şeyden vazgeçip gelmişler. Bir hayvan damı ile iki göz
oda bir de ev yapabilmişler verilen toprağa. Bir tek incir
ağacı var koca bahçede. Ne eksen bitmez, toprağın içindeki taşları temizlemeye ömür yetmez. Birlikte getirdikleri kilim tezgahının etrafına kerpiç dört duvar çevirmişler,
bir bölümü de ağıl. Gündüzleri anne, geceleri koyunlar
kullanıyor. Anne dışarı kilim dokuyor, kızlar yevmiyeli
tarla işçisi. Baba çalışamıyor. Hasta ciğerlerinden. Bahçeye yaptıkları ancak çalı yakılabilen toprak fırında pişiyor
yemekler. Tuvaletse etrafını tahta bir perdenin çevrelediği bir delik yalnızca. Su da yok elektrik de...
Babaanne evdeki tek otorite. Erkek torunu uğruna
memleketi bırakıp gelmiş. Bir ona yumuşak, bir ona hayran babaanne. Haklı da, çünkü Arif köyün askeri okula
giden tek delikanlısı.
Arif mezun olduktan sonra tayini Lüleburgaz'a çıkar.
Babaanne pek gururludur. Aklı, bir kına gecesinde gördüğü Hüseyin efendi'nin kızı Necibe'dedir. Bir onu layık
görür torununa. Tıknaz, esmer bir delikanlı ama göçmen
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mahallesinin tek okuyanı. Kız güzel, kız zengin mahallenin kızı, üstelik de nişanlı, olacak gibi değil.
.......
Arif' in izninin de, yazın da son günleri. Bir kaç gündür
kız kardeşlerine tarlada yardımı da bırakmış. Vedalaşmak
için akraba, eş dost ziyaret ediyor. Bir gün yolda
Necibe'ye rastlıyor ve çarpılıyor o an. Aklı başından
gidiyor. Başlıyor takibe. O da ne! Memleketten uzak bir
akrabalarının evine giriyor kız, tabii Arif de arkasından.
Avluda karşılıyor ev sahibi kadın onu. İçeri giren kızın kim
olduğunu soruyor Arif. - Eltimin kız kardeşi, oluyor cevap. Yalvarıyor Arif, - Yenge , n'olur beni onunla 5 dakika
yalnız bırak. ..Ve içeri dalıyor.
O odada ne dedi, ne anlattı Arif bilinmez, ama beş dakika sonra ikisi de dışarı çıkar. Necibe, sofadaki masanın
üzerine yüzüğünü çıkarır ve nişanlısının akrabası olan ev
sahibi kadına verir. Atar nişanı..
Babaanne inanamaz duyduklarına o akşam. Ertesi gün
gidip isterler kızı.
Elleri de, gözleri de birbirinden ayrılmayan bir evlilikleri
olur. Necibe, yıllar geçse bile Arif'in olmadığı öğünlerde
sofraya oturmayan, onun seyahatte olduğu zamanlarda
pencereden sokak lambasının ışığında gelişini bekleyen
bir kadın olur. Arif ise, karısına bir demet maydanozdan
ötesini taşıtmaya kıyamayan, her gittiği yerden onun
gözlerinin rengine yakışan yeşil ipekler ve mücevherler
alan bir adam olmuştur.
Bu masal tam yirmi iki yıl sürer. Sadece birbirini gören iki
çift göz...
Necibe ile Arif benim annem ve babam. Yetişme çağlarımda, kimi zaman beni sinirlendirse de, abartılı gelse de
bu diz dize sevgi, şimdi anlıyorum ki; ben aşkı, sevdayı
onlardan görmüşüm.
Siz de, aşkı gördüğünüz yerde, izleyin, koklayın, hissedin
ve yaşayın. Fırsatı asla kaçırmayın.

AKILALMAZ

LEZZET

TAVALARDA

MARMARİS CADDE
Tepe Mah. 36. Sok. No: 35 Z / 1 Marmaris / MUĞLA
Tel: 0252 413 25 30

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder,
son üç dairemiz için ofisimize bekleriz.

info@artmarisyapi.com | www.artmarisyapi.com

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

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

“Kalite Yapımızda Var...”

