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Barış Avcı’dan
Sezon Trendleri

Sinem Yıldırım ile 
Doğayı ve İnsanı Birleştiren 
Dahi Bahadır Kul

Arzu Sabancı
Ayşe Kucuroğlu

Burcu Develi
Eda Kosif

Elif Gönlüm
İlkem Söylemez Topçuoğlu

Nur Fettahoğlu
Yüksel Ak Rimer 

Hayat Ringde Kalma Mücadelesi

Anneler 
Günü

SAĞLIKLI 
BESLENME 
SIRLARI
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B İ R  A N K A R A  H AYA L İHer nefeste yenilenen bir dünyanın 

tam ortasında, 

akıp giden bir şehir var. 

şehrin içinde ise sizi yaşama bağlayan hayalleriniz...

dünya bu yüzden dönüyor!

işte tam da bu noktada, biz; hayal edileni şehirde yaşatmaya hazırız!

peki siz, hazır mısınız?
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B İ R  A N K A R A  H AYA L İHer nefeste yenilenen bir dünyanın 

tam ortasında, 

akıp giden bir şehir var. 

şehrin içinde ise sizi yaşama bağlayan hayalleriniz...

dünya bu yüzden dönüyor!

işte tam da bu noktada, biz; hayal edileni şehirde yaşatmaya hazırız!

peki siz, hazır mısınız?
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Beytepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulv. 
167. Sokak No: 58 Çankaya/Ankara

www.kalebeytepe.com 
İnfo@kalebeytepe.com 0312 238 35 55

Lansmana Özel Fiyatlarla 
Tanıtım Ofisimize Bekliyoruz

Ankara’nın 
yükselen 
en büyük

değeri

Güvencesiyle...

Yüksek teknoloji ile deneyimimizi birleştirip, 
müşteri mutluluğuna hizmet eden anlayışımızla, 
uluslararası çapta faliyet göstermenin ve sahip 

olduğumuz binalara hak ettikleri değeri 
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ömür boyu estetik

kocamanlar@kocamanlar.com.tr
www.kocamanlar.com.tr

+90 312 436 71 71
+90 312 287 85 99

Malıköy Anadolu O.S.B. Mahallesi 9 . Cadde 
No:5 - PK 06909 Sincan / Ankara/TÜRKİYE
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mervekaramanbridal



Nenehatun Cad. No: 86 ANKARA   -   www.mervekaramanbridal.com  
mervekaramanbridal



























Mag.Ford.EcoSport.SuvDunyasi.ciftsayfa.47x30cm.indd   1 25/04/18   14:54



Mag.Ford.EcoSport.SuvDunyasi.ciftsayfa.47x30cm.indd   1 25/04/18   14:54











Adres: 32. Sokak Numara: 12/F Ostim / Ankara
Telefon: 312 395 44 42      Gsm: 0533 467 41 42
www.serhanilce.com  serhanilce 

FERFORJE KORKULUK SİSTEMLERİ
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Karacakaya Caddesi No: 127 Siteler / ANKARA
T: +90 312 351 48 88 - +90 312 353 03 04 • F: +90 312 348 26 71

info@livamob.com.tr
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TRIBU AUTDOOR A AIT
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TRIBU AUTDOOR A AIT

Mağaza
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Beril Çavuşoğlu
berilcavusoglu@magdergi.com.tr

Güneşin 
Cazibesi

S

editör

evgili MAG Okurları; güneş günden güne yüzünü gösterdikçe ruhumuz 
renkleniyor, içimiz ısındıkça enerjimiz artıyor... Mayıs sayımızla ilkbahara veda 
ediyor, yazı karşılamaya hazırlanıyoruz...

Kapak konseptimiz yine tüm dikkatleri üzerine çekecek! İlk başrol deneyimini 
Kiraz Mevsimi dizisinde yaşayan güzel ve sempatik oyuncu Özge Gürel ile 

yaşam yolculuğuna dair çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik... Her zaman romantik ve cıvıl cıvıl 
karelerde gördüğümüz güzel oyuncu, özel çekimimiz için bambaşka bir tarzda objektiflerimizin 
karşısına geçti... Ses getirecek ambiyans, fark yaratacak fotoğraflar ve merakla okuyacağınız 
röportajımızla sizlerleyiz...

Peki bu ayın özel günleri için sizlere neler hazırladık?
Ömür boyu bizleri koşulsuz sevecek en değerli varlık olan annelerimizin Anneler Günü’nü 
renkli sayfalarımızda kutluyor, cemiyet hayatının sevilen anneleriyle çok sevdikleri çocuklarının 
mutluluk karelerini sizlerle buluşturuyoruz... 

Ramazan’ı da karşıladığımız bu ay, sofralarınızı taçlandıracak, tadı damağınızda kalacak tarifleri, 
sağlıklı ve fit kalmak için değerli diyetisyenlerin önerilerini ve lezzet serüveni yaşatacak mekanları 
beraber inceliyoruz...

Moda, sohbetlerimizde bu ay ünlü modacı Barış Avcı var... Türkiye’nin tanınmış birçok ismini 
giydiren modacıdan sezon trendlerine dair ipuçlarını aldık... Sizce kadınlar hangi elbisede neler 
hisseder?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün,  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir” sözünden hareketle hazırladığımız sanat sayfalarımızda, ünlü ressamların 
röportajlarını ilgiyle okuyacak, sergi davetlerinden görüntüleri beğeniyle takip edeceksiniz...

Baharın verdiği enerjiyle altına imzamızı attığımız etkinliklere gelince...
Yaklaşık yarım asırdır Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup’un Bodrum’daki 
ilk ve proje niteliği ile Bodrum’un en büyük ve sofistike gayrimenkul yatırımı,  The BO Viera’nın 
lansmanı, MAG PR tarafından düzenlenen eğlenceli bir organizasyonla gerçekleşti...  

Dr. Yelda Bice Kliniği’nin 5. yaşını kutlamak için Likorinos Balık’ta düzenlediğimiz özel davete 
Ankara’nın sevilen simaları yoğun ilgi gösterdi. 
Renkli etkinliklerin keyifli anılarına şahit olacaksınız... 

Yazı müjdeleyen bahar sıcaklarında, hareketli davetlerden görüntüler,  samimi sohbetler ve ilgi 
uyandıracak dosya içeriklerimizle bir araya geleceğimiz umut dolu, coşkulu bir ay diliyoruz... 

                                                                                                                                                                                    Çoook Sevgiler...

Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüş-
türülmesi çevreye yapılabilecek en kolay kat-
kıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG 
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerin-
de de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

MAG’a abone olmak çok kolay...
Telefon ile
0.312 428 04 44

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

Mayıs 2018
Yıl: 15  Sayı: 149  Fiyat: 15 TL

MAG Medya Ltd. Şti. Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Can Çavuşoğlu

Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu

Görsel Yayın Yönetmeni
Osman Selçuk Güngör

Yayın Yönetmeni
Tuğçe Uzun

Kreatif Direktör
Seda Çavuşoğlu

Grafik Tasarım
Burcu Nalçınkaya Duman

Haber ve Foto Muhabiri
Özgür Karabulut

İstanbul Temsilcisi
Ersin Al

İletişim Direktörü
Dilara Ertürk

İletişim Uzmanı
Dilara Aydoğdu

Çağla Çakır

Yazarlar
Aylin Yıldız

Gökçen Erdoğan
İpek Gençer

Özgür Aksuna
Selahattin Dönmez
Serkan Kızılbayır

Tuğçe İnal

Reklam Müdürü
Esra Demir Toral

Reklam ve Halkla İlişkiler
Feray Şahingöz

Hilal Başarır Öztürk
Simge Ünlü Çetin

Cansın Dede Öztürk

Katkıda Bulunanlar
Sevgi Pınar Özen Güngör

Berker İşleyen
Melike Gökçe

Merve Filiz
Özge Aktaş

Mali İşler Koordinatörü
Tarık Değer

Yayın Hukuk Danışmanı
Ahmet Münir Yaşar
Korcan Dericioğlu

Türü 
Bölgesel Süreli Yayın

 MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.

Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların
tüm hakkı MAG’a aittir.

İzin alınmadan kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: 312 428 0 444

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
DUMAT OFSET A.Ş.

Bahçekapı Mah. 2477. Cad. 
No: 6 Şaşmaz / ANKARA
Tel: 312 278 82 00 (pbx)

Basım Tarihi
30.04.2018

www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi

bilgi@magdergi.com.tr
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84 MAGdavet
Cemiyetin güzel ve zarif 
isimlerinden Siren Ertan ve 
iş adamı Ersin Kayalar’ın 
renkli düğününden 
sımsıcak kareler... 

MAGözel
Cemiyet hayatının 
sevilen anneleriyle çok 
sevdikleri çocuklarının 
mutluluk karelerini sizlerle 
buluşturuyoruz...

272

MAGköșe
Ramazan ayını daha 
sağlıklı geçirmek 
isteyenlere Uzman 
Diyetisyen Dilara Koçak 
önerilerini sunuyor...

186

364 MAGröportaj
Resme aşık, günde 14 saat 
boyunca resim yapan 
başarılı bir ressam; Savaş 
Simitli... Kendisinin renkli 
dünyasını satırlarımızda 
keşfedeceksiniz...

194 MAGözel
Güzel ve sempatik oyuncu 
Özge Gürel ile ses getirecek 
ambiyansta gerçekleştirdiğimiz 
kapak çekimimizden fark 
yaratacak fotoğraflar ve merakla 
okuyacağınız sohbetimiz...

MAGköșe
Yazarımız Uzman 
Diyetisyen Selahattin 
Dönmez son dönemin 
popüler konusu glutensiz 
beslenme hakkında 
ipuçları veriyor...

176

MAGköșe
Dr. Ayşegül Çoruhlu’dan 
mutluluk için beslenme 
tüyoları...

162

MAGköșe
Yazarımız Sinem Yıldırım’ın 
Mimar Bahadır Kul ile 
gerçekleştirdiği keyifli röportaj...

372

MAGgurme
Uzman diyetisyenlerin 
beslenme önerileri, lezzetli 
mekanlar ve özel tariflerle 
dolu gurme içeriği...

150

272

194

84

312

MAGröportaj
Ünlü isimleri giydiren başarılı 
modacı Barış Avcı ile sezon 
trendlerine bakış...

312
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BMW X1 ŞİMDİ DİZEL MOTOR SEÇENEĞİYLE.

HADİ X BİR YERE GİDELİM.

Sheer  
Driving Pleasure

BMW X ailesinin en aktif üyesi BMW X1, geniş iç hacmi ve 
yüksek verimli dizel motor seçeneği ile unutulmaz bir sürüş 
keyfi yaşamanız için Borusan Oto Balgat’a sizi bekliyor.

Borusan Oto Balgat Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 181/A Balgat - Ankara (0312) 253 33 33 

BMW X1 B.OTO Balgat 24,5x31.indd   1 30/03/18   19:14
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Seda Çavușoğlu

Yeni sezonda uçușan șifon elbiseler, rüzgarıyla 
baharın çiçeklerini ruhumuza tașıyor...

Uçuşan Desenler

seda@magmedya.com.tr

ZIMMERMANN 
Bluz $ 355

ZEEHJAN
Kolye $ 355

BROCK COLLECTION 
Elbise $ 2,690

SUBOO 
Mayo $ 228

AQUAZZURA 
Ayakkabı $ 431
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WANDLER 
Çanta € 375
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Tasarımları süsleyen drapeler karizmatik bir șıklık 
yaratarak cool kadını ortaya çıkartıyor...

Hareketli Tasarımlar
style

ZEEHJAN
Küpe $ 355

MAISON MICHEL 
Şapka $ 741

JACQUEMUS 
Elbise $ 595

JOSEPH 
Etek $ 431

FENDI 
Çanta $1,890

CARRIE FORBES 
Terlik $ 300

M
A

R
A

 H
O

FF
M

A
N

 
Et

ek
 $

 2
5

0

JO
H

A
N

N
A

 O
R

T
IZ

 
El

b
is

e 
$ 

3,
8

5
0

HAIGHT 
Mayo € 205
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Kıyafetlerde ve aksesuarlarda kullanılan mavi, sonsuzluk enerjisiyle 
bedenimize coșku veriyor...

Mavi Enerjisi
style

NANUSHKA 
Pantolon € 250

NATASHA ZINKO 
Elbise $ 1,554

JACQUEMUS 
Ayakkabı $ 570

UNRAVEL PROJECT 
Şort € 325

NANNACAY 
Çanta € 146.11

FIGUE
Saç Bandı $ 190

ZIMMERMANN 
Şapka $ 350
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JACQUEMUS 
Çanta $ 810

SAINT LAURENT 
Bileklik $ 895
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Gelinliğinde 
Kendi İmzası 
Var
Modacı Siren Ertan, 3 yıldır birlikte 
olduğu Ersin Kayalar ile Bodrum 
Türkbükü’nde evlendi. Törene çiftin 
yakın dostları katıldı.

ERSİN KAYALAR, SİREN ERTAN

Cemiyetin güzel ismi ve başarılı modacısı Siren Ertan, iş adamı Ersin 
Kayalar ile dünyaevine girdi. Siren Ertan, Ersin Kayalar ile Bodrum 
Türkbükü’nde eskiden Ada Otel olarak bilinen muhteşem malikanede 
evlendi. Oldukça şık ama sade bir törenle evlenen çiftin düğününe 
yakın dostları katıldı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada 
paylaşıldı. Güzel modacı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının 
altında yazdığı yorumda bu özel gününde kendi gelinliğini kendisinin 
dikmiş olmasından duyduğu heyecanı ve mutluluğu da ifade etti.  

düğün

84 magdergi.com.tr
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Gelinliğinde 
Kendi İmzası 
Var
Modacı Siren Ertan, 3 yıllık 
sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum 
Türkbükü’nde evlendi. Bodrum 
Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene 
çiftin yakın dostları katıldı.

ERSİN KAYALAR, SİREN ERTAN

Cemiyetin güzel ismi Siren Ertan, Ersin Kayalar ile dünyaevine girdi. 
Çiftin nikahından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Modacı Siren 
Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde 
evlendi. Bodrum Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene çiftin yakın 
dostları katıldı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada 
paylaşıldı. Güzel modacı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının 
altında yazdığı yorumda bu özel gününde kendi gelinliğini kendisinin 
dikmiş olmasından duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade etti.  

düğün



HAYATİ - FİGEN BABAOĞLU

BAȘAK - OZAN BALABANALARA, HAKAN, MELİS AKMAN

SELİN ÖZKAYNAK, ASLI BAYRAKTAROĞLU

düğün

Karum İş ve Alışveriş Merkezi İran Caddesi No: 21/113 Gop / Ankara / Türkiye

M:+90 532 321 75 54 • +90 312 466 77 32 - www.zeehjan.com - info@zeehjan

zeehjan       zeehjanjewellery86 magdergi.com.tr



Karum İş ve Alışveriş Merkezi İran Caddesi No: 21/113 Gop / Ankara / Türkiye 

M:+90 532 321 75 54 • +90 312 466 77 32 - www.zeehjan.com - info@zeehjan

zeehjan       zeehjanjewellery



ERKAN, SEMA GÜRAL SÜRMELİ

AHU, SERA, SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLUESRA OFLAZ, MİLA, ZİYA GÜVENKAYA

ÖZLEM - MURAT GÜSAR

düğün

88 magdergi.com.tr





METE - ALEXANDRA NİSARİ

ALİZE - BARIȘ TANSEVERHANDE CANETEL - ROBER BALER

HÜLYA ELTEMURSEDEF - ALPSEL MERCAN

düğündüğün

90 magdergi.com.tr





Türkan Șoray’ın kızı Yağmur Ünal 
kıyafetiyle ve șıklığıyla dikkat çeken 
isimler  arasında yer aldı.

SİBEL KARAKAȘLI

SİNEM - CEM SAELNİL - BURAK UYGUNER

YAĞMUR ÜNAL

ZEYNEPHAN - BORA GEMİCİOĞLU, SEDEFHAN OĞUZ

düğün



fiat.com.tr

Fiat 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri,
konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili.
● Apple CarPlay Desteği ● 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi
● 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği ● 455 Litre Bagaj Hacmi

yenİ nesİl,
Yenİ tarz.

FIAT 500L

500L’nin CO2 emisyonu 104-143 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9-6,1 lt/100 km arasında değişmektedir.

500L_Mag(23,5x30cm).indd   1 20/04/2018   11:53



Bodrum Türkbükü’nde 
gerçekleștirilen düğün törenine çiftin 
yakın arkadașları ve aileleri katıldı. 
Düğünde șıklık yarıșı vardı.

OYA İDİL, HARUN GENÇOĞLU

ZERRİN - METİN MALAZ

BORA - İDİL ATAKOL

BEGÜM - ÖMER BALLI

ZEYNEP MUTLU

düğün



Uçup gitmek  
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Avrupa̓ ya giden en hızlı yol.

Aktarmasız

Ankara    Avrupa

76,
99 *

€’dan

başlayan fiyatlarla



İș ve Cemiyet hayatının tanınan 
simalarından Gülay Kamaz’da 
seçtiği kıyafeti ve tarzıyla dikkat 
çeken isimler arasında yer aldı.

MUSTAFA TAVİLOĞLU

MELTEM TAHRANCISEDEF - MEHMET KARAMEHMET

GÜLAY KAMAZ

PELİN AKAD

düğün









Stilinizle 
İz Bırakın
Zamansız koleksiyonlarıyla dikkatleri 
çeken ünlü stilist ve moda editörü 
Mert Aslan’ın Marakeş gezisinden 
ilham aldığı, adL için stilize ettiği “Night 
Zoom Styled By Mert Aslan” 2018 
İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtımında 
en çok çiçekli elbiseler ve İspanyol 
sıcaklığını yansıtan kırmızı tasarımlar 
ilgi gördü. 

adL”Night Zoom Styled By Mert Aslan”ın 81 parçalık koleksiyonunda 
yüksek dozda romantizm, çarpıcı kombinasyonlar ve eğlence başrolde... 
Şifonlar, ipek satenler, çiçek bahçesine dönüşüyor. Romantizm, bandana 
desenin bohem dokunuşuyla biraz daha asileşti. Puantiyenin flörtöz 
feminenliği ile zarafetin dozu artırılırken dantel detaylar seksi duruşu 
vurguluyor. Kırmızılar, mercanlar, pembelerle canlanan koleksiyonda 
maviler, yeşiller ve beyazlarla yazın ferahlığını hissettiriyor. Volanlar ve 
püsküller koleksiyona Akdeniz’in ateşli cazibesini kazandırırken, parlak 
renkli payetler hiç bitmeyecek yaz gecelerinde sonsuz bir eğlence vaat 
ediyor.  

ZEHRA IȘIK, GÜL GÖLGE

davet

100 magdergi.com.tr





EZGİ APA

ASLI BAYRAKTAROĞLU BEYZA UYANOĞLU ESRA İNCEEFE ETEL BALER

ASLI TACİR, AYȘE RODOSLU AYȘEGÜL AFACAN

davet

102 magdergi.com.tr



DEMET SABANCI EDVINA SPONZA IȘIN GÖRMÜȘ GÜNEȘ MUTLU

AYȘE BRAV ÇAĞLA BÜYÜKDERELİ BUKET TAȘDELENCEYLAN ERKAYA

davet



104 magdergi.com.tr

NİLGÜN GÜLEN NORA KALPAKÇIOĞLU ÖZLEM AVCIOĞLU ÖZLEM GÜSAR

ZEYNEP ARÇAY TÜLAY DEMİR RÜYA BÜYÜKTETİKJALE BALCI

davet

104 magdergi.com.tr



LATEX MESA
Koru Mahallesi Mesa Plaza AVM Kat:1 No:2/68 Çayyolu - Çankaya/ANKARA

T: 0312 240 09 10 • F: 0312 240 09 20

LATEX 365
365 AVM 428. Cadde Kat:1 No:41-47 Çankaya/ANKARA

T: 0312 450 06 07 • 0312 450 01 61

www.latexaksesuar.com           latexaksesuar          latexaksesuar

“37. yılında Latex 1000 metrekare yeni mağazasıyla 
Mesa Plaza AVM’ de hizmetinizde.”

Aksesuar -            - Mobilya

NİLGÜN GÜLEN NORA KALPAKÇIOĞLU ÖZLEM AVCIOĞLU ÖZLEM GÜSAR

ZEYNEP ARÇAY TÜLAY DEMİR RÜYA BÜYÜKTETİKJALE BALCI

davet



MELİSA GAZAT ELİF KARADAYI MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK ȘAH YAYCI

MELTEM KAZAZ BAHAR ȘERASENA SARIBATUR HANDE CAN YÜCE

davet

106 magdergi.com.tr





The BO Viera’nın 
Renkli Sürprizleri
BESA Grup farkıyla Bodrum’un 
en büyük projesi “The BO Viera” 
unutulmaz bir lansman gecesine 
imza attı...
Yaklaşık yarım asırdır Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını 
vuran BESA Grup’un Bodrum’daki ilk ve proje niteliği ile 
Bodrum’un en büyük ve sofistike gayrimenkul yatırımı,  
The BO Viera’nın lansman gecesi gerçekleşti. Ankara’nın en 
büyük yaşam merkezlerinden Panora AVM’de düzenlenen 
The BO Viera lansmanı renkli sürprizleri ile muhteşem bir 
geceye damga vurdu. Bodrum’un odak noktası Türkbükü ve 
Gündoğan’ın arasında yer alan  Küçükbük Koyu’nda  hayata 
geçirilecek The BO Viera’nın lansman daveti keyifli anlara 
sahne olurken, proje sunduğu eşsiz gün batımı manzarası, 
adaların şöleni çağrıştıran doğası ve zamansız yatırım 
fırsatlarıyla da davetlilerin büyük ilgisini çekti. Bodrum’un 
benzersiz yaşam hayalinin gerçeğe dönüştüğü gecede 
Ukrayna’nın en ünlü gruplarından Ultramarine Girls Band 
performansları ile geceye renk kattı. Erdem Kınay&Twins ise 
sahne performansıyla kendisini dinleyen konuklara keyifli 
anlar yaşattı. Rolls Royce’un da en yeni modellerini sunduğu 
geceye iş dünyası ve cemiyet hayatından yaklaşık 700 misafir 
katılarak büyük ilgi gösterdi. Biber Reçeli, Sushico ve Roko 
Dondurma da eşsiz lezzetler hazırlayarak unutulmaz bir 
geceye imza atılmasını sağladı. 

ÇAĞLA BAYKAM, EFE BEZCİ

ELİF, YAREN DAMGACI, EREN KÜÇÜKBAȘKAN, KADRİYE - SALİH BEZCİ, 
EBRU - EVREN KÜÇÜKBAȘKAN

davet

108 magdergi.com.tr
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110 magdergi.com.tr

ADNAN BEKER

AYSEL AKÇAY

ARZU BEYAZIT

Salih Bezci ve Efe Bezci’nin konușmalarının 
ardından bașlayan gecede The Bo Viera projesi 
tanıtıldı.

GÖKHAN SALTOĞLU

SALİH, EFE BEZCİ

davet





YAZGÜLÜ BUSE KARAKAȘ, AYȘE BİÇER, CENK KARAKAȘMERVE ÇETİNKAYA, BURAK IȘIK

DİDE - BARIȘ ÖZÇELİKETKİN - DAMLA PERÇİNERAKSEL ȘAHİN

Ankara’nın 
seçkin 
simalarının 
yoğun ilgi 
gösterdiği davet 
geç saatlere 
kadar sürdü.

davet





Ankara’da 
ilklerden birine 
imza atan 
BESA Grup, 
Panora AVM’de 
gerçekleștirdiği 
etkinlikte 
konuklarına 
unutulmaz bir 
gece yașattı.

MURAT - HANDAN AKYOLERDİNÇ - GÜLİZ MANÇO

NESLİHAN EKTEPEİBRAHİM TÜRKEȘ KOCABEY ALP - BUKET ÖNYÖRÜ

davet

114 magdergi.com.tr



BURCU ATEȘ, SELİN AÇIK

HÜLYA TOPÇUOĞLU - FAİK KURAL

FATMA KİRİȘ, SERKAN KASİL

BERKAN BAYKAM, ELİZ ȘAHİN



CEM BEZCİ, SELÇUK MUNGAN

LATİF TOKUR İSMET ERARSLAN

MELİKE - HİKMET GÖKÇE

MÜGE ALTUN

davet

116 magdergi.com.tr



Rolls Royce katılımı ile 
gerçekleșen gece iș 
ve cemiyet hayatını bir 
araya getirdi.

MEHMET BİNNET

MAHMUD FAYTROUNY, AHMET TORUNSİNEM AYDIN

TÜLAY TEMUR

NEȘE KOȘAL, MELİSA SAUD



Rolls Royce Marka 
Direktörü Hilal Aysal, 
Rolls Royce katılımı ile 
gerçekleșen geceye 
katılmayı ihmal etmedi.

MUSTAFA BEZCİNACİ - FİLİZ DAĞ YILMAZHİLAL AYSAL

davet





120 magdergi.com.tr
ÖMER İÇKALE

TÜZÜN MİRZA, VEDAT YAKUPOĞLU, ERDAL İPEKEȘEN, SEZİNUR BALIKÇIOĞLU

BEGÜM AKIȘZAFER YILDIRIM

davet

120 magdergi.com.tr



ÖZGE - BURAK HASAR

REZAN ANIK YAĞIZSERCAN - OSMAN YILDIRIMİSMET DEMİRKOL

NURTEN GÜNDOĞAN, AHMET ARICA



122 magdergi.com.tr

BESA Grup 
Yönetim Kurulu 
Bașkanı Salih 
Bezci davetlileri 
ile yakından 
ilgilendi.

BEKİR AKAR GÖZDE YILMAZ, ȘEREF DANIȘMAN

ALP - SEDEN BEKİTBERKAY - NAZLI GÜLLE

NİLÜFER ȘENSÖZ

davet

122 magdergi.com.tr





Gecede Ultramarine Girls Band  
ardından Erdem Kınay&Twins 
sahne alarak geceye renk kattı.

Dünyaca ünlü otomobil markası 
Rolls Royce katılımı ile gerçekleșen 
gecede 5 adet araç davetlilerin 
beğenisine sunuldu.

ERDEM KINAY
ULTRAMARINE GIRLS BAND

SALİH, EFE BEZCİ

davet

124 magdergi.com.tr
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evsim değiştikçe, ince kıyafetler 
giyilmeye başlandıkça, kış aylarında 
gelen kilolar da dikkat çekmeye 
başladı. Bu dönemde gerek bu 
sebepten gerekse düğün, mezuniyet 
gibi çeşitli sosyal aktivitelerin 
varlığından ötürü ufak kilo kaybı 
isteklerinde de artışlar oluyor. Siz 

de kilo kaybınıza biraz doping etkisi yapmak isterseniz sayacağım 
besinleri biraz daha fazla tüketmeye özen gösterebilirsiniz.

Kilo kaybının sağlanmasında en önemli faktör; sağlıklı ve dengeli 
bir beslenme düzeni ile gün içerisinde harcadığınız enerjinin 
aldığınızdan fazla olmasıdır. Gün içerisinde harcadığınız enerji 
birkaç bileşenden oluşuyor. Artık herkesin adını bildiği “metabolizma 
hızı” bu bileşenlerden en büyük paya sahip olanıdır. Ancak, bazal 
metabolizmaya eklenen bazı faktörler var. Bunlar fiziksel aktivite için 
harcadığınız enerji, varsa çeşitli stres faktörleri, çeşitli hastalıkların 
etkileri ve birey büyüme çağındaysa büyüme için ek enerji ihtiyacı ve 
besinlerin termik etkisidir.

Protein Kaynağı Besinler: Yapılan çalışmalarda termik etkisi en 
yüksek olan besinlerin protein kaynağı besinler olduğu görülüyor. Bu 

nedenle diyetinizde yeterli protein aldığınızdan emin olun. Normal, 
sağlıklı bir beslenme modelinde protein alımının kilogram başına 0,8 
gramın altına inmemesi gerekiyor. Yani 60 kilogram ağırlığında bir 
bireyin 60 x 0,8 = 48 gram ( yaklaşık 50 gram ) proteini günlük olarak 
alması gerekiyor. Kahvaltının öneminden aslında hep bahsediyoruz 
ama özellikle düzenli ve proteinden zengin bir kahvaltının yağ 
yıkımını artırdığını da söylemeden geçmeyelim öyleyse. 

Yeşil Çay, Beyaz Çay: Her ikisi de aynı bitkinin yaprağından 
üretilen bu çaylar yüksek oranda fenolik bileşenleri (epikateşin, 
epigallokateşin, epikateşin gallat ve epigallokateşin gallat) yapılarında 
barındırıyorlar. Hem bu fenolik bileşenler hem de içlerindeki kafein, 
termik etkiyi artırarak yağ yıkımını desteklemektedir. Ancak yine de 
bitki çayı kullanımı abartılmamalıdır. Yeşil ve beyaz çay dahil tüm 
bitki çayları, karaciğerde metabolize olurlar ve dolayısıyla karaciğer 
enzimlerini etkilerler. Bu nedenle günde 3 fincanı geçmemekte fayda 
vardır. Ayrıca tansiyon hastalarının da bu tarz çayları kontrollü 
kullanmaları gerekir.

Kapsaisin: Basitçe biberler, özellikle acı olanlar diyebiliriz. Kapsaisin, 
acı bibere temel tadını veren maddedir. Tüm dünyada çok farklı çeşitte 
biber bulunmaktadır. Kapsaisin özellikle biberin çekirdeklerinde 
ve etli orta kısmında bulunur. Zencefil de yine kapsaisin ihtiva 
eden besinlerden biridir. Kapsaisinin hem termojenik hem de 
doygunluğu artırıcı etkileri vardır. Bu nedenle diyetinizde bol baharat 
kullanabilirsiniz. Ancak biberin kendisini hem çekirdekleri hem de 
orta göbek kısmı ile beraber tüketmek ve bol zencefil kullanmak 
daha fazla fayda sağlayacaktır. 

Termojenikler
Besinlerin termojenik etkisi, vücudunuzun 

yediğiniz besinleri sindirirken harcadığı enerji 
demektir. Bu noktada bazı besinler var ki, 
vücudunuz bunları sindirmek için besinin 
size vereceği enerjiden daha fazla enerjiyi 

harcıyor. İște bu besinleri diyetinize eklemek, 
ufak bir doping etkisiyle kilo vermenizi 

kolaylaștıracaktır. Termojenik etkisi olan birçok 
besin bulunmaktadır. Ancak benim burada 

ele aldıklarım, etkinliği bilimsel olarak da 
kanıtlanmıș olanlardır.

M

Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Sarıkonak Apt. No: 8/31 Çankaya / ANKARA Tel: +90 (312) 287 43 45

info@idilimamoglu.com - www.idilimamoglu.com

/ankaradiyetisyen @diyetisyenidilimamoglu

Gecede Ultramarine Girls Band  
ardından Erdem Kınay&Twins 
sahne alarak geceye renk kattı.

Dünyaca ünlü otomobil markası 
Rolls Royce katılımı ile gerçekleșen 
gecede 5 adet araç davetlilerin 
beğenisine sunuldu.

ERDEM KINAY
ULTRAMARINE GIRLS BAND

SALİH, EFE BEZCİ

davet







İtalyan rüzgarları estiren Twinset’in sezon ürünlerini Filiz Dağ Yılmaz 
ile değerlendirdik…

Trendlere İtalyan 
Dokunuşu

ad
ve
rto
ria
l

TUĞÇE İNAL, FİLİZ DAĞ YILMAZ



B u sezon Twinset’te en çok 
dikkatinizi çeken parça veya 
parçalar neler oldu? 
Elbiseler ve içindeki renkler muhteşem. Bu 
kadar farklı rengi ürün skalasında hiç göz 
yormadan kullanmaları büyük bir başarı. 
Ayrıca marka severleri muhteşem bir plaj 
koleksiyonu bekliyor, benden söylemesi.  

Markada en çok dikkatinizi çeken ürün veya ürünler 
hangileri?
Günlük stilimin baş kahramanı olan pastel tonlardaki etek ve 
bluzlar bu sezon  Twinset’te vazgeçemediğim parçalar oldu. 

Sizce Twinset tasarımları kimlere hitap ediyor? 
Twinset kadını hem çalışan hem de sosyal hayatına önem veren 
kadınlar icin çok farklı kombinler sunuyor. Sıradanlıktan uzak, 
modanın kalbi İtalya’dan çıkan bir marka olduğu için tüm sezon 
trendlerini içinde harmanlıyor. Feminen ve çarpıcı dokunuşlar ön 
planda. Tasarımlar benim günlük hayatımda zevkle giyeceğim 
kıyafetler. Elbiselere bayıldım mesela. Trikolar ve ayakkabılar da çok 
özel. 

Dünya markaları arasında Twinset markasını nasıl 
konumlandırırsınız?
İtalyan markası oluşu dikkat çekmesi için ilk sebep zaten. Renkleri 
ve tonlarını çok güzel harmanlıyor. Kesinlikle karmaşa yok. 

Sizin bu çekimde favori renk ve parçalarınız, olmazsa 
olmazlarınız neler?
Ben kesinlikle triko gold elbiseye bayıldım. Hem şehirde hem sahilde 
çok rahat giyeceğim bir kıyafet. Bu sezon dediğim gibi bikinileri 
muhteşem. Ben pastel tonları tercih ettiğimden takımları iş hayatım 
için çok beğendim. Ve tabii ki siyah pantolon favori parçam oldu! 



İlkbahar Yaz 
Koleksiyonu 
Göz Kamaştırdı
Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan 
Yasemin Özilhan’ın  İpekyol için hazırladığı 
Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 
2018 Koleksiyonu’nun İstinye Park İpekyol 
Mağazası’nda yapılan lansmanı büyük 
beğeni topladı.
Yasemin Özilhan ve İpekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyon, davete 
gelen modaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. 26 Nisan itibariyle 
Ipekyol mağazalarında ve www.ipekyol.com.tr adresinde moda tutkunlarıyla 
buluşacak koleksiyonun gözde tasarımları arasında; tül üzerine geliştirilen işleme 
efektli elbise, tül üzerine puantiye ve pilise efektli tütü etek, tek omuzlu bluz, desenli 
kimono, dantel karışımlı elbise, payetli blazer, haki parka ve patchwork efektli 
geometrik elbise yer alıyor. Koleksiyondaki tişörtler, bel detayını vurgulayan parka 
ve triko bluzlar ile sportif bir şıklık sunan Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 
2018 Koleksiyonu yazın vazgeçilmez parçalarını bir araya getiriyor.  

Koleksiyondaki tișörtler, bel detayını vurgulayan parka 
ve triko bluzlar ile sportif bir șıklık sunan Yasemin 
Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu 
yazın vazgeçilmez parçalarını bir araya getiriyor.

YELDA TİFTİK

YASEMİN ÖZİLHAN

BURCU ȘENDİR HİLAL ȘENDUR

davet





FATOȘ MİLDON

ELİF EREN

SİNEM AYAN

HÜLYA ELTEMUR

ÖZLEM GÜSAR

DENİZ AYAYDIN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

MERAL KOSİF

davet

132 magdergi.com.tr





İZZET - TURKAN ÖZİLHAN SELİN ÖZTARHAN İPEK AYAYDIN ABDİK , YALÇIN - TUNAY AYAYDIN

ZEYNEP NAZLI KAYI, İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN ASLI ȘEN MELİS TATARİ, BERNA NALCI

magdergi.com/onlineDaha fazlası için

davet





Tepe Home Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Uluocak, 
yeni markaları “TH” Premium Line ile 

yașam alanlarını adeta sarayları andıran bir ihtișama 
kavușturduklarının altını çizdi...

Lüks Yaşam 
Alanlarında 
Yeni Trend 

“Th” Premium Line

G eçtiğimiz son iki yılda, dünya trendlerinde 
klasik çizgiler, masif country mobilyalar 
ve oryantal avangart esintiler yerini 
Fransız ekolünden beslenen Art Deco tarzı 
ve ışıltılı modernist yaklaşıma bıraktı. 
Modern hatları ile lüks öğeleri yüksek cila 
ve ışıltı ile kombinleyerek saray ihtişamını 
yaşam alanları ile buluşturan Art Deco 

tarzı, dekorasyonda son yılların en iddialı trendi olarak  karşımıza 
çıkıyor. Art Deco’nun lüks ışıltılı çizgileri önümüzdeki yıllarda da 
tasarımcıların, otellerin, evlerin, restoranların tasarımlarında tercihi 
olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye’de de konut arzında karma yaşam projelerini ve bunun bir 
yansıması olarak çağdaş çizgileri yansıtan modern lüks mobilyalara 
doğru bir eğilim olduğunu, özellikle gençlerin lüks mobilya 
grubuna taleplerinin arttığını söyleyen Tepe Home Genel Müdür 
Yardımcısı Zeynep Uluocak “salon gibi ana yaşam alanlarında ve 
profesyonel mekanlarda geleneksel mobilyanın dışına çıkan, lüksün 
ışıltısını farklı yüzey çözümleri ile buluşturan dinamik, özgün 
mobilyalara yönelim artıyor. Artan hane gelirleri, hızlı şehirleşme, 
emlak arzındaki artış, yaşam tarzlarının ve gustolarının daha 
tanımlı hale gelmesi, tüketicilerin mobilya konusunda farklılaşmaya 
yönelik tercihleri, özgün stil ihtiyacı ve trendleri yakından takip 
ediyor olması, sektörü lüks mobilyaya yönelim konusunda önemli 
ölçüde canlandıran dinamikler oldu.” dedi.

Tepe Home olarak bu yeni yönelimler ve kategorilere yoğunlaşarak, 
yepyeni bir üst segment marka ve çizgi oluşturduklarını belirten 

Uluocak, “TH” Premium Line markası ile geometrik ve düz hatlı 
ahşabı yüzel ışıltısı ile zenginleştirilmiş bir ihtişamla buluşturmayı 
ve bu sayede tüketicilere erişilebilir lüksü sunmayı, mimarlarla 
birlikte önemli projelerde yer almayı hedeflediklerini söyledi.
Tepe Home’un yeni “TH” Premium Line markasının en önemli 
özelliği; ahşapla gelen sıcak dokunuşu çağdaş, yüksek cila 
yüzeyler ve ışıltılı elementlerle evlendirerek, malzemelerin 
eklektik kombinasyonunu yakalayabilmek. Tepe Home’un yeni 
konsept ürünlerinde kullanılan malzemelerin farklılığı, simetrik 
tasarımların içerisine serpiştirilmiş asimetrik detaylar, cazip 
parlaklık, metalik ışıltı ve kontrast koyu renklerle dengelenmiş 
özelliklerde ve çok cazip fiyatlarla evlerde göz alıcı bir ihtişam 
yaratabilmek mümkün olabiliyor.  

Şu anda Ankara Bilkent, İstanbul Ataköy ve Kadıköy Tepe Home 
mağazalarında shop-in shop konsept olarak yerleştirilen “TH” 
Premium Line konseptinin evlerde domestik kullanıma olduğu 
kadar, otel, restoran, kafe, ofis gibi ticari projelere de çözüm 
oluşturduğu için tüketicilerden olduğu kadar mimarlardan 
da yoğun ilgi görmeye başladıklarını söyleyen Uluocak, yeni 
markalarının çok yakında İstanbul’da iki, Ankara’da bir mağaza 
ile tüketici ve dekorasyon severler ile buluşacağını, İstanbul’da 
2018 yılında açılacak yeni mağazalarında basına, tasarımcılara 
ve hedef segmente yönelik geniş katılımlı bir lansman yapmayı 
hedeflediklerini sözlerine ekledi. 
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Șimdilerde jet set onları konușuyor! Kingsman Türkiye İstanbul ofisini açtı. Misafirlerini 
helikopter ile gezdirip, özel asistanlar ile alıșveriș yaptıran șirket misafirlerini yalıda 

konaklatıyor. Yurt dıșında özel konserlere ve moda haftalarına katılım sağlıyorlar. Yalnızca 
üyelik modeli ile çalıșan șirketin servisleri ile 15 ülkede eğlence, müzik, tatil ve fine dining 
alanlarında hizmet alabiliyorsunuz. Size 24 saat hizmet veren özel bir asistan sağlıyorlar. 

Film Gerçek Oldu

K ingsman Türkiye’yi tanıyabilir miyiz?  
Kingsman Türkiye, 2018 yılının başında 
kapılarını İstanbul’a da açtı. Üyelik sistemi ile 
çalışan servisler lüks segmentte ayrıcalıklar 
sunuyor. Hizmet, Türkiye ile birlikte Amerika, 
İngiltere, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri 
olmak üzere 15 ülkeyi kapsıyor.

Çalışma modelinizin biraz farklı 
olduğunu duyduk. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz? 
Benzer bir işleyiş modeli olarak Soho House var biliyorsunuz. Biz 
de üyelik sistemi ile çalışıyoruz. Türkiye için toplam 1000 üyede 
sınırlı olacak. 3 tip üyelik var. Aldığınız pakete göre de; eğlence, tatil, 
müzik, hediye gibi konularda sunulan ayrıcalıklar var. Örneğin 
seyahatlerinizde dünyanın 260 noktasında havalimanlarında lounge 
kullanımı sağlıyoruz. Bir çağrı merkezimiz var, bu sayede 24 saat özel 
asistanınız bulunuyor. Oradan tüm isteklerinizi iletebiliyorsunuz.

Kimlerle çalışıyorsunuz, kimler bu servislerden 
faydalanabilir?
Türkiye’ye gelen VIP isimler, sanatçılar, ünlüler, özel heyetler bu 
servislerden faydalanıyor. Öte yandan Türkiye’den sıra dışı rotalara 
seyahat etmek isteyen, özel etkinliklere katılmak isteyen kişiler bizden 
hizmet alıyor.

Servisleriniz, hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Misafirlerimize sunduğumuz hizmetler uçağın içerisinde başlıyor; 
onları uçaktan ayrı bir araçla alıp helikopter ile gidecekleri alana 
ulaştırıyoruz. Örneğin, İstanbul’da alışveriş yapmak isteyen 
misafirlerimiz için alışveriş asistanlarımız onlara eşlik ediyor. Ya da 
hız tutkunu misafirlerimiz için F1 pistinde Ferrari ile yarışmalarını 
sağlıyoruz. Dünyanın birçok yerinde özel villalarımız var, misafirler 
bu sayede harika vakit geçirebiliyorlar. İstanbul’da şu an 2 yalıda 
konaklama imkanı sunuyoruz.

Ankara’dan bu servislerden yararlanan müşterileriniz 
var mı?
Evet Ankara’dan da genellikle İstanbul’a evlilik yıldönümü, doğum 
günü kutlamaları için gelmek, özel bir hafta sonu geçirmek isteyen 
çiftler bize ulaşıyor. Onlara iki günlük çok özel programlar yapıyoruz. 
Bazen 48 saatte baş döndürücü bir program ile Londra’ya yolladığımız 
da oluyor. Mesela yakında Beyonce-JAYZ konseri var, şu anda çiftleri 
buraya yolluyoruz.

Şu sıralar festivaller, moda haftaları var, yakında da 
Dünya Kupası başlıyor. En popüler etkinlikler, en çok 
talep edilenler hangileri?
Güçlü global ağımız sayesinde dünyadaki en önemli etkinliklerin VIP 
biletlerini Türkiye’de satışa sunduk. Bu konuda çok geniş ve renkli 
bir yelpazede hizmet veriyoruz. Mayıs ayında Kiev’de Şampiyonlar 
Ligi ile başlayan etkinlikler, Dünya Kupası final maçı, konserler ve 
festivaller ile devam ediyor. Erkekler en çok parti ve maçları takip 
ederken kadınlar ise ödül töreni ve konserleri takip ediyor. Şu sıralar 
Cannes Film Festivali, Altın Küre, Beyonce konseri, Dünya Kupası ve 
moda haftaları çok popüler. Kingsman ile Cannes’ta kırmızı halıda 
yürüyebilir, Newyork Moda Haftası’nı en önden izleyebilir ya da  
Hollywood ünlüleri ile partileyebilirsiniz. 
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Dört Günlük 
Bir Şey
Eşsiz atmosferi, etkileyici dekorasyonu, 
görkemli salonları ve seçkin lezzetleriyle 
Four Seasons Hotel Bosphorus ev 
sahipliğinde gerçekleşen Hakan Yıldırım 
Haute Couture defilesi özel isimlerin 
katılımıyla gerçekleşti.
Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile 
başlayan geceye ünlü isimler katıldı. Tüm detayları özel olarak tasarlanan 
defilede çoraplar Penti, ayakkabılar ise Hotiç imzası taşıyordu. Stylingini 
Mahizer Aytaş’ın, show direktörlüğünü Uğurhan Akdeniz’in yaptığı defilede 
saç tasarımları Serkan Aktürk, Ali Yılancı ve Mehmet Menteş makyaj ise Ece 
Karagülle ve Serkan Parmaksızoğlu tarafından yapıldı. Tasarımcı, yıllar sonra 
Türkiye’de yaptığı bu defileyle, onu büyüten ve yetiştiren topraklara, insanlara ve 
yaşattıkları tüm duygulara kendi dilinde teşekkür etti.  

davet
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Peugeot SUV 5008. İkinci sırada yer alan katlanabilir ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir koltuklarıyla yenilikçi tasarımı gözler önünde. Ayrıca koltukların katlanması ile bagaj kapasitesi 
780 litreye ulaşıyor, ön yolcu koltuğunun yatmasıyla da 3.20 m uzunluğundaki eşyaların yerleşmesine olanak sağlıyor. Tasarımın mükemmellikle birleşmiş hali şimdi sizi çağırıyor. 
Peugeot SUV 5008 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 şehir dışı yakıt tüketimi 4.0 L / 4.2L* / 100km, ortalama CO2 emisyon değeri 112g / 118g*/km’dir. İlanda kullanılan görsel, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. *18” Jantlar, 
Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle.

7 KOLTUKLU  
PEUGEOT SUV 5008
BOYUT ATLA

YENİ PEUGEOT i-COCKPIT®

GELİŞMİŞ GRIP CONTROL

GELİŞTİRİLMİŞ MODÜLER YAPI

Balgat Plaza Tel: (0312) 207 45 45      Ümitköy Plaza Tel: (0312) 236 36 80     
www.goral.com.trGÖRAL

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye



SERENAY SARIKAYA

NİHAT ODABAȘI

NİL KARAİBRAHİMGİL EZGİ MOLAEZGİ APA İÇEL

KIVANÇ KASABALI, SEDEF AVCI KASABALI

Fi, Çi dizisindeki oyunculuğu ile 
damga vuran Seneray Sarıkaya da 
davete katılanlar arasındaydı.
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DENİZ MARȘAN, BAȘAK DİZER TATLITUĞ

AYTEN DANIȘMAN GAMZE SARAÇOĞLU AYȘE BOYNER MEHTAP ELAİDİ

PINAR TEZCAN ÖZÇAPKIN HANDE ATAİZİ

SERENAY SARIKAYA

NİHAT ODABAȘI

NİL KARAİBRAHİMGİL EZGİ MOLAEZGİ APA İÇEL

KIVANÇ KASABALI, SEDEF AVCI KASABALI

Fi, Çi dizisindeki oyunculuğu ile 
damga vuran Seneray Sarıkaya da 
davete katılanlar arasındaydı.

davet



davet

AHU YAĞTU

ÖZGÜR MASUR ȘULE ZORLU, DERİN MERMERCİ ECE SÜKAN

BEGÜM TACİR, ÇAĞLA BOSTANCI GÜLȘEN
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ETEL, RAİSA SASON VANESSA SASON GÜLDEN BÜYÜKUÇAK

EDİS ȘEBNEM ERCANTÜRK SERDAR ORÇİN, MERT ASLAN
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20 yıldır hayallerinizi gerçekleștirirken kusursuz dokunușlarıyla yanınızda olan 
777 Organizasyon & Menajerlik firmasının kurucusu Tülay Erciyas Kaya, 

her ay organizasyon trendleri ve ilham veren fikirleriyle bu köșede sizlerle…

Kendi Masalınızı 
Anlatmaya 

Hazır Mısınız?

S izin düğününüz, sizin masalınız… 
Keyifli olduğu kadar detaylı ve incelikli bir 
hayal dünyasının kapısından içeri girerken, 
doğru adımları attığınızda hayallerinizi 
gerçeğe dönüştürmenin imkansız olmadığını 
göreceksiniz. Hayal dünyası diyorum çünkü her 
insan hayatı boyunca yüzlerce kutlamaya katılır 
ve sayısız mutluluğa tanıklık eder, fakat yine de 

kendi dünyası için en “farklı” olanı hayal etmekten vazgeçmez.  

“Aşk” dünya kurulduğundan bu yana kutlamaya değer 
en güzel serüven…

Dilerseniz bir yanılgıyı düzelterek yazımıza başlayalım… 
Günümüzde organizasyon çalışmalarının profesyonel platforma 

taşınması insanların zihninde bu konunun popüler kültürün 
bir dayatması gibi algılanmasına neden olmuştur. Oysa kutlama 
yapmak insanlık tarihinin bilinen en eski geleneklerinden biridir. 
Her kültürde ve tarihin her döneminde evlilik, doğum, yıldönümü, 
ulusal ve uluslararası önem teşkil eden olaylar insanları haberdar 
etmek, mutluluğu, gururu ve coşkuyu paylaşmak adına düzenlenen 
kalabalık buluşmalarla kutlanır. Günümüzde kutlama gelenekleri 
ufak tefek değişikliklere uğramış olsa da modern zamana uyarlanan 
yeni formlarıyla aynı yoğunlukta devam etmektedir. Yani mutlu 
olmayı ve bunu en güzel şekilde çevremizle paylaşmayı hayal etmek 
aslında genetiğimizde var.

Kutlamalar için yaşam boyu yukarıda saydığımız örnekler gibi 
çeşitli olaylar vesile edilir, ancak evlilik kutlamaları her zaman bu 
listenin en başında yerini almıştır. 

trend

Tülay Erciyas Kaya
777@777organizasyin.com.tr

777organizasyon
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Bu törenler tüm diğer kutlamalardan daha kalabalık, daha ihtişamlı 
ve coşkulu kutlamalara dönüşür. Bunun nedeni yeni bir aile 
kurulmasının tarih boyu yeni yaşamların başlamasına ve varoluşun 
devamlılığına vesile olarak değerlendirilmesidir. Bu yüzdendir ki, en 
ihtişamlı kutlama her zaman evlilik birliğinin kuruluşu ve çevreye 
ilanı için yapılır. Bu kutlamanın neden birinci sıraya yerleştiğini 
anlamak için insanlık tarihine bakmak yeterli aslında. İlk aşk 
mektubunun milattan önce 2500 yıllarında Sümer Uygarlığı’nda 
yazıldığı,M.Ö. 5.yüzyıla ait ilk nikah belgesinin yine aynı 
topraklarda, Mezapotamya’da bulunduğu düşünülürse, aşkın ve 
evliliğin her kültür, inanç, coğrafya ve zaman diliminde son derece 
önemli ve özel kabul edildiği açıkça görülür. Yaşamın başlangıcı aşk, 
insan hayatında tarih boyu her zaman ilk sırayı almıştır. 

2018 Yaz Sezonu Düğün Trendleri

Şimdi gelelim kendi hikayemizi özelleştirmek için neler 
yapabileceğimize. Bu konunun her ay farklı bir başlığını 
konuşacağız elbette, ancak önümüz yaz ve pek çok çift için düğün 
tarihleri çok yaklaştı. Hala organizasyon firması konusunda karar 
veremeyen çiftlerimiz için MAG BRIDE ‘daki son röportajımı 
okumalarını tavsiye ederim. Firma seçimi için dikkat edilmesi 
gereken kilit noktaları tüm detaylarıyla paylaştım. Bir sonraki 
basamak, size sunulan seçenekleri değerlendirmek olacaktır. Fakat 
benim size tavsiyem ne istediğinizi bilerek organizatörünüzle 
masaya oturmanız.  

Size biraz olsun fikir verebilmek adına, gelin 2018 yaz trendlerine 
birlikte göz atalım. Masa düzeni ve süslemelerde baharla birlikte 
canlı çiçekler ve sıcak renkler tabii ki ön plana çıkmaya başladı. 
Bu sezon canlı çiçekleri, asimetrik cam fanusların içinde masa 
ortasında ya da servis tabaklarının yanında minyatür gelin 
çiçekleri formatında görebilirsiniz. Havaların ısınmasıyla birlikte 
açık havaya taşınan düğünlerde doğal temalar da kendini 
göstermeye başlayacak. Örneğin tahta masalar, çimlere yerleştirilen 
aksesuarlar gözümüze çarpan detaylar arasında olacak. Yine 
aynı şekilde aydınlatma ve ışıklandırma, mevsime ve ortama 
göre şekil değiştirecek, vazgeçemediğimiz romantik mumlara 
nostaljik ampuller eşlik edebilir. Ancak burada önemli olan nokta 
bu materyalleri nasıl değerlendireceğimiz... Yaz düğünlerinde de 
kendi içerisinde farklı konseptler yaratmak mümkün. Az önce 
bahsettiğimiz canlı çiçek sunumları gibi farklılaştırılmış detaylar 
ancak yaratıcı çalışmalar ve doğru kombinasyonlarla mümkün. 
Zemini sade tutarak süslemenin ön plana çıkartılması yaz 

düğünleri için oldukça güzel bir seçenek. Örneğin, bu sene sık sık 
versiyonlarını göreceğimiz, sade sandalyelere bağlanan renkli çiçek 
çelenkleri bu gibi planlamalar için oldukça uygun aksesuarlardan... 

Bunun yanında mevsim ne olursa olsun ihtişam ve pırıltıdan 
vazgeçmek istemeyen gelin adayları için açıkhavada uçuşan 
tüyler ve kristal taşlar harika birer alternatif. Özellikle masa 
süslemelerinde kristal taşları doğru şekilde ışıkla buluşturan 
düzenlemeler göz alıcı sonuçlar verebilir. Havuz kenarı düğün 
organizasyonlarında bu süslemeleri havuza da taşımak geceyi görsel 
bir şölene çevirecektir.  

Gördüğünüz gibi trend ve klasik aksesuarların doğru kombinleriyle 
daha pek çok konsept oluşturmak mümkün. İşte bu noktada sizin 
en büyük sorumluluğunuz ve tek şansınız doğru organizasyon 
firmasını bulmak olacaktır. Sizi, kişilik ve tarzınızı doğru 
anlayabilen bir organizatör ve beklentilerine en orjinal alternatiflerle 
cevap verebilecek olan bir organizasyon firması muhteşem bir gece 
inşa etmenin kilit noktasıdır. İyi bir araştırma ve beklentilerinizi 
açıkça ifade etme yoluyla daha doğru seçimler yapabilirsiniz. Biz de 
777 Organizasyon olarak 20 yıldır olduğu gibi sizlere fikir vermek 
ve hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım etmek adına her zaman 
yanınızda olacağız. 

Bir sonraki ay yine pırıl pırıl konu başlıkları ve önerilerle sizlerle 
olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hayal kurmaktan 
hiç vazgeçmeyin. Unutmayın bir gün gerçek olacaklar… 



Ramazan’ı karșıladığımız bu ay sofralarınızı taçlandıracak, tadı damağınızda 
kalacak tarifleri, sağlıklı ve fit kalmak için değerli diyetisyenlerin önerilerini ve 

lezzet serüveni yașatacak mekanları sizlerle bulușturuyoruz...
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KATKISIZ, DOĞAL VE EV YAPIMI İFTAR

jfm.com.tr
MAIDAN | BİLKENT STATION | TUNUS CAD.

Maidan | 285 58 78  Bilkent Station | 266 58 78  Tunus Cad | 427 58 78

İftarda hem bedeninizi hem gözünüzü doyuran, sahurda ise özenle seçilmiş 
tok tutan ürünlerimizle sizleri sağlıklı bir Ramazan ayına davet ediyoruz.

Katkısız, doğal ve ev yapımı iftar menümüzle evlerinizde, şubelerimizde
ve catering hizmetimizle organizasyonlarınızda yanıbaşınızdayız.
Ruhunuzla birlikte bedeninizi de arındırdığınız bir Ramazan olsun!

Ramazan’ı karșıladığımız bu ay sofralarınızı taçlandıracak, tadı damağınızda 
kalacak tarifleri, sağlıklı ve fit kalmak için değerli diyetisyenlerin önerilerini ve 

lezzet serüveni yașatacak mekanları sizlerle bulușturuyoruz...



Jewel Kitchen & Bar 
Maidan’da 

Dünya mutfağından özel seçkiler sunan Jewel Kitchen&Bar size tüm geçmiș 
deneyimlerinizi unutturacak ve birinci sınıf özel kokteyl tariferi ve müzik 

performanslarıyla sizi kendine bağlayacak. 
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D ana gulaş etli ısırgan otlu özel peynirli ravioli sizi ılık akdeniz akşamlarına götürürken, eşsiz quesadilla ve fajitaları 
sizi Meksika ateşiyle kasıp kavuracak. Elbette denizin en değerlilerinden dil balığı, kabağa sarılı özel sunumuyla 
ve Jewel yorumuyla hafızanızdan uzun zaman silinmeyecek bir tat bırakacak. Frapan dekoru ve şık tasarımıyla 
kendinizi bir sanat galerisinde gibi hissedeceksiniz. Bu benzersiz ve büyüleyici atmosfere ise haff müzikler eşlik 
edecek. Jewel’ın birbirinden özel ve benzersiz lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız? 

“ Jewel’ın birbirinden özel ve benzersiz lezzetlerini 
keşfetmeye hazır mısınız?”







Likorinos’ta 
Renkli Kutlama
Ankara cemiyet hayatının tanınan 
simalarından Feride Şahin doğum 
gününü yakın arkadaşları ile birlikte 
Likorinos Restaurant’ta kutladı.

Ankara cemiyet hayatının sevilen 
isimlerinden Feride Șahin, 
yakın arkadașları ile birlikte 
yeni yașına girdi.

Cemiyet hayatının sevilen ismi Feride Şahin özel gününü 
yakın arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Likorinos 
Restaurant’ta canlı müzik eşliğinde lezzetli yemeklerin tadına 
bakan konuklar pasta merasiminin ardından gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Feride Şahin’in yakın 
arkadaşları kendisine Aqua Mücevherat’tan çok şık bir küpe 
hediye ettiler. 

BURCU YÖRÜBULUT, SEREN ERDOĞAN, ALEV TUNA, İLKNUR DEMİR, TUĞBA KOÇ SARIÇAM

FERİDE ȘAHİN

davet



İşçi Blokları Mah. 1484. Sokak No: 3 (Konya yolu üzeri) Çukurambar / ANKARA  T: +90 312 342 55 55       
www.hicukurambar.com /        hicukurambar

Açık Büfe

ile sizlerleyiz.
İftar Menüsü

(Limitsiz Meşrubat ile)

10 – 550 kişiye kadar olan davetlerinize, 
Ramazan’da özel menü seçenekleri sunarak 

ev sahipiliği yapıyoruz.

Kişi Başı 
80.00



Dostları, Feride 
Hanım için Tülay 
Kaya’nın sahibi 
olduğu Aqua 
Mücevherat’tan 
çok șık bir çift 
küpe hediye 
ettiler.

FUNDA BEKİȘOĞLU AFİTAP AKINCI

BERİL ÇAVUȘOĞLU GONCA KARADENİZ PELİN ȘENGEÇ, SELCEN ARSLAN 

TÜLAY KAYA

davet
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Yakın arkadașları Filiz Çebi ve Bahar Reis, 
doğum günü ile ilgili tüm hazırlıkları 
planlayarak Feride Șahin’e eğlenceli bir 
sürpriz hazırladılar.

FİLİZ ÇEBİ 

BAHAR REİS ECE TAȘBAȘI ALAGÜR ELİF ȘAȘMAZ

TÜLAY ALÇALMAZ BELMA KESKİN ÖZİÇ HÜLYA TOPÇUOĞLU KURAL MELİKE GÖKÇE

magdergi.com/onlineDaha fazlası için

davet





Mutluluk İçin 
Beslenme

Bahar aylarındayız; hava güneșli, çoğumuz tatil heyecanına girdik bile... En mutlu 
olduğumuz aylar… Mutluluk kișiden kișiye değișir elbette ama kișinin beslenme 

ile yarattığı kimyasıyla da mutluluk seviyesi değișir. Aslında mutluluğumuzun, 
dıșarıdaki olaylardan çok, o olaylara nasıl tepki verdiğimizle ilgisi var; o tepki de 

vücudumuzda baskın olan hormonlar ne ise o hormonlara göre olușuyor. Bir olaya 
tepkimizin olumlu mu, olumsuz mu olacağına çoğunlukla hormonlarımız karar 

veriyor. Ve hormonlarımızdan iyi olanların artmasını sağlamak biraz beslenme ile 
sağlayabileceğimiz bir șey…  Elbette tatlı yedikçe mutlu olduğunuzu zannedebilirsiniz 

ama bu kısa, geçici bir haz hissidir.

Ayșegül Çoruhlu
aysegulc@magmedya.com.tr
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eki kalıcı olarak mutluluk 
hormonu üretmek ve gerçekten 
hep mutlu hissetmek nasıl 
mümkün olur?
• Bağırsakların mutlu ise sen de mutlu 
olursun. Çünkü, mutlulukta birinci 
kural bağırsakların sağılıklı olması. 
Sebebi çok basit; mutluluk hormonu 

olarak bildiğimiz seratoninin % 80’i bağırsak hücrelerince üretiliyor. 
Bunu iyice kavramamız lazım; iyi hissetmek bir biyokimyasal 
meseledir. Seratonin azsa mutluluk olmaz. O halde önce bağırsakları 
toparlayacağız. Şu ipuçları yardımcı olabilir:

• Kabızlık sorunu derhal çözülmelidir. Kefir içmek, bol sebze 
tüketmek, bol su içmek bağırsaklar için iyidir. Gerekirse probiyotik 
alınmalıdır. 

• Bağırsak sağlığı için hızlı yemek yeme huyundan vazgeçilmelidir, 
lokmalar çok çiğnenmelidir.

• Gluten içeren unlular bağırsaklarda inflamasyon yapar. Bağırsak 
duvarlarına zarar verir. Unlu yemek yeme alışkalığı depresif bir ruh 
hali yaratır.

• Mısır şurubu içeren hazır gıdalar bağırsakta, yemekten gelen 
triptofan denen aminoasidin vücuda alınmasını engeller. Bu amino 
asit seratoninin ön maddesidir. Bu aminoasit olmadan vücutta 
mutluluk hormonu yapılamaz.

• Mutluluk hormonu dışında huzur ve şefkat hormonu oksitosinin 
de üretilmesi artırılabilir. Doğada olmak, yalın ayak topraga basmak, 

ağaçları kucaklamak, sevdiklerinle kucaklaşmak ve özellikle 
öpüşmek bu hormonu artırır. Öpüşmek bağışıklığı da artırır.

• Melatonin, uyku hormonumuzdur ve iyi bir uyku, dinlenmiş 
mutlu uyanılan bir sabah için gereklidir. Saat 23:00’te, karanlık bir 
odada uyumak bu hormonu artırır. Gece cep telefonuna bakmak, 
odada ışık olması, akşam ağır yemek, çay kahve içmek uyku 
hormonunu yok eder. Melatonin salgılamadan uyumuşsak bu bir 
tamir uykusu değildir.

• Dopamin ise, coşku hormonumuzdur. Hayata bağlılık, yaşamdan 
zevk almak bu hormon ile olur. Sürekli yüzeysel nefes alıyorsak, nefes 
tutuyorsak, horlama, apne sorunumuz var ise bu hormon düşer. 
Tatsız, tuzsuz hissederiz. Özellikle nefes ve oksijenle ilgili sorunların 
çözülmesi, kronik yorgunluk ve tatsız hissetme duygumuzu azaltır.

• İnsülin, mutluluk işinde bir miktar düşmanımızdır. Bol işlenmiş, 
ağır şekerli ya da unlu yediğimizde salınan insulin bir süre sonra 
kandaki enerjiyi çok aşağıya çeker. Kendimizi yemekten 2 veya 3 saat 
sonra uykulu ve bitkin hissederiz. Kafamız sislenmiş gibi olur, tam 
ayık değilizdir.

Sadece kötü bir yemek bize bu hisleri verebilir.
Özetle, mutluluk hissi tüm hücrelerimizin sağlıklı alkali beslenmesi 
ile artırılabilir. Özellikle beynin iyi çalışması, net olması, sebze ve 
iyi yağları çok yemekle olur. İyi bir beyin kimyası ise iyi hissettiren 
hormonları daha kolay üretir.

Hayattaki olayları kontrol edemesek de onlara verdiğimiz tepkileri 
değiştirebiliriz. Bunun için önce vücut biyokimyamızı ideal hale 
getirmeliyiz.  

P

Biyokimyası düzelmiş 
vücudumuz, iyi hisler veren 

hormonları daha kolay üreteceği 
için, çok az bir pozitif tutumla 
kısa zamanda çoğunlukla mutlu, 

huzurlu, tatminli, şef katli, coşkulu 
hisseder hale gelebiliriz.



5. Yaşa Özel 
Kutlama
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Yelda Bice, kliniğinin 
5. yaşını dostları ile kutladı. 
5 yıl önce Ümitköy bölgesinde hayata geçen Dr. Yelda Bice 
Kliniği, yeni yaşını Likorinos Balık’ta gerçekleşen özel bir 
davet ile kutladı. Dr.Yelda Bice’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
organizasyona Ankara’nın sevilen simaları yoğun ilgi gösterdi. 
Kliniğin tarihçesinden bahseden Yelda Bice, konukları ile 
yakından ilgilendi. Katılan davetlilere cilt bakımının da 
hediye edildiği organizasyon Likorinos’un eşsiz lezzetleri ve 
canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar sürdü. Davetliler 
geceden ayrılırken memnuniyetlerini teşekkürleriyle ifade 
ettiler. Dermatoloji alanında yenilikler ile çıktıkları bu yolda 
Türkiye’nin birçok yerinden gelen ziyaretçileri ile güçlerine güç 
kattıklarını vurgulayan Dr. Yelda Bice, “yenilik katmak için ve 
güzelleştirmek için birlikte bir yola çıktık, sizlerin desteği ve 
güveni ile bugünlere geldik, daha nice yıllarda güzelliğinize 
sihirli dokunuşlar ile güzellik katmaya devam edeceğiz” dedi.  

MURAT KÜÇÜKOĞLU YELDA BİCE

GÖKÇE ÖZDEMİR, ZEYNEP ÜLGER, CEMİLE HAKKAN, HÜNKAR YÜCEDAĞ, 
ELİF ÇAKMAK, YELDA BİCE, HATİCE SADAK, CANSU UYAN

davet
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ALEV BOYRAZ BANU BİRDAL

GÖKÇE ÖZDEMİRESRA ARAT EVREN YİĞİTBERİL ÇAVUȘOĞLU

SAVAȘ - ÇİĞDEM GELGEL

davet



BURCU YÖRÜBULUT DİLEK OKTAY DİLEK KAYA

FULYA SAĞLIK FİLİZ ÇEBİ 

NESLİHAN AKTEPE

AYȘE GÖNÇ, ZEYNEP KISACIKOĞLU



TUBA GÜNEBAK 

YALÇIN ELİGÜZELOĞLU 

Katılan davetlilere cilt bakımının 
da hediye edildiği organizasyon 
Likorinos’un eșsiz lezzetleri ve 
canlı müzik eșliğinde geç saatlere 
kadar sürdü.

AYLA GÖRGÜLÜ

AÇELYA BOZBEYOĞLUSERHAN - EZGİ ÜNLÜ

davet



SEÇİL BOZAN NEJLA ERDOĞAN

KADRİYE CİRİTÇİREYHAN EKİN 

PINAR CANALP SERAĞ CÖMERT 

HANDAN BANU ÖZTÜRK TUĞBA KOÇ SARIÇAM
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AYAN AKKOÇ YELDA - MUSTAFA ÇALGÜNERYASEMİN HACIENSARIOĞLU, SETANTA BOZKUȘ 

GÖZDE AKKAYA AYȘEGÜL AYGÜN, MÜGE ALTUN 

Dermatoloji alanında 
yenilikler ile çıktıkları 
bu yolda Türkiye’nin 
birçok yerinden 
gelen ziyaretçileri ile 
güçlerine güç kattıklarını 
vurgulayan Dr. Yelda 
Bice, “yenilik katmak 
için ve güzelleștirmek 
için birlikte bir yola 
çıktık, sizlerin desteği 
ve güveni ile bugünlere 
geldik, daha nice 
yıllarda güzelliğinize 
sihirli dokunușlar ile 
güzellik katmaya devam 
edeceğiz” dedi.

davet





VEDAT CİĞERLİ ABDURRAHMAN - CANAN TOPAYȘE BİÇER

SERAP UZUN, GÜLSEN ALNIAÇIKENDER SEVGİ, BAHADIR GÜLTEKİN 

davet
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“Bera Ankara Otel” Türk mutfağının eșsiz 
lezzetlerinden olușan iftar menüleriyle 
kıymetli konuklarını bekliyor. 

/ beraankara
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Sağlıklı Bireyler 
Glutensiz Beslenmemeli

Dünyada bir gluten fırtınası esip duruyor. Zayıfl ayamayan sağlıklı birçok kadın gluten içeren tüm 
yiyecekleri günlük diyetlerinden çıkarıyor. “Gluteni yemiyorum cildim parladı.” “Glutensiz tarifl erle 

incecik kaldım.” “Gluten benim bağırsaklarımı mahvedebilir, yemeyerek artık șișkinliğimden 
kurtuldum.” diyenlerin seslerinin yükseldiğini duyuyoruz. Evet gluten ile ilgili “gerçekten” 

problem olan durumlarda etkili ama sağlıklı kișilerde de sihirli mi? İște bu sorunun yanıtını, yani 
glutensiz beslenme konusunu aydınlatacağız.

limdeki veriler, bugün Amerikalıların 
yaklaşık %25’inin son 3 yılda glutensiz 
beslenmeye geçtiğini gösteriyor. Türkiye’de 
ise glutenden korkup yemeyenler her geçen 
gün artıyor. Şunu net söyleyebilirm ki, bu 
rakam gün geçtikçe artarak birçok kişinin 
glutensiz beslenmeye geçeceği kesin. 
Bunun sebebi sosyal medyada ve basında 
çıkan glutene dair haberler… 

O zaman ilk sorumuzu soralım:
 
Gluten nedir, hangi besinlerde bulunur?  
Gluten bazı tahıllarda bulunan doğal bitkisel proteindir. Buğday, 
arpa, çavdar ve yulafta bulunan gluten sadece bu tahıl tanelerinde 
değil; mono sodyum glutamat, soya lesitini, modifiye nişasta ve bazı 
vitaminlerde de bulunur. Bu tahıllarla yapılan tüm yiyecekler gluten 

içerir. Gluteni en iyi ekmek yapımında anlarız. Ekmeğin kabarıp 
o lezzetli dokusunu kazanmasında etkili olan gluten kompleksi 
dediğimiz yapının oluşmasını sağlar. O nedenle gluten içermeyen bir 
tahıldan ekmek yapamazsınız.
 
Gluten İçeren Tahıllar Sağlığımızı Bozuyor Mu? 
Gluten ile ilgili söylenen en yaygın bilgi; gluten içeren besinleri 
yerseniz kalbi yorar, bağırsaklarınızı hasta edersiniz konusudur. 
Buna en iyi Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışması yanıt 
vermiştir;  2017 yılında 100.000’den fazla çölyak olmayan kişinin 
uzun yıllar boyunca gluten içeren tahıl tüketimi ile kalp hastalıkları 
arasındaki ilişki değerlendirilmiştir ve  çalışma sonucunda glutenin 
kalp hastalıklarına neden olmadığı, tam tersine beslenmelerinden 
zararlıdır diye gluteni uzaklaştıran sağlıklı bireylerde kalp 
hastalıkları risklerinin arttığı görülmüştür. Birçok araştırma 
tam tahılların, başta buğday olmak üzere tam buğday unundan 

E

sağlık

Selahattin Dönmez
selahattin@magmedya.com.tr
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yapılmış ekmek yemenin sağlığı iyileştirdiğini göstermektedir. 
Özellikle günde 2-3 porsiyon gluten içeren tam tahılları yiyenlerin 
2 porsiyondan daha az tüketenlere göre kalp hastalıkları, inme, 
tip 2 diyabet hastalıklarına yakalanmalarının oldukça düşük 
olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı kişilerde tam tahıllarda bulunan 
glutenin prebiyotik etki göstererek vücutta iyi bakterilerin 
beslenmesini sağladığı bildirilmektedir. Buğday kepeğinde bulunan 
arabinoksilan adlı bir karbonhidrat çeşidi, kolonda bifidobakterler 
dediğimiz bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerin sayısını 
artırmaktadır. Bu yararlı bakteri sayısı azaldığında huzursuz 
bağırsak sendromu, kolon kanseri ve inflamatuvar bağırsak 
hastalıklarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda gluten, 
sağlıklı bireylerin hem kalp hem de bağırsak hastalıklarından 
korunmasında sağlık kalkanı görevi sağlayabilmektedir.

Glutensiz Besinleri Kimler Yememeli? 
Tüm bu bilgiler sonucunda, sorun yaşayan ve bu sorunları tıbbi 
olarak tespit edilmiş özel hastalıklarda gluten yenilmemesi 
gerekliliği kesin olarak belirlenmiştir. Gluten kişisel olan 
farklılıklardan kaynaklanan bu durumları 
yaşayanlarda toksin kadar zararlı olabilmektedir. 
Gluten bu gibi durumlarda bağışıklık 
hücrelerine aşırı saldırı sağlayarak vücutta 
farklı reaksiyonların oluşmasına neden 
olabilmektedir.
 
Çölyak Hastalığı Gluteni 
Ağzına Almamalı! 
Yorgunluk, halsizlik, şişkinlik, 
kabızlık ve ishal, ani kilo 
kayıpları ve bağırsağın 
yapısında harabiyet şeklinde 
kendini gösteren otoimmün 
hastalıklardan çölyak hastalığının 
tek düşmanı glutendir. Amerika’da 
her 133 kişiden birinde çölyak 
görülmektedir. Çölyak hastalarının 
çoğunda tanı geç konulmakla birlikte 
birçok hasta tanı konmadan hayat 
kalitesi düşük bir şekilde yaşamaya 
devam etmektedir. Araştırmalar, çölyak 
hastalarında osteoporsiz ve anemi gelişiminin 
oldukça yüksek olduğunu bildirmektedir. Çünkü 
harap olan ve asıl emilim sağlayan bağırsak içinde bulunan 
fırçacıkların yok olmasına bağlı olarak kalsiyum ve demirin 
emiliminin engellenmesiyle gelişmektedir. Ayrıca kısırlık, sinir 
sistemi hastalıkları ve nadiren kanser oluşumu, tedavi edilmeyen 
çölyak hastalarını bekleyen en önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır. Ancak bu olumsuz oluşan tabloya nazaran, beslenmeden 
gluten çıkarıldığında hemen hastalığa bağlı sorunlar da ortadan 
kalkmaktadır. Glutensiz diyet, çölyak hastalarının tıbbi tedavisidir, 
diyebilirim.
 
Glutene Hassas Kişiler Gluteni Yememeli! 
Bunun dışında çölyak hastası olmayan ama glutene hassas 
kişilere “Glutene Hassas Enteropati” ya da “Gluten İntoleransı” 
denilmektedir. Bunu teşhis etmenin maalesef bir testi 
bulunmamaktadır. Çölyak ile bağırsak hasarı dışında şişkinlik, 
gaz, halsizlik ve yorgunluk sorunlarını benzer yaşayan kişiler de 
beslenmelerinden belirli bir süre gluteni çıkardıklarında hayat 
kaliteleri artabilmektedir. Sorunlar düzelince az miktarda gluteni 
vücut yeniden tolere edebilmektedir.

 

Buğday Alerjisinde Gluten Değil Buğday Yenmemeli! 
Buğday alerjisi sadece gluten değil, buğdayda bulunan albumin, 
gliadin ve globulinne karşı kanda IG E antikorlarının pozitif çıkması 
ile oluşan durumdur. Bu hastalarda nefes almada kısalma, kramp, 
ishal, anafilaksi, bulantı, gözde kaşıntı, boğazda kaşınma, üritiker ve 
ağızda salya akıntısı belirginleşir. Bu daha sık çocuklarda gözlenir. 
Sadece beslenmede buğday ve buğday içeren besinler belirli bir süre 
tüketilmediğinde bu semptomlar düzelmektedir.  

Dermatitis Herpetiformis Deri Hastalığında 
Glutenden Uzaklaşılmalı! 
Bu hastalık da, cilt üzerinde sulu, kaşıntılı kabarcıklara sebep 
olan kronik bir hastalığın adıdır. Gluten tüketildiği zaman deride 
oluşan kaşıntılı kabarcıklar beslenmeden gluten çıkartıldığında 
ortadan kaybolur. Bazı çölyak hastalarında bu rahatsızlık görülse de 
gluten yiyen, çölyak olmayan hastaların bağırsaklarında herhangi 
bir sorun olmadan sadece deride bu tepkiler oluşabilmektedir. Bu 
sebeple gluten içeren besinleri tüketip bu sorunları yaşamayan, 
yan etkileri olmayan kişiler sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam 

edebilmektedir. Bahsettiğim sorunları yaşayanların 
gluteni beslenmelerinden uzaklaştırmalarını, ancak 

sağlıklı bireylerin glutensiz ürünlere karşı ilgi 
duymaması gerektiğini en önemli dipnot 

olarak belirtmek istiyorum.  
 

Glutensiz Diyette Neler 
Yenebilir? 

Glutensiz beslenmenin temel kuralı, 
gluten içeren tüm yiyeceklerin 
beslenmeden uzaklaştırılmasına 
dayanır. Bu durum, gluten içeren 
tam tahıllarda bulunan diyet lifi, 
B vitaminleri, magnezyum ve 
demir gibi önemli besin öğelerinin, 

glutensiz beslenme ile yetersizliğine 
neden olabileceğinden yeterli bir 

beslenme planı ile çölyak hastalarının 
takip edilmesi çok önemli olmaktadır. 

Glutensiz beslenmede; taze meyve, 
sebze, kuru baklagiller, kuru yemişler, 

balık, yumurta, tavuk, kırmızı et, zeytinyağı, 
kinoa, pirinç, karabuğday, amaranth, darı, mısır, 

sorghum ve teff gibi gluten içermeyen tohumlar rahatça 
yenilebilmektedir.

 
Sağlıklı Kişilerin Glutensiz Beslenmesi Zararlı! 
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, çölyak olmayan ve glutensiz 
beslenme gereği olmayan sağlıklı kişilerin zayıflama amacıyla 
uzun süre glutensiz diyet uygulamasının, özellikle tip 2 diyabet 
ve kalp hastalıkları açısından riski artırdığını belirtiyor. Tam 
tahıllarda bulunan, hastalık kalkanı olan bu besin bileşenlerinin, 
diyet lifi, antioksidan ve prebiyotiklerin beslenmeden çıkarılması 
hastalıkların da oluşmasını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, 
30 yıllık izlenen glutensiz besin tüketenlerin günde 12 g’ın altında 
gluten alımı sebebi ile tip 2 diyabete yakalandıklarını göstermiştir.
Sonuçta zayıflama amacıyla, sağlıklı kişilerin glutensiz besinlerle 
beslenmesi kronik hastalık yüküne neden olabilmekte, 
bağırsaklarda denge bozukluğuna sebep olarak yararlı bakteri 
sayısının artmasını engelleyerek sindirim sistemi hastalıklarının 
gelişmesine yol açmaktadır. Çölyak dışında bireylerin glutensiz 
beslenmesinin, bugünkü bilimsel bilgiler doğrultusunda çok 
akılcıl görünmediğinin altını çizmeli ve glutensiz bir beslenmeye 
geçiyorum diyenlerin iki kere düşünmesi gerektiğini bildirmekte 
yarar görmekteyim.   
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Şanlı Edessa’da 
Lezzetli Eğitim
Tuba Gün’ün kurduğu 
Stil Akademisi, Şanlı Edessa 
Restaurant ev sahipliğinde keyifli 
bir workshop gerçekleştirdi. 

Bernina Dikiş Makinaları iş birliği ile gerçekleştirilen 
organizasyonda Tuba Gün workshop’una gelen her katılımcı 
ile birebir ilgilendi ve hep birlikte sweatshirt diktiler. Misafirler 
Şanlı Edessa Restaurant’ın kendileri için hazırladığı leziz 
ikramlarla mola verirken, bir sonraki eğitimi iple çektiklerini 
belirttiler.  

Tuba Gün, Șanlı Edessa’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen keyifl i workshop’ta değerli bilgi ve 
deneyimlerini paylașırken tüm katılımcılarla da 
tek tek ilgilendi.

TUBA GÜN, TUĞÇE İNAL

davet
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21. Akdeniz 
Bowling 
Şampiyonası
2018 Nisan ayında  21.si düzenlenen 
ve Avrupa’nın en büyük bowling 
organizasyonlarından biri olan 
Akdeniz Bowling Şampiyonası’na, 
Rollhouse ikinci kez ev sahipliği yaptı.
1998 yılından bu yana pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona 
ev sahipliği yapan, Ankara’nın Spor ve Eğlence Merkezi Rollhouse 
çatısı altında gerçekleştirilen organizasyona, 11 Akdeniz ülkesinden 
yüzlerce sporcu ve spor sever katıldı. Yerli basın kadar yabancı 
basının da yakından takip ettiği Şampiyona Avrupa’da canlı 
yayınlandı. Türk misafirperverliği ve Rollhouse tecrübesi ile 
misafirlerine spor ve eğlence dolu unutulmaz bir hafta yaşattı. 
Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Fransa, Hırvatistan, İspanya, 
İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, San Marino, Slovenya, Tunus, 
Türkiye ve Yunanistan vardı. Ülkemizi temsilen milli bowling 
oyuncularımız Ebru Özoğluuntur, Gökçe Çınar, Taygun Erkeskin 
ve Tolga Şişmanoğullar, ay yıldızlı formaları ile şampiyonada boy 
gösterdiler. 

davet
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Ramazan’da 
Doğru Beslenme

amazan’da beslenmeyle ilgili en büyük 
sorun, öğün düzeninin değişmesi ve 
uzun süren açlık. Bu dönem, normal 
zamanlarda olduğu gibi 3 ana öğün ve ara 
öğünlerle beslenmek mümkün olmuyor. 
Fakat Ramazan’da da öğün dengesini 
sağlayarak yeterli ve dengeli beslenmek 
mümkün. Bu dönemde her zamankinden 
çok daha az beslenirseniz uzun dönemde 

metabolizmanız yavaşlayabilir, eğer her zamankinden çok 
beslenirseniz de kilo alma durumuyla karşılaşabilirsiniz. Aslında 
Ramazan ayında enerji ve besin öğesi ihtiyacınız diğer zamanlardan 
çok da farklı değildir.  O sebeple bu süreci iyi bir şekilde yöneterek, 
yaşamın her döneminde olduğu gibi “yeterli ve dengeli beslenme”yi 

amaç edinmek önemlidir. Öğünlerinizi sahur, iftar ve bir ara öğün 
olarak ayarlayabilirsiniz.

Sahur Önemli 
Ramazan’da uykuyu sevenler için en çok ihmal edilen öğün 
genellikle sahurdur. Fakat bu öğün bizi gün boyunca tok tutmayı 
sağlayacak, sıvı kaybından etkilenmemizi en aza indirecektir. 
Ramazan’da dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde; 
kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda 
aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, vücudun susuz kalması 
gibi sağlık problemleri olabiliyor. Ayrıca öğün sayısının az olması 
gün içinde yorgunluk, konsantrasyon azalması, uyku hali gibi 
durumlara da yol açmaktadır. 

Ramazan ayını daha sağlıklı ve mutlu geçirmek için Uzman Diyetisyen Dilara Koçak 
doğru beslenme ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylașıyor...

R

Dilara Koçak
dilarak@magmedya.com.tr

Sahurda tercih edilen yiyecekler de önemlidir. Sahurda genel olarak 
tok kalmamızı sağlayacak protein açısından zengin olan süt, yoğurt, 
peynir gibi gıdalar yenmeli, kan şekerinin düşmesini engellemek 
amacıyla da yanına muhakkak tam tahıllı ekmek eklenmelidir. 
Yemek olarak da çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler 
veya hafif kahvaltılardan birisini seçmek en doğrusu olacaktır. 
Sahurda susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak 
durulmalıdır.

İftarda Dengeyi Sağlayın
İftar, Ramazan ayında en çok beklenen ve en çok önem verilen 
öğündür. Sahur sofraları normal bir kahvaltı ya da bir akşam yemeği 
gibi hazırlanırken iftar sofraları genellikle bir akşam yemeğinden 
çok daha büyük ve görkemli olur. Uzun saatler aç kaldıktan sonra 
iftarda çok kontrollü olmak zor biliyorum. Ama boş mideyi birden 
doldurmak, ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak 
rahatsızlıklarına sebep olabileceği için yavaş olmanızı tavsiye 
ediyorum. Bunun için orucunuzu önce birkaç hurma veya zeytin ve 
1-2 bardak suyla açtıktan sonra 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra 
ılık bir çorba ile devam edebilirsiniz. 

Ramazan ayında, mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol 
etmek için en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama 
veya buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep olacak kızartma ve 
kavurma yöntemlerini uygulamamaya özen göstermelisiniz.

Ramazan Ayında Kilo Almamak İçin;
• Sahura kalkmayı imal etmeyin. 
• Ekmek, çorba, bulgur, makarna, patates, börek gibi karbonhidrat 
içeren besinleri iftar ve sahur öğününde dengeleyerek tüketmeye 
çalışın. 1 avuç büyüklüğünde pide 1 dilim ekmeğe eşittir. İftarda 
pide tüketseniz de daha uzun süre tokluk için sahurda tam tahıllı 
ekmekleri tercih edin.
• Gün içinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlar 
yaşamamak için iftar ve sahur arasında sıvı ihtiyacınızı karşılayın ve 
bol su için.
• Tatlı tercihlerinizi ağır şerbetli tatlılar yerine, meyveli tatlılar, 
dondurma veya sütlü tatlı olarak yapın ve iftardan hemen sonra 
yemek yerine 1-2 saat ara vermeye çalışın.
• Ramazan’da meyve ve sebze tüketimi ihmal edilir. İftar ve sahur da 
dahil olmak üzere toplam 5 porsiyon meyve sebze tüketimine özen 
gösterin.
• Haftada 2 kez kuru baklagil tüketimi bağırsak sağlığınız için 
önemlidir.
• İftardan sonra imkanınız varsa hafif yürüyüş yapmaya çalışın.
• İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir; bu sebeple peynir, zeytin, 
şarküteri ürünleri hurma gibi seçimlerde porsiyona dikkat edin. 
• Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.  

İftarda Dengeyi
Sağlayın
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Sağlıklı 
Beslenmenin 
Yeni Adresi
Just Food markası her yaş grubunun 
her öğünde kendisi için lezzetli 
alternatifleri uygun fiyatlara sunması 
ile dikkat çekiyor.
Ülkemizde yetiştirilen ve üretilen ürünlere destek vererek yerel 
üretimi destekleyen yaklaşımı ile yola çıkan Just Food, sağlıklı ve 
düzenli beslenme alışkanlıklarına farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 
Bir yemek marketi olarak kullanıcıların karşısına çıkan Just Food, 
sadece sağlıklı menüsü ile değil gündelik tüketilen ev yemekleri 
konsepti ile de farklı bir tarza imza atıyor. Marka, Ankara’nın en 
seçkin lokasyonları Tunalı Hilmi Caddesi, Bilkent Station ve Maidan 
AVM içerisinde yer alan mağazaları ile gıda sektörüne yön veriyor.  

gurme
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Bahar 
Koleksiyonuna 
Renkli Dokunuş
Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı 
olan Yasemin Özilhan’ın İpekyol 
için hazırladığı ilkbahar-yaz 2018 
koleksiyonunun ön gösterimi yapıldı.

Yasemin Özilhan ve İpekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan 
koleksiyon, Yasemin Özilhan ve İpekyol Kreaktif Direktörü Hilal 
Şendur’un ev sahipliğinde düzenlenen şık bir öğle yemeği ile 
tanıtıldı. Yasemin Özilhan’ın evinde gerçekleşen öğle yemeğine 
katılan davetliler, koleksiyonu büyük beğeniyle incelediler. Ön 
gösterimde Özilhan’ın yakın arkadaşları ve sosyal yaşamın tanınmış 
isimleri boy gösterdi. 

ELİF GÖNLÜM

TANEM SİVAR DİRVANASELİN ÖZTARHAN

SEDEF AVCI

YASEMİN ÖZİLHAN

davet
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Yasemin Özilhan ve İpekyol tasarım ekibi 
tarafından hazırlanan koleksiyon, Yasemin 
Özilhan ve İpekyol Kreaktif Direktörü Hilal 
Șendur’un ev sahipliğinde düzenlenen șık 
bir öğle yemeği ile tanıtıldı.

PINAR SABANCI

ALPİN ALBAYRAKİPEK ÖZİLHAN ÖZKAN

SİNEM KOBAL

İLKEM ÖZTÜRK

İPEK AYAYDIN ABDIK PELİN KARAHAN

davet
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İlk bașrol deneyimini Kiraz Mevsimi dizisinde yașayan güzel ve sempatik oyuncu Özge Gürel 
ile yașam yolculuğuna dair çok samimi bir sohbet gerçekleștirdik... Her zaman romantik ve 

cıvıl cıvıl karelerde gördüğümüz güzel oyuncu, kapak çekimimiz için bambașka bir konseptte 
objektifl erimizin karșısına geçti... Ses getirecek ambiyans, fark yaratacak fotoğrafl ar ve 

merakla okuyacağınız röportajımızla sizlerleyiz...

Hayat Ringde Kalma Mücadelesi



H ep romantik konseptlerde 
gördüğümüz Özge’yi bu 
kez farklı bir role oturttuk... 
Nasıl buldun bu rolü? Nasıl 
hissettirdi sana kendini?
Dediğimiz gibi hepsi bir konsept 

ve biz ona dönüşüyoruz. Çekimlerin en sevdiğim kısmı bu, hiçbiri 
ben değilim ama içimde hepsinden bir parça var; o parçaya 
odaklanıyorum ve çok eğleniyorum. Bu sefer bambaşka bir şey yaptık 
ve ben orayı keşfederken kendimi çok rahat hissettim.

 Peki spor, hayatında ne kadar var?
Spor, zorlamam gereken bir yerde duruyor. Yaparken çok seviyorum 
iyi hissediyorum ama zaman zaman kopuyorum. Amacım rutinim 
haline getirmek.

Nasıl bir çocukluk yaşadın ve o çocukluk dönemi ile 
aile yapın nasıl bir Özge karakteri yarattı? Kendini 
hangi kelimelerle özetlersin?
Gayet keyifli bir çocuktum, şahane bir kasabada büyüdüm, bütün 
gün sokaklardaydık. Müthiş bir güvenle büyüttü ailem beni; çok ufak 
yaşlarımdan itibaren kararlarımı kendi kendime verip sorumluluk 
almamı sağladılar. Giyeceğim çoraptan gideceğim okullara kadar 
böyle gitti bu süreç. Bu sayede kendi yolumu buldum ve düşmekten, 
hata yapmaktan hiç korkmadım, yapabilirdim çünkü ve sonra 
düzeltirdim.

Kiraz Mevsimi’nin hayatındaki yerini nasıl tarif 
edersin?
Çok kıymetli benim için, bir yolun başlangıcıydı...

özel

“Etrafımda 100 tane kelebekle 
geziyor gibi hissediyorum 
kendimi aşıkken...”
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Yeni bir projede nasıl bir karakteri canlandırmak 
istersin?
Karakterden ziyade, işin geneline odaklanıyorum. Bana hayal 
kurduran bir senaryo okuduğumda yeniden çalışmak için hazırım 
demektir.

Oyunculuk alanında kariyer yapma konusunda seni 
tereddüte düşüren anlar veya yaşadığın olaylar oldu 
mu?
Her işin engebeleri, tümsekleri var, tabii ki bizim işimizin de... 
Zaman zaman “belki başka bir şey denemeliyim” dediğim anlar 
elbette oldu ama arkasından mutlaka beni vazgeçirecek, umut 
veren şeyler de oldu ve devam ettim. Artık biliyorum; benim yolum 

bu ve beni korkutmuyor.

Kariyerin ile ilgili hiç kendini sorguladığın oluyor 
mu?
Çok sık sorgularım ve bu sorgulama bana iyi gelir. Zaten 
sorgulamazsam ilerleyemem.

Biraz da aşktan bahsedelim... Eski rol arkadaşın 
Serkan Çayoğlu ile çok güzel bir ilişkin var... Aşık 
Özgeyi nasıl anlatırsın?
Etrafımda 100 tane kelebekle geziyor gibi hissediyorum kendimi 
aşıkken... Sürekli, mutlu bir haber almışım hissi oluyor, hayata karşı 
daha dirençli oluyorum.



özel

“Sabırsızlığım beni yoruyor...”





özel

İlişkinizi hangi cümlelerle özetlersin? 
Doğaçlaması bol bir ilişki bizimki... Çok iyi arkadaşız, çok gülüyoruz 
beraberken, ortak bir dilimiz var. Uzun zaman oldu, edilebilecek çoğu 
kavga edildi, şu an keyfini çıkarıyoruz.

Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alıyorsunuz?
Kesinlikle, yola çıkmaktan!

Televizyonda kendinizi izlediğinizde birbirinizi 
eleştirir misiniz?
Evet zaten senaryoyu okurken, çalışırken sürekli danışıyoruz 
birbirimize. Ben çalışırken izleyemediğimde bile Serkan mutlaka 
izliyor ve fikrini söylüyor, ben de aynı şekilde.

Peki genel olarak kendini eleştirir misin? En 
sevdiğin ve sevmediğin huyun ne sence?
Olumsuz huylarımı törpülemem için önce farkında olmam gerekiyor, 
o yüzden kendimi eleştirebilmem önemli. Sabırsızlığım yorucu 
oluyor, bu yüzden bazen daha sakin ve sabırlı olmaya çalışıyorum.

Güzellik ve bakım konusunda en çok nelere dikkat 
ediyorsun?
Öncelikle, cilt sağlığını korumaya çalışıyorum. Bunu da kendimi 
güneşten koruyarak, cildimi temiz ve nemli tutarak yapıyorum. 
Makyaj zaten sevdiğim bir şey olmadığı için, iş dışında nefes alsın 
istiyorum. Onun dışında hamam çok sevdiğim bir ritüel.

“Şu an ilişkimizin 
keyfi ni çıkarıyoruz...”
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Bugüne kadar hayatın sana sunduğu en büyük 
fırsatı ve sana getirdiği en güzel hediyeyi sorsak...
Sevdiğim işi yapabiliyor olmak...

Çekim sırasındaki sohbetlerimizde yemek 
yapmaktan ve yemekten çok keyif aldığından 
bahsettin... En iddialı olduğun mutfak hangisi? Özge 
spesiyali olan bir yemek var mı?
İtalyan ve Akdeniz mutfağında iyiyim ve tabii geleneksel Türk 
mutfağı. Kurabiyelerimi çok seviyor herkes ama elimin altında ne 

varsa karıştırıp yaptığım ve başarılı olan yemekler de var ve ben en 
çok onları seviyorum.

Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekleri bu kadar sevdiğin 
halde böyle formda kalmayı nasıl başarıyorsun?
Evet, çok kötü bir alışkanlık ama gerçekten çok düşkünüm. 
Arada tabii ki kesiyorum, çünkü her dönem öyle beslenemem. 
Karbonhidratı kestiğim zamanlarda sebzeye geçiyorum. Genel 
olarak abur cubur ve tatlı düşkünlüğüm de olmadığı için oradan 
kurtarıyorum sanırım.

“Mutfakta iddialıyım...”



Hayatında başarısızlık olarak adlandırdığın 
dönemler oldu mu? Ya da kendinle ilgili yaşadığın 
hayal kırıklıkları...
Oldu ve olmaya da devam edecek ama bu beni rahatsız etmiyor. Her 
gün yeni hayaller kuruyorsun, evet bazıları yıkılıyor ama kalanlar var. 
Ayrıca bugün yıkılmış olabilir ama yarın tekrar kurarım. Umutsuz 
döngülerden hoşlanmıyorum ve onları hayatımda tutmamaya 
çalışıyorum. Tek bir hayale tutunmuyorum, bazen bir hayalim 
gerçekleştiğinde onu daha önce kurduğumu bile unutmuş oluyorum.

Yaşamın en güzel yanı, “özü” olarak 
adlandırabileceğin neler var?
Güçlü bağların olan insanla; aile, dostlar, sevgili ve rahat vicdan. Bu 
dünyada varlığımızın amacı sadece çalışıp kendimizle uğraşmak 
değil. Dünyaya bir şey vermek, bir şey bırakmak zorundayız. Umutlu 

insanlar, sevilmiş hayvanlar, dikilmiş fidan ne yapabiliyorsak...

Ömür boyu yapsan sıkılmayacağın şeyler...
Ömrümce kitap okuyup, sevdiğim insanlarla sohbet edip, kedilerimle 
oynayabilirim.

Anneler Günü yaklaşırken...  Annelik nasıl bir 
duygu sence? Çocuk sahibi olmanın hayalini 
kurdun mu hiç, o role girebiliyor musun?
Anne olmadan bunu anlayabileceğimi sanmıyorum. Şu an doğru 
zaman değil benim için. Eğer bir gün doğru zaman olduğunu 
hissedersem, o gün elimden gelenin en iyisi için uğraşacağım.

Son olarak annen için bir mesaj alsak senden...
Kendisine bayılıyorum! Yapabildiğim tüm iyi ve güzel şeylerde eli 
omuzumdaydı. Varlığına şükrediyorum, hem onun hem de babamın. 

özel

“Hayatımda umutsuz 
döngülere yer yok...”
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Yeni Projelerin 
Başlangıcı
Hayat Paylaşım ve Dayanışma 
Derneği, yeni kuracağı Özel 
Eğitim Merkezi için gerekli olan 
bütçeye katkı yapmak adına özel 
bir davet verdi. 
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, fiziksel ve zihinsel 
engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla 
kuracağı “Özel Eğitim Merkezi”nin inşası için gerekli 
olan bütçeye katkı yapmak adına şık bir davet düzenledi. 
İstinyepark La Petite Maison Restaurant’ta düzenlenen davete 
sosyal yaşam dünyasının yardımsever isimleri katıldı. 2013 
yılında kurulan ve bugüne kadar sayısız yardım etkinliğiyle 
binlerce kişiye umut olan Hayat Paylaşım ve Dayanışma 
Derneği’nin yemeğine yaklaşık 120 kişi katılırken, davet 
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna 
Demirören’in konuşmasıyla başladı. Konuşmasında derneğin 
faaliyetleri hakkında bilgiler veren Demirören kurulacak 
özel eğitim merkezinin özelliklerini de konuklarla paylaştı. 
Konuşmanın ardından konuklar kendileri için hazırlanan 
özel menüyü tadarken bol bol sohbet etti. Akşam saatlerine 
kadar devam eden davetin sonunda konuklar böylesine şık 
bir organizasyon düzenlediği için başta Revna Demirören 
olmak üzere Fatoş Sarıgül, Ayşegül Toplusoy ve Sitare 
Akdilek’e teşekkür ederek mekandan ayrıldılar. 

PINAR ÖZÇAPKIN

FATOȘ SARIGÜL, AYȘEGÜL TOPLUSOY, REVNA DEMİRÖREN, SİTARE AKDİLEK

BERRİN OKÇU

davet
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Galatasaray Spor Kulübü Eski Bașkanı 
Ünal Aysal’ın zarif eși Fani Aysal 
düzenlenen açık artırmada mücevher 
satın olarak Hayat Paylașım ve 
Dayanıșma Derneği’ne destek verdi.

BANU ÇARMIKLI

HANDE SEZER PEKCAN ASLI AKTÜRK PEHLİVANLAR

SELDA TOPALİPEK KÖSE

SİNEM AYAN

FANİ AYSAL

davet



Davete katılarak Hayat Paylașım 
ve Dayanıșma Derneği’nin yeni 
merkezinin inșasına destek olan 
ünlü iș kadını Beyza Uyanoğlu 
șıklığı ile göz doldurdu.

SELVA KAZOVA

İPEK TOPLUSOY

MÜHLET ALTINBAȘ

REYHAN İPEKEL

PINAR TALAY

İLKEM ÖZTÜRK

BEYZA UYANOĞLU

davet



Ekşi Maya’da
“Güzel” Kutlama
Ahsen Demirci Wellness Club’ın zarif 
ve güzel sahibesi Ahsen Demirci’nin 
doğum günü daveti, cemiyetin elit 
isimlerine keyifli bir gün yaşattı.

Ankara’nın en güzel ve zarif 
kadınlarından biri olarak bilinen 
Ahsen Demirci, yeni yașını dostları 
ile birlikte kutladı.

Ahsen Demirci, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Ekşi Maya’da kutladı. Renkli 
görüntülere sahne olan yemek davetinde Ahsen Hanım, bu özel gününde 
kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Neşeli geçen 
parti cemiyet hayatının önemli isimlerini biraraya getirdi. Konuklar doğum 
günü sahibine “Biblo Mücevherat”tan çok şık bir çift küpe hediye ettiler. 

MELİKE GÖKÇEDİLEK DEMİRCİYEȘİM BELLİ

AHSEN DEMİRCİ

NESLİHAN AKTEPE

davet



CEREN CAN

Ekși Maya’da gerçekleșen 
kutlamaya Ahsen Hanım’ın 
yakın arkadașları katıldı.

BEGÜM AKIȘBERİL ÇAVUȘOĞLU

ZEHRA ÇELİK, NERMİN KILINÇARSLAN

PERİhAN UYAR MELTEM YILMAZ

BANU AKIȘ

ENDER SEVGİ GÜLTEKİN



 Tıpta “rozasea” olarak ifade edilen, halk arasında ise damarsal tepki sonucu 
yüzde olușturduğu kırmızı görünüm sebebiyle gül hastalığı olarak adlandırılan 
cilt hastalığının tedavisinde Dual Terapi dönemi bașladı. Medikal estetik ve 

dermatoloji dünyasının yeni gözdesi Dual Terapi uygulamaları ile gül hastalığının 
yanı sıra akne, güneș lekesi, doğum lekesi, yara izi, et beni gibi birbirinden farklı 

birçok cilt rahatsızlığına tek bir sistem ile çözüm sunulabiliyor. Son dönemde 
dikkati daha çok çekmeye bașlayan ve güvenli bir șekilde kullanımı yaygınlașmıș 
olan sistemin özellikleri ve uygulamaların nasıl gerçekleștirildiği hakkında merak 

edilenleri Medikal Estetik Hekimi Dr. Șirin Ender yanıtlıyor...

Gül Hastalığının 
Tedavisinde Son 

Gelişme
ad
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DR. ȘİRİN ENDER



G ül hastalığının tedavisinde nasıl bir 
uygulama gerçekleştiriyorsunuz?
Gül hastalığı, damarsal bir cilt problemi 
olduğu için tedavide cilt altı dokulara etki 
edebilmemiz ve problemli damar yapılarını 
gidermemiz gerekiyor. Cilt yüzeyine 
hiçbir zarar vermeden amacımıza ulaşma 
noktasında Dual Terapi yöntemi hem 

hastaları hem de hekimleri mutlu ediyor. Öyle ki halk arasında 
gül hastalığı olarak bilinen rozasea artık hastalık olmaktan çıktı, 
hastaların kızarıklık ve yanma şikayetlerini giderebiliyoruz. 
Dual Terapi yöntemini, çoklu dalga boyuna sahip ve bu açıdan 
da birbirinden farklı tedavileri bir arada sunabilen bir bromür 
lazer sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Son dönemde ön plana çıkan 
bu uygulama gittikçe yaygınlaşıyor. Bu yüzden medikal estetik ve 
dermatoloji alanlarında tedavi arayışı olan hastaların önümüzdeki 
dönemde adını daha da çok duyacağına inanıyorum.

 
Kılcal damar problemi, göz altı morluğu gibi 
diğer damarsal rahatsızlıkların tedavisinde de 
kullanılabiliyor mu?
Dual Terapinin en önemli avantajlarından birisi hem yeşil hem de 
sarı ışığı üretebiliyor ve cilt altına yollayabilmemizi sağlıyor oluşu... 
Bu sayede geniş çapta bir yelpazede kılcal damar sorunlarına, göz 
altı torbalarına, morluklarına ve benzer şekilde deriden çıkıntılı 
olan et beni gibi lezyonlara aynı sistemle tedavi sağlayabiliyoruz. 
Akne probleminin tedavisinde olsun, inatçılığı ile bilinen güneş 
lekelerinin giderilmesinde olsun birçok farklı tedavide gözle görülür 
faydalar sunuyor. Kırışıklık ve sarkma problemlerine cerrahi yollara 
başvurmadan, yani bıçak altına yatmadan çözüm bulmaya çalışan 
hastalar için de oldukça hızlı ve kolay bir alternatif oluşturuyor.
 
Uygulamada nasıl bir işlem gerçekleştiriliyor?
İşlem sırasında cilde temasta dayanılamayacak boyutta bir acı-ağrı 
oluşmuyor, bu yüzden lokal anestezi bile gerektirmiyor. Ama hassas 
hastalarımızın talep etmesi durumunda lokal olarak, topikal yani 
cilt yüzeyine sürdüğümüz kremlerle hissi ortadan kaldırdığımız 
uygulamalar da yapıyoruz. Kremin etkisi için beklediğimiz süre 
20 dakika civarında oluyor. Lokal anesteziye gerek duyulmadıysa 
doğrudan işleme başlıyoruz ve tedavinin kapsamına göre sistemden 
dalga boyu, tarama genişliği gibi teknik ayarlamaları yapıyoruz. 

Sonrasında cilt yüzeyinde hiçbir yanma, kanama, şişme olmadan 
lazer enerjisi ile etki elde etmek istediğimiz cilt altı dokuların olduğu 
alanlardan geçiş yapıyoruz.
 
Kullanılan sistem güvenli mi? Uygulamanın riskleri var 
mı?
Sistemin en önemli avantajlarından birisi güvenli olması çünkü 
lazer sisteminde bulunan FEM teknolojisi cildin üst dokusunda 
hasara yol açmayı önlüyor. Tedaviye göre cilt altı dokuda ulaşmak 
istediğimiz damara, yağ bezine veya pigmente istediğimiz 
etkiyi veriyoruz ama bunu yaparken cildin üst katmanına zarar 
vermiyoruz. FDA onaylı olan bu lazer sistemi ile gerçekleştirdiğimiz 
uygulamalar sonrasında diğer pek çok uygulamada görülebilen 
en basit yan etkiler olarak kızarıklık ve soyulma olması bile sık 
karşılaşmadığımız bir durum.
 
Tedavilerde kaç seans uygulama yapılıyor?
Tek seansta yüzü gülen hastalarımız olduğu gibi, 4 seans uygulama 
yapmamız gereken durumlar da oluyor. Bu açıdan tam seans sayısı 
hastanın muayenesi sonrasında ve tedavinin ilerleyişi doğrultusunda 
belirleniyor. Ama seanslar kısa süreli olduğu için çalışan kişiler 
uygulamayı öğle molalarında bile yaptırabiliyor, sonra da klinikten 
çıkıp hiçbir sorun yaşamadan sosyal hayatına dönebiliyor. 

Kızılırmak Mah. 1426. Cad. 22/C, Çankaya/Ankara
T: 0532 692 00 91

 mayasantepoliklinik        mayasante_poliklinik



Koton 
Özel Koleksiyonu 
Tanıtıldı
Zeynep Tosun for Koton Koleksiyonu 
Room & Rumours’da gerçekleşen özel bir 
davetle tanıtıldı. 
Yeni başlangıçlar konseptiyle sezona mezuniyet, düğün ve özel davet tasarımları 
sunan Zeynep Tosun for Koton Koleksiyonu, sosyal yaşam dünyasından ünlü 
isimlerin katıldığı özel bir parti eşliğinde tanıtıldı. Room & Rumours’da gerçekleşen 
davetin ev sahipliğini Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz ile 
ünlü tasarımcı Zeynep Tosun yaparken ikili konuklara koleksiyonla ilgili bilgiler 
de verdi. Gülden Yılmaz: “Bu iş birliğini gerçekleştirirken Zeynep Tosun markasının 
herkes için ulaşılabilir olmasını, onun tasarımlarını taşımanın herkes için mümkün 
olmasını hayal ettik.” dedi. Zeynep Tosun ise: “Artık ağır abiye elbiselerin dönemi 
sona erdi. Kadınlar volanlar, püsküller, parlak kumaşlar ve rahat kesimlerle modada 
özgürlüklerini ilan ediyorlar.” dedi. Konuklar, konuşmaların ardından 25 parçadan 
oluşan koleksiyonu yakından incelerken, Gülden Yılmaz ve Zeynep Tosun’u tebrik 
ederek davetten ayrıldılar.  

Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eș Bașkanı Gülden 
Yılmaz ile ünlü tasarımcı Zeynep Tosun, Zeynep Tosun 
for Koton Koleksiyonu’nu șık bir davetle tanıttı.

 ZEYNEP TOSUN, GÜLDEN YILMAZ

CEYLAN ÇAPA BÜȘRA MÜFTÜOĞLU ȘİRİN EDİGER

davet

ASLI BEKİROĞLU

AYȘEGÜL - HAKAN KODAL

ATİYE DENİZ

AHU YAĞTU AYȘE BRAV

MÜGE SIRMABIYIK 

YILMAZ YILMAZ

PELİN AKİL

Davete Zeynep 
Tosun for Koton 
koleksiyonundan 
șık bir elbiseyle 
katılan Ceylan 
Çapa gecenin 
dikkat çeken 
isimleri 
arasındaydı. 
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Kișiye özel tasarımlarıyla Zeynep Șahin Styling & Fashion House’da 
tarzına önem veren müșterileriyle bulușan Zeynep Șahin 

gelecek hedefl erinden ve bugünkü çalıșmalarından bahsediyor... 

Şans Getiren Tasarımlar

N e tür tasarımlar üzerine 
çalışıyorsunuz? 
Zeynep Şahin Styling & Fashion House 
olarak “haute couture” dediğimiz kişiye 
özel gelinlik, abiye, kaftan ve anne – 
çocuk takımları tasarlamaktayız. Zeynep 
Şahin’18 kreasyonumuzda da birçok 
model tasarlayarak müşterilerimizin 

beğenisine sunduk. Çok güzel geri dönüşler ve yorumlar aldık. 
Kendi hayal gücümü yansıtarak ortaya çıkardığım ürünlerin 
beğenilmesi, benim için inanılmaz bir mutluluk kaynağı.

Tasarımlarınızın ilham kaynağı neler oluyor? 
Tasarımlarımın ilham kaynağı tamamen ruh halimden 
kaynaklanıyor. Bazen yağmurlu bir havada içtiğim kahvem, bazen 
yoğun bir şekilde hissettiğim enerjim, bazen de güneşli bir havanın 
verdiği mutluluk ve neşe tasarımlarımın ilham kaynağı oluyor. 

Örneğin; kendimi mutlu ve neşeli hissettiğimde daha canlı renkler 
ve ışıltılarla dolu bir elbise tasarlarken, duygusal hissettiğimde 
daha sade ve asil, güçlü hissettiğimde de daha cesur tasarımlar 
ortaya çıkarmaktayım.

Koleksiyonlarınızı hazırlarken hikayeleri nasıl, 
nelerden yola çıkarak oluşturuyorsunuz?
Aslında her rengin zaten kendi içinde bir hikayesi vardır. Siyah; 
asaleti temsil ederken, kırmızı; aşkı, beyaz; saflığı, temizliği ve 
berraklığı temsil eder. Tasarımlarımda kullanacağım kumaşın 
rengi benim için bu nedenle çok önemlidir. Tarzıma, kullandığım 
rengin hikayesine bağlı kalarak ve aksesuarları da bu doğrultuda 
belirleyerek sıra dışı modeller çıkarmaya gayret gösteririm.  Ayrıca; 
müşterilerimizin büyük bir kısmı gelin adaylarından oluştuğu 
için empati kurarak, “onların hayallerini süsleyen tasarımlar 
nelerdir?” gibi soruları kendime sorarak tasarımlarıma yön 
vermekteyim. ad
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ZEYNEP ȘAHİN
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Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 
Tarzı anlatmak aslında çok zor. Özetleyecek olursak; yaratıcılık ve 
cesaret diyebilirim. Bu sadece giyim kuşam ile ilgili değil. Hayatımın 
her alanında bu iki sıfatla kendimi bağdaştırmak hoşuma gidiyor. 
Ama tarzın yanında sahicilik de önemli. Bu kavram modanın çok 
tersi gibi görünse de kişinin önce kendini tanıması, daha sonrasında 
bedenine uygun bir seçim yolculuğuna girmesi o kişinin şık olması 
için en önemli etkenlerden biridir.

Stil sahibi olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? 
Öncelikle kişinin kendi vücudunu tanıması çok önemlidir. Sonra 
da modanın gözlemlenmesi gerekir. Neyin yakıştığını bilmek için 
aynaya bakmak değil, gerçekten görmek gerekir. Bilinenin aksine stil, 
hızla değişen modaya uyum sağlamak değil, modanın içerisinden 
yakışanı ve kişinin kendisini anlatan parçaları tercih etmesidir. 
Kısacası stil, insanın vücuduna neyin yakıştığını bilmesinden geçer.

Ufukta yeni projeleriniz var mı? 
Yeni bir projeden ziyade, Zeynep Şahin Styling & Fashion House 
markası için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerim var. Kısa vadede 
marka değerimi yükselterek Ankara’da herkes tarafından bilinen 
ve tüm insanlarda “kalite” algısı oluşturan bir marka olmayı 
hedefliyorum. Orta vadede daha büyük bir showroom ve atölye 
hazırlayarak kapasitemi büyütmek, uzun vadede ise İstanbul 
ve İzmir’in gözde semtlerinde şubeler açarak bilinçli bir şekilde 
büyümeyi hedeflemekteyim. Tüm çalışmalarımı da bu doğrultuda 
yoğun ve büyük bir özenle, titizlikle gerçekleştiriyorum.

Bir gününüz nasıl geçiyor, zamanınızı nasıl 
yönetiyorsunuz?
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte tempomuz daha da arttı. Bir 
yandan müşterilerimizin siparişlerini hazırlarken, bir yandan da 
showroom için farklı tasarımlar hazırlamaya gayret ediyoruz. Ayrıca 
Nisan ayı içerisinde hem resmi açılışımızı yaptık hem de Zeynep 
Şahin’18 kreasyonumuzu mini bir defileyle müşterilerimize tanıttık. 
Şu anda da hem evlilik hazırlığı yapan gelinlerimizin hem de açılış 
etkinliğimize katılan müşterilerimizin siparişlerini hazırlamak için 

yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bu nedenle müşterilerimize geç 
kalmamaları ve siparişlerini zamanında teslim alabilmeleri için en 
az 3 hafta önceden randevu almalarını tavsiye ediyorum. 

Koleksiyonunuzda bu yaza damgasını vuracak renkler 
ve parçalar neler olacak?
Koleksiyonumuzda en çok ilgi gören modellerimizden biri anneler 
ve kızlarının takım olarak giyebileceği abiyelerimiz. Her şeyin 
küçüğünün güzel olduğuna inanan biri olarak annelere hazırlanan 
abiyelerin birebirini küçük kızlarına göre de hazırlamak, hem 
anneleri hem kızlarını hem de bizi çok mutlu ediyor. İlgi gören 
parçalarımızdan bir diğeri de farklı tarz ve kumaşlarıyla dikkat 
çeken gelinliklerimiz. Ayrıca her biri büyük bir el emeği ile 
hazırlanan kaftanlarımız da ilgi gören parçalarımız arasında. 
Kaftanlar için kiralama seçeneğimizin de mevcut olması 
gelinlerimiz için Zeynep Şahin kaftanlarını daha cazip hale getiriyor.

Kişiye özel tasarım yapıyor musunuz? Bunun için 
kişilerin ne kadar süre önce sizinle iletişime geçmesi 
gerekiyor?
Zeynep Şahin Styling & Fashion House’da tüm müşterilerimize 
kişiye özel “haute couture” dediğimiz tasarımlar yapmaktayız. 
Müşterilerimizin isteğine, tarzına ve fiziksel özelliklerine en uygun 
modeli birlikte belirliyoruz. Ardından müşterilerimizi en az 3 defa 
provaya davet ediyoruz ve bu şekilde tasarımlar ortaya çıkarıyoruz. 
Haute couture çalışmalarımızı da büyük bir özen ve titizlik 
içerisinde gerçekleştirmemizden ötürü müşterilerimize bizimle en 
az 3 hafta öncesinden iletişime geçmelerini tavsiye etmekteyiz.

Eklemek istedikleriniz…
Gelinlerimizin en özel günlerinde en güzel parçaları üzerlerinde 
taşımaları için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Tasarımlarımız 
inşallah giyen tüm gelinlerimize uğur getirir. 



Ünal ve 
Demirdağ 
Ailesinin 
Mutlu Günü 
Unilever firmasında yöneticilik yapan 
Buğra Ünal ve Finans Uzmanı Naz 
Demirdağ Bilkent Otel’de gerçekleştirilen 
şık bir düğün ile dünyaevine girdi. 

NAZ DEMİRDAĞ, BUĞRA ÜNAL

Düğüne çok sayıda davetli katıldı. Okul hayatında başlayan aşklarını 
2016 yılının Mart ayında aile arasında yaptıkları nişan ile resmiyete 
döken genç çifti düğün günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız 
bırakmadı. Demirdağ ve Ünal aileleri gelen konukları kapıda 
karşılayarak örnek bir misafirperverlik sergiledi. Tüm davetlilerin 
salonda yerlerini almalarının ardından alkışlar eşliğinde salona 
giren genç çift hayatlarını birleştiren imzayı attı. Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar eğlenen çiçeği burnunda çift balayı adresi olarak 
Antalya’yı tercih etti. 

düğün
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Demirdağ ve Ünal aileleri 
gelen konukları kapıda 
karșılayarak örnek bir 
misafirperverlik sergiledi.

YAĞMUR ÇUFALAR

ÜLKÜ - MURAT ÜNAL

FİKRET - NURCAN SÖĞÜT

COȘKUN - ȘAHANE DEMİRDAĞ

DENİZ DEMİRDAĞ

düğün





AHU ERSÖZ

MEHTAP - HAKAN AKYOL

ÖZNUR YEȘİLHANDE ÖZKAYA

SELİN DURLANIK

İLKİM GÖREN

Bilkent Otel’de gerçekleșen 
düğünün ardından çift 
balayı adresi olarak 
Antalya’yı tercih etti.

düğün



Son dönemlerde gittikçe popülaritesi  artan ozon tedavi hakkında merak 
ettiklerimizi Dr. Tekin Yıldırım yanıtladı.

Ozon Tedavisinin 
İncelikleri

O zon (hiper oksijen) oksijenin yakın 
akrabasıdır ve O3 ile ifade edilir. Oksijen 
tüpündeki %100 oksijen tıbbi jeneratörden 
geçtikten sonra %95 oksijen ve %5 ozon olarak 
çıkar. Elde edilen bu ürün ihtiyaca göre kan 
yoluyla kas içine, eklem içine, cilt altına 
enjekte edilir. Ayrıca rektal, vajinal ve kulak 
içi uygulamaları vardır.

Ne İşe Yarar?
• Vücudun oksijen seviyesini artırır.
• Dolaşımı düzenler. 
• Metabolizmayı düzenler.
• Bağışıklık sistemini dengeleyip antioksidan kapasiteyi artırıp 
detoks etkisi yaratır.
• Kanser hücrelerinin pek sevmediği oksijen oranını artırıp çok 
sevdiği şeker seviyesini düşürür.
• Böylelikle kanserin başlamasını ve var olan kanserin gerilemesini 
sağlar. 

Kullanıldığı Durumlar:
• İnsülin direnci, hipotiroidi, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, 
kilo fazlalığı gibi endokrin ve metobolik hastalıklarda,
• Kronik yorgunluk, uyku düzensizlikleri ve depresyon durumunda,
• Eklem kireçlenmeleri ve ağrıları, romotolojik hastalıklarda, 
• Dolaşım bozuklukları ve bozulmuş damar yapısının 
onarılmasında,
• Ciltte oluşan kuruluk, matlaşma, lekelenme ve akne tedavisinde,
• Ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde, 
• Mens (adet) ağrıları ve düzensizliklerinde,
• Solunum sistemini ilgilendiren koah, astım rahatsızlıklarında,
• Mide, bağırsak hastalıkları helicobacter pylori, hemoroid, anal 
fissürde,
• Alerjik hastalıklar, egzama, sedef, akne, alerjik astım, alerjik rinitte,
• Kanımızdaki başıboş dolaşan serbest radikallerin ve toksinlerin 
işaretlenip vücuttan atılmasında,
• Cinsel fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesinde, 
• Nörolojik hastalıklar, alzheimer, multiple skleroz (ms) 
rahatsızlıklarında,
• Antibiyotiğe cevap vermeyen dirençli sistik, kulak, burun, boğaz 
enfeksiyonları gibi durumlarda kullanılır.

Ozon Tedavi Kimlere Uygulanmaz? 
Gebelere, hipertroidi ve favizim (bakla) hastalarına uygulanamaz.

Beștepe Mah. Yașam Cad. Adalet Sok. Neorama Plaza A. Blok No: 16/75, (Armada Arkası), Çankaya/Ankara 
T: 0530 396 56 00

ozontedavi.org



Flormar’ın 
Reklam Yüzü
The Sofa Otel’de gerçekleşen 
davette markanın reklam yüzü 
Hazar Ergüçlü hazır bulunurken 
Flormar İcra Kurulu Üyesi ve 
Pazarlama Direktörü Can Dilek 
konuklara yeni ürünleri hakkında 
detaylı bilgi verdi. 

Flormar, Roll’N Go adlı yeni eyeliner’ını The Sofa Otel’de 
düzenlenen renkli bir davetle tanıttı. Flormar İcra Kurulu 
Üyesi ve Pazarlama Direktörü Can Dilek’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen davette markanın yüzü olan genç ve başarılı 
oyuncu Hazar Ergüçlü hazır bulundu. Davete iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katılım gösterdi. Hazar 
Ergüçlü’nün başrolünde olduğu ve kadınlara hayata dair ilham 
veren “Biz İstersek Yaparız” reklam filmi de bu davette ilk defa 
görücüye çıktı. Reklam filmi gösteriminin ardından, dünyaca 
ünlü güzellik markası Flormar İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama 
Direktörü Can Dilek Roll’n Go ile ilgili şöyle konuştu: “Roll’N 
Go için açıkçası çok uzun zamandır, özenle çalışıyoruz. 
Roll’N Go alanında fark yaratan çok özel bir eyeliner; gerek 
performansı, gerek tanıtımı için yaptığımız çalışmalarla bizleri 
oldukça gururlandıran yeni kahramanımızı sizlerle paylaşıyor 
olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”  

AYȘE ÖZYILMAZEL

HAZAR ERGÜÇLÜ, CAN DİLEK 

davet
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Ünlü iș kadını 
Esra Ofl az Güvenkaya, 
Flormar yöneticilerini bașarılı 
tanıtım kampanyalarından 
ötürü tebrik etti. 

Flormar, Roll’N Go adlı 
yeni eyeliner’ını The 
Sofa Otel’de düzenlenen 
renkli bir davetle tanıttı.

ELİF GÖNLÜM

YASEMİN ÖZİLHAN

İPEK TOPLUSOY

DEMET ȘENER

GÜNSEL ÜLKÜ

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA 



Bașarılı Avukat Birgül Cuhruk, aile hukukunun en önemli alt bașlıklarından 
olan ve ülkemizde son yıllarda sıklıkla gündeme gelen evlilik sözleșmesinin 

hukuki tanımına ve geçerlilik koșullarına değiniyor...

Evlilik Sözleşmesi
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BİRGÜL CUHRUK
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E vlilik Sözleşmesi Nedir?
Evlilik sözleşmesi evlenecek olan çiftlerin 
veya evlenmiş olan eşlerin evlilik sırasında 
mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, 
sözleşme kapsamında tarafların hak ve 
yükümlülükleri ile evliliğin sona ermesi 
durumunda malların nasıl tasfiye edileceğini 
düzenleyen, noter huzurunda resmi şekilde 

yapılması zaruri bulunan bir aile hukuku sözleşmesidir. 

Bu sözleşmenin Türk Medeni Kanunu’ndaki karşılığı “Mal Rejimi 
Sözleşmesi” olsa da halk arasında bu sözleşmeye Evlilik Sözleşmesi 
denilmektedir. 

22 Kasım 2001 kabul tarihli 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 
2002’de yürürlüğe girmiş olup, bu kanundan önce eşler arasındaki 
yasal mal rejimi mal ayrılığı iken, bu kanunla birlikte eşlerin tabi 
olduğu yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olmuştur. 
Bahse konu kanun değişikliği öncesinde, mal kimin adına kayıtlı ise 
onun kabul ediliyorken, bu değişiklikten sonra malın kimin adına 
olduğu önemini kaybetmiş, malın nasıl edinildiğine bakılarak mal 
paylaşımına gidileceği düzenlenmiştir. Ancak aynı kanun, edinilmiş 
mallara katılma rejiminin yanı sıra, eşlerin aralarında bir anlaşma 
yapmak sureti ile yasada yerini bulan diğer mal rejimlerinden birini 
ya tamamen ya da yasanın izin verdiği değişiklikler ile seçip, noter 
huzurunda imzalanıp onaylatmak sureti ile  evlilik sözleşmesini 
yapabilmelerini de mümkün hale getirmiştir. 

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?
Evlilik sözleşmesi evlilikten önce veya sonra yapılabileceği 
gibi evlilik töreni başvurusunda ya da evlilik töreni esnasında 
evlendirme memuruna yapılacak bir beyan ile de vücut bulabilir. 
Türk Medeni Kanunu, mal rejimi sözleşmelerinde, tarafların 
usul ve yasalara uygun olmak kaydı ile birtakım düzenlemeler 
yapabilmelerine izin vermiş olduğundan, evlilik başvurusu 
esnasında veya evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna 
yapılacak bir beyan ile seçilecek mal rejimi takdir edersiniz ki 
standart bir şablon ve maktu bir sözleşmeden ibaret olacaktır.

Bu nedenle, şablon bir sözleşme seçmek yerine, evlilik sözleşmesi 
yaparak edinilmiş mallara katılma rejimi dışında bir mal rejimi 
düzenlemek isteyen çiftlerin, karşılıklı taleplerinin açıkça yer aldığı 
ve tamamı ile kişiye özel bir sözleşme tanzim edilmesi çok daha 
sağlıklı olacak ve ileride çiftler arasında yaşanabilecek ihtilafların 
da kolaylıkla aşılmasını sağlayacaktır. 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Evlilik sözleşmeleri notere sözlü olarak yapılacak bir başvurunun 
noterce düzenlenmesi şeklinde düzenleme olarak yapılabileceği 
gibi, taraflar arasında daha önce kaleme alınmış ve kişiye özel hale 
gelecek şekilde tanzim edilmiş mevcut bir sözleşmenin noterce 
onaylanması suretiyle de tanzim edilebilecektir.

Her ne kadar, Türk Medeni Kanunu mal rejimi sözleşmeleri 
konusunda genel ve standart maddeler getirmiş olsa da, birtakım 
hususlarda taraflara düzenleme serbestisi tanımış olduğundan, 
noter onayı ile resmiyet kazanacak evlilik sözleşmesinin, ileride 
taraflar arasında mahkemeler nezdinde yaşanabilecek ihtilaflarda, 
usul ve yasaya uygun bir hal alması ve mahkemeler nezdinde de 
geçerlilik kazanıp, kabul görmesi için muhakkak surette uzman 
bir boşanma avukatı tarafından kaleme alınmasının zaruri olduğu 
kanaatindeyim.

Yukarıdaki açıklamalarım ışığı altında hazırlanan evlilik 
sözleşmesinin hukuken geçerlilik kazanması için son aşama ise, 
tarafların bahse konu sözleşme ile birlikte, kimlikleri ve 3 adet 
fotoğrafları ile notere başvurmaları ve atılacak imzaların ardından 
sözleşmenin noterce onaylanması işlemidir. Tüm bu safahatlar 
tamamlandıktan sonra vücut bulan evlilik sözleşmesi, evlilik 
birliğinin devamında tarafların evlilik sırasında mal varlıklarını 
nasıl yöneteceklerini, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve 
ileride evliliğin sona ermesi durumunda ise, malların nasıl tasfiye 
edileceğini belgeleyen sözleşme olarak hüküm ve sonuçlarını 
doğurmaya başlamış olacaktır. 



düğün

19 Yıllık Aşk 
Evlilikle 
Taçlandı
Papirüs Reklam Ajansı’nın sahibi 
Gökçe Çapanoğlu ile enerji 
sektöründe iş geliştirme direktörü 
olarak görev alan Akgün Diker, 
Sheraton Otel’de gerçekleşen 
düğün ile dünyaevine girdi. 
19 yıl önce Ağustos ayında Kıbrıs tatili sırasında tanışan 
Çapanoğlu ve Diker çifti Şubat ayında aile arasında gerçekleşen 
şık bir nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını atmışlardı. Sheraton 
Otel’de gerçekleşen şık bir düğün ile ilişkilerini resmiyete döken 
çift düğünün ardından balayı adresi olarak Roma’yı tercih etti. 

GÖKÇE ÇAPANOĞLU, AKGÜN DİKER
230 magdergi.com.tr





AYÇA BİLGE ÇAPANOĞLU

GÜLGÜN DİKER, REFİKA ÇAPANOĞLU SADİ AKSUNGUR FİGEN - MUSTAFA BAYRAK

BERİL HARMANLI SEPİDE DİKER

düğün

NİHAN ÇAPANOĞLU 



AYÇA BEKLER, ZEYNEP ÜRER NUH ACAR GÜLSEVİL - ERHAN VAROL

EMEL, KAYRA, BURHAN VAROL BİRGÜL - BARAN CUHRUK



Sigorta sektöründeki deneyimlerini ortak bir çatı altında birleștirerek 
Akgür Sigorta Aracılık Hizmetleri’ni kuran İlknur Akkalp ve 

Mehmet Akif Gürleyen, sigortalamanın önemi 
hakkında bizleri bilgilendiriyor.

Sigorta ile 
Güvende Kalın

N isan Ayı’nda açılan şirketinizin 
kuruluş öyküsünü dinleyebilir 
miyiz? 
Sigorta sektöründe, ortağım Akif Bey 
ve ben uzun seneler danışmanlıktan  
yöneticiliğe kadar birçok pozisyonda 
farklı firmalarda yer aldık. Hem 
deneyim hem ürün farklılığı hem de 
müşteri çeşitliliği açısından vizyon 

sahibi olduk. Bu sektörde herkes istediği zaman, istediği branşta, 

istediği şirketten acentelik açıp bir şekilde idame ettirmeye 
çalışıyor. Sektör deneyimine, ürün bilgisine, müşteri portföyüne 
bakılmaksızın, sahayı koklamadan acente açmak hem riskli hem 
de sektör kirliliğine sebebiyet vermektedir. Benim ve ortağımın 
amacı; birçok insana göre geç kalınmış bir karar olmasına rağmen, 
bizim için en uygun zamanı bekleyerek gerçekleştirdiğimiz bu ticari 
oluşumun sektöre yeni bir enerji ve vizyon katmasıdır. Akgür Sigorta 
olarak; sektördeki iddiamızı, gerek tecrübemiz gerekse portföy 
havuzumuzun büyüklüğü ile doğru orantılı şekilde kısa sürede 
göstereceğimize inanıyoruz.
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İLKNUR AKKALP, MEHMET AKİF GÜRLEYEN



İş hayatındaki daha önceki tecrübelerinizden 
bahsedelim biraz da... 
Sektörde birçok kişi hayat, elementer ya da bireysel emeklilik olmak 
üzere branşlaşırlar. Biz kendimizi bu açıdan şanslı görüyoruz. 
Ortağım ve ben sektörün ilgili her branşında yer alıp, homojen bir 
portföy edindik ve bu branşları koordineli bir şekilde yönettik. Ben 
2005 senesinden bu zamana kadar sektörde hayat, elementer ve 
bireysel emeklilik üzerine çeşitli firmalarda yer aldım. Ortağım Akif 
Bey bu konuda benden daha tecrübeli; 1998 senesinden bu yana 
sektörde. Akif Bey de sektörde birçok branşta ve pozisyonda başarıya 
imza attı. İkimizin tecrübesi, bilgi birikimi, müşteri portföyü ve 
sektör deneyimini birleştirdiğimizde ortaya Akgür Sigorta çıktı.

Sigorta yaptırmanın önemine değinebilir misiniz? 
Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları 
gidermek için kullanılan mali araçtır. Bizler kişilerin kendilerini, 
tanıdıkları kişileri, sahip oldukları emtiaları ve 
ticari ürünlerini; oluşabilecek risklere karşı en 
uygun prim ve en geniş teminatları sağlayarak 
güvence altına alıyoruz. Düşünün, artık akıllı 
telefonlarımızın bile kaskosu bulunmakta, kişilerin 
bir akıllı telefon kadar bile değeri olmadığını 
düşünmek gerçekten üzücü. Unutmayalım ki bizler 
sağlıklı olduğumuz, işimiz olduğu sürece birikim 
yapabilir ve ailemizi geçindirebiliriz. Ya sağlığımızı 
ya da işimizi kaybedersek? Maalesef ülkemizde 
sigortanın önemi risk gerçekleştikten sonra ortaya 
çıkıyor, Akgür Sigorta olarak hedefimiz bu algıyı 
değiştirmek ve daha bilinçli bir şekilde sigortacılığı 
yaygınlaştırmaktır.  

Ülkemiz insanı sigortalamanın önemini 
kavramış durumda mı sizce? Hak ettiğiniz 
değeri görüyor musunuz sektör olarak?
Bir kıyaslama yaparak söze başlamak istiyoruz; 
Avrupa ülkelerinde örneğin Fransa’da (nüfus 
yakınlığı açısından örneklemek gerekirse) nüfus 
yaklaşık 70 milyon kişidir. Mevcut sigorta acente 
sayısı yaklaşık 2700’dür. 2016 yılı sonunda kişi başı 
yıllık düşen sigorta primi harcaması 1100 Euro 
civarındadır. Ülkemizi ele alacak olursak; yaklaşık 
80 milyon nüfusa sahibiz ve acente sayımız 15896. 
Kişi başına düşen yıllık sigorta prim harcaması 2016 
sonunda 210 Euro idi. Aradaki fark bizleri korkutsa 
da sektörün gelişmekte olduğunu birkaç örnekle 
daha belirtebiliriz: Kişi başına düşen yıllık sigorta 
prim harcaması ülkemizde 2011 yılında 88 Euro, 
2014 yılında 112 Euro, 2015 yılında 148 Euro idi. Yani, 
küçük de olsa gözle görülen bir artış söz konusu. 
Akgür Sigorta olarak hedefimiz, bu artışa ülkemiz 
adına katkı sağlamak ve büyüyen bu pastada yer 
almaktır. 

Sigortacılık sektörünün nasıl bir geleceği 
olacağını öngörüyorsunuz?
Bir önceki sorunuzda da belirttiğimiz üzere, sektörün 
ivmesi her geçen sene küçük de olsa artış gösteriyor. 
Burada amaç; ivmeyi doğru bir yönlendirme ve 
bilinçli bir şekilde geliştirilen sektör altyapısı ile 
artırmaktır. Sigortacılık mesleği Avrupa’da en iyi ilk 
beş meslekten biri olarak yer almaktadır. 
Ülkemizde de mesleğimizin hak ettiği değeri görmesi 
için Akgür Sigorta olarak biz gereken hizmeti 
sunacağız. 

İş arayan gençlere sigortacılık sektörünü önerir 
misiniz? 
Bu sektöre kısa sürede kar bazlı bakılmaması, sektör deneyimi 
edinerek bilinçli bir şekilde yer almaları gerektiğini belirterek; insan 
ilişkileri iyi ve öz güvenleri yerinde olan herkese severek tavsiye 
edebiliriz. 

Akif Gürleyen
T: 0312 295 64 96
F: 0312 295 62 00
C: 0543 400 60 50

akif.gurleyen@akgursigorta.com

İlknur Akkalp
T: 0312 295 64 96
F: 0312 295 62 00
C: 0535 734 83 33

ilknur.akkalp@akgursigorta.com

Armada iș Merkezi, Eskișehir Yolu No:6 Kat:14 No:1413 
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Büyük Aşkta 
Mutlu Başlangıç
Nalan-Coşkun Aras çiftinin 
kızı Avukat Ceyda Sıla Aras ile 
Zehra-Tuncay Çetinkaya çiftinin 
oğlu Avukat Kaan Çetinkaya 
300 kişinin katıldığı görkemli bir 
nişan töreni ile evlilik yolunda 
ilk mutlu adımı attı.

Çiftin nișan 
yüzüklerini 
Kutup Șirketler 
Grubu 
Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu 
Bașkanı Erhan 
Kızılmeșe taktı.

Bilkent Üniversitesi’nde tanışan ve 7 yıldır birlikte olan 
çiftin nişan yüzüklerini Kutup Şirketler Grubu Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe taktı. Nişan 
törenine çok sayıda önemli isim katılım gösterdi. 

CEYDA SILA ARAS, KAAN ÇETİNKAYA

ERHAN, SEMRA, SERHAN KIZILMEȘE

nişan
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Ankara’nın, tüp bebek tedavisi konusunda en bașarılı hekimlerinden biri olarak 
gösterilen Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Gurur Polat ile 

Tepe Prime’deki kliniğinde keyifl i bir söyleși gerçekleștirdik. 
Doğal yollarla bebek sahibi olamadıkları için anne baba olma özlemi çeken 
yüzlerce çifti bu hayallerine kavușturan Dr. Gurur Polat, bebek sahibi olmak 

isteyen çiftlere; “Tedavi sürecinde asla pes etmeyin, tüp bebek ile 
bebek sahibi olmak artık daha kolay” mesajını verdi.

Bebek Sahibi Olmak 
Artık Daha Kolay

T üp bebek tedavisindeki yenilikleri 
yakından takip eden ve uygulayan Kadın 
Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. 
Gurur Polat ile Tepe Prime’deki kliniğinde 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Doğal 
yollarla bebek sahibi olamadıkları için 
anne baba olma özlemi çeken yüzlerce 
çifti bu hayallerine kavuşturan Dr. Gurur 

Polat, aynı durumdaki çiftlere umut dolu mesajlar verdi. Gurur 
Hoca’nın, tüp bebek tedavisi ve bu alandaki yeniliklere ilişkin 
sorularımıza verdiği yanıtları sizlerle paylaşıyoruz... 

Tüp bebek tedavisinde önemli yenilikler yaşanıyor 
ve siz bunları yakından takip edip uygulayan bir 
hekimsiniz. Bu yenilikler nelerdir?
Evet tüp bebek tedavisinde çok önemli gelişmeler oluyor. ad
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OPR. DR. GURUR POLAT



Örneğin, embriyoları beslediğimiz sıvı medyumlar gelişiyor. 
Dondurma, çözme teknikleri gelişiyor. En önemlisi de eskiden 
elimizde tüp bebek tedavisinde bebek tutmadığında neden 
tutmadığını açıklayacak herhangi bir done yoktu. Şimdi neden 
tutmadığını anlayacağımız bazı testler, yöntemler var. Dolayısıyla 
ileriye yönelik olarak daha avantajlı durumdayız. Bir embriyo neden 
tutar ya da neden tutmaz; bu konu çok önemli olmaya başladı.

Embriyo anneyle babanın ortak ürünü. Yani yarısı anneden yarısı 
babadan geliyor. Annenin de doğal bir savunma sistemi var; 
kendisini yabancılara karşı korumak istiyor. Embriyo tamamen 
anneye ait olsa hiçbir sorun yok, rahim onu kabul edecek ve içinde 
barındıracak ama babadan gelen yarı, biraz işi karıştırıyor. O zaman 
anne vücudunun, bir şeyin kendine doğru geldiğini anlaması ve onu 
dost olarak tanıması gerekiyor. Tanımaz ise embriyoyu reddediyor. 
İşte bebeği tanıma konusunda önce lenfosit aşısı çıktı ve çok işimize 
yaradı. Sonra bu aşılar kendini geliştirdi, gebelik aşılarının çeşitleri 
olarak devam etti. Aşılarla birlikte anne vücudu babadan gelen 
embriyoyu da dost olarak kabul etmeye, bebek tutunmaya başladı.  

Tabi tüp bebek tedavisine engel hastalıkların teşhisi de 
kolaylaştı değil mi?
Kesinlikle. Zaman geçtikçe testler, tetkikler, yöntemler daha da 
gelişmeye başladı. Mesela romatoid salgılar, tiroid, guatr ile ilgili 
hastalıklar tüp bebek tedavisinde sıkıntı yaratan, embriyoyu 
vuran ve tutunmayı zorlaştıran durumlardır. Eğer bunların 
olduğunu bilirsek, ona karşı önlem alıyoruz. Tüp bebek tedavisinin 
ön hazırlıklarında ortamı uygun hale getiriyor, sonra embriyo 
transferine geçiyoruz. Yine bebeğin tutunmasını kolaylaştıran beyaz 
küreler veya embriyoyu düşman kabul edip virüsmüş gibi ona 
saldıran lenfositler var. Eğer bunlarda bir dengesizlik varsa bebek 
yerleşemiyor. 

Kök hücre yöntemi pek çok alanda denenmeye 
başladı. Tüp bebekte bunun yeri var mı?
Tüp bebek uygulamalarındaki başarısızlığın nedenlerinden 
biri de rahim içi dokusunun (endometrium) kalınlığının yeterli 
olmaması. Genellikle 6 milimetre üstündeki kalınlık yeterli 
kabul edilirken, endometrial kalınlığın 6 milimetrenin altında 
olması halinde gebelik şansı düşük olarak kabul ediliyor. Rahim 
içi dokusunda kalınlaşmanın görülmediği anne adaylarında, tüp 
bebek uygulaması sırasında başarı olasılığını artırmak için yeni 
yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Bunların başında, anne adayının 
kendi kanından alınan kök hücre / trombosit ile rahim dokusunun 
istenen kalınlığa eriştirilmesi geliyor. Bu yeni yöntemde kadının 
kendi kanından destek olarak belli hücre gurubu alınarak rahim 
içine veriliyor. Böylelikle hem hücrelerden hem de içindeki büyüme 
hormonlarından faydalanmış olunuyor. 

Bitkisel destek ürünleri kullanıyor musunuz?
Sonuca pozitif etki edecek, kabul gören her şeyi, hastama zarar 
vermeyecekse denerim. Bu amaçla soğan kürü, incir, keçiboynuzu, 
çörek otu gibi pek çok bitkisel ürün kullandım. Fakat yeterli cevap 
alamadığım için 7-8 molekülün bir araya getirildiği kombine 
ürünleri tercih etmeye başladım. Eskiden Q10, Omega 3, DHEA, E 
vit gibi pek çok ürünü ayrı ayrı yazıp günde 5-6 hap kullanırken, 
şimdi yeni ürünler ile kullanım kolaylığı olmaya başladı. Diğer 
taraftan, major ozon terapi jinekolojik alanda özellikle Avrupa’da 
yıllardır uygulanıyor. Bunda ozonun bakterilere karşı savaşma 
özelliğinin yanı sıra, doku rejenerasyonuna olan pozitif etkisi büyük 
rol oynuyor. Sayılan özellikler sağlıklı bir gebeliğin oluşması için tüp 
bebek alanında da işimizi kolaylaştırıyor. Bu amaçla terapi majör 
(genel) veya lokal (rahim içi) olarak da uygulanabiliyor. Kadının 
rahatlayabilmesi, stresten uzaklaştırılabilmesi ve sonuçta gebelik 

şansının artırılabilmesi amacıyla uygulanan major ozonterapi hasta 
ve ailesi tarafından dahi fark edilebilen bir rahatlama sağlıyor ve 
gebelik sağlamada bize yardımcı oluyor. Bu alanda kullanılan diğer 
tedavi yöntemleri ise akupunktur ve hipnoz. Herhangi bir yan etkisi 
olmayan bu yöntemlerin başarıyı artırma etkisi de oldukça yüksek 
görülüyor.

Genetik problemleri olan çiftelere de tavsiye ediliyor 
mu tüp bebek?
Genetik problem varsa ve biliniyorsa, tanısı konulmuşsa, lokasyon 
belliyse özellikle biz zaten öneriyoruz. Bazı genetik geçişli 
hastalıklar dominant, bazıları ise resesif yani çekinik. Özellikle 
bu resesif olanlarda anne ve babanın birinin ya da ikisinin birden 
taşıyıcı olması bizim yapacağımız embriyoda aynı hastalığın olup 
olmadığını belirlemek için çok önemli bir yol gösterici oluyor. Yani 
genetik açıdan belli bir hastalığı olmayan embriyoyu seçip, sağlam 
olanı içeri vermek gibi bir hakkımız var artık. 

Mustafa Kemal Mahallesi, Eskișehir Yolu, Dumlupınar Bulvarı, 
Tepe Prime İș Merkezi B-Blok, No: 18 Çankaya/Ankara

T: +90 (0312) 427 89 89  •  G: +90 (0 555) 234 55 77



düğün

Ömür Boyu 
Beraberliğe 
Adım Attılar
Serkan Korkutata ve Zuhal Efe 
Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 
şık bir düğün ile dünyaevine girdi. 
Düğüne çok sayıda önemli isim 
katıldı. 
Arkadaş ortamında tanışarak başlayan aşklarını Şubat ayında 
Sheraton’da gerçekleştirilen nişan ile resmiyete döken çifti 
düğün törenlerinde aile ve dostları yalnız bırakmadı. Korkutata 
ve Efe aileleri gelen konukları kapıda karşıladı. Düğüne gelen 
davetliler arasında Numan Kurtulmuş, Melih Gökçek, Mustafa 
Sarıgül ve birçok önemli isim vardı. Gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar eğlenen genç çift, balayı adresi olarak Amerika’yı tercih 
etti.  

SERKAN KORKUTATA, ZUHAL EFE
240 magdergi.com.tr



Nereye? 
Ne zaman?
gitmek istersiniz?

fırsatları sizi bekliyor!
Yurtiçi ve Yurtdışı

Saltur ile Dünya Küçülür, 
Hayal ler Gerçek Olur.

Ankara: Atatürk Bulvarı No: 175/4-8 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA
İstanbul: Bağdat Caddesi 47/4 Kızıltoprak, Kadıköy/İSTANBUL

/saltur @saltur

düğün

Ömür Boyu 
Beraberliğe 
Adım Attılar
Serkan Korkutata ve Zuhal Efe 
Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 
şık bir düğün ile dünyaevine girdi. 
Düğüne çok sayıda önemli isim 
katıldı. 
Arkadaş ortamında tanışarak başlayan aşklarını Şubat ayında 
Sheraton’da gerçekleştirilen nişan ile resmiyete döken çifti 
düğün törenlerinde aile ve dostları yalnız bırakmadı. Korkutata 
ve Efe aileleri gelen konukları kapıda karşıladı. Düğüne gelen 
davetliler arasında Numan Kurtulmuş, Melih Gökçek, Mustafa 
Sarıgül ve birçok önemli isim vardı. Gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar eğlenen genç çift, balayı adresi olarak Amerika’yı tercih 
etti.  

SERKAN KORKUTATA, ZUHAL EFE



AYȘE - MERT ERDAL EFE YASEMİN - KORAY AYDIN

NUMAN KURTULMUȘ MUSTAFA SARIGÜL MELİH GÖKÇEK

düğün

777 Organizasyon’un 
yaptığı düğünde görsel 
șov ön plandaydı.
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ÖMER - MUSTAFA TAMER - AYNUR - İLKER EFE

İREM - MEHMET CAN KÜÇÜK SERHATCAN KORKUTATA DENİZ - CESUR BURAK AKAR

TUĞÇE YILDIZOĞLU

777 Organizasyon’un 
Üstlendiği düğüne çok 
sayıda önemli isim 
katıldı.



Ankara’nın en çok tercih edilen konut projesi olan Marina Ankara’dan yine bir ilk…  
Son dönemde çok tercih edilen 1+1’lerin yerine çok amaçlı kullanımlarıyla fark 
yaratan buçuk odalı ekstra daireler satıșa sunuluyor. İster 1+1+ çalıșma odası, 

isterseniz 1+1+ bebek odası, isterseniz 1+1+hobi odası olarak değerlendirilebilen 
bu evler kișisel tercih ve yașam tarzına uygun sınırsız kullanım imkanı sunuyor.

Sinpaş’tan Ankara’ya 
Ekstra Evler Kavramı

S inpaş’ın Ankaralıları Marina yaşamıyla tanıştıran 
projesi Marina Ankara, şimdi Marina Ankara 
Ekstra daireleriyle çocuklu ailelere ve evinde 
çalışma odası olsun isteyenlere 1+1,5 seçimler 
sunuyor. Marina Ankara’daki ayrıcalıklarla 
dolu yaşamda yerini almak isteyenler, ister 
1+1+çalışma odası, isterseler de 1+1+bebek 
odası olarak dairelerini ihtiyaçlarına göre 

değerlendirilebilecekler. Bu alan, aynı zamanda kişisel hobilerinizi 
hayata geçirebileceğiniz,  size özel bir hayata mola alanı sunuyor. 

1+1’lere Yeni Konsept
Daire sahibi olurken seçenekleri iyi değerlendiren aileler için ihtiyaca 
yönelik ve esnek kullanım alanları sunan yeni nesil konseptin 
tadını çıkartın. 1+1’lerin yanında ekstra odanızı yaşamınıza göre 
şekillendirin, pozitif yaşam alanınızda hayallerinizi hayata geçirin. ad
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Bu oda sayesinde, yemek masaları ve sehpalarda çalışmak yerine 
kurulu bir düzene sahip olabilir, çalışma odanızın tadını çıkartabilir, 
sessiz bir alanda kitabınızı okuyabilirsiniz. Böylece salonunuzun 
düzeni değişmezken eşyalarınıza yer açabilir, misafirlerinizi daha 
rahat ağırlayabilirsiniz. Üstelik bebeği olanlar veya bebek sahibi 
olmayı planlayanlar için bebek odanızı, daha büyük bir eve taşınma 
ihtiyacı duymadan hemen hazırlayabilir ya da çalışma odanızı 
rahatlıkla bebek odasına çevirebilirsiniz. 

Bu Yaz Marina Yazı
Toplamda 2590 konutun yer aldığı Çankaya Oran’da yükselen 
Marina Ankara’da daha geniş aileler için 1+1’den 4,5+1’e kadar 
çeşitli seçenekler yer alıyor. 125 bin m2 arazi üzerine kurulu Marina 
Ankara’da ayrıca bir konut projesinde ilk kez karşınıza çıkan 
sayısız sosyal donatı bulunuyor. Bu yaz teslim edilecek daireler 
ile Ankara’nın merkezinde güzel bir eve sahip olmanın yanı sıra 
projenin eşsiz donatılarının tadını çıkabilirsiniz.

Hiç Yelkenli Denediniz mi?
Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina 
Ankara’da, iskelelerden küçük yelkenlilerle açılıp, kanolarla kürek 
çekmek, kıyı teraslarında oturup suyun keyfini yaşamak bu yaz, 
günlük yaşamın bir parçası olacak. Marina Ankara’nın keyifli 
donatıları arasında, şelaleler, kumsallar, Tropik Ada, deniz feneri, 
çocuklar için su kaydırağı ve Kanyon Bölgesi de bulunuyor. Eymir 
Gölü’nün eşsiz manzarası da Marina Ankara sakinlerinin sahip 
olduğu ayrıcalıklardan yalnızca biri. 

Yazın Kayak Keyfi  Bir Başka
Bazıları lüksü farklı adlandırır... Proje sakinlerinin evlerinden 
teleferikle inebildiği tek şehir içi kayak merkezi Snowland, yılın 
365 günü kayak yapmaya imkan veriyor. Proje sakinlerinin dışında 
Ankaralılar’ın da ilgi gösterdiği Snowland, ayrıca buz pateni yapma 
fırsatı da sunuyor. 

Gökyüzünde Bir Tur Atarak Güne Başla
Marina Ankara’nın yanı başında bulunan ve yine Türkiye’de 
bir ilk olan Skywalk, 250 metre yüksekliğindeki cam platformu 
ile gökyüzünde yürüme deneyimi yaşatıyor. Güne eşsiz vadi 
manzarasıyla başlamak isteyenler Skywalk’ta tur atabilirler.

İşten Eve Dönerken Bir Doz Macera
ExtremeLand ise, metrelerce yükseklikteki ip parkurunda macera, 
spor ve heyecanı doyasıya yaşatıyor. Türkiye’nin ilk ve tek şeffaf 
tırmanma duvarının bulunduğu Extramland, tüm macera tutkunu 
Ankaralılar’ı ağırlıyor. İşten eve dönerken günün yorgunluğunu 
atmak isteyenler bu parkurda heyecana doyabiliyor.

Ayrıca Marina Ankara sakinleri, İmrahor Vadisi’ndeki yaklaşık 4 
kilometrelik parkurda bisiklet gezileri yapabilir, koşu ve yürüyüş 
yaparak form tutmanın keyfini çıkarabilir.  



Villa Yaşantısına 
Davet
Prokar Yapı’nın villa yaşantısının 
ideal bölgesi İncek’te yapımına 
başladığı yeni projesi 
Rinnovaincek’in lansmanı yapıldı. 

Prokar İnşaat sahibi Sayın Vahit Kartal ve proje yöneticilerinin 
düzenlediği lansman İncek’ te düzenlendi. Lansmana 
Ankara’nın önde gelen iş adam ve kadınları, basın ve 
özel davetliler katıldı. Örnek villayı gezen davetliler, 
Rinnovaincek’in sadece bir villa tasarımı değil ,ideal bir 
yaşam konsepti olduğunu yakından inceleme fırsatı buldu. 
Özel mimari tasarımı, iç dizaynı ve yaşam alanlarının 
mükemmelliği için tasarlanan Rinnovaincek davetlilerden 
tam not aldı. Başta Ankara İncek olmak üzere Ankara’nın 
farklı bölgelerinde ve İzmir Çeşme’de birçok yatay 
mimari konseptte projeye imza atan sektörün önde gelen 
firmalarından  Prokar Yapı yaklaşık 12 yıldır gayrimenkul 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Projeleri ACE Mimarlık 
tarafından yapılan Rinnovaincek zemin ve birinci kattan 
oluşan iki katlı yaşam tarzıyla birçok yeniliği  müşterilerinin 
hizmetine sunuyor. 

VAHİT KARTAL, GÜRBÜZ BEKİȘ

HIDIR - FEYZA, ECE ULUCAN, ELİZ SERRA, VAHİT - TÜLAY KARTAL

davet

Örnek villayı gezen davetliler, 
Rinnovaincek’in sadece bir villa tasarımı 
değil ,ideal bir yașam konsepti olduğunu 
yakından inceleme fırsatı buldu. 

MARCO - SASKIA, RUBY FRÖHLICH
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Örnek villayı gezen davetliler, 
Rinnovaincek’in sadece bir villa tasarımı 
değil ,ideal bir yașam konsepti olduğunu 
yakından inceleme fırsatı buldu. 

MARCO - SASKIA, RUBY FRÖHLICH

NEZİH ALLIOĞLUMEHMET - SERAP DANAYEMEZ



Birbirlerine 
Söz Verdiler
İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği 
öncü projeleri ile yaklaşık yarım 
asırdır Ankara’ya ve Türkiye’ye 
damgasını vuran BESA Grup’un 
Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, 
sektör lideri Kam Ankara Beton 
Sanayi’nin Kurucusu Mahir Baykam’ın 
kızı Çağla Baykam ile evlilik yolunda 
ilk adımı atıp sözlendi.
Kam Ankara Beton Sanayi’nin Kurucusu Mahir Baykam ile önceki 
dönemler Ankara Noter Odası Başkanı ve TNB Başkan Yardımcısı 
halen Ankara 40. Noteri Handan Baykam’ın kızları Çağla Baykam 
ve önceki dönem ATO Başkanı ve BESA Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Bezci ve Kadriye Bezci’nin oğulları Efe Bezci’nin “kız 
isteme töreni” Baykam ailesinin Ankara Bilkent’teki villasında 
yapıldı. Söz töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sıcak, 
esprili ve geleneksel kız istemesi ile başlayıp, yan flüt ve gitar 
dinletisiyle devam ederken şık bir organizasyon ve lezzetli ikramlar 
eşliğinde misafirler ağırlandı.  

EFE BEZCİ, ÇAĞLA BAYKAM

SALİH - KADRİYE BEZCİ, ÇAĞLA BAYKAM, EFE BEZCİ, HANDAN, BERKAN BAYKAM

davet
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Jewel’dan 
Görkemli Açılış
Şehrin tam kalbinde, Ankara’ya yeni soluk 
getiren Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde 
yer alan Jewel Kitchen&Bar gerçekleştirilen 
özel bir parti ile açıldı. Dünya mutfağından 
özel seçkiler sunan Jewel’da konuklar 
gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Gecede ünlü Keman Sanatçısı Cizel Giselle Tavilson 
performansı ile katılımcılara unutulmaz bir müzik 
ziyafeti sundu.

Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde açılan Jewel’da gerçekleşen açılış partisine iş 
ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katılım gösterdi. Gecede ünlü Keman 
Sanatçısı Cizel Giselle Tavilson performansı ile katılımcılara unutulmaz bir 
müzik ziyafeti sundu. Dünya mutfağından özel seçkiler sunan Jewel’da birinci 
sınıf özel kokteyl tariferi, dana gulaş etli ısırgan otlu özel peynirli ravioli, 
quesadilla ve fajita, dil balığı Jewel yorumuyla hafızanızdan uzun zaman 
silinmeyecek bir tat bırakacak. Frapan dekoru ve şık tasarımıyla kendinizi bir 
sanat galerisinde gibi hissedeceksiniz. Bu benzersiz ve büyüleyici atmosfere 
ise hafif müzikler eşlik edecek.  

CANSU KASEDAR, SERHAT SÖZEN

NUH - RUȘA ACAR GÜLTEN BIÇAKCI

davet



MERAL - NURETTİN SÖZEN

TOGAY - ÖZGE CÖMERT
CIZEL GISELLE TAVILSON

AÇELYA BOZBEYOĞLU

LERZAN BARUTOĞLU - ALİ METE

Yaklașık üç ay içerisinde 
kapılarını açan Jewel 
Kitchen&Bar, Nurettin 
Sözen ev sahipliğinde 
misafirlerini ağırladı.

ESRA TORAL, SİMGE ÜNLÜ ÇETİN



Borusan 
Oto Vadi Açıldı
Jaguar ve Land Rover markalarının satış 
ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren 
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili 
Servisi Borusan Oto, ARCH Concept 
olarak adlandırılan Jaguar Land Rover 
showroom ve servis konsepti Borusan 
Oto Vadi’yi İstanbul Vadipark’ta açtı. 
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, dünyanın 
sayılı konsept tesislerinden olan Jaguar Land Rover ARCH Concept’i 
İstanbul Vadipark’ta açtı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan 
Tiftik, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, 
Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
davete iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Dünyanın sayılı 
konsept tesislerinden olan Jaguar Land Rover ARCH Concept’i İstanbul 
Vadipark’a taşıyarak bu ayrıcalıklı tesisi sizlerle buluşturmanın heyecanını 
yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasında Borusan Oto Genel 
Müdürü Simay Alsan: “Borusan Oto olarak en son hizmete açtığımız, en 
yeni Jaguar Land Rover dual tesisimiz Borusan Oto Vadi’de premium 
müşteri deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır” dedi. Geceye 
dünya çapında ünlenen DJ Doğuş Çabakçor ve müzisyen Bora Uzer de canlı 
performansları ile renk kattı. Lucca’nın efsane barı ve lezzetlerinin de yer 
aldığı davet konukların beğenisini kazandı. 12.500 metrekarelik kapalı 
alana sahip olan, 6 Jaguar, 6 Land Rover sergileme alanı ile Türkiye’nin en 
yeni Jaguar Land Rover ARCH Concept showroom ve servisi olan Borusan 
Oto Vadi’de, mekanik servisin yanı sıra boya-kaporta atölyesi ile hasar 
servis hizmeti de verilecek. Birçok ülkeden önce Türkiye’de ön gösterimi 
yapılan Jaguar’ın elektrikli performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE Borusan 
Oto Vadi’nin açılışında görücüye çıktı ve davetlilerden büyük beğeni 
topladı. 

Davete katılan 
konuklar arasında 
yer alan Eda 
Tașpınar, Rick 
Owen elbisesi ile 
oldukça șıktı. 

SEBEN KOÇİBEY

EDA TAȘPINAR

davet



Ünlü Estetik Cerrah 
Dr. Aysun Mamak 
Borusan’ın yeni 
konsept mağazasını 
çok beğendiğini 
belirtti. 

AYSUN MAMAK

GÜNİZ İYİANLAR, ZEYNEP GERMEN ASLI KUSEYRİOĞLU MÜGE SIRMABIYIK

ECE SÜKAN MUSTAFA - BESTE YURTTAȘ



SİBEL İLKİZ EMEK KÜLÜR AYȘEGÜL - MUHARREM TOPLUSOY

FUNDA FİLİBELİ EMRE - BURCU ZİYAL EMİN ALİ ÇAKIRKAYA HAKAN KOSİF

davet

Dünyanın sayılı 
konsept tesislerinden 
olan Jaguar Land 
Rover ARCH Concept’i 
ile hazırlanan Borusan 
Oto Vadi renkli bir 
davetle kapılarını açtı. 

IȘIL - RÜȘTÜ REÇBER HAKAN - YELDA TİFTİK

ÖZLEM KAYMAZ SELAHATTİN DÖNMEZ EMEK EMRE, ALTIN MİMİR SARUHAN TAN

magdergi.com/onlineDaha fazlası için
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İç mimari projesi Evren Yiğit Mimarlık tarafından hazırlanan 
Çankırı’daki Evci Akasya Evleri Satıș Ofisi, yenilikçi tarzı ile bölgede 

benzer projeler arasında fark yaratmıștır.

Yenilikçi Tarzın Fark 
Yaratan Çizgileri
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EVREN YİĞİT



Kurumsal 
kimlik ile 
örtüșen farklı, 
yenilikçi ve 
modern bir 
satıș ofisi 
tasarımı... 

Küçük bir alanda 
maket, karșılama 
bankosu, bekleme 
alanı, ofis, örnek 
daireye geçiș 
alanı ve ıslak 
hacimler...

Doğal taș, ahșap, cnc 
kesim mesh ve füme 
ayna olarak seçilen 
özel malzemeler...

Yalın bir dille 
projelendirilmiș 
asimetrik hatlı 
çizgiler...

Mutlukent Mah. Beysu Villakent Sitesi 1920. Cad. No:19 Beysukent / ANKARA
T: +90 312 235 10 80-81 • F: +90 312 235 10 82

info@evrenyigit.com.tr • www.evrenyigit.com.tr
@evrenyigitarchitects       @evrenyigitarchitects



ZEYNEP AYÇA ÖZKUT

GÖKSER YAȘAR KASIM TAȘKALE HİKMET - ȘEHRİBAN KÖKER

OĞUZCAN KARAER, CANSU CANBAZOĞLU HATİCE AYDOĞDU

Protokol konukları, 
sponsorlar ve 
üyelere verilen 
plaketler ile 
bașlayan gece, 
Ceylan Köse ve 
Ankara Express 
Orkestrası’nın 
muhteșem șovu ile 
devam etti.

BESİYAD’dan 
İkinci Yıl Balosu
Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve 
Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) 
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde 2. 
kuruluş yıldönümü balosunu gerçekleştirdi.

Protokol konukları, sponsorlar ve üyelere verilen plaketler ile başlayan 
gece, Ceylan Köse ve Ankara Express Orkestrası’nın muhteşem şovu ile 
devam etti. Geceye Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi As Başkan Deniz 
Atalay, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Orhan Dom, Anadolu 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, İÇASİFED Başkanı Mehmet 
Akyürek, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, AFİDER Başkanı Engin Aygüney, 
YATSİYAD Başkanı Yıldıray Yoldar, birçok sivil toplum kuruluşunun 
başkan ve yöneticileri ile üyeler katılım gösterdi.  

Geceye Beșiktaș JK Yönetim Kurulu Üyesi As Bașkan Deniz Atalay, 
1903 Çanakkale Beșiktașlılar Derneği Bașkanı Orhan Dom, Anadolu 
Beșiktașlılar Derneği Bașkanı Sayın Kemal Erdoğan’ın yanı sıra  
İÇASİFED, GGYD, AFİDER, YATSİYAD gibi birçok sivil toplum kurulușunun 
bașkan ve yöneticileri ile üyeler katılım gösterdi.

ARDA YURTSEVER

davet
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Ankara Express 
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muhteșem șovu ile 
devam etti.



Siyah - beyaz rengin hakim 
olduğu geceye katılanlar 
arasında Genç Girișim ve 
Yönetișim Derneği Bașkanı  
Nezih Allıoğlu da yer aldı.

SİNAN - CEYDA AKSOY

ONUR ÖZTUNA, DİJAN GÜNEȘ

NESRİN ÇINAR

NURULLAH - BANU GÜLSEVİM

NEZİH ALLIOĞLU

davet



KEMAL - BİLGECAN KINAȘ

YEȘİM - ÖZKAN KAYA

ONUR - ÜLKER DEMİRCİ

KEMAL ERDOĞAN BUKET - EMRE ÖZTOPRAK

ÜNSAL TURGAY

magdergi.com/onlineDaha fazlası için

Siyah - beyaz rengin hakim 
olduğu geceye katılanlar 
arasında Genç Girișim ve 
Yönetișim Derneği Bașkanı  
Nezih Allıoğlu da yer aldı.

SİNAN - CEYDA AKSOY

ONUR ÖZTUNA, DİJAN GÜNEȘ

NESRİN ÇINAR

NURULLAH - BANU GÜLSEVİM

NEZİH ALLIOĞLU

davet



Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı 
Mirkan Aydın ile okullarında uygulanan uluslararası programlar üzerine 

bir söyleși gerçekleștirdik.

Nesibe Aydın Mezunları
Dünya Üniversitelerinde

N esibe Aydın Okulları’nın üniversite 
hazırlıktaki başarılarını yakından 
biliyor ve öğrencilerinizin Türkiye 
dereceleri yaptıklarını takip 
ediyoruz. Ancak son yıllarda, 
öğrencilerinizin yurt dışındaki en 
başarılı üniversitelerden bursu 
kabuller aldıklarını duyuyoruz. 

Öğrencilerinizi, bu üniversitelere nasıl taşıdığınızı 
anlatabilir misiniz?
Öncelikle, okullarımıza uygulanan uluslararası programlardan 
bahsetmek istiyorum. Temelde birbirleri ile bütünleşik 4 ayrı 

programımız mevcut. 2014 yılından beri, dünya üzerinde 3179 
okulda uygulanan International Baccalaureate organizasyonunun, 
diploma programını uygulamaktayız. Öğrencilerimiz, lise çağına 
geldiklerinde, akademik ve yabancı dil seviyeleri uygunsa, IB DP 
bölümünde okumayı seçebilirler. 9. sınıftan itibaren derslerinin 
%80’ini İngilizce ve IB felsefesine göre gören öğrencilerimiz, çok iyi 
bir yabancı dilin yanı sıra, araştırma ve sosyal sorumluluğa dayalı 
proje becerisi kazanmakta ve akademik derslerini ileri seviyede 
alarak üniversite ayarında altyapı kazanmaktadır. 12. sınıfın 
başından itibaren öğrencilerimiz; projeleri, not ortalamaları ve 
referans mektupları ile yurt dışındaki saygın üniversitelere başvuru 
yapmakta ve kabuller almaktadırlar. ad
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Şu ana kadar hangi ülkelere ve hangi üniversitelere 
öğrenci gönderdiniz?
Öğrencilerimiz dünya üniversite sıralamalarında en üst 
düzeyde olan üniversitelerden kabul alır ve hayallerindeki 
üniversiteye giderler. Bu yıl %100 burslu Yale ve Chicago 
üniversitelerinden kabul alan öğrencilerimiz var. Bunların 
dışında Bocconi (İtalya), Kings College (İngiltere), Rutgers 
University (ABD), Purdue University (ABD), University Segovia 
(İspanya) ve University of Twente (Hollanda) ve burada 
sayamadığım onlarca saygın üniversiteye giden öğrencilerimiz 
bulunmaktadır. Web sitemizde, tüm mezunlarımızın 
yerleştikleri üniversiteler ve bölümleri yayınlanmaktadır.

Başta bahsettiğiniz diğer programlarınız neler?
Yine IB organizasyonunun, ana okul ve ilkokul için hazırlanan 
İlk Yıllar Programını (Primary Years Programme) bu düzeydeki 
tüm sınıflarımızda uygulamaktayız. IB PYP programı, 
öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, 
kullanılacak eğitim yöntem ve değerlendirme stratejileri 
hakkında öğretmene yol gösteren uluslararası bir müfredat 
modelidir. 

Ayrıca, Nesibe Aydın Okulları, yabancı dil eğitiminde, 
Cambridge Üniversitesi’nin müfredat akreditasyon sürecinden 
geçerek hem Cambridge Okulu hem de Cambridge Sınav 
Merkezi olma hakkını elde etmiştir. Öğrencilerimiz, her 
kademenin sonunda, okullarımızda edindikleri İngilizce 
ile Cambridge Sınavları Uluslararası Eğitim (Cambridge 
Assessment International Education) Merkezi’nin dil gelişim 
raporlarını ve sertifikalarını almaya hak kazanmaktadırlar.
Son olarak, üniversite eğitimlerini yurt dışında almak isteyen 
öğrencilerimiz için, IB DP programın yanı sıra, yurt dışı 
üniversiteler tarafından kabul edilen Advanced Placement (AP) 
sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütmekteyiz. Kurumumuz, 
AP sınavlarını yürütmek üzere, ABD üniversite giriş sınav 
merkezi Collegeboard tarafından, AP Sınav Merkezi olarak 
tanınmıştır. 

Okullarınızın uluslararası programları hakkında 
bilgi almak isteyen ya da kayıt düşünen velilere 
neler söylemek istersiniz?
2018-19 eğitim yılı için kayıt süreci Mart ayı sonunda sona 
ermişti ve önümüzdeki yıl için maalesef kontenjanımız yok. 
Ancak 2019-20 yılı için kayıt düşünen velilerimiz, önümüzdeki 
Ocak ayından itibaren okullarımıza gelerek ya da web sitemizi 
takip ederek hem programlarımız hem de kayıt süreci hakkında 
bilgi alabilirler.

Nesibe Aydın Okulları’nın Ankara dışında 
da yatırımlarını olduğunu duyuyoruz. Neler 
yaptığınızdan bahseder misiniz?
Antalya ve Konya’daki okullarımız 2 yıldır faaliyet gösteriyor. 
Bu sürede o illerin en iyileri arasına adımızı yazdırdığımızı 
memnuniyetle söyleyebilirim. Önümüzdeki Eylül ayında 
Kocaeli ve Mersin okullarımız; 2019 Eyül ayında ise Gaziantep 
okulumuz faaliyetine başlayacak. Zincirleşmek gibi bir 
amacımız yok. Gücümüz yettiğince, Ankara’da elde ettiğimiz 
deneyimleri, ulusal ölçekte değerlendirmek istiyoruz. Özetle, 
eğitimden kazandığımız maddi ve manevi birikimi yine eğitime 
yatırarak; tüm okullarımızda, bulunduğumuz ilin en çok 
tercih edilen ve en başarılı okulu olmayı hedefliyoruz. Az önce 
bahsettiğim, uluslararası programları da bu okullara taşımak 
öncelikli çalışmamız olacaktır.  MİRKAN AYDIN
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Ödüller 
Sahiplerini 
Buldu
P&G’nin lider erkek bakım markası 
Gillette ve Milliyet iş birliğiyle 
gerçekleştirilen dünya tarihinin en 
uzun soluklu spor ödülü “64. Gillette 
Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 

Dünya tarihinin en uzun soluklu spor ödülü “64. Gillette Milliyet Yılın 
Sporcusu Ödülleri”, bu yıl Volkswagen Arena’da gerçekleşen törenle 
sahiplerini buldu. 8 farklı kategoride 48 aday için yaklaşık 4 milyon 
sporseverin oy kullandığı anketlerle “Yılın Sporcusu” ödülünü Ramil 
Guliyev alırken, Aziz Yıldırım “Yılın Spor Adamı” seçildi ve Fenerbahçe 
Doğuş Basketbol Takımı ise “Yılın Takımı” ödülüne layık görüldü. Sanat, 
spor ve iş dünyasından ünlü isimlerinin katıldığı törenin sunuculuğunu 
Jess Molho ve Saadet Özsırkıntı üstlendi. O Ses Türkiye Şampiyonu Lütfiye 
Özipek’in de performansıyla renk kattığı ödül töreni TV8’den canlı olarak 
yayınlandı. Yaklaşık 1500 davetlinin katıldığı gece unutulmaz anlara 
sahne oldu.  

TÜLİN ȘAHİN ARZU SANDAL

A7 Kitap Genel 
Yayın Yönetmeni 
Arzu Sandal, “64. 
Gillette Milliyet Yılın 
Sporcusu Ödülleri” 
gecesine katılan 
isimler arasındaydı.

davet





REVNA DEMİRÖRENASLIHAN GÜNER, MERT KILIÇTUANA TÜRKAY

TOLGA ZENGİN TANKUT TURNAOĞLUBİLAL DİLEK, LAL DENİZLİCEYLAN ÇAPA

ABDULLAH AVCI HİDAYET TÜRKOĞLU ELİF ECE UZUN ȘAHİKA ERCÜMEN

davet
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REVNA DEMİRÖRENASLIHAN GÜNER, MERT KILIÇTUANA TÜRKAY



Bayındır Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Bölümü Uzm. Dr. Sema Özden, 

radyofrekans ișlemiyle vajina estetiği 
hakkında bilgi veriyor...

Isı Kontrollü 
Radyofrekans 

İşlemiyle 
Ameliyatsız 

Vajina Estetiği

G enital organları yerinde tutan ve destekleyen 
dokular pelvik taban olarak adlandırılır. 
Bu yapının fonksiyonu bozulduğunda 
pelvik organlar aşağıya doğru yer değiştirir 
ve vajende genişlik ve gevşeklik hissi, 
idrar kaçırma, cinsel haz ve orgazm olma 
problemleri gibi genital, seksüel ve üriner 
şikayetler ortaya çıkar. Ayrıca ilerleyen 

yaş ve menopoz sonrası dönemde vajinal kuruluk, ilişki sırasında 
ağrı-kanama, kaşıntı, idrarda yanma, idrar tutmada zorluk, ciltte 
elastikiyet azalması, gevşeme, kuruluk ve çizgilerin artması gibi 
sorunlar ortaya çıkar.  Sonuç olarak bütün bu şikayetler, kadınların 
büyük bir yüzdesini etkiler ve mutsuz olmalarına, güven kaybı 
yaşamalarına neden olur.

Artık ısı kontrollü radyofrekans ile vajinal gevşeme, idrar kaçırma ve 
vajinal incelme şikayetlerinden ameliyatsız kurtulabilirsiniz!

Vajinal gençleştirme için şimdiye kadar uygulanan labioplasti, 
vajinoplasti, perineoplasti gibi cerrahi operasyonlara alternatif 
olarak ortaya çıkan RF sayesinde;
• Vajenin sıkılaşması, cinsel uyarı, haz almada, orgazm olmada artış,
• İdrar kaçırma tedavisi,
• Vajinal incelme (atrofi) tedavisi ve genital estetik problemlerinin 
ameliyatsız tedavisi mümkün almaktadır. 

RF İle Vajinal Gençleştirme
Vajenin gevşemesi ve sıkılığını kaybetmesinden en çok gebelik süreci 
ve doğum olayı sorumludur. Menopoz, kilo alıp verme periyodları, 

sigara kullanımı, hormonal bozukluklar, geçirilmiş genital cerrahi 
diğer sorumlu nedenlerdir. Özellikle genetik ve yapısal olarak kas ve 
bağ dokuları zayıf olan kadınlar, kronik öksürüğü, kronik kabızlığı 
olanlar, doğum yapmamış olsalar bile genital taban hasarı ve vajinal 
gevşeme problemi ile erken yaşlarda karşılaşabilirler.

Gebelik sürecinde rahmin büyümesine bağlı olarak karın içi 
basıncın giderek artmasıyla genital organlar aşağı doğru itilir ve 
genital taban sürekli olarak stres ve zorlanmaya maruz kalır. Vajinal 
doğum sırasında genital yapılarının önemli derecede gerilmesi, bu 
yapıların fazlaca zorlanması, yapısal ve fonksiyonel değişikliklere 
neden olur ve bu değişiklikler kalıcı olabilir.

Sezaryen ile doğum yapan kadınlardaki genital taban hasarı, vajinal 
yoldan doğum yapan kadınlardan daha azdır, ancak esas hasarı 
gebelik sürecinin verdiği unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki vajinal 
doğum olayının olumsuz etkileri önlense bile, gebelik sürecinin 
zararlı etkileri kalıcı olacaktır.

RF İle İdrar Kaçırma Tedavisi
İdrar kaçırma; fiziksel aktivite, öksürme, hapşırma, ıkınma gibi 
karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkan ve yaşam 
kalitesini azaltan istemsiz bir durumdur.
Vajinal kanalın sıkılığını kaybetmesi ve gevşemesi ile birlikte 
yaşanan, kadının hayatını kabusa çeviren, idrar tutamama, idrar 
kaçırma problemi genellikle gebelik döneminde ortaya çıkar. Vajinal 
doğumda en sık ve en fazla etkilenen bölgenin ön kompartman 
olduğu bulunmuştur, doğum sonrası kadınlarda idrar kaçırma daha 
sık görülür.
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İdrar kaçırmadan sorumlu bir başka önemli faktör de ilerleyen yaş 
ve menopoz sonrası dönemdir. Cilt ve bağ dokusuna sağlamlık ve 
esneklik veren elastin, kollajen, hyalüronik asit sentezindeki azalma 
30’lu yaşlarda başlar ve menopoz sonrası dönemde östrojenin 
azalmasıyla birlikte hız kazanır. Menopozdaki kadınların %60’ında 
az ya da çok idrar kaçırma şikayeti vardır.

Radyofrekans aynı zamanda idrar kaçırmanın cerrahi olmayan 
tedavisinde kullanılmaktadır. Radyofrekansın idrar kesesi boynuna 
uygulanması ile dokudaki, yeni kolajen sentezi ve kolajenin yeniden 
yapılandırılması tetiklenir ve kolajen liflerinin kasılmasını, doku 
kontraksiyonunu sağlar. Sonuçta uygulanan dokunun sıkılığını 
ve elastikiyetini artırarak vajinal ve idrar kesesi boynu destek 
dokusunun sıkılaşması gerçekleşir.

RF İle Vajinal Kuruluk Tedavisi
Menopozdaki kadınların % 60’ı cinsel olarak aktif olduğundan en 
önemli şikayet vajinal kuruluk sonucu yaşanan ilişki sırasındaki 
ağrıdır. Vajinal incelmeye bağlı olarak; cinsel istek ve uyarıda azalma, 
vajinal enfeksiyonlar, yanma, kaşıntı, tahriş, kanama, idrarda yanma, 
idrar tutmada zorluk, ciltte elastikiyet azalması, ciltte gevşeme, 
kuruluk ve çizgilerin artması gibi sorunlar ortaya çıkar. Menopoz 
sonrası vajinal incelmenin RF tedavisi ile vajenin ıslaklığı artar, 
dokulardaki hassasiyet artar, vajinal gevşeklik, idrar kaçırma, aşırı 
aktif mesane, hafif-orta idrar torbasında sarkma şikayetleri tedavi 
edilir.

Genital Estetik
Doğuştan veya doğum travmaları, yaşlanma ile ortaya çıkan dış 
genital organlardaki kırışıklık, sarkma, renginde koyulaşma, içinin 
boşalması, uzaması, asimetri gibi şekil bozuklukları da ameliyatsız 
olarak RF ile tedavi edilebilmektedir.

Uygun yöntemin seçilebilmesi, hastanın yaşı ve muhtemel doğum 
travmalarının varlığına göre genital bölgenin spesifik koşullarının 
değerlendirilmesi, kaç seansın gerekli olduğunu belirlemek için 
kadın doğum uzmanının muayenesi çok önemlidir. Ağır bozukluk 
ya da deformasyonlarda bazen cerrahi ilk seçenek olabilir. Ancak 
cerrahi tedavi ve radyofrekansın birlikte uygulandığı durumlarda da 
sonuç daha başarılı ve kalıcı olacaktır. Pek çok hastada tek uygulama 
bile yeterli olurken vajinal kanal ve cinsel ilişkide önemli derecede 
iyileşmeyi gerçekleştirecek seans sayısı ortalama 3-5 arasıdır, ancak 
vajinal dokunun yapısı, yaş faktörü ve esneklik derecesine göre seans 
sayısı uzatılabilinir.

RF sırasında genel anesteziye gerek var mı? 
Isı kontrollü radyofrekans ile vajen gençleştirme işlemi öncesinde 
lokal veya genel anesteziye, vagene spekulum uygulanmasına gerek 
yoktur. 18 yaş üzerindeki her yaş grubuna adet dönemi dışındaki 
herhangi bir günde uygulanabilir.

Öğle Tatilinde Vajina Gençleştirme
• RF ile vajina gençleştirme işlemi; günün herhangi bir saatinde, 
öğlen tatilinde bile uygulanıp, işlemden sonra günlük iş hayatına ve 
olağan yaşantıya devam edilebilir. 
• İşlem sonrasında cinsel ilişkide bulunmak, denize ya da havuza 
girmek  serbesttir. 
• Spiral kullanan, emziren kadınlarda da gönül rahatlığı ile 
uygulanabilir.
• Doğum sonrası doğal toparlanma sürecinin tamamlanması için 
2-3 ay bekledikten sonra uygulanması önerilir.
• Pek çok hastada tek uygulama bile yeterli olurken seans sayısı 
hastanın durumuna göre belirlenir.

Bu Şikayetler Varsa Çözüm Isı Kontrollü Radyofrekans!
• Gülerken, hapşırırken, öksürürken, koşarken istemsiz idrar 
kaçırma probleminiz varsa,
• Siz veya partneriniz cinsel ilişki sırasında haz alma problemi 
yaşıyorsanız,
• Genital organlarınızın görünümünden memnun değilseniz,
• Özellikle menopoz sonrası vajinal kuruluk, ilişki sırasında ağrı 
şikayetiniz varsa,
• Bu şikayetlerden bir veya birkaçına cevabınız “evet” ise; ısı kontrollü 
radyofrekans sistemi ile bu sorunlarınızı artık ameliyatsız çözmek 
mümkün.

Vajen Gençleştirmenin 6 Önemli Avantajı!
1- Ameliyat, anestezi, kesi ve dikişe gerek yoktur. (non-invasive)
2- Uygulama esnasında veya sonrasında acı duyulmaz.
3- Günlük yaşama ve seks hayatına hemen dönülebilir.
4- Yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir 
çözümdür.
5- Komplikasyon riski ve yan etkisi olmayan güvenilir bir işlemdir.
6- Öğle arasında bile uygulanabilecek kadar kısa sürer. 

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 
Atatürk Bulvarı No: 201 Kavaklıdere - Ankara T:0850 911 0911



Uyanış 
Festivali’ne 
Yoğun İlgi
Uyanış Festivali kapsamında 
MAG Medya Yayın Yönetmeni ve 
Yoga Eğitmeni Beril Çavuşoğlu’nun 
düzenlediği sohbete yoğun ilgi oldu. 
Necla Ayber tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen 
“Uyanış Festivali” kişisel gelişim alanında sevilen isimlerin 
seminerleri, sohbetleri, seansları ile oldukça renkli geçti. Beril 
Çavuşoğlu, Aldea Füsun Dağlı, Dilek Demirci, Neslihan Aktepe 
gibi isimlerin sunumlarının olduğu etkinliği başkent cemiyet 
hayatının önde gelen isimleri de ilgiyle takip etti.  

Kișisel gelișim 
alanında yirmi 
yıllık deneyimini 
paylașan Beril 
Çavușoğlu’nun 
sohbeti oldukça 
yoğun ilgi gördü. 
Salona sığmayan 
konuklar, 
dıșarıdan izlediler.   

HANDAN BANU ÖZTÜRK

GÜLENNUR AYDIN

NURTEN GÜRDOĞAN

NECLA AYBER

BERİL ÇAVUȘOĞLU MİNE TANIR KAVASOĞLU

davet



Diyetisyen 
Neslihan Aktepe’ 
nin “Farkındalıkla 
Kilo Verme” 
konulu söyleșisi 
büyük merak 
uyandırdı. 

AFİTAP AKINCI

ȘERİFE ATALAY ECE SALICI

HÜLYA TOPÇUOĞLU KURALESRA DEMİR YILDIRIM

ÖZLEM KÜÇÜKKADRİYE KERİMOĞLU

NESLİHAN AKTEPE

magdergi.com/onlineDaha fazlası için



anneler günü

Anneler Günü



Cemiyet hayatının sevilen anneleriyle çok 
sevdikleri çocuklarının mutluluk karelerini 

sizlerle bulușturuyoruz... 

Ömür boyu bizleri koșulsuz sevecek en 
değerli varlık olan annelerimizin 

Anneler Günü kutlu olsun...



Çocuklarınızı kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız?
Her annenin yaşadığı gibi tarifi imkansız bir mutluluktu. Annenin 
çocuklarına duyduğu sevgi, dünyadaki tüm sevgilerin ötesindedir.

Böyle başarılı bir iş kadını yönünüz var iken annelikle 
birlikte hayatınızda neler değişti?
Ben çalışma saatlerimi çocukların okuldan eve dönüş saaatlerine 
göre ayarlamıştım, eve döndüklerinde mutlaka onları kapıda 
karşılardım.

Bugüne kadar onlardan aldığınız en güzel Anneler 
Günü hediyesi neydi?
Anneler Günü’nde yanımda olmaları bana her zaman en güzel 
hediye.

Çocuklarınızın isimlerini siz mi koydunuz?
İlk oğlumuz Hacı, dedesinin adını aldı. Diğer iki oğlumun isimlerine 
eşimle beraber karar verdik.

Annenizin sizi yetiştirirken sergiledigi davranışlarla, 
sizin çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Ben  sevgi dolu bir ailede büyüdüm, onlardan gördüğümü 
çocuklarıma da vermeye çalıştım. Çocuklar sizin söylediğinizi değil, 
yaptığınızı yapar. Bu yüzden onlara her zaman doğruyu göstermeye 
çalıştım, çok şükür şimdi bakınca sevgi dolu, merhametli, çalışkan 
iyi evlatlar yetiştirmişim diyorum. 

Arzu Sabancı

anneler günü
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Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız?
İlk kucağıma aldığım Suna idi. 20 saatlik normal doğumun 
bana verdiği acıların bir saniyede bittiğini hissettim. Artık 
benmi için yepyeni bir dönem başlamıştı. Çok tarifsiz duygular 
bunlar…

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Daha sabırlı olmayı, empati yapmayı, hayata çocukların 
gözlerinden de bakabilmeyi öğrendim. Vermenin almak 
olmadığını, karşılıksız sevginin en derinini gördüm.

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Onlara iyi bir eğitim sunup gerisini onların kararına bırakmak 
en güzeli. Kendi becerilerini geliştirip kendi yollarında 
dilediklerini yapmaya özgürler. Her şeyden önemlisi dünyanın 
her yerine kanalize olabilen, global çocuklar yetiştiriyorum.

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Tabii ki sabah uyandığımda bana söyledikleri şarkı, çizdikleri 
resim, yatağıma yaptıkları gürültülü baskın…

Çocuklarınızla birlikte yapmaktan en çok keyif 
aldığınız şeyler neler?
Müzik dinlemek, dans etmek, uçak yolculukları ve kitap 
alışverişi yapmak.

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, 
sizin çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz 
tutumlar benzer mi?
Gercekten benzer. Çok çocuk olunca geleneksel yöntemlerle 
modernizmi birleştiriyorum.

Sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Ah tabii ki isterim. Çin dili ve edebiyatı mezunu olduğum için 
Çince de öğrenmelerini isterim. 

Ayşe Kucuroğlu



Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız?
Ela’nın hayatımıza girişi sürprizli oldu. Beklediğimizden 1 ay önce 
aramıza katılmaya karar verdi. Her doğum bir mucize, her doğum 
bir heyecan. Ancak hem Ela’nın erken gelmeye karar vermesi hem 
de Nuri’nin o sırada Soma’da yaşanan maden kazasına yardım 
götürmek için şehir dışında olması olaya ayrı bir boyut kattı. Şükür 
ki Nuri doğuma yetişti, çünkü bu anı hep beraber yasayacağımızı 
hayal ediyorduk, Ela da sağlıkla aramıza katıldı.

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Sanırım buna hemen hemen birçok anne aynı şeyi söyleyecektir. 
Öncelik sıralamam değişti. Ela genel anlamda hayatımızda sosyal 
hayatımızı ya da tatillerimizi hiçbir şekilde değiştirmedi, sadece 
kendimize yeni bir düzen kurduk ve merkeze de onu koyduk. 

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde onlar 
için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa seçimlerini 
kendilerine mi bırakırsınız?
Nuri de ben de Ela’nın öncelikle özgüvenli, kendiyle barışık her 
ortama adapte olabilen ve mutlu bir çocuk olmasını istiyoruz. 
Planlarımız hep bu yönde. Elbette aile mesleğine yönelmesini, bir 
ucundan tutmasını, katkı sağlamasını arzu ederiz. Ancak dediğim 
gibi en önemlisi mutlu olabileceği bir alt yapı kurabilmek.

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Annem, Sevil annem ve eşimin ağzından Ela adına yazılmış ilk 

Anneler Günü mektubum. Özenle kasamızda saklıyorum.

Çocuklarınızın isimlerini kim koydu?
Duru’yu Nuri Elayı ben koydum

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif 
aldığınız şeyler neler?
Şüphesiz seyahatlerimiz. Ela doğduğundan bu yana beraber 
seyahat ediyoruz. Ve 2 yaşından bu yana da gitmeden önce ona 
uzun uzun gideceğimiz yeri ve yapacaklarımızı anlatıyoruz.

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Kesinlikle! Zamanında eleştirdiğim tutumları anne olduktan 
sonra sergilemeye başladım. İnsan hak veriyor ve anlamaya 
başlıyor. “Anne olunca anlarsın kızım” lafı kesinlikle gerçek. Ve çok 
şanslıyım benim kaynanam yok iki annem var. Sevil annemden de 
çok şey öğrendim, ben onu tanıdığımda daha çok gençtim.

Sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Benim mesleğim ya da dedesinin mesleği. Ya da ne isterse... Nerede, 
hangi koşulda olursa olsun, pozitif bir enerjiyle çalışabileceği, 
üretebileceği ya da üretimine katkıda bulunabilecegi bir meslek 
sahibi olsun. 

Burcu Develi

anneler günü

Bebeğinizi ilk kez kucağınıza aldığınızda neler 
hissettiniz?
Şaşkınlık ve heyecan bir aradaydı ama senin bir parçanın kucağında 
olması tarifi mümkün olmayan bir his…

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Önceliklerim değişti; çocuklarım en başta geliyor artık her konuda. 
Programlarını onlara göre yapmaya başlıyorsun. Yapı olarak çok 
rahat biriyken artık kaygılarım başladı, çünkü onlardan yetişkin 
olana kadar ben sorumluyum.

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Tabii ki kendilerine bırakırım. Sevdikleri işi yapmalarını isterim. 
Sadece onlara hangi mesleği seçeceklerse o dalda en iyi eğitimi veren 
okulda okumalarını öneririm. 

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Günler öncesinden hazırlanıp kendi elleriyle birlikte 
resimlerimizden oluşan bir tablo yapmışlardı. O, hep saklayacağım 
bir hediyedir.

Çocuklarınızın isimlerinin anlamları nedir?
Melis; bal, bal arısı anlamına geliyor.  Lila, herkesin bildiği bir 
renk ama beni asıl etkileyen anlamı mitolojide dünyaya keyif ve 

mutluluk veren meleğin adı olması. Kaan da hükümdar demek.

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız 
şeyler neler?
Onlarla yaptığım her şey çok keyifli ama bu sıralar en büyük keyfim 
onlarla birlikte gün sonu oturup o gün neler yaptığımızı birbirimize 
anlatmak. 

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Çok benzer. Hatta daha da ötesi anneme kızdığım çoğu şeyi şimdi 
harfiyen ben yapıyorum. Sonra da çocuk olarak kızmam normaldi 
ama yaptıkları hep benim gelişmemde olumlu sonuçlar verdi 
diyerek aynı şekilde devam ediyorum. Tabii zamana ayak uydurmak 
da çok önemli, hızlı değişen ve gelişen bir zamandayız. Ben de yapı 
olarak açık fikirli bir insanım. Zamana göre de hareket ettiğim 
oluyor.

Sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Daha önce de söylediğim gibi hangi meslek onları mutlu edecekse 
onu yapsınlar isterim. Başarı yüzdesi de çok daha yüksek olur. Ben 
dedemden babama geçen, sonra bizim devam ettirdiğimiz bir işi 
yapıyorum. Çok seçeneğim yoktu, çocukluğumdan beri aynı işin 
içindeydim ve okul sonrası da çalışmaya başladım. Ama tek şansım 
işimi sevmiş olmamdır. 

Eda Kosif
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Bebeğinizi ilk kez kucağınıza aldığınızda neler 
hissettiniz?
Şaşkınlık ve heyecan bir aradaydı ama senin bir parçanın kucağında 
olması tarifi mümkün olmayan bir his…

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Önceliklerim değişti; çocuklarım en başta geliyor artık her konuda. 
Programlarını onlara göre yapmaya başlıyorsun. Yapı olarak çok 
rahat biriyken artık kaygılarım başladı, çünkü onlardan yetişkin 
olana kadar ben sorumluyum.

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Tabii ki kendilerine bırakırım. Sevdikleri işi yapmalarını isterim. 
Sadece onlara hangi mesleği seçeceklerse o dalda en iyi eğitimi veren 
okulda okumalarını öneririm. 

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Günler öncesinden hazırlanıp kendi elleriyle birlikte 
resimlerimizden oluşan bir tablo yapmışlardı. O, hep saklayacağım 
bir hediyedir.

Çocuklarınızın isimlerinin anlamları nedir?
Melis; bal, bal arısı anlamına geliyor.  Lila, herkesin bildiği bir 
renk ama beni asıl etkileyen anlamı mitolojide dünyaya keyif ve 

mutluluk veren meleğin adı olması. Kaan da hükümdar demek.

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız 
şeyler neler?
Onlarla yaptığım her şey çok keyifli ama bu sıralar en büyük keyfim 
onlarla birlikte gün sonu oturup o gün neler yaptığımızı birbirimize 
anlatmak. 

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Çok benzer. Hatta daha da ötesi anneme kızdığım çoğu şeyi şimdi 
harfiyen ben yapıyorum. Sonra da çocuk olarak kızmam normaldi 
ama yaptıkları hep benim gelişmemde olumlu sonuçlar verdi 
diyerek aynı şekilde devam ediyorum. Tabii zamana ayak uydurmak 
da çok önemli, hızlı değişen ve gelişen bir zamandayız. Ben de yapı 
olarak açık fikirli bir insanım. Zamana göre de hareket ettiğim 
oluyor.

Sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Daha önce de söylediğim gibi hangi meslek onları mutlu edecekse 
onu yapsınlar isterim. Başarı yüzdesi de çok daha yüksek olur. Ben 
dedemden babama geçen, sonra bizim devam ettirdiğimiz bir işi 
yapıyorum. Çok seçeneğim yoktu, çocukluğumdan beri aynı işin 
içindeydim ve okul sonrası da çalışmaya başladım. Ama tek şansım 
işimi sevmiş olmamdır. 

Eda Kosif



Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir 
duygu yaşadınız?
Anne olmak için genç sayılabilecek bir yaşta, 25 yaşında anne 
oldum. Annelik, beraberinde büyük sorumluluklar getiren, 
sonsuz bir süreç. Eşimin ve annelerimizin büyük desteği ile 
tecrübesiz olduğum sürecin ilk kısmını çok güzel geçirdim. 
Erken yaşta anne olmak zor gibi görünse de aslında bunun 
avantajlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha 
dinç, enerjik olabiliyorsunuz, her şeyi tolere edebiliyorsunuz ve 
zorluklarla mücadele edebiliyorsunuz. 

Keremcan’ın ardından 5 yıl sonra Kerem Alp’i doğurduğumda 
ise tabii biraz daha olgunlaşmış ve tecrübelenmiştim. İlk 
oğlumda daha detaycı ve mükemmeliyetçiyken, ikinci oğlum 
dünyaya geldiğinde daha rahattım. Tüm bu süreçte her şeyi 
oluruna bırakmayı öğrendim. 

İki oğlumu kucağıma aldığımda da birbirinden özel ve 
farklı duygular yaşadım. İki oğlumun da birbirleriyle çok iyi 
anlaştığını ve çok uyumlu olduklarını gördükçe, şimdiye dek 
yaşanan tüm süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. 

Gelecek hedefl erinde ve meslek tercihlerinde 
çocuklarınız adına çizdiğiniz bir yol oldu mu? 
Yoksa seçimlerini hep kendilerine mi bıraktınız?
Oğullarımızın hayatlarına müdahale etmeyi seven ebeveynler 
değiliz. Ben kendi annem ile babamdan da bunu gördüm, 

daima özgür bir çocuktum ve şimdi de bunu çocuklarıma 
uyguluyorum. Çocukların birer birey olduğunu, kendi 
seçimlerinin önemli olduğunu ve ne yapmak istediklerini 
kendilerinin keşfetmeleri gerektiğine inananlardanım. İyi 
bir aile eğitimi ile çocukların kendi yolunu bulabileceğini 
düşünüyorum. Bundan dolayı yönlendirmek yerine onlara 
destek olmayı seçiyoruz. 

Oğullarım kendi zevklerini ve yeteneklerini ortaya 
koyabilen çocuklar. Kerem Alp bile 6 yaşında olmasına 
rağmen ne istediğini çok iyi biliyor ve kendini çok iyi 
ifade ediyor. Ama tabii biz de onlarla birlikte keşfetmeye 
çalışıyoruz. Eğitimcilerle, onları bilen aile büyüklerimizle 
fikir alışverişinde bulunuyoruz ve onlara çeşitli platformlar 
sağlayarak deniyoruz. Örneğin, bu yöntemle, şu anda spora 
yetenekli olduklarını gördük. Keremcan, lisanslı olarak 
oynamaya başladı. Kerem Alp de babası ile oynuyor, özel 
çalışmalar yapıyor ama kendileri bunu sevdikleri için 
yapıyorlar. Yoksa biz “gel baban sporcu, sen de oynamalısın” 
demiyoruz. 

Bugüne kadar onlardan aldığınız en güzel hediye neydi?
Onların yaptığı bir resim, yazdıkları bir güzel söz beni çok 
mutlu ediyor ki zaten çok büyük bir şeyler yapmalarını asla 
beklemiyorum. Onların bir öpücüğü bana en güzel hediye 
oluyor. 

Elif Gönlüm
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Çocuklarınızla birlikte en çok neler yapmaktan 
keyif alıyorsunuz?
Çocuklarımla sohbet etmeyi çok seviyorum. Onların hayal 
gücünü görmeyi ve onlarla özel anlar yaşamayı seven bir 
anneyim. Günlük hayatta sinemaya gitmek, seyahat etmek, 
spor yapmak gibi aktiviteleri tabii ki birlikte yapıyoruz ve 
bu aktiviteler benim için çok güzel anları ifade ediyor. Ancak 
bunların yanı sıra onlara sorular sormayı, kişiliklerinin nasıl 
şekillendiğini görmeyi ve farklı fikirlerini keşfetmeyi çok 
seviyorum. Onları çocukmuş gibi görmüyorum, dolayısıyla 
sohbetimizin kısıtlı kalacağına da inanmıyorum. Bazen 
hepimizden daha akıllı konuşabiliyorlar ve onlarla kurduğum 
bu iletişim bana çok zevk veriyor. Bir de hep beraber aile 
büyüklerimizle vakit geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Onlar 
doğdu doğalı çok güçlü bir bağımız var. 

Annenizin sizi yetiştirirken sergilediği 
davranışlarla sizin çocuklarınıza karşı tutumlarınız 
benzer mi?
Elbette. Farkında olmasanız da insan annesinde gördüğünü 
çocuğuna uyguluyor. Çok şükür ki annem bizi çok olumlu 
ve çok güzel yetiştirdi. Aile yönlendirmelerimin her zaman 
faydasını gördüm. 

Ailemin bana aşıladığı en önemli şeylerden biri dürüstlük 
oldu. Çocuklarıma da hep kendilerini iyi ifade etmelerini, açık 
olmalarını ve dürüst olmalarını söylerim. Büyüklerine her 
zaman güzel hitap etmelerini, saygılı olmalarını öğütlüyoruz. 
Biz öyle gördük, onlar da öyle olsun istiyoruz. Bir de 
hayvanlarına iyi bakıyor olmaları bizim için önemli. 

Sizinle iş arkadaşı olmalarını ister miydiniz?
Yeni bir işe onlarla başlamayı tercih etmem. Anne ve babanın 
her zaman öncü olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bir 
işe başlayıp, o işin verimli bir noktaya ulaştığını düşünürsem 
oğullarımın devam ettirmesini ya da onların geliştirmesini 
isterim. 



Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız? 
Doğumdan hemen sonra kucağıma verdikleri bebek sanki 
minik ve sıcacık oyuncak bir bebek... Bir an önce yeni 
geldikleri dünyaya adapte olmalarını diledim sanırım...

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Önceden çok fazla şeyi dert etmeyen ve endişeli olmayan ben, 
bir bakmışım konu çocuklar olunca gayet detaycı, korumacı ve 
kontrollü biri oluvermişim... Onların büyümesine, gelişmesine 
tanıklık etmek de hayatıma çok büyük bir anlam kattı. 

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Çocuklarımın geleceğini kendilerini çizmesini dilerim. Ben 
yalnızca onlara yön verebilirim. Neye yetenekleri ve ilgileri 
varsa onları o konuda desteklerim. 

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Eşimin bana çocuklarımızın adına yolladığı zarif çiçekler ve 
üzerinde çocuklarla resmimin olduğu çikolatalı pasta!

Çocuklarınızın isimlerinin anlamları nedir?
Oğlumun adı Can, yaşamın kendisi. Kızımın adı da Lila; bir 

renk ismi, leylak rengi, eflatun. İki ismi de seçerken kısa ve öz 
olmasına özen gösterdik. İki isim de bana göre çok güzel, çok 
neşeli isimler. 

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız 
şeyler neler?
Parkta dolaşmak, arabayla gezmek, dondurma yemek, film 
izlemek, kitap okumak, yazın bol bol yüzmek, kumsalda 
oyunlar oynamak... Ve terasımızdaki trambolinde zıplamak 
sanırım yaz, kış favorimiz. 

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Annem bana karşı hep çok şefkatliydi ve çoğu zaman 
arkadaşım gibiydi. Benim bu kadar mutlu bir insan 
olmamdaki en büyük etkenlerden biridir onunla kurduğumuz 
güzel ilişki... Ben de onun yolunda ilerliyorum, onun gibi bir 
anne olabilmek gurur verici olur. Torunlarıyla da çok güzel bir 
uyum yakaladı kendisi, bana göre mükemmel bir anneanne. 

Sizinle meslektaş olmalarını ister misiniz? 
Benim hobilerimi paylaşırlarsa cok sevinirim. Kendi 
yetenekleri doğrultusunda da kendilerini geliştirmelerini 
desteklerim. İlgi alanlarına göre, kendilerini rahat ve mutlu 
hissettikleri bir işe sahip olsunlar her zaman… 

İlkem Topçuoğlu
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Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız?
Sarmalayan bir sıcaklık hissi, sonrasında gelen şaşkınlık ve 
sonsuz huzur. Hemen akabinde korkular: Ona yetebilecek miyim? 
Emzirebilecek miyim? Sütüm gelecek mi?

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Öneliklerim değişti, ona göre hareket etmeye başladım, onun 
kişiliğine ve gelişimine müdahale etmeden kendimi onun hayatına, 
onu benim hayatıma nasıl adapte edeceğime çalıştım. Bu da sürekli 
gelişen ve değişen bir çaba. 

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Onlar, bir birey olarak dünyaya geliyorlar, ayrı karakter ve 
duyguları var. Bize düşen, onların kendi serüvenlerinde onlara yol 
gösterici olmak. Elbette müdahil olacağım, fikir belirteceğim, yol 
göstereceğim yerler var ancak onun tercihleri hep ön planda olacak. 

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Artık benim de anne olacağımı annemle paylaştığımda ondan 
aldığım kocaman destek.

Çocuğunuzun isimlerinin anlamları nedir?
Elisa Güzin… Elisa; Cennet’in kapısında bekleyen melek, Güzin ise; 

seçkin, seçilmiş kişi demek, Elisa’yı babası, Güzin’i ise ben istedim.  

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız 
şeyler neler?
Şu anda onunla birlikte keşfetmekten keyif alıyorum. O dünyayı 
deneyimliyor, öğreniyor ben de onunla yeniden öğreniyorum, 
bu en büyük mutluluğum. Gündelik ritüelleri arasında benimle 
gevezelik yaparak mısır patlatmak, babasıyla da kaplarını ve kabak 
çekirdeğini dolaptan alıp çekirdek çitleyerek sohbet etmek var… Ve 
bunu hiç sıkılmadan yapma potansiyeline sahip!

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Annemden daha çok annem olabiliyorum bazen. Mutlaka 
benzerlikler var, ancak en büyük fark şu ki; annem, babam hep 
uzakta olduğu için 5 çocuğu tek başına büyüttü, bu ister istemez 
evhamlı ve koruyucu bir anne olmasına yol açtı. Ben, elimden 
geldiğince aşırı korumacı olmamaya çalışacağım, ancak umarım ki 
onun kadar iyi bir anne, onun kadar iyi bir anneanne olabilirim. 

Kızınızın sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Tabii ki, neden olmasın! Oyunculuk, küçük yaştan beri tutkuyla 
istediğim bir meslekti. Bunun için çabaladım, çalıştım. Elisa’nın da, 
bu kadar tutkuyla bağlanıp peşinden gideceği bir mesleği olmasını 
isterim. 

Nur Fettahoğlu



Çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda nasıl bir duygu 
yaşadınız?
Anne olmak cok özel bir duygu, daha karnınızda başlayan bir sevgi… 
İki oğlumda da mutluluktan ağlamıştım…

Annelikle birlikte hayatınızda neler değişti?
Her şeyden önce önceliklerim değişti… Şimdi kendimden önce 
düşünmem gereken yavrularım var…

Gelecek hedefl erinde, meslek tercihlerinde 
çocuklarınız için çizdiğiniz bir yol var mı? Yoksa 
seçimlerini kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Gelecek için tabiki anne baba olarak onlara yol göstericiyiz. Mutlu, 
sağlıklı bireyler olmaları için her konuda yanlarındayız ama 
meslekleri tabii ki onların tercihi olacak.

Bugüne kadar Anneler Günü’nde aldığınız en güzel 
hediye neydi?
Aldığım en güzel hediye kendi el izleriyle yaptıkları seramikti.

Çocuklarınızın isimlerinin anlamları nedir?
Büyük oğlumuz Can Ares… Ares, Savaş Tanrısı demek. Can da kelime 
anlamında can… Küçük oğlumuz Kaya maşallah kaya gibi… 

Çocuğunuzla birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız 
şeyler neler?
Birlikte film izlemek, kutu oyunları oynamak ve yatmadan önceki 
sohbetlerimiz en güzel atkivitelerimizden…

Annenizin sizi yetiştirirken yaptığı davranışlarla, sizin 
çocuklarınızı yetiştirirken sergilediğiniz tutumlar 
benzer mi?
Benzerlikler var muhakkak ama ben kız çocuğuydm, onlar erkek… 
Bu yüzden çok farklılıklar olabiliyor.

Sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Mutlu olacaksa, istediği buysa ben de isterim ama yoksa böyle bir şey 
istemem. 

Yüksel Ak Rimer
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Kısa bir süre önce çocuk sahibi olan sosyal medya fenomeni 
modacı Chiara Ferragni bebeğiyle en mutlu anılarını 

hesabından paylaşıyor...

#annelergunu
instagram

@chiaraferragni
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Birbirinden sevimli iki erkek çocuğa sahip olan güzel anne 
Bethany Ciotola en renkli anlarını sosyal medya hesabı 

üzerinden hayranlarıyla buluşturuyor...

#annelergunu
instagram

@bethanyciotola
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Oyuncu, senarist ve yazar Bașak Sayan tüm bu yoğun iș temposunun yanında 
aynı zamanda ikiz çocuk sahibi bir anne... Hayatın ona yüklediği tüm bu rolleri 

samimi sohbetimizde konuștuk...

Kendi Hikayesini 
Yazan Bir Anne

B aşak Sayan kendini nasıl anlatır?
Bir insanın kendini anlatması dünyanın en 
zor şeylerinden biridir. Çünkü insan kendisine 
objektif olamayacağı gibi her insanda mevcut 
olan negatif bulduğu tarafları gizleme 
eğilimindedir. Egonun işlevlerinden biri de 
budur aslında. Dolayısıyla kişinin kendisiyle 
ilgili hiçbir yorumu doğru olmaz. İnsanda üç 
durum söz konusudur: Olduğu kişi, olmak 

istediği kişi, olduğuna inandığı kişi. Ne yazık ki hepimiz olduğuna 
inandığımız kişinin tarifini yapabiliriz, zira olduğumuz kişiyi 
görmemek için bin bir çeşit savunma mekanizması geliştirmişizdir. 
Bu girişten sonra kendimi kısaca anlatacak olursam; içinde her çeşit 
çelişkinin bulunduğu, meraklı, bilgiye aç, entellektüel zekaya önem 
veren biri olduğumu söyleyebilirim. Ancak gördüğünüz gibi hiç 
negatif bir özellik yazmadım. Çünkü insan egosu bunu yapmayı 
engeller.

Oyunculuk kariyerinizin yanına bir de yazarlığı 
eklediniz. Nereden geldi bu fi kir?
Yazar olmak fikri insana bir anda gelmez. Bir “şey” olma fikrine 
kapılanlar genellikle o şey olamazlar zaten. Bu bir eylemi 
yapmadan duramamanın doğurduğu bir sonuçtur sadece. Ben 
okuma - yazma öğrendiğim ilk günlerden beri yazı yazıyorum. 
On sene önce yazdıklarımı gün ışığına çıkarma kararı almamla 

adımın yanına yazar sıfatı eklendi. O da ilk kitapla gelmedi elbette, 
süreklilikle birlikte oluştu. Aynı şey diğer mesleğim oyunculuk için 
de geçerli. Ben bu eylemlerimden para kazanmasam da yapmadan 
duramıyorum. Çünkü benim hayattaki tutkum bunlar.

Son kitabınız “Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk”un 
hikayesi nasıl başladı?
“Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk” adlı kitabımı anne olduktan sonra 
yazmaya karar verdim. Romanlarımın hepsinin geri planında bir 
felsefe vardır ve okuyucularımın kitabın kapağını kapattıklarında 
dünyaya başka bir gözle bakmalarını sağlarım. Aynı şeyleri 
çocuklarıma nasıl öğretmem gerektiğini düşünürken bu kitap fikri 
doğdu. Onlara doğruları en iyi şekilde, bir hikaye ile anlatacağımı 
anladığım an yazmaya başladım.

Milan ve Ares’e ithafen yazdınız ama Milo’nun 
hikayesini okuyoruz daha çok, Ares büyüyünce 
kıskanmasın...
Bunu bildiğim için ikinci bir kitap daha gelecek. Onun da konusu 
ve teması belli, kahramanı Ares olacak ama ilk önce şu an yazmakta 
olduğum romanımı bitirmem gerek. Zaten hedefim bir yıl roman 
yayınlamak, diğer yıl çocuk kitabı. Bu şekilde hem her yıl bir eser 
ortaya çıkartmış hem de iki yılda bir roman yayınlamaya devam 
etmiş olacağım. Zira iki senede bir roman yayınlamak süreklilik için 
çok önemli.

röportaj
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Aslında bir çocuk kitabı gibi gözükse de büyükler için 
de hayallerini hatırlatıcı nitelikte. Yerli Küçük Prens 
diyebilir miyiz?
Evet, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk da tıpkı Küçük Prens gibi hem 
küçükler hem büyükler için aslında. Kitabı okuyan küçüklerden 
aldığım mesajlar kadar büyüklerden de alıyorum. Büyüdükçe 
pek çok şeyi unuttuğumuz için bir anlamda onlara bir hatırlatma 
oluyor. Zira küçükken hayallerimiz çok büyüktür ama büyüdükçe 
küçülürler. Bunun nedeni dış dünyanın bize empoze ettiği fikirlere 
inanmaya başlamamızdır. Bu kitapta Milo karakteri üzerinden 
buna dikkat çekip, bunun olmaması için neler yapılması gerektiğini 
anlattım.

Aşk ve Baştan Çıkarma, Kelebeğin Kaderi, Bağlanma 
Korkusu, Ölü Kuşların Sessizliği kitaplarınızdan da 
biraz bahsetmek isteriz…
Bağlanma Korkusu çok acıklı bir aşk hikayesini anlatıyor. İnsan 
elindekinin değerini onu kaybedince anlar genellikle ve çoğu 
zaman pişmanlıklarımız bu yüzdendir. Bu romanda bunun altını 
çizmek istedim. Kelebeğin Kaderi’nde hayatta hiçbir şeyin tesadüf 
olmadığını, karşımıza çıkan her insanın, başımıza gelen en kötü 
olayların bile bir nedenle gerçekleştiğini anlatıyorum karakter 
üzerinden. Ölü Kuşların Sessizliği’nde ise, karmayı anlatıyorum; 
hayatta ne yaparsak yapalım onun tıpkı bir bumerang gibi er ya 
da geç dönüp dolaşıp bizi bulacağını. İlk kitabım Aşk ve Baştan 
Çıkartma kitabında da, yazarların, aktörlerin, politikacıların ve 
liderlerin kitleleri nasıl etkileyip bir anlamda baştan çıkarttığını 
anlatıyorum. O denemelerden oluşan bir kitaptı. Roman değildi.

Yazarlık mı oyunculuk mu?
Ne birini ne diğerini seçebilirim, ikisini de yapmadan duramam. 
Sadece bazen biri bazen diğeri ön plana çıkabilir ama bu diğerinden 
vazgeçtiğim anlamına gelmez. 

Milan ve Ares hayatınıza girdikten sonra neler değişti?
Hayat onlardan önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Dünyaya bakış 
açım, önceliklerim, hayattan beklentilerim, yaşayış tarzım, 
hedeflerim, hırslarım, çabalarım... Şimdi her şeyden önce onlar 
geliyor ve ne yaparsam yapayım onlar için yapıyorum.

Çocuklarınız ile yapmaktan en çok keyif aldığınız şey 
nedir?
Her an onlarla olmak çok keyifli. Sabahları uyandıklarında 
inanılmaz tatlı oluyorlar. Odalarından içeri girdiğimde beni görür 
görmez yüzlerine yayılan o gülümseme ve sevinç çığlıkları ne olursa 
olsun, güne güzel başlamama sebep oluyor. Uyumadan önce de güzel 
vakit geçiririz. Bir de öğleden sonraları oyun saatimiz var.

Önümüzde Anneler günü var ikiz annesi olarak 
anneliği biraz anlatır mısınız? Başak Sayan nasıl bir 
anne?
İkiz anneliği bitmek bilmeyen bir vicdan azabı. Birini kucağıma 
alsam diğeri istiyor ve birini biraz fazla tutsam suçluluk duyup 
diğerini kucaklıyorum. Her şeyi eşit yapmaya çalışıyorum. Bunun 
dışında çok fazla efor, çaba ve yorgunluk demek çünkü her şey iki 
katı fazla.

Genellikle hep çok sert ve kötü karakterleri 
canlandırdınız. Bunun üzerinizde nasıl etkileri oldu? 
İnsanlar sizi hep kötü karakter olarak kodladı, özelikle 
Yaprak Dökümü dizisi ile…Bunu bir dezavantaj olarak 
görüyor musunuz?
Genellikle kötü roller oynamadım aslında. Sadece Yaprak Dökümü 
çok izlenen bir dizi olduğu, uzun sürdüğü ve için insanlar beni 
onunla tanıdığı için öyle zannediyorlar. Ancak komedi de oynadım, 
kötü olmayan karakterler de... Bir dezavantaj değil bence. Çünkü 
gerçek değil, rol. Sosyal medyanın hayatımızda belirgin bir yer 
kaplamasıyla insanlar gerçek beni daha çok görmeye başladılar. 
Böyle mesajlar çok alıyorum: “Ne kadar tatlısınız”, “Ne kadar 
mütavazısınız”, “Sizi hiç böyle bilmiyorduk” diye. 

Astroloji ve astronomi eğitimi aldınız. Nereden doğdu 
bu merakınız?
Astroloji ve astronomi ile 2002 yılında ilgilenmeye başladım. 
Eğitimini ise 2005-2009 arasında aldım. Astroloji günümüzde 
gazetelerde okuduğumuz popüler kültürün yansıttığı gibi bir şey 
değil. Çok daha derin, bilgi ve zeka gerektiren bir ilim. Zamanında 
Newton’dan tutun da Bruno ve Kepler’e kadar pek çok matematikçi 
ve fizikçi aynı zamanda astroloji ile de ilgileniyordu. Bu bilgiler halka 
açıklanmıyor belirli kişilere öğretiliyordu. Ortada astroloğum diye 
gezen tiplere pek itibar etmeyin, derim.

Kitaplarınızı ileride fi lm ya da dizi olarak görmemiz 
mümkün olacak mı? Kendi yazdığınız bir karakteri 
canlandırmanızı isteseler hangisi olurdunuz?
Evet ben de bunu arzuluyorum. Aslında “Bağlanma Korkusu” 
yayınlandığı yıl Fida film istemişti film yapmayı ama “ben oynamak 
istiyorum” diye tutturduğum için son anda anlaşamamıştık. En 
büyük pişmanlıklarımdan biridir mesela bu. Yarın ne olacağını kim 
bilebilir? Her karakteri yaratırken bir gün kendim oynarım diye 
yazıyorum aslında. 

Sizi tekrar ekranlarda görebileceğimiz bir proje olacak 
mı? Dijital platformda dizi sektörü hızla gelişiyor neler 
düşünüyorsunuz?
Evet önümüzdeki sezon ekranlarda olacağım yeniden. Dijital 
yayıncılıkla ilgili çok umutluydum, ta ki RTÜK oraya el atana kadar. 
Şimdi ne olacak bekleyip göreceğiz.

Türkiye’de dizi fi lm sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Dizi sektörü inanılmaz gelişti, çok iyi teknik ekiplerimiz var. 
Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar az zamanda bu kadar iyi çalışan 
ekipler bulamazsınız. 

Türkiye’de oyunculuğu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ne yazık ki kendisine çok yatırım yapmayan bir kitle var 
oyunculukta. İleride bunun değişeceğini ümit ediyorum.

Çocuklarınızın sizinle meslektaş olmasını ister misiniz?
Çocuklarım ne isterlerse onları sonuna kadar destekler, en iyi eğitimi 
almaları için elimden ne geliyorsa yaparım. 



Yapı ișlerinde yüksekten düșme sonucu yașanacak iș kazalarını önlemek için 
çözüm önerileri sunan Proteps firması hakkında Genel Müdürü Mehmet Tezcan, 

Güvenlik Direktörü Timuçin Öztürk ve İdari İșler Koordinatörü Kemal Emre Top 
bilgi veriyor...  

Yeni Nesil Koruma 
Sistemleri

F irmanızın faaliyetlerini kısaca anlatır 
mısınız?
Proteps, 2017 yılında, inşaatlarda yüksekten 
düşme riskini en aza indirme amacıyla 
iş sağlığı güvenliği ve inşaat sektöründe 
deneyimli bir ekip tarafından %100 yerli 
sermaye ile Ankara’da kurulmuştur. 
Firmamız iş güvenliğinde esas olan “kazayı 

kaynağında önlemek” prensibine bağlı olarak, modüler kenar 
koruma sistemi ve ekipmanlarını üretmekte ve pazarlamaktadır.

Firmanızın 2018 ve sonrası için hedefl erini iletir 
misiniz?
Proteps 2017 yılında satış sonrası destek hizmetlerinin olgunlaşıp, 
sistematik hale gelebilmesi ve ürünün saha gözlemlerinin 
yapılabilmesi için öncelikle Ankara’da satış ve pazarlama faaliyetleri 
göstermiştir. Bu süreci geride bırakan Proteps, 2018 yılı için Türkiye 
genelinde bölge bayilikleri oluşturarak satış ve pazarlama ağını 
büyütmeyi hedeflemektedir. Ayrıca başta komşu ülkeler olmak 
üzere ihracat planlamaları da yapılmaktadır.

İç pazar ve ihracat faaliyetlerinizden bahsedebilir 
misiniz?
2018 firmamız için iç pazarda bilinen bir “marka” ve “iyi bir 
seçenek” olma hedefine ulaşma yılı olacaktır. İhracatta ise 

ülkemiz ekonomisine katkı sağlama ve “marka”mıza katma değer 
kazandırma düşüncesi ile “6. Uluslararası İskele Kalıp ve Endüstriyel 
Yapı Teknolojileri İhtisas Fuarı”na katılmaya karar vermiştir. 
Ürünlerimiz uluslararası geçerliliğe sahip EN-13374 standardının 
kalite sertifikasyonlarını tamamlamıştır.  Ayrıca fonksiyonellik, 
ergonomi ve dayanım testleri tamamlanarak uluslararası rekabete 
hazırlanmıştır.

Yer aldığınız/alacağınız önemli projeleriniz neler?
Ürünlerimiz 2017 yılında Ankara’da seçkin konut ve işyeri 
projelerinde yer almaya başlamıştır. Ankara Ümitköy’de “Santra 
Çayyolu”, Ankara Söğütözü’nde “Togo Towers Projesi” Ankara 
Yenimahalle’de “Kızıltoprak Gayrimenkul Yatırım A.Ş Gala Batıkent 
Konutları Projesi”,  Ankara Çankaya’da Tarmac Agreaga A.Ş Konum 
Beytepe Projesi” yer aldığımız projelerden bazılarıdır. Ankara dışında 
İstanbul başta olmak üzere Kayseri, Zonguldak ve Ordu illerinde 
devam eden ciddi projelerde de ürünlerimiz yer almaktadır.

Sektöre yönelik sunduğunuz yeni ürünler nedir?
İnşaat sektöründe yapılacak kenar korumalar, geçmişte şantiye 
ortamında bulunan inşaat malzemeleri ve artık ürünler ile 
yapılmaktayken günümüzde yasal mevzuatta yer aldığı şekilde 
ulusal / uluslararası standartları karşılayan, test edilmiş ve 
kurulumunda insan hatalarını en aza indiren yöntemleri 
kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. Proteps olarak ürünlerimizin 
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tamamında kolay uygulanabilir, kolay taşınabilir ve yüksek 
güvenlik seviyesinde olmayı prensip edindik. İş güvenliğini 
sağlama adına “önce can” sloganı ile farklılığımız “hızlı” ve “güvenli” 
uygulanabilir olmaktır.

Sektördeki teknolojik gelişmelerde fi rma olarak 
nerde duruyorsunuz? Otomasyonun gelişiminin 
fi rmanıza  ve sektöre yansıması konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Otomasyon çalışmaları ve teknolojik yenilikler, ürünlerin imalat 
süreçlerinde kapasite ve hızı artırırken diğer bir yandan da işletme 
maliyetlerini ve termin/teslim sürelerini aşağıya çekmektedir. Bu 
durumda üretilmiş veya üretilecek ürünlerin piyasalarda tercih 
sebebi olmasını sağlamaktadır.

İş güvenliği ve 
sağlığı konularındaki 
değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Ülkemizdeki hizmet, 
sanayi ve özellikle inşaat 
sektöründeki büyüme 
hızına maalesef iş 
güvenliği yasal denetimleri 
ve iş gücü kalitesi 
yetişememiştir. Bu sebeple 
artan üretim ile beraber iş 
kazaları da yükselmiştir. 
Firmamız iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda deneyimli bir ekip tarafından kurulmuş 
olmanın gerektirdiği etik ilkeler doğrultusunda çalışmaktadır. 
Üzülerek belirtmek isteriz ki ülkemizde iş kazasında kaybedilen 
çalışanlarımızın önemli bir kısmı inşaat sektörü çalışanlarıdır. 
Bakanlık verilerine göre kayıpların %60’tan fazlası yüksekten 
düşme sonucu yaşanmaktadır. Bu sebeple modüler kenar koruma 
sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaşması hayati derecede önem 
arz etmektedir.

İnşaat fi rmalarına sunduğunuz avantajlar neler?
İnşaat firmalarına sunduğumuz en önemli avantaj, satış sonrası 
desteğin proje boyunca devam etmesidir. Ürünler satıştan sonra 
kurulum elemanlarına firmamız uzmanlarınca tanıtılmakta, 
ilk kurulumları nezaretimizde yapılmaktadır. Sonra da kurulu 
alanlar veya söküm yapılan kısımlar firmamız uzmanlarınca 
değerlendirilerek şantiye yöneticilerine raporlanmaktadır. 

Sektörünüzün büyüme potansiyeli ve yapılması 
gerekenler hakkındaki görüşleriniz?

Modüler kenar koruma sistemleri inşaatlarda yeni yeni 
kullanılmaya başlayan ürünlerden olmasına rağmen bundan 
sonra her büyüklükte şantiyede kullanılması gereken asli unsur 
haline geleceğine inanıyoruz. Bunun için öncelikle inşaat sahipleri 
ve şantiye yöneticilerinin ürünler hakkında detaylı bilgilere 
ulaşmalarını sağlamak ve ürünlerimizin tanıtımını yapmak bizim 
görevimizdir. Bu bilgilendirme sonrasında ürünün kimse tarafından 
reddedilemeyeceğine güvenimiz tamdır. Ayrıca güvenli çalışma ve 
can güvenliğinin hiçbir bedel ile ölçülemeyeceğine inanıyoruz. Kaldı 
ki geleneksel yöntemlerin aksine modüler kenar koruma sistemleri 
defalarca sökülüp takılabilmekte ve orta uzun vadede ciddi tasarruf 
sağlamaktadır.

Sektörünüzdeki sorunlar ve önerileriniz?   
İnşaat ve iş güvenliği sektöründe en önemli sorun nitelikli eleman 
eksiğidir. Bununla birlikte güvenlik önlemlerinin denetimi, 
sektörün büyüme hızına karşın yetersiz kalmaktadır. Ayrıca 
ürünlerin kullanıcılara ulaştırılması ve detaylı bilgi sunulmasında 
da eksiklikler bulunmaktadır. İşte bu nedenle fuarlar tanıtım 
eksikliklerini gidermek için iyi fırsatlar olarak değerlendirilmelidir.     

Eklemek istedikleriniz..
İnsan hayatı herhangi bir bedelle ölçülemeyecek kadar değerlidir. 
İş güvenliğinin temel felsefesi de, önlemenin telafi etmekten ucuz 
olduğudur. Proteps ülkemizin güvenle yükselmesi için çalışmaya 
devam edecektir.  

Ayrancı Mah. Șair Baki Sok. No:14/A Çankaya / ANKARA
T: (0312) 441 41 28 • E: info@proteps.com.tr



Papary
Papary, İstanbul’da doğan, İstanbul’dan dünyaya açılan, güneş gözlüğü sektöründe bir ilke 
imza atan Türkiye’nin gururu bir marka. Papary güneş gözlüklerinin tasarımını, Lazer 
Optik’in sahibi dünyaca ünlü birçok markanın tasarımlarında da imzası olan Fransız 
tasarımcılarla geliştirdi. Özellikle iş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimlerinin aranılan 
gözlük markası oldu. 

David-X
Giyimde modern bakış açısını benimseyen marka, iskeleti hafif parçalar 
yaratarak giyilebilirliği yeniden yorumluyor. Basic duruşu ile yaş ve beden 
skalasının alt üst edilebileceğinin bir kanıtı.

The White Brand
Thewhitebrand’in birbirinden eğlenceli ve renkli terlik modelleri sadece 
Lidyana.com’da! Plajda eğlenceli kıyafetlerle salınıyorsanız en az bir çift The 
White Brand olmalı bavulunuzda. 

Wigglesteps
Wigglesteps, çevresine renk saçar, mutluluk verir, eğlencenin peşinde olup aynı zamanda 
rutinlere uymaz, kalıplara sığmaz. Var olduğu dünyayı daha yaşanabilir kılmak için 
%100 organik süreçlerle, atıkları doğaya zarar vermeden dönüştürerek ve en son 
teknoloji ile üretilir.  Plajda rahatlık sevenler acilen tanışın bu mayolarla.

Iamnotbasic
Yumuşak ve kaliteli kumaşını, zamansız kalıplar ile buluşturarak her anın, 
ulaşılabilir fiyatıyla herkesin vazgeçilmezi olmayı hedefleyen ve sattığı her bir 
tişört karşılığında, bir çocuk tişörtü maliyetini Koruncuk Vakfı’na bağışlayan 
IAMNOTBASIC, yardımsever tişörtler tasarlamak ve üretmek amacıyla yola çıkan 
bir moda projesidir. E hadi siz de destek verin!

kelebek

Yaza Kalan 
Şunun Şurasında Bir Ay

La Prairie Skin 
Caviar
Yaşlanmayan güzellik ve sonsuz lüks 
arayışı içinde olanlar için, La Prairie 
nefis hücresel kremler ve serumlarla 
yaşlanmayı keserek sıradan cilt bakımının 
ötesine geçen bir marka yıllardır. Eğer 
denemediyseniz Skin Caviar Liquid’i kış 
sonrası için şiddetle tavsiye ediyorum. 

La Carrie Bag
Sizleri cici bici bu İtalyan markası 
ile tanıştırmak istedim yaza 1 
kala. O kadar renkli, o kadar 
farklı ki tasarımları... İster şehirde, 
ister sahilde, hiç sıkılmadan 
kullanabileceğiniz, her eve lazım 
bir çanta La Carrie. Benim favori 
modelim ise, Casanova Bucket Bag.

Leyla Kırmızı
Ben bu markayı Ankara Bikap’ta 
keşfettim, keşfettiğim günden beri 
de müdavimi oldum takılarının. 
Mağazası Antalya’da ama Türkiye’nin 
her yerine kargo yapıyor Leyla Hanım. 
Halhallar, küpeler, harika kolyeler yaz 
için müthiş, orijinal takılara bakmadan 
sezonu tamamlamayın!

Doğru olan șu ki, herkes dünyayı kendi gönül penceresinden seyredermiș... Hatta 
seyretmekle de kalmaz onu yașarmıș. Dağa bakarsan dağ, bahçeye bakarsan gönlün 

lale bahçesi olurmuș. Hayatta hiçbir zaman iki kere iki dört etmez, sıkıntının olmadığı yerde 
büyük sıkıntılar yatarmıș. Hiçbir șey dıșarıdan göründüğü gibi değilmiș mesela... 

İçi seni, dıșı beni yakarmıș... İç hesaplașmasını bilmeyen kula büyük adımlar atmak nasip 
olmazmıș. Nasip olmadığı gibi ona hep aynı sınav kağıdı farklı sorularla gelirmiș. Mıș, muș... 
Falan, filan... Bunlar bir kenara sevginin, merhametin, vicdanın, saygının olmadığı her yer 
çorak bir çöl, kumsalsız hoyrat bir deniz sadece diyorum ve Mayıs ayı köșemle sizleri baș 

bașa bırakıyorum.
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Papary, İstanbul’da doğan, İstanbul’dan dünyaya açılan, güneş gözlüğü sektöründe bir ilke 
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Lidyana.com’da! Plajda eğlenceli kıyafetlerle salınıyorsanız en az bir çift The 
White Brand olmalı bavulunuzda. 

Wigglesteps
Wigglesteps, çevresine renk saçar, mutluluk verir, eğlencenin peşinde olup aynı zamanda 
rutinlere uymaz, kalıplara sığmaz. Var olduğu dünyayı daha yaşanabilir kılmak için 
%100 organik süreçlerle, atıkları doğaya zarar vermeden dönüştürerek ve en son 
teknoloji ile üretilir.  Plajda rahatlık sevenler acilen tanışın bu mayolarla.

Iamnotbasic
Yumuşak ve kaliteli kumaşını, zamansız kalıplar ile buluşturarak her anın, 
ulaşılabilir fiyatıyla herkesin vazgeçilmezi olmayı hedefleyen ve sattığı her bir 
tişört karşılığında, bir çocuk tişörtü maliyetini Koruncuk Vakfı’na bağışlayan 
IAMNOTBASIC, yardımsever tişörtler tasarlamak ve üretmek amacıyla yola çıkan 
bir moda projesidir. E hadi siz de destek verin!
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AHSEN DEMİRCİ AFİTAP AKINCI ALDEA FÜSUN DAĞLI

ELİF BENGİ, TÜNAY TAȘKINSU

magdergi.com/onlineDaha fazlası için

Mekan Gallery
Ankaralı 
Sanatseverlerle 
Buluştu
Ankara’da sanat alanında kalıcı ve seçici izler 
bırakmak üzere D’Atelier ve Nar Koleksiyon 
el ele vererek güçlerini birleştirdi. 
Ankara’yı yeniden sanat başkenti olarak görme hayali ile başlayan 
fikir, Mekan Gallery’nin kurulması ile hayata geçirildi. Gecede çok 
sayıda seçkin konuk yer aldı. Mekan Gallery’de gerçekleştirilen ilk 
sergi “Dada’dan 40° Yukarı, Yves Klein, Pierre Arman Fernandez, 
Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, César Baldaccini, Christo, Jean 
Tinguely ve Jacques de la Villeglé’nin orjinal ve çoğu Türkiye’de ilk 
defa sergilenen eserleri 31 Mayıs 2018’e kadar izlenebiliyor. 

BEGÜM AKIȘMELTEM BENGİ, ALP GANİ ORAL, MELEK KORAY

davet
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Yani çocuklarımızın milli mücadelede canla başla savaşmış insanlarla 
ve Atatürk ile birlikte olmalarını sağlayarak, o dönemde yaşananları 
içselleştirmelerine, Atatürk’ün bıraktığı aydınlanma mirasını daha iyi 
anlamalarına, çağdaşlık, demokrasi ve tam bağımsızlık gibi değerlerin 
önemini kavramalarına katkıda bulunmak amacındayız.

Yürüttüğünüz projenin şirket faaliyetleriniz ile bir ilgisi 
var mı?
Bu bizim çok büyük önem atfettiğimiz bir sosyal sorumluluk projesidir. 
Bu projeyi yapmaya karar verdiğimiz andan beri hem ailelerimiz hem 
bizler büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Proje ekibimiz de tamamen 
bizimle aynı ruhla, aynı sorumluluk hissiyle yoğun biçimde çalışıyor. 
Bu projede kendi alanlarında uzman kişilerle çalışmaya büyük önem 
veriyoruz. Örneğin, projemizin tarihsel açıdan değerlendirilmesi 
aşamasında ülkemizin önde gelen Cumhuriyet tarihçilerinden Prof. 
Dr. Sina Akşin’e danışıyoruz. Bunun yanında, çocuklarımıza doğru 
mesajları en etkili biçimde verebilmek için Çocuk Gelişim Uzmanı 
Emine Ergün’ün değerli görüşlerini göz önünde bulunduruyoruz. Tanıtım 
filminin müziğinde Vatanım Sensin gibi önemli dizilerin müziklerini 
yapan Yıldıray Gürgen’in çalışmalarını da kendisinin izniyle kullandık. 
Yaklaşık 10 dakika sürecek olan ana filmimizin müzikleriyle ilgili olarak 
da ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fahir Atakoğlu ile 
prensip anlaşmasına vardık. 

Projemizin tanıtım dosyalarını ise, MAG Dergisi yazarlarından İpek 
Gençer büyük emeklerle hazırlayarak bizlere destek oldu. 

Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik Projesi’nin 2,5 dakikalık tanıtım filmini;  
kentsel altyapı, planlama, ulaştırma, endüstriyel ve konut binaları, 
hidroelektrik santraller ve baraj projelerinin hazırlanması konusunda 
hizmet vermekte olan ve EG Tasarım Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. olarak 
ofisini tasarladığımız değerli müşterimiz Doğru Mühendislik’in Sahibi 
Filiz Yazıcılar Gözütok’un sponsorluğu ile gerçekleştirdik. Bu filmi aşağıda 
verdiğimiz web sayfamızdan uygun donanım ile izleyebilirsiniz.

Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik tanıtım filminin yazılımını yapan, ODTÜ 
Teknokent’te faaliyet gösteren Kreatin Studios firması, tanıtım filmi için 

her türlü desteği verdi. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın kendi 
ülkelerinin geçmişlerini daha iyi anlamalarına ve onların milli ve manevi 
değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Peki projenizde kullandığınız Sanal Gerçeklik Teknolojisi 
tam olarak nedir?
Film ve animasyon sektöründe gelinen son noktayı temsil eden Sanal 
Gerçeklik (Virtual Reality- VR), 3 boyutlu filmlerden daha ileri bir 
teknoloji olup, seyredenlere 360 derece görüntü sağlayarak, seyrettikleri 
filmde ve ortamlarda olma hissini yaşatmaktadır. Seyirci, özel gözlükler 
aracılığıyla seyrettiği sanal ortamlara dahil olmakta ve ortamdaki olayları, 
duyguları birebir deneyimleyebilmektedir. 360 derece sanal ortama 
girildiği andan itibaren, izleyicinin dış dünya ile bağlantısı kopmakta ve 
tamamen izlenen ortamda olma hissi yaşamaktadır. 

Kurtuluş VR - Sanal Gerçeklik Projesi’ni, bir yılda yaklaşık 2 milyon kişinin seyredeceği şekilde kurguladığınızı 
söylediniz. Bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir kitleye 
nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik filmi, teknik ve pedagojik nedenlerden 
dolayı yaklaşık 10 dakika sürecek bir film. Filmimizi, belediyeler, valilik 
ve kaymakamlıklara bağlı kültür merkezleri, ülke çapında örgütlenmiş 
olan bazı önemli kurumların teşkilatları ve belli başlı müze ve gösteri 
merkezlerinde göstermek için çeşitli görüşmelerimiz oldu ve hepsinden 
olumlu cevaplar alarak prensip anlaşmasına vardık. Ayrıca gezici tır ve 
otobüsler sayesinde projemiz, tüm Türkiye’yi gezebilecek bir özelliğe de 
sahip. Bu sayede yılda yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşabiliyoruz. 

Gerçekten de çok heyecan verici, ülkemiz için çok önemli 
bir proje. Şu anda ne aşamadasınız ve projeyi ne zaman 
uygulamaya koymayı hedefl iyorsunuz? 
 Daha önce de belirttiğimiz gibi, projemizle ilgili her türlü teknik ve lojistik 
desteği sağladık, ilgili kurum ve kuruluşlarla prensip anlaşmalarına 
vardık. Bu aşamada, böyle güzel bir projeyi hayata geçirebilmek için, 
yapım ve yazılım konularında finansal desteğe ihtiyacımız olacak. 
Çocuklarımız, sponsor kuruluş sayesinde, yakın tarihlerini ülkemizde ilk 
defa sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak anlatan bir animasyon filmi 
ile deneyimlemiş olacak ve sponsor kuruluş bu sayede çocuklarımızın 
hayatında önemli bir yer edinecektir. Ayrıca sponsor kuruluş, bir yandan 
kendileri açısından çok önemli bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirirken, diğer 
yandan da ülkemiz için çocuklarımıza yönelik çok değerli ve kalıcı bir 
katkı sağlamış olacaktır.

Gerekli finansmanın sağlanmasıyla birlikte 6 ay gibi çok kısa bir 
sürede projemiz uygulamaya konulacak seviyeye gelecektir. Uygulama 
aşamasında, yukarıda bahsettiğimiz sabit gösterim merkezleri ve 
gezici Kurtuluş VR tır/otobüsleri ile sürekli olarak yıllar boyunca ülke 
genelinde çocuklarımıza ulaşılacaktır. Yani sponsor kuruluş, bir seferlik 
bir harcamayla yıllar sürecek bir projeye katkı sağlamış olacak, ismini 
çocuklarımızın zihnine kazıyacaktır. 

Kurtuluş VR projesiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi www.kurtulusvr.com 
adresinde bulabilirsiniz. Sponsorluk ile ilgili bilgi almak isteyen 
kuruluşlar ve sorusu olan okuyucular  info@kurtulusvr.com adresine 
e-posta iletebilirler. 

 www.kurtulusvr.com

EG Tasarım Danıșmanlık Dıș Ticaret AȘ kurucu ortaklarından İç Mimar 
Gülsüm Öcal Çekceoğlu ve șirketin diğer kurucu ortağı Ekonomist/İșletmeci 

Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal ise fark yaratacak Sanal Gerçeklik projeleri 
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Sanal Gerçeklik Projesi

ok farklı alanlarda bilgi birikimi ve 
deneyime sahip iki kişinin kurduğu 
EG Tasarım Danışmanlık, uzmanlık 
alanlarının dışında, bir yıldır 
çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik, 
Kurtuluş Savaşı ile ilgili kendi alanında 
bir ilk olan çok önemli ve ilginç bir 
“Sanal Gerçeklik” projesi üzerinde 
çalışıyor. Şirketinizin bu geniş faaliyet 
alanlarından ve özellikle de sanal 
gerçeklik üzerine yürüttüğünüz 

projenizden bahseder misiniz? 
Bizleri çok heyecanlandıran projemizin adı Kurtuluş VR – Sanal 
Gerçeklik Projesi. Projemiz sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı, 
çocuklarımızı ve gençlerimizi Kurtuluş Savaşı sürecine götüren, onlara 
bu dönemde yaşanan sıkıntıları, zorlukları, yapılan fedakarlıkları 
göstermeyi amaçlamayan, bu sayede çocuklarımızda ve gençlerimizde 
bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir projedir. Bir yılda 
yaklaşık 2 milyon çocuğun seyredebileceği şekilde kurguladığımız 
proje, Kurtuluş Savaşı’nı sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak anlatan 
ilk animasyon filmi olması nedeniyle de tarihsel bir önem taşımaktadır.

Böyle bir proje aklınıza nerden geldi?
Neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissetiniz?
Bunun birçok sebebi var. Öncelikle, kendi çocukluğumuzda da 
yaşadığımız gibi, günümüzde de çocuklarımızın ve gençlerimizin, 
dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir savaşı içselleştirmeden, 
okullarda tarih kitaplarında ezberleyerek öğrenmek durumunda 
olmalarıdır. Dolayısıyla, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir 
milletin, birlik ve bütünlük içinde, tüm o yoksulluğa ve 1. Dünya 
Savaşı’nın getirdiği ağır yenilginin yorgunluğuna rağmen, ülkesinin, 
gelecek kuşaklarının bağımsızlığı için verdiği savaşın hikayesi 
çocuklarımız tarafından yeterince kavranamamakta ve kendi 
geçmişinden ve benliğinden habersiz nesillerin yetişmesine neden 
olmaktadır.  Biz de, çocuklarımızın teknolojik gelişime olan yoğun 
ilgilerini kullanarak, animasyon film sektöründe gelinen en ileri seviyeyi 
kullanarak, milli mücadelemizi, çocuklarımıza ve gençlerimize birebir 
yaşatmanın onları yakın tarihimiz konusunda heyecanlandıracağını 
ve milli bilinçlerini artıracağını düşündük. Bir diğer sebep, Türkiye’de 
kitap okuma alışkanlığının fazla olmaması, insanların bilgileri 
okumaktan ziyade, seyrederek elde etmeyi tercih etmesidir. Sanal 
gerçeklik teknolojisi kullanarak hazırladığımız film ile çocuklarımız 
ve gençlerimizi Kurtuluş Savaşı dönemindeki Anadolu’ya götürüyoruz. ad
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Yani çocuklarımızın milli mücadelede canla başla savaşmış insanlarla 
ve Atatürk ile birlikte olmalarını sağlayarak, o dönemde yaşananları 
içselleştirmelerine, Atatürk’ün bıraktığı aydınlanma mirasını daha iyi 
anlamalarına, çağdaşlık, demokrasi ve tam bağımsızlık gibi değerlerin 
önemini kavramalarına katkıda bulunmak amacındayız.

Yürüttüğünüz projenin şirket faaliyetleriniz ile bir ilgisi 
var mı?
Bu bizim çok büyük önem atfettiğimiz bir sosyal sorumluluk projesidir. 
Bu projeyi yapmaya karar verdiğimiz andan beri hem ailelerimiz hem 
bizler büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Proje ekibimiz de tamamen 
bizimle aynı ruhla, aynı sorumluluk hissiyle yoğun biçimde çalışıyor. 
Bu projede kendi alanlarında uzman kişilerle çalışmaya büyük önem 
veriyoruz. Örneğin, projemizin tarihsel açıdan değerlendirilmesi 
aşamasında ülkemizin önde gelen Cumhuriyet tarihçilerinden Prof. 
Dr. Sina Akşin’e danışıyoruz. Bunun yanında, çocuklarımıza doğru 
mesajları en etkili biçimde verebilmek için Çocuk Gelişim Uzmanı 
Emine Ergün’ün değerli görüşlerini göz önünde bulunduruyoruz. Tanıtım 
filminin müziğinde Vatanım Sensin gibi önemli dizilerin müziklerini 
yapan Yıldıray Gürgen’in çalışmalarını da kendisinin izniyle kullandık. 
Yaklaşık 10 dakika sürecek olan ana filmimizin müzikleriyle ilgili olarak 
da ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fahir Atakoğlu ile 
prensip anlaşmasına vardık. 

Projemizin tanıtım dosyalarını ise, MAG Dergisi yazarlarından İpek 
Gençer büyük emeklerle hazırlayarak bizlere destek oldu. 

Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik Projesi’nin 2,5 dakikalık tanıtım filmini;  
kentsel altyapı, planlama, ulaştırma, endüstriyel ve konut binaları, 
hidroelektrik santraller ve baraj projelerinin hazırlanması konusunda 
hizmet vermekte olan ve EG Tasarım Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. olarak 
ofisini tasarladığımız değerli müşterimiz Doğru Mühendislik’in Sahibi 
Filiz Yazıcılar Gözütok’un sponsorluğu ile gerçekleştirdik. Bu filmi aşağıda 
verdiğimiz web sayfamızdan uygun donanım ile izleyebilirsiniz.

Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik tanıtım filminin yazılımını yapan, ODTÜ 
Teknokent’te faaliyet gösteren Kreatin Studios firması, tanıtım filmi için 

her türlü desteği verdi. Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın kendi 
ülkelerinin geçmişlerini daha iyi anlamalarına ve onların milli ve manevi 
değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Peki projenizde kullandığınız Sanal Gerçeklik Teknolojisi 
tam olarak nedir?
Film ve animasyon sektöründe gelinen son noktayı temsil eden Sanal 
Gerçeklik (Virtual Reality- VR), 3 boyutlu filmlerden daha ileri bir 
teknoloji olup, seyredenlere 360 derece görüntü sağlayarak, seyrettikleri 
filmde ve ortamlarda olma hissini yaşatmaktadır. Seyirci, özel gözlükler 
aracılığıyla seyrettiği sanal ortamlara dahil olmakta ve ortamdaki olayları, 
duyguları birebir deneyimleyebilmektedir. 360 derece sanal ortama 
girildiği andan itibaren, izleyicinin dış dünya ile bağlantısı kopmakta ve 
tamamen izlenen ortamda olma hissi yaşamaktadır. 

Kurtuluş VR - Sanal Gerçeklik Projesi’ni, bir yılda yaklaşık 2 milyon kişinin seyredeceği şekilde kurguladığınızı 
söylediniz. Bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir kitleye 
nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
Kurtuluş VR-Sanal Gerçeklik filmi, teknik ve pedagojik nedenlerden 
dolayı yaklaşık 10 dakika sürecek bir film. Filmimizi, belediyeler, valilik 
ve kaymakamlıklara bağlı kültür merkezleri, ülke çapında örgütlenmiş 
olan bazı önemli kurumların teşkilatları ve belli başlı müze ve gösteri 
merkezlerinde göstermek için çeşitli görüşmelerimiz oldu ve hepsinden 
olumlu cevaplar alarak prensip anlaşmasına vardık. Ayrıca gezici tır ve 
otobüsler sayesinde projemiz, tüm Türkiye’yi gezebilecek bir özelliğe de 
sahip. Bu sayede yılda yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşabiliyoruz. 

Gerçekten de çok heyecan verici, ülkemiz için çok önemli 
bir proje. Şu anda ne aşamadasınız ve projeyi ne zaman 
uygulamaya koymayı hedefl iyorsunuz? 
 Daha önce de belirttiğimiz gibi, projemizle ilgili her türlü teknik ve lojistik 
desteği sağladık, ilgili kurum ve kuruluşlarla prensip anlaşmalarına 
vardık. Bu aşamada, böyle güzel bir projeyi hayata geçirebilmek için, 
yapım ve yazılım konularında finansal desteğe ihtiyacımız olacak. 
Çocuklarımız, sponsor kuruluş sayesinde, yakın tarihlerini ülkemizde ilk 
defa sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak anlatan bir animasyon filmi 
ile deneyimlemiş olacak ve sponsor kuruluş bu sayede çocuklarımızın 
hayatında önemli bir yer edinecektir. Ayrıca sponsor kuruluş, bir yandan 
kendileri açısından çok önemli bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirirken, diğer 
yandan da ülkemiz için çocuklarımıza yönelik çok değerli ve kalıcı bir 
katkı sağlamış olacaktır.

Gerekli finansmanın sağlanmasıyla birlikte 6 ay gibi çok kısa bir 
sürede projemiz uygulamaya konulacak seviyeye gelecektir. Uygulama 
aşamasında, yukarıda bahsettiğimiz sabit gösterim merkezleri ve 
gezici Kurtuluş VR tır/otobüsleri ile sürekli olarak yıllar boyunca ülke 
genelinde çocuklarımıza ulaşılacaktır. Yani sponsor kuruluş, bir seferlik 
bir harcamayla yıllar sürecek bir projeye katkı sağlamış olacak, ismini 
çocuklarımızın zihnine kazıyacaktır. 

Kurtuluş VR projesiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi www.kurtulusvr.com 
adresinde bulabilirsiniz. Sponsorluk ile ilgili bilgi almak isteyen 
kuruluşlar ve sorusu olan okuyucular  info@kurtulusvr.com adresine 
e-posta iletebilirler. 

 www.kurtulusvr.com



Develi 
Restaurant’ın 
özel odasında 
gerçekleșen 
sürpriz kutlamaya 
Tülay Hanım’ın 
yakın arkadașları 
katıldı.

BERİL ÇAVUȘOĞLU

FERİDE ȘAHİN AYLA GÖRGÜLÜ ÇİÇEK GÜNEY SİBEL DEDEOĞLU

AHSEN DEMİRCİ TUBA SARIÇAM PINAR CANALPTUBA ÜSTÜN

Develi’de 
Renkli Kutlama
777 Organizasyon ve Aqua Mücevherat’ın 
sahibesi Tülay Kaya için arkadaşları ve ekibi 
sürpriz doğum günü partisi düzenlediler. 

Bașkent’te önemli organizasyonlara  
imza atan 777 Organizasyon’un 
sahibesi Tülay Kaya için bu kez 
dostları renkli bir kutlama hazırladı.

Başkent’te birçok önemli günün, düğünün, davetin organizasyonunu üstlenen 
Tülay Kaya'ya bu kez yakınları, unutulmaz bir kutlama hazırladılar ve Develi 
Restaurant'ın özel odasında sürpriz doğum günü yaptılar. 777 Organizasyon 
ekibinin süslemeleri ve canlı müzik eşliğinde oldukça keyifli bir gün geçiren 
hanımlara Tülay Hanım da teşekkür etti.  

TÜLAY KAYA

BURCU YÖRÜBULUT KADRİYE CİRİTÇİ SİBEL KOȘAR

davet
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BERNA ATAMAN

ASLI BAYRAKTAROĞLU

ECE SÜKAN

ASLI KÜSEYRİOĞLU

BURCU KARA

AYȘEGÜL HOTİÇ

BURCU KUTLUK

AYTEN DANIȘMAN

2018 Koleksiyonunu 
Özel Bir Davetle 
Kutladı 
Hollywood starlarının ve dünyaca ünlü 
pek çok önemli ismin kırmızı halıda 
şıklığını tamamlayan sürdürülebilir 
materyallerle hazırlanan doğa 
dostu koleksiyon H&M Conscious 
Exclusive’in dünya lansmanı geçtiğimiz 
haftalarda Los Angeles’taydı. 

Pek çok seçkin davetlinin katılımı ile gerçekleşen görkemli davetin ev 
sahipliğini H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran yaptı. 
Four Seasons Sultanahmet, İsveçli ünlü sanatçıların stilize motifleri 
ve koleksiyonun temasına uygun olarak adeta yeniden dekore edildi. 
Davetliler, H&M tarafından özel olarak dekore alanlarda yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm ile elde edilen kumaşlar, ipliklerin 
hikayelerinin yanı sıra bu sene koleksiyona dahil edilen iki yeni 
sürdürülebilir materyal başta olmak üzere doğa dostu pek çok farklı 
materyalle hazırlanan çarpıcı koleksiyonu yakından inceleme fırsatı 
yakaladılar. Davetliler satış gününden önce öncelikli alışveriş yaparak 
kendileri için özel olarak yaratılan pop-up mağazada koleksiyondan 
en hit parçaları satın alma şansı yakaladılar.   

CAROLİN ALMOZLINO, CANAN SOYLU, CSQUARED

PELİN ATAY KURAN NASTASSİA COȘKUNSEVEN

davet
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BERRİN OKÇU

NEFİSE KARATAY

EDVİNA SPONZA

MELTEM KAZAZ

ELİF EDES TAPAN

AYȘE TOLGA

ȘEYLA - HAKAN KARADENİZ
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Carolin Almozlino ve Canan Soylu 
ikilisinden olușan Csquared 
çaldıkları müziklerle partiyi 
renklendirdiler.

PINAR TEZCAN ÖZÇAPKIN

TAMER YILMAZ

SİNEM YILDIRIM FÜSUN KURAN GAMZE SARAÇOĞLU

TUGBA COSKUN - AYSE BRAV - AYSENUR AKSOY
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Muhteşem 
“Yaza Merhaba” 
Partisi
Ankara’nın ve Türkiye’nin en seçkin moda 
evlerinden Roxx Caracca, muhteşem bir 
davetle yaza merhaba dedi. “Yaza Merhaba” 
partisine cemiyet ve iş dünyasının seçkin 
isimleri katıldı. 

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken güzel 
isim Yazgülü Buse Karakaș organizasyon 
boyunca tüm davetlilerle tek tek ilgilendi.

Kişiye özel tasarımlarıyla son zamanların en çok tercih edilen markası 
Roxx Caracca’nın zarif sahibesi Yazgülü Buse Karakaş tüm davetlilere 
katılımlarından ötürü teşekkür etti. Davetin başında kısa bir konuşma 
yapan güzel isim yazın tüm bereketiyle ve güzelliğiyle gelmesini temenni 
etti. Saatlerce süren davet renkli görüntülere de sahne oldu. Moda evinin 
bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda davetliler doyasıya dans etti.  

YAZGÜLÜ BUSE KARATAȘ

MELİSA BESTE GEMALMAZ MERİH ÖĞÜN İLKNU DEMİR

davet



TUĞBA SARIÇAM

TUĞBA SARIÇAM

TUBA ÜSTÜN

MERVE KALEMCİ EYYÜPOĞLU

DİLAN ÇAKAN

EBRU BAKIR

AÇELYA BOZ

HARİKA USTA
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En yüksek beklentilerinizi 
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TEMA-K 
Gönüllüleri 
Eğlendi
TEMA-K Gönüllülerinin, 11 Mart’ta 
meydana gelen elim uçak kazası nedeniyle 
ertelenen Dünya Kadınlar Günü yemeği, 
Taksim CVK Otel’de gerçekleşti. 

Tema Vakfı’nın çalışmalarına destek sağlamak üzere sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu 
(TEMA-K)’nun CVK Otel’in sponsorluğunda düzenlediği yemeğe, 
iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü hanımları yoğun katılım 
gösterdi. Aslı Pehlivanlar, Esra Öztürk ve Sedef Mercan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından önemli isimlerin 
katıldığı ve sanatçı Fatih Ürek’in konser verdiği yemekte TEMA-K 
Gönüllüleri, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi, 2018 yılı faaliyetlerine 
yönelik önerilerini sundu. Kokteyl ile başlayan gece balo salonundaki 
yemek ile devam etti. Açılış konuşmasının ardından yapılacak çekiliş 
öncesi, gece için sponsorluklar ile destek veren konuklara birer teşekkür 
plaketi verildi. TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, 
kadınların toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağı 
olarak ön plana çıktığını vurguladı. 1999’dan beri TEMA Vakfı’na destek 
verdiklerini belirten Öztürk, bugün yaptıkları çalışmaların gelecek 
nesillerin hayatına önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi. 2017 
yılında TEMA-K’nın verdiği destek ile 9 bin 500 çocuğun doğa eğitim 
programlarına katıldığını aktaran Öztürk, 2018 yılında da desteklerini 
yeni etkinliklerle sürdüreceklerini söyledi. Bu anlamlı ve özel gecede 
sahne alan Fatih Ürek bir dakika olsun yerinde duramayıp masa masa 
dolaşarak hanımları coşturdu. 

ÖZNUR YAKIN SEDEF FENERCİOĞLU

ESRA TOPÇUOL, ASLI PEHLİVANLAR, ESRA ÖZTÜRK, SEDEF MERCAN
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CEYDA KADAYIFÇIOĞLU

HANİFE AKDAĞ HİLAL EKȘİ SAYLIK HÜMEYRA ÖKÇÜN FATOȘ SARIGÜL

ÇİĞDEM ERDEM

ESRA TOPÇUOL HANDE SEZER PEKCAN

Dünya Kadınlar 
Günü  için verilen 
yemeğin geliri 
TEMA Vakfı’nın 
doğa eğitim 
programlarına 
aktarıldı.

davet
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T asarımlarınızın ilham kaynağı 
neler oluyor?
Bu durum, her koleksiyon aşamasında 
farklılık gösterse de genelde kadınlar 
ilham kaynağım oluyor. Şehirler 
ve mimari yapılar da esinlendiğim 
kaynaklar arasında...

Koleksiyonlarınızı hazırlarken hikayeleri nasıl, 
nelerden yola çıkarak oluşturuyorsunuz?
Öncelikle kadınların günlük yaşantılarını göz ardı etmiyorum. 
Hangi elbise ile ne hissedebileceğinin analizi ve bunun hikayeleşme 
aşamasında birçok çıkış noktası elde edebiliyorum. Heyecanlandıran 
ve olmasını istediğim durumda, koleksiyon başlamış ve ben çoktan 
yola çıkmış oluyorum..

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Cesur, güçlü ve kendinden emin...

Stil sahibi olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?
Stil sahibi olmak; günümüz trendlerini takip etmekle birlikte 
kendinden bir şeyleri bu trendlerle pekiştirebilmektir. Kişinin kendi 
vücudunu tanıması ve ruhunu yansıtan parçaları seçmesi stil sahibi 
olmasının en önemli noktası olacaktır.

Ufukta yeni projeleriniz var mı?
Evet var! Ekim ayı içerisinde 2019 yaz koleksiyonumuzu özel bir 
defile ile tanıtacağız.

Bir gününüz nasıl geçiyor, zamanınızı nasıl 
yönetiyorsunuz?
Günün erken saatlerinde uyanıp güne sporla güne başlıyorum. 
Atölye düzenini sağladıktan sonra showroom’da müşteri 

randevuları ve provaları ile gün içinde mesai saatimi yönetiyorum. 
Tasarım ve çizimler günün her saatinde etkin bir durum 
olduğundan evde de işe devam ettiğim zamanlar oluyor. Plan, 
program yapmadan zamanı yönetmek mümkün değil. Bu yüzden 
haftalık programımı hazırlayıp ekstra durumları her gün kontrol 
ederek işimi yönetiyorum.

Başarılı bir tasarımcı olmak isteyen gençlere öncelikli 
olarak neler tavsiye ediyorsunuz?
İyi gözlemci olmalarını ve hayal ettiklerini hayata geçirebilmek için 
çok çalışmalarını tavsiye edebilirim...

Tasarımlarınızı en çok kimin üzerinde görmek 
isterdiniz?
Türkiye’de birçok ünlü isimle çalışıyorum ama tabii dünya starlarını 
da giydirmeyi isterdim. (Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi...)

Koleksiyonunuzda bu yaza damgasını vuracak renkler 
ve parçalar neler olacak?
Bu yıl dantel detaylarını koleksiyonumda tekrar kullandım. Fakat 
geçen yıla nazaran daha canlı renkler, sarının tonları, pembeler ve 
yeşillerle daha dinamik ve genç hisseden kadınlar hedefim oldu. 
Danteli seven bir tasarımcıyım, her koleksiyonumda mutlaka 
kullanıyorum... Bu yaz ise daha kısa elbiselerle kokteyl ve davetlerde 
kullanılabilecek kesimler tercih ettim.  Şifonlar ile yapılan uçuşan 
elbiseler bu yazın trendlerinden olacak... 

DENİZ AKKAYA

Türkiye’nin tanınmıș birçok ismini giydiren modacı Barıș Avcı’dan sezon 
trendlerine dair ipuçları alıyoruz...

Kadınlar Hangi Elbisede 
Neler Hisseder?

BARIȘ AVCI

röportaj
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Prof. Dr. Lütfü Tunç, 
dünyada çok az 
merkezde uygulanan 
ileri cerrahi yöntemleri 
ve tedavilerin hastalara 
sunulacağını belirtti.

KADRİYE - ÜNAL KERİMOĞLU

HÜSEYİN AYDIN, LÜTFÜ TUNÇ İSMAİL HAKKI BAYDUR

BURCU - MEHMET YÖRÜBULUT

AYȘEGÜL AYGÜN

AYDAN ÖZDOĞAN

Prostat 
Hastalıkları Tanı 
ve Tedavi Merkezi 
Hizmete Sunuldu
Acıbadem Ankara Hastanesi, Prostat 
Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’ni 
hizmete sundu. Merkezin tanıtım gecesine 
çok sayıda tanınmış davetli ve uzman katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü 
Nihan Karaçam Salkaya, bu yıl, Acıbadem Ankara’nın 5. yaşını kutladıklarını 
belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yine bu yıl, yepyeni bir hizmetle, 5. 
yaşımız taçlanıyor. Acıbadem’in Türkiye’yi ‘ilk’lerle tanıştırma misyonuna 
uygun bir merkezi sizlerle tanıştırıyoruz. Acıbadem Ankara Hastanesi Prostat 
Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’ni hizmete sunuyoruz. Kuruluşu için 
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu merkez ile hastalarımıza tıbbın tüm 
olanaklarını sunmayı amaçladık” dedi. Acıbadem Ankara Hastanesi Prostat 
Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’nde; dünyada çok az merkezde uygulanan 
ileri cerrahi yöntemleri ve tedavilerin hastalara sunulacağını belirten Prof. Dr. 
Lütfü Tunç, Acıbadem Ankara Hastanesi Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi 
Merkezi’nin hastalara büyük kolaylık sağlayacağına inandıklarını söyledi. Tunç, 
merkezde her hasta için ayrıntılı bir araştırma yapıldığını, tedavinin de kişiye 
özel olarak sunulduğunu anlattı. 

NİHAN KARAÇAM SALKAYA, BEYHAN DEMİRHAN

ESER TUNCAY, PELİN KÜÇÜKEKİZ, ZELİHA KAHVECİ, ARZU KAPUCU,
 TUĞBA ÖZMEN, DUYGU ÖZBAY, INGRID STEPHANUS, CANER BAYRAKTAR
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ZAFER SAİMOĞLU, RASİM TOPUZ
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ALEV - BERKAN TUNA
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magdergi.com/onlineDaha fazlası için

Acıbadem Ankara Hastanesi Prostat 
Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 
tanıtım gecesine katılım oldukça 
yüksek oldu.

SEREN ERDOĞAN

SERKAN ALTINOVA, ÇAĞRI GÜNERİ

AFİTAP - BÜLENT AKINCI

HANDE YAMANOĞLU

TUĞBA CÖMERT

davet



ZAFER SAİMOĞLU, RASİM TOPUZ

NESLİHAN AKTEPE ALİ DİNÇ, HASAN ALÜN

ALEV - BERKAN TUNA

MEHMET ÖZEN

magdergi.com/onlineDaha fazlası için



karma

Parasız Saadet Olmaz Hastalığı
“Affl  uenza”

erçek hayat, bu şekilde değil biliyorsunuz. 
Sosyal medyada özenilen hayatlar, olmayan 
ama varmış gibi gösterilen dünyalar, göz 
boymalar ve çoğu zaman kandırmalar hep bu 
duyguları tetikliyor. Herkes  malikanelerde 
yaşıyor, son model arabalarda geziyor, hatta 
neredeyse hiç çalışmıyor, az çalışıp çok 
kazanıyor, çok keyifli işlerle uğraşıyor, şöhret, 
her arzunun gerçekleşmesi, devamlı güzel 

ya da yakışıklı ve istenen - sevilen olmak gerçek hayatta birbiriyle 
ya birleşmiyor ya da birleşseler bile birkaç parça eksik kalıyor. Bu 
durumu yalın olarak görmeyenler, yanlış yaptıklarını düşünüp 
daha fazla çalışmaya devam edip bu oyunun içine boğaza kadar 
batıp gerçeklikten göz göre göre koparken bu durumu görenlerin 
tanılanmasına “affluenza” hastalığı diyorlar. Peki son yıllarda sıkça 
duyduğumuz, 1997’den beri hakkında bir televizyon programı, birkaç 

kitap ve birçok makale yayınlanan “affluenza” nedir? 

Affluenza; tüketim kültürü eleştirmenleri tarafından üretilen 
ve kullanılan bir terimdir ve refah (affluence) ve grip (influenza) 
kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 

Kaynaklar bu terimi şöyle tanımlıyor:
Acı veren, bulaşıcı, sosyal olarak geçen ve daha fazlasını ısrarla 
istemeye sebep olan israf, kaygı, borç ve fazla çalışma hastalığıdır. 
Çevresine ayak uydurma gayretinin sonucunda oluşan, şişkin, tembel 
ve doyurulmamış duygulardır. 

Amerikan Rüyası’nı inatla izleme sonucu oluşan borçluluk, israf, çok 
çalışma ve stres salgınıdır.  

Ekonomik büyüme bağımlılığıdır.

G

Mayıs ayı ile yaza adım atıyoruz ve kıymetli saadet günlerinin heyecanı sarıyor hepimizi. 
Modernleșen hayat bize her gün yeni yeni takıntıları, hatta hastalıkları da yașatmaya bașlıyor. 

Bunlardan bir tanesi de “parayla saadet olur mu?” sözü. Bizde kültürel olarak kullanılan 
ve oturmuș bir söz olsa bile artık bir gerçek. “Para benim elimin kiri” diyenler, hatta parayı 
kalbinden uzak tutmak için gömlek cebine para koymayanlara kadar çok șey duysak da 
toplum içerisinde hem kalpte hem dilde, “paran kadar hatırın var” ya da “parasız saadet 

olmaz”a doğru yön değiștirdi. Șüphesiz, bu yön değiștirișin sebebi tüm dünyanın oynadığı 
milenyum çağı oyununun bütün aktörlerinin zengin ve mutlu insanlar rolünde olmalarıdır. 

Zengin ya da mutlu değilsen sahneyi kaybediyorsun artık. E o zaman zenginlik eșittir 
mutluluk denklemi kafamızı karıștırmaya devam ediyor.

Küresel olarak affluenza; “para akışının sınıflar arasında kutuplaşma 
oluşturacak, duygusal ve ekonomik dengeyi kaybettirecek şekilde geri 
tepmesidir.”  

Affluenzayı bütün boyutları ile görmek, sebepleri ve tedavisi 
hakkında fikir alabilmek için psikoterapist ve affluenza otoritesi, 
Jessie H. O’Neill’in görüşlerinden faydalanabiliriz. O’Neill affluenzayı 
kendi klinik tanımı ile şöyle tanımlıyor:

Para ve servet arzusu / sahibi olma sonucu oluşan veya şiddetlenen 
biriktirme bağımlılığı, karakter eksiklikleri, psikolojik yaralar, 
nevrozlar ve davranış problemleri. Hayatımızda paranın devamlı tasa 
olduğu davranışlar şeklinde kendini gösterir. Affluenzanın aile içinde 
psikolojik işlevsizliği kalıtımsaldır ve ebeveynden çocuklara geçer.

Affl  uenza mıyım? 
• Bireysel ve profesyonel veriminizin düştüğünü hatta yetersiz 
olduğunu hissediyorsanız,
• Gelecek kaygısı 
yaşamaya başlamış 
ve  motivasyonunuzun 
düştüğünü hissediyorsanız,
• Zevklerinizi yapmak için 
daha fazla zaman ayırmak 
istiyorsanız,
• Düşük özbenlik, öz değer 
ve öz güven hissiniz varsa,
• Dış etkenlerle çok 
uğraşıyorsanız,
• Depresyonda olduğunuzu 
düşünüyorsanız ve içe 
çekiliyorsanız,
• Hayatınızla ilgili utanç ve 
suçluluk duyuyorsanız,
• Ani varlık ve yokluk 
sendromunuz varsa, 
• İşkoliklik ve benzer 
bağımlılıklarınız varsa,
Affluenzanın sadece zengin 
hastalığı olarak tanımlanması yanlıştır. Her türlü sosyo ekonomik 
seviyeden insanın yaşadığı ve bol paranın bütün problemlerini 
çözeceğine dair inancı bu konunun ciddiyetini fazlasıyla ortaya 
çıkarıyor. Affluenzadan mustarip hatta bu nedenle acı çeken çok 
sayıda insan bu nedenle yardım istemeye tereddüt ediyor.

Affl  uenzanın Tedavisi
“Affluenza başarıyla tedavi edilebilir” diyen O’Neill bunu şöyle 
açıklıyor: “en önemli adım ilk atılan adımdır; yani durumu açığa 
çıkarmak, isimlendirmek ve tanımlamak, gizlilikten çıkarmaktır. 
Profesyonel ya da bireysel hayatımızın her bölümünde olabilen 
paranın sakat bırakan potansiyel etkisine ya da onu körü körüne 
takip etmeye yönelik bireysel iç gözlem yaparak parayla ilgili kendi 
planlarımızı yaratmaya ve paramızı daha doğru şekilde harcamaya 
başlayabiliriz. Unutmayalım ki; başarının tanımı finansal kar 
hanesinden çok daha geniştir.”

Affl  uenza Neden Tedavi Edilmeli?
Mottosu “daha çok kazan, daha çok harca, daha çok iste” olan 
affluenzalının tedavisi hem hastanın kendi bireysel mutluluğu ve 
yaşam kalitesi hem de çevresine hatta topluma bulaştırma tehlikesi 
nedeniyle çok büyük önem ve aciliyet oluşturmaktadır.

Psikolog Oliver James şöyle diyor: “Neredeyse hepimiz daha büyüğünü 
ve daha iyisini istiyoruz. Evler, arabalar, televizyonlar. Kendimizi 
kazandıklarımız, sahip olduklarımız, görünüşümüz ve şöhretimizle 
tanımlıyoruz, bu da bizi daha önce hiç olmadığımız kadar umutsuz 
kılıyor.”

Çünkü affluenzanın sonucunda, kendimize ve etrafımızdakilere 
maddi gözlüklerle bakarak değer verme takıntısına kapıldık. 

Kendinize Sorun...
Bu noktada kendi kendimize aşağıdaki soruları sorarak hastalık ve 
kendimiz arasındaki mesafe hakkında fikir sahibi olabiliriz.
• Herhangi bir şeyi yapmak için motivasyonumuz para mı? Yoksa 
bolca televizyonlara çıkıp meşhur bir yüze sahip olmak mı?
• Kazaklarımız, pantolonlarımız, saç stilimiz biz öyle sevdiğimiz için 

mi öyleler yoksa öyle olması 
gerektiğine inandığımız için 
mi öyleler? 
• Koltuk takımımızı ya 
da yatak odamızı artık 
ihtiyacımızı karşılayamacak 
kadar eskidiği için mi 
değiştiriyoruz yoksa yenisi 
çıktığı için mi?

Affluenzanın en önemli 
tehdit ve tehlikelerinden 
biri, gelecek nesilin mevcut 
nesilden çok daha fazla bu 
hastalıkla iç içe yaşamak 
zorunda kalmasıdır. 

Artık insanlara hediye 
alırken aileniz ya da 
arkadaşlarınıza alacak bir 
şey bulamadığınızı fark 
ediyorsunuz ve “zaten her 

şeyi var” diyorsunuz. Son zamanlarda alışveriş merkezlerindeki 
insanlara baktıysanız ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. 
Bugünün insanları gerçekten eşyaların içinde yüzüyorlar. Milyon 
dolarlık pazarlama kampanyalarının hedef kitlesi olarak her açıdan 
aynı mesajın bombardımanı altındayız: “Daha çok al, daha çok harca, 
daha çok şeye sahip ol.”

Değişen ekonomik dengeler ve teknoloji nedeniyle bugünün aileleri 
daha önce hiç olmadığı kadar çok para kazanıyorlar ve bizim 
yapamadığımız her ne varsa çocuklarımızı önceki hiçbir neslin 
yapmadığı kadar şımartıyoruz. Biz şımartmasak büyükanneleri, 
büyükbabaları ya da yakın akrabalarımız bunu seve seve yapıyorlar. 
Ancak bir soru, büyük bir soru işaretiyle kalıyor: “Çocuklarımıza 
istekleriyle ihtiyaçları arasındaki farkı nasıl öğreteceğiz ve onlar bütün 
bu materyalistik etki ile çevrilmişken bizim onları güzel ve dengeli 
insanlar olarak yetiştirmemiz mümkün olabilecek mi?”

Siz değişin gelecek değişsin.

Sorularınız ve mesajlarınız için Özgür Aksuna sosyal medya 
hesaplarından @ozguraksuna ya da www.ozguraksuna.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

“Aff luenza, para ve servetle sağlıksız bir 
ilişki kurmaktır.” 

“Asıl sıkıntı neyi istediğimizle neye 
ihtiyacımız olduğu arasındaki kafa 

karışıklığımız.” 
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Küresel olarak affluenza; “para akışının sınıflar arasında kutuplaşma 
oluşturacak, duygusal ve ekonomik dengeyi kaybettirecek şekilde geri 
tepmesidir.”  

Affluenzayı bütün boyutları ile görmek, sebepleri ve tedavisi 
hakkında fikir alabilmek için psikoterapist ve affluenza otoritesi, 
Jessie H. O’Neill’in görüşlerinden faydalanabiliriz. O’Neill affluenzayı 
kendi klinik tanımı ile şöyle tanımlıyor:

Para ve servet arzusu / sahibi olma sonucu oluşan veya şiddetlenen 
biriktirme bağımlılığı, karakter eksiklikleri, psikolojik yaralar, 
nevrozlar ve davranış problemleri. Hayatımızda paranın devamlı tasa 
olduğu davranışlar şeklinde kendini gösterir. Affluenzanın aile içinde 
psikolojik işlevsizliği kalıtımsaldır ve ebeveynden çocuklara geçer.

Affl  uenza mıyım? 
• Bireysel ve profesyonel veriminizin düştüğünü hatta yetersiz 
olduğunu hissediyorsanız,
• Gelecek kaygısı 
yaşamaya başlamış 
ve  motivasyonunuzun 
düştüğünü hissediyorsanız,
• Zevklerinizi yapmak için 
daha fazla zaman ayırmak 
istiyorsanız,
• Düşük özbenlik, öz değer 
ve öz güven hissiniz varsa,
• Dış etkenlerle çok 
uğraşıyorsanız,
• Depresyonda olduğunuzu 
düşünüyorsanız ve içe 
çekiliyorsanız,
• Hayatınızla ilgili utanç ve 
suçluluk duyuyorsanız,
• Ani varlık ve yokluk 
sendromunuz varsa, 
• İşkoliklik ve benzer 
bağımlılıklarınız varsa,
Affluenzanın sadece zengin 
hastalığı olarak tanımlanması yanlıştır. Her türlü sosyo ekonomik 
seviyeden insanın yaşadığı ve bol paranın bütün problemlerini 
çözeceğine dair inancı bu konunun ciddiyetini fazlasıyla ortaya 
çıkarıyor. Affluenzadan mustarip hatta bu nedenle acı çeken çok 
sayıda insan bu nedenle yardım istemeye tereddüt ediyor.

Affl  uenzanın Tedavisi
“Affluenza başarıyla tedavi edilebilir” diyen O’Neill bunu şöyle 
açıklıyor: “en önemli adım ilk atılan adımdır; yani durumu açığa 
çıkarmak, isimlendirmek ve tanımlamak, gizlilikten çıkarmaktır. 
Profesyonel ya da bireysel hayatımızın her bölümünde olabilen 
paranın sakat bırakan potansiyel etkisine ya da onu körü körüne 
takip etmeye yönelik bireysel iç gözlem yaparak parayla ilgili kendi 
planlarımızı yaratmaya ve paramızı daha doğru şekilde harcamaya 
başlayabiliriz. Unutmayalım ki; başarının tanımı finansal kar 
hanesinden çok daha geniştir.”

Affl  uenza Neden Tedavi Edilmeli?
Mottosu “daha çok kazan, daha çok harca, daha çok iste” olan 
affluenzalının tedavisi hem hastanın kendi bireysel mutluluğu ve 
yaşam kalitesi hem de çevresine hatta topluma bulaştırma tehlikesi 
nedeniyle çok büyük önem ve aciliyet oluşturmaktadır.

Psikolog Oliver James şöyle diyor: “Neredeyse hepimiz daha büyüğünü 
ve daha iyisini istiyoruz. Evler, arabalar, televizyonlar. Kendimizi 
kazandıklarımız, sahip olduklarımız, görünüşümüz ve şöhretimizle 
tanımlıyoruz, bu da bizi daha önce hiç olmadığımız kadar umutsuz 
kılıyor.”

Çünkü affluenzanın sonucunda, kendimize ve etrafımızdakilere 
maddi gözlüklerle bakarak değer verme takıntısına kapıldık. 

Kendinize Sorun...
Bu noktada kendi kendimize aşağıdaki soruları sorarak hastalık ve 
kendimiz arasındaki mesafe hakkında fikir sahibi olabiliriz.
• Herhangi bir şeyi yapmak için motivasyonumuz para mı? Yoksa 
bolca televizyonlara çıkıp meşhur bir yüze sahip olmak mı?
• Kazaklarımız, pantolonlarımız, saç stilimiz biz öyle sevdiğimiz için 

mi öyleler yoksa öyle olması 
gerektiğine inandığımız için 
mi öyleler? 
• Koltuk takımımızı ya 
da yatak odamızı artık 
ihtiyacımızı karşılayamacak 
kadar eskidiği için mi 
değiştiriyoruz yoksa yenisi 
çıktığı için mi?

Affluenzanın en önemli 
tehdit ve tehlikelerinden 
biri, gelecek nesilin mevcut 
nesilden çok daha fazla bu 
hastalıkla iç içe yaşamak 
zorunda kalmasıdır. 

Artık insanlara hediye 
alırken aileniz ya da 
arkadaşlarınıza alacak bir 
şey bulamadığınızı fark 
ediyorsunuz ve “zaten her 

şeyi var” diyorsunuz. Son zamanlarda alışveriş merkezlerindeki 
insanlara baktıysanız ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. 
Bugünün insanları gerçekten eşyaların içinde yüzüyorlar. Milyon 
dolarlık pazarlama kampanyalarının hedef kitlesi olarak her açıdan 
aynı mesajın bombardımanı altındayız: “Daha çok al, daha çok harca, 
daha çok şeye sahip ol.”

Değişen ekonomik dengeler ve teknoloji nedeniyle bugünün aileleri 
daha önce hiç olmadığı kadar çok para kazanıyorlar ve bizim 
yapamadığımız her ne varsa çocuklarımızı önceki hiçbir neslin 
yapmadığı kadar şımartıyoruz. Biz şımartmasak büyükanneleri, 
büyükbabaları ya da yakın akrabalarımız bunu seve seve yapıyorlar. 
Ancak bir soru, büyük bir soru işaretiyle kalıyor: “Çocuklarımıza 
istekleriyle ihtiyaçları arasındaki farkı nasıl öğreteceğiz ve onlar bütün 
bu materyalistik etki ile çevrilmişken bizim onları güzel ve dengeli 
insanlar olarak yetiştirmemiz mümkün olabilecek mi?”

Siz değişin gelecek değişsin.

Sorularınız ve mesajlarınız için Özgür Aksuna sosyal medya 
hesaplarından @ozguraksuna ya da www.ozguraksuna.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

“Aff luenza, para ve servetle sağlıksız bir 
ilişki kurmaktır.” 

“Asıl sıkıntı neyi istediğimizle neye 
ihtiyacımız olduğu arasındaki kafa 

karışıklığımız.” 



Ekonomiye 
Yön Verenler 
Yıldırım Kule’de
Buluştu
Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği’nin 
düzenlediği Atılım Business Network 
toplantısının birincisi Yıldırım Kule’de 
gerçekleşti.

Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Bașkanı 
Zafer Yıldırım, düzenlenen etkinlikler ile 
Ankara’nın iș dünyasına yön verildiğini belirtti.

Atılım Üniversitesi Mezunu iş insanlarının buluştuğu organizasyonda  
mezunlar ve davetliler iş dünyasında yapılması gerekenleri paylaştı. 
Organizasyona sponsor olan firmalara plaketlerinin teslim edilmesinin 
ardından iş dünyasına yön veren markalar ve yöneticileri organizasyonun 
keyfini çıkardı. Ankara’da birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan 
Yıldırım Kule, doğa manzarası ve ferah etkinlik alanları ile konuklardan tam 
not aldı. Düzenlenen etkinlikler ile Ankara’nın iş dünyasına yön verildiğini 
belirten Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, “İletişim ağı 
toplantıları Ankaralı iş adamları için çok önemli bir yere sahip. Biz de bu 
tarz organizasyonların daha sık gerçekleşmesi için toplantı salonlarımız ve 
etkinlik alanlarımız ile her zaman destek vermeye çalışıyoruz“ dedi. 

CAN ÇAVUȘOĞLUİLKER AKYOL, YAMAN ZAİM

ZAFER YILDIRIM

davet





Gayrimenkul 
Yatırım Fonu 
Tanıtımı 
Yıldırım Kule “Gayrimenkul Yatırım 
Fonu Tanıtım Etkinliği”ne ev sahipliği 
yaptı. Gerçekleşen etkinliğin konukları 
ise Omurga Capital Genel Müdürü 
Oğuz Kösebay ve Omurga Capital 
Emlak Yatırımları Direktörü İlhami 
Akkum oldu.
Düzenlediği etkinlikler ile ekonomi ve gayrimenkul sektörünün nabzını 
tutan Yıldırım Kule, gayrimenkul yatırım fonu etkinliğine kapılarını 
açtı.  Kuzeybatı Gayrimenkul Ankara Temsilcisi Burak Ünal’ın desteği 
ile gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte; gayrimenkul 
fonun tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Omurga Capital Genel Müdürü Oğuz Kösebay, Omurga Grubu’nun 
faaliyet alanlarından bahsetti. Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF)’nun ne 
olduğuna ve avantajlarına dair açıklamalarda bulunan Kösebay “GYF, 
Sermaye Piyasası Kurulu izni ile yetki belgesi olan gayrimenkul portföy 
yönetim şirketleri veya portföy yönetim şirketleri tarafından kurulup 
yönetilen bir sermaye piyasası aracıdır. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
(GSYF) ise; Sermaye Piyasası Kurulu izni ile girişim sermayesi yatırım 
fonu kurma yetki belgesi olan portföy yönetim şirketleri tarafından 
kurulup yönetilen bir sermaye piyasası aracıdır. GYF’ler; alım satım 
karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, 
alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri 
her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya 
verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir. Oluşan kazançtan 
katılımcılarına kar payı dağıtabilir” ifadelerini kullandı. 

OĞUZ KÖSEBAY, ZAFER YILDIRIM, İLHAMİ AKKUM

davet

Tören konuşma ve şiirler, şarkılar, danslar, söz korosu ve 
halk oyunlarıyla son derece renkli geçti. Kalabalık bir veli 
topluluğunun katılımı ile gerçekleşen törende Ulu Önder 
Atatürk’e ve değerlerine olan minnet, saygı ve bağlılık bir kez 
daha vurgulandı.

haber

23 Nisan Coşkusu
Büyük Kolej, her zaman olduğu gibi, 
kendisine yakıșır bir coșku ve renklilikte 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutladı. 

Nanoteknoloji ile üretilen Pencere Hava Filtresi, 
tıpkı bir sineklik gibi pencerelere takıldığında, dıș 
havadan içeri girmekte olan; is, toz, duman ve 
egzoz gazlarını; havanın tașıdığı çeșitli virüs ve 
bakterileri; polen, küf, bitki ve mantar sporlarını 
gözeneklerinden geçirmiyor. 

İç mekanlara, sadece süzülmüş, solunabilir temiz bir hava geçişine izin 
veriyor. Çocuk ve yaşlılar, hamileler, solunum sorunu olanlar başta olmak 
üzere herkes için ideal olan ürün hakkında hatupen.com.tr/urunler.html 
adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Hatüpen İle 
Evinizdeki Kirli 
Hava, Toz Ve Polen 
Sorununa Çözüm
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Tören konuşma ve şiirler, şarkılar, danslar, söz korosu ve 
halk oyunlarıyla son derece renkli geçti. Kalabalık bir veli 
topluluğunun katılımı ile gerçekleşen törende Ulu Önder 
Atatürk’e ve değerlerine olan minnet, saygı ve bağlılık bir kez 
daha vurgulandı.

haber

23 Nisan Coşkusu
Büyük Kolej, her zaman olduğu gibi, 
kendisine yakıșır bir coșku ve renklilikte 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutladı. 

Nanoteknoloji ile üretilen Pencere Hava Filtresi, 
tıpkı bir sineklik gibi pencerelere takıldığında, dıș 
havadan içeri girmekte olan; is, toz, duman ve 
egzoz gazlarını; havanın tașıdığı çeșitli virüs ve 
bakterileri; polen, küf, bitki ve mantar sporlarını 
gözeneklerinden geçirmiyor. 

İç mekanlara, sadece süzülmüş, solunabilir temiz bir hava geçişine izin 
veriyor. Çocuk ve yaşlılar, hamileler, solunum sorunu olanlar başta olmak 
üzere herkes için ideal olan ürün hakkında hatupen.com.tr/urunler.html 
adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Hatüpen İle 
Evinizdeki Kirli 
Hava, Toz Ve Polen 
Sorununa Çözüm



“Arı”lı Yıllar
Özel Arı Anadolu Lisesi 
ve Özel Arı Fen Lisesi 1998 
yılı mezunları, 20. yıllarını 
öğretmenleriyle beraber 
muhteşem bir baloyla 
kutladı.
Bilkent Otel’de gerçekleşen davet kokteyl ile 
başladı. Arı Okulları’nın kendilerine kariyer 
yaşamında sunduğu başarının yanı sıra “onur, 
saygı, sevgi” gibi kavramlarını da burada 
öğrettiğini ifade eden üyeler, bu konuda emeği 
geçen tüm öğretmenlerine minnet duyduklarını 
dile getirdi. Uzun yıllar sonra birbirlerini 
görmenin mutluluğunu yaşayan mezunlar, 
“Arı”lı yıllarını hatırlayarak geçmişe uzun bir 
yolculuk yaptı. 

BUKET ARSLAN, MURAT ALDENİZ, İPEK CANDEMİRHÜLYA ERDEM

SERDAR KAYA, CEBRİYE KANDEMİR, CEMAL TEKİN

davet

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala çalıșan 
anne-babaları “tatilde çocuğum ne yapacak?” sorusu 
meșgul etmeye bașladı. Anne-babalar spor kursları ya 
da yaz okulları seçenekleri arasında düșünürken biz 

de dil eğitiminden sanata; kodlama eğitiminden spora 
zengin bir içerik sunan Arı Yaz Okulu hakkında Arı Okulları 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seva Demiröz ile konuștuk.

Eğlenceli Yaz Tatili 
Arı Yaz Okulu’nda

Ç ocuklar neden yaz okuluna gitmeli? 
Çocuklar yaz tatilinde de akranları ile 
birlikte, gelişim dönemi özelliklerine 
uygun olarak yapılandırılmış aktivitelerle 
zamanlarını geçirmeliler. Günümüzde 
uzmanlar akıllı toplum felsefesi ışığında 
teknolojik gücü doğru yönetecek nesiller 
yetiştirebilmek adına, içinde teknoloji 
eğitimini de barındıran ama sanat ve 
özellikle spora da yer veren etkinlikler 

tavsiye ediyorlar. Ayrıca yaz tatili dönemi çocuklar için farklı 
çevrelere dahil olarak sosyal becerilerini geliştirirken keyifli zaman 
geçirebilecekleri önemli bir süreç olarak da görülmeli.

Arı Yaz Okulu’nda çocukları neler bekliyor? 
Çocuklara, içinde bulunduğumuz 23. yılın verdiği deneyimle, 
verimli zaman geçirecekleri, sanatsal, sportif ve akademik 
becerilerini geliştirebilecekleri bir yaz tatili olanağı sunuyoruz. 
Çocuklar hem yeni arkadaşlar kazanıyor hem de özgüven 
duygularını pekiştiriyor. Yaz boyunca hareketsiz kalmak yerine aktif 
bir yaşam tarzını benimsiyor.

Hangi yaş grubundaki çocukları kabul ediyorsunuz, 
Arı Yaz Okulu’na? 
Yaz okulumuz hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında Özel 
Arı Okulları yerleşkesi içerisindeki açık ve kapalı ortamlarda 7-11 
yaş arasındaki tüm çocuklara açık. Ayrıca Arı Önokul’da da 4-6 yaş 
grupları için eğlenceli bir yaz programı sunuyoruz.

Ne gibi etkinlikler barındırıyor Arı Yaz Okulu? 
Etkinlik planlamalarımızı Arı Okulları İngilizce, beden eğitimi ve 
görsel sanatlar zümrelerinin desteği ile hazırlıyoruz. Tüm etkinlikler 
öğrencilerin yaş ve fiziksel gelişimlerine uygun seviyelerde 
uygulanıyor. Yüzme, basketbol, bisiklet eğitimi, okçuluk, tenis, 

futbol, kinect brain games, step, bee a cook, yaratıcı sanatlar, digital 
bees, masa tenisi, bee a singer, voleybol, badminton, yarışmalar ve 
partiler var yaz okulumuzda. 11 yaş grubu için Microsoft sertifikalı 
kodlama eğitimi seçeneğimiz de bulunuyor. Ayrıca yaz ayları 
süresince hizmetini sürdüren Arı Önokul’da da İngilizce, müzik, 
jimnastik, yoga, yüzme, eğitsel oyun, bilgisayar, bisiklet, binicilik ve 
bahçe oyunları içerikli programa yer veriyoruz.

Bedensel anlamda aktif bir program uyguluyorsunuz. 
Çocuklar beslenme gereksinimlerini nasıl karşılıyorlar? 
Sabah, öğle ve ikindi öğünlerimiz günlük ve taze malzemeler 
kullanılarak kendi mutfağımızda pişiriliyor. Sağlıklı beslenme 
kuralları içerisinde çocuklara uygun, onların severek tüketecekleri 
menüler oluşturulmasına dikkat ediliyor. Tüm menülerimiz 
diyetisyenimiz tarafından çocukların günlük gereksinimleri 
doğrultusunda kalori değerleri hesaplanarak hazırlanıyor.

Sağlık, güvenlik ve ulaşım çözümlerinizden de 
bahseder misiniz? 
Etkinlikler süresince revirimizde sağlık ekibimiz görev yapıyor. 
Kayıt sırasında velilerden alınan sağlık bilgileri doğrultusunda 
gerekli önlemleri alıyoruz. Çocuklar gün sonunda velilerinin bilgisi 
dahilinde önceden bildirilen kişilere teslim ediliyor ya da servise 
bindiriliyorlar. Ayrıca tüm etkinlikleri kapalı devre kameralı 
güvenlik sistemi ile izlediğimiz yerleşkemizde gerçekleştirerek 
güvenlik ayrıcalığı da sunuyoruz.

Peki, veliler nasıl kayıt yaptırabilirler? Verimli ve keyifli bir 
yaz tatili için grup sayılarımıza önem veriyoruz. Bu sebeple diğer 
okullardan Arı Yaz Okulu’na katılacak öğrenciler için web sitemizde 
yer alan kayıt bilgi formu linkine tıklanarak bilgilerin eksiksiz 
olarak doldurulması gerekmektedir. Kontenjan durumuna göre Arı 
Yaz Okulu Müdürlüğü velilere mail ve sms yolu ile kayıt durumu 
bildiriminde bulunacaktır.  ad
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Okulların kapanmasına kısa bir süre kala çalıșan 
anne-babaları “tatilde çocuğum ne yapacak?” sorusu 
meșgul etmeye bașladı. Anne-babalar spor kursları ya 
da yaz okulları seçenekleri arasında düșünürken biz 

de dil eğitiminden sanata; kodlama eğitiminden spora 
zengin bir içerik sunan Arı Yaz Okulu hakkında Arı Okulları 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seva Demiröz ile konuștuk.

Eğlenceli Yaz Tatili 
Arı Yaz Okulu’nda

Ç ocuklar neden yaz okuluna gitmeli? 
Çocuklar yaz tatilinde de akranları ile 
birlikte, gelişim dönemi özelliklerine 
uygun olarak yapılandırılmış aktivitelerle 
zamanlarını geçirmeliler. Günümüzde 
uzmanlar akıllı toplum felsefesi ışığında 
teknolojik gücü doğru yönetecek nesiller 
yetiştirebilmek adına, içinde teknoloji 
eğitimini de barındıran ama sanat ve 
özellikle spora da yer veren etkinlikler 

tavsiye ediyorlar. Ayrıca yaz tatili dönemi çocuklar için farklı 
çevrelere dahil olarak sosyal becerilerini geliştirirken keyifli zaman 
geçirebilecekleri önemli bir süreç olarak da görülmeli.

Arı Yaz Okulu’nda çocukları neler bekliyor? 
Çocuklara, içinde bulunduğumuz 23. yılın verdiği deneyimle, 
verimli zaman geçirecekleri, sanatsal, sportif ve akademik 
becerilerini geliştirebilecekleri bir yaz tatili olanağı sunuyoruz. 
Çocuklar hem yeni arkadaşlar kazanıyor hem de özgüven 
duygularını pekiştiriyor. Yaz boyunca hareketsiz kalmak yerine aktif 
bir yaşam tarzını benimsiyor.

Hangi yaş grubundaki çocukları kabul ediyorsunuz, 
Arı Yaz Okulu’na? 
Yaz okulumuz hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında Özel 
Arı Okulları yerleşkesi içerisindeki açık ve kapalı ortamlarda 7-11 
yaş arasındaki tüm çocuklara açık. Ayrıca Arı Önokul’da da 4-6 yaş 
grupları için eğlenceli bir yaz programı sunuyoruz.

Ne gibi etkinlikler barındırıyor Arı Yaz Okulu? 
Etkinlik planlamalarımızı Arı Okulları İngilizce, beden eğitimi ve 
görsel sanatlar zümrelerinin desteği ile hazırlıyoruz. Tüm etkinlikler 
öğrencilerin yaş ve fiziksel gelişimlerine uygun seviyelerde 
uygulanıyor. Yüzme, basketbol, bisiklet eğitimi, okçuluk, tenis, 

futbol, kinect brain games, step, bee a cook, yaratıcı sanatlar, digital 
bees, masa tenisi, bee a singer, voleybol, badminton, yarışmalar ve 
partiler var yaz okulumuzda. 11 yaş grubu için Microsoft sertifikalı 
kodlama eğitimi seçeneğimiz de bulunuyor. Ayrıca yaz ayları 
süresince hizmetini sürdüren Arı Önokul’da da İngilizce, müzik, 
jimnastik, yoga, yüzme, eğitsel oyun, bilgisayar, bisiklet, binicilik ve 
bahçe oyunları içerikli programa yer veriyoruz.

Bedensel anlamda aktif bir program uyguluyorsunuz. 
Çocuklar beslenme gereksinimlerini nasıl karşılıyorlar? 
Sabah, öğle ve ikindi öğünlerimiz günlük ve taze malzemeler 
kullanılarak kendi mutfağımızda pişiriliyor. Sağlıklı beslenme 
kuralları içerisinde çocuklara uygun, onların severek tüketecekleri 
menüler oluşturulmasına dikkat ediliyor. Tüm menülerimiz 
diyetisyenimiz tarafından çocukların günlük gereksinimleri 
doğrultusunda kalori değerleri hesaplanarak hazırlanıyor.

Sağlık, güvenlik ve ulaşım çözümlerinizden de 
bahseder misiniz? 
Etkinlikler süresince revirimizde sağlık ekibimiz görev yapıyor. 
Kayıt sırasında velilerden alınan sağlık bilgileri doğrultusunda 
gerekli önlemleri alıyoruz. Çocuklar gün sonunda velilerinin bilgisi 
dahilinde önceden bildirilen kişilere teslim ediliyor ya da servise 
bindiriliyorlar. Ayrıca tüm etkinlikleri kapalı devre kameralı 
güvenlik sistemi ile izlediğimiz yerleşkemizde gerçekleştirerek 
güvenlik ayrıcalığı da sunuyoruz.

Peki, veliler nasıl kayıt yaptırabilirler? Verimli ve keyifli bir 
yaz tatili için grup sayılarımıza önem veriyoruz. Bu sebeple diğer 
okullardan Arı Yaz Okulu’na katılacak öğrenciler için web sitemizde 
yer alan kayıt bilgi formu linkine tıklanarak bilgilerin eksiksiz 
olarak doldurulması gerekmektedir. Kontenjan durumuna göre Arı 
Yaz Okulu Müdürlüğü velilere mail ve sms yolu ile kayıt durumu 
bildiriminde bulunacaktır.  ad
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Sedat Yılancı’dan 
Yeni Kliniğe 
Renkli Açılış
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sedat Yılancı, 
yeni kliniğinin açılışını renkli bir 
davetle gerçekleştirdi.
Mahall Ankara’da bulunan kliniğin açılışında dostları ve hastaları 
Op. Dr. Yılancı’yı yalnız bırakmadı. DJ performansıyla renklenen 
açılışta, leziz ikramlar dikkat çekti. Konuklarına ve hastalarına 
klinikte yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgiler veren Op. Dr. 
Sedat Yılancı, konuklarıyla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. 

MEHTAP TÜRKNİLGÜN KÜRKKAYA, DİLȘAD PEKTAȘSEDAT - GAMZE YILANCI

SEÇİL - EMRE GÜNDOĞDU

YAĞMUR 
BAHADIRLI

açılış
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Kardeş Korolar’a 
Yoğun İlgi
Çayyolu Cüneyt Gökçer Tiyatro 
Salonu’nda düzenlenen Türk Sanat 
Müziği Konserine Ankaralıların ilgisi 
çok yüksekti. “Kardeş Korolar” konseri 
Şef Ayşe Taş ve Şef Faik Kasapoğlu’nun 
yönetimi Ülgen Özalp’in sunumu ile 
gerçekleşti. 
Deçemko ve  Adana Öğretmenler Korosu konserine sponsor olan Yelda 
Bice Kliniği ve Likorinos Restoran idi. Konserde plaket alan Dr. Yelda 
Bice ve İş Adamı Murat Küçükoğlu bu organizasyonların daha sık 
yapılmasından yana olduklarını belirterek “sahip çıkılması gereken 
değerlerimizin başında sanat müziğimiz yer alıyor emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi sunarız” dediler. 

MURAT KÜÇÜKOĞLU, YELDA BİCE

AYȘE TAȘ, FAİK KASAPOĞLU

CEMİLE HAKKAN ÜLGEN ÖZALP GÖKÇE ÖZDEMİR 

davet
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GIDILECEK BIRÇOK YER, 
KONAKLAYACAK TEK BIR YER VAR.

HILTON ISTANBUL BOMONTI HOTEL & CONFERENCE CENTER
Silahsor Caddesi No:42 | | Bomonti �i�li | ISTANBUL 00 30 375 212 90+ | bomonti.reservations@hilton.com

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için

istanbulbomonti.hilton.com veya ٠ ٢١٢ ٣٧٥ ٣٠٠٠'dan bize ula şabilirsiniz.

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, �stanbul manzarasını ayaklarınızın altına seren geni� ve 
konforlu odaları, ödüllü �efimizin lezzetleriyle The Globe restoranı, 34. katında e�siz �ehir manzarasını seyre 
dalaca�ınız, yaratıcı kokteylleriyle sizi �a�ırtacak ve Sushi Lounge’unda gece boyunca enfes su�iler 
tadabilece�iniz Cloud 34 barı, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirece�iniz 3.300 m2’lik Avrupa’nın en büyük 
eforeaTM Spa’sı ile sizi bekliyor.
�ehrin önemli i� ve alı�veri� noktalarına kolay eri�ilebilecek, merkezi konumuyla konaklamalarınız Hilton 
Istanbul Bomonti’de keyfe dönü�üyor.
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HILTON ISTANBUL BOMONTI HOTEL & CONFERENCE CENTER
Silahsör Caddesi No:42 | Bomonti Sisli 30841 | Istanbul  +90 212 375 30 00 | bomonti.reservations@hilton.com   

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, İstanbul manzarasını ayaklarınızın altına seren genis ve 
konforlu odaları, canlı pisirme istasyonları ile The Globe restoranı, 34. katında essiz sehir manzarasını seyre 
dalacagınız, yaratıcı kokteylleriyle sizi sasırtacak ve Sushi Lounge’unda gece boyunca enfes susiler 
tadabileceginiz Cloud 34 barı, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendireceginiz 3.300 m2’lik Avrupa’nın en büyük 
ve ödüllü eforea Spa’sı ile sizi bekliyor.

Sehrin önemli is ve alısveris noktalarına kolay erisilebilecek, merkezi konumuyla konaklamalarınız 
Hilton Istanbul Bomonti’de keyfe dönüsüyor.

istanbulbomonti.hilton.com
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için
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ilişkiler

011’de her 5 kişiden 1’inin psikolojisinin 
bozuk olduğu raporlanmış, 2015’te ise son 
5 yılda psikolojik rahatsızlıklarla psikoloğa 
başvuranların sayısının % 330 arttığı açıklanmıştı. 
2018’e geldiğimizde işler nasıl değişti, nereye 
nasıl evrildi henüz bilmiyoruz ama yurt dışında 

herkesin bir psikoloğu olmasıyla bizim psikologlara çok daha fazla 
rağbet ediyor olmamız arasındaki fark çok açık. Biz çıldırmayı 
bekliyoruz, onlarsa psikoloğa gitmeyi, insanın kendine bakmasının 
bir parçası olarak görüyorlar belli ki... Son yıllarda daha hızlı 
çıldırdığımız apaçık ortada. Peki psikolojik danışmanlık almak 
bir ihtiyaç mıdır? Talebimiz neden bu denli arttı ve artıyor? Çünkü 
bireysel sorunlarımız toplumsal sorunlarımızın birer neticesi ve 
toplumsal sorunlarımız bitmek bilmiyor, katlanıyor. 
 
Ekonomik problemler, sosyal tıkanmalar, gelecek kaygısı, kültürel 
çatışmalar, yalnızlık duygusu, kutuplaşma, ikili ilişkilerdeki 
sorunlar derken herkes yanı başında ikişer psikolog arar hale geldi. 
Üstelik bu ihtiyaç, sosyal sınıf ayırt etmeksizin kabararak yayılıyor. 
Çünkü toplum, etkileşim içinde bir bütün ve birey olarak bizler, 
iyileşmeden iyileştirmeye muktedir değiliz. Birbirimize iyi gelmeyi 
henüz tam olarak öğrenemedik. Daha fazla unutmasak bari 
bildiklerimizi. 
Bu yazımın amacı, psikolojik ya da sosyolojik gözlemlerimi 
aktarmak değil; psikolojik danışmanlık almanın normalliğini 
anımsatmak. Yani bu işi şakalardan, ah vahlardan bir adım öteye 
götürmek. Yurt dışında herkese düşen, psikologlardan bize de 
düşsün demek... Biriktirmeden dökmenin öneminden bahsetmek... 
Tadında bir nezaketle rol yaparak kendini yeme arasındaki farkın 
bize neler ettiğini göstermek. 
 

Su alıyor bindiğimiz sandal ve biz, bize yanlış verilen sabır 
derslerinden, omuzlarımıza yüklenen vericilik yükünden 
mütevellit, sırrımızı dökmeme, hep güçlü durma takıntımızdan, 
sandal iyice suya gömülene dek bekliyoruz. Boğulmaya hazır 
değiliz ama kurtulmak için de çabalamıyoruz. En olmadık yerde 
öyle çırpınıyoruz ki; yanlış hareket etmekten, panikten iyice 
gömülüyoruz suya. En başında kulaç atmaya başlamalı ya da su 
aldığımız yerden onarmalıyız sandalı. 
 
Dertlerimiz boyumuzu aşmadan, çaresizliğimizi, 
çözümsüzlüğümüzü, düşündüklerimizi, bulduğumuz çıkar 
yolları, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı ve dahi cesaretimizi 
ta başında paylaşmayı alışkanlık haline getirmeliyiz artık... Bir 
bilenle, bir anlayanla, bir uzmanla... Hepimiz onarılsak, sakinlesek, 
huzura yürüsek, dünümüzden çıkardığımız dersleri bugüne 
uygulayabilsek ve anı yaşamayı bırakmadan yarını hesaplayabilsek 
ve bazen umarsızca salabilsek, kendimizi daha çok sevebilsek, hak 
ettiklerimize inansak ve hak edenlerin hakkını teslim edebilsek her 
şey başka olabilir çünkü... 
Metroda bacaklarını öyle iki yana açmaz o adam... Tuvaleti kirli 
bırakmaz alışveriş merkezindeki kadın... Tabağı masaya çakmaz 
genç garson... Olmadık yerde indirmeye çalışmaz taksici... Geçmiş 
bir hatanızdan dolayı yazılıda not kırmaz öğretmen... Yemeklerinize 
burun kıvırmaz oğlu tarafından çok sevildiğiniz kayınvalide... İki 
günlük gecikme için kalp kırmaz ev sahibi... Size bir eşyaymışsınız 
gibi davranmaz patron... Ve siz çocuğunuzla hesaplaşmazsınız 
çocukluğunuzla hesaplaşır gibi... 
 
Birer psikoloğumuz olsun mu bizim de vakitlice? Böylelikle 
şaşırtan artışlar göstermez çıldırma seviyemize dair anketler. 

Hepimize Birer Psikolog

2

Gökçen Erdoğan
gokcen@magdergi.com.tr

“Yurt dıșında herkesin bir psikoloğu var.” cümlesi yılların klișesi. Hemen herkes 
en az bir kez telaffuz etmiș ya da duymuștur bu cümleyi. Yurt içindeyse 

herkesin bir psikoloğu yok ama hepimizin psikoloğa ihtiyacı var. Peki 
psikologlara neden ve ne kadar yaklaștık? 

Çiçek Kokulu Düğünler
Westa Wedding Șirket Ortağı Taylan Dalaran, gerçekleștirdiğimiz röportajda 

yeni projelerinden bahsederken sezona damga vuracak organizasyon trendleri 
hakkında da ipuçları veriyor...

esta markası olarak yeni dönemde ne gibi 
yenilikleriniz olacak? Müjdelerinizi alsak...
Yeni yaratmış olduğumuz Westa Wedding  
bize çok heyecan veren bir proje. Son 
yıllarda çok ilgi gören country tarzı bir 

konsept olan Westa, misafir taleplerine bir işletme olmanın 
üzerinde birçok dekorasyon ve müzikal seçenek sunuyor. 
Bu da Westa markamızın organizasyon şirketine ihtiyaç 
duyulmadan hizmet vermesini sağlıyor.

Westa olarak yeni sezonda misafirlerimize yepyeni menü, 
müzik ve dekorasyon seçenekleri sunacağız. Aynı zamanda da 
çeşitli etkinlik ve konserlerimiz olacak.

Ne tip organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz?
Westa olarak ağırlıklı düğün organizasyonu, kurumsal 
şirketlerin eğlenceleri, üniversite mezuniyet baloları ve 
konsept kına geceleri tasarlıyoruz. Son yıllarda çok moda olan 
bekarlığa veda partilerinde de sektörde öncü olma niteliği 
taşıyoruz.

Bir organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için en 
çok hangi konularda hassas olmak gerekiyor?
Bir organizasyonun kusursuz olması için öncelikle gerçekten 
profesyonel olan ve takım oyunu oynayan bir firmayla 
çalışmalısınız. Aksi halde vaat edilenle organizasyon sırasında 
yaşananlar birbirinden farklı olacaktır. Menü, müzik, personel 
ve teknik ekibin tamamı gerçek bir uyum içinde çalışmalıdır. 

Westa olarak sektörünüzde fark yarattığınız yönleriniz neler?
Westa olarak sektörde yıllardır faaliyet gösteriyoruz ve bizim 
temel farkımız; bu iş bizim mesleğimiz ve gerçekten işimizi 
aşkla yapıyoruz. Bütün ekibimizle beraber büyük bir aileyiz ve 
misafirlerimiz de bu ruhu kesinlikle hissediyorlar. Tabii bunu 
yaparken de en çok tercih edilme sebebimiz fiyat ve kalite 
oranımız. 

Önümüzdeki sezona hangi konseptler ve ne tarz dekoratif 
objeler damgasını vuracak?
Önümüzdeki sezon kesinlikle canlı çiçek aranjmanları ve 
led ekranlar çok fazla kullanılacak. Teknolojinin renkleri ve 
çiçeklerin zarafetinin birleştiği organizasyonlar yapılacak.

W

TAYLAN DALARAN
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Çiçek Kokulu Düğünler
Westa Wedding Șirket Ortağı Taylan Dalaran, gerçekleștirdiğimiz röportajda 

yeni projelerinden bahsederken sezona damga vuracak organizasyon trendleri 
hakkında da ipuçları veriyor...

esta markası olarak yeni dönemde ne gibi 
yenilikleriniz olacak? Müjdelerinizi alsak...
Yeni yaratmış olduğumuz Westa Wedding  
bize çok heyecan veren bir proje. Son 
yıllarda çok ilgi gören country tarzı bir 

konsept olan Westa, misafir taleplerine bir işletme olmanın 
üzerinde birçok dekorasyon ve müzikal seçenek sunuyor. 
Bu da Westa markamızın organizasyon şirketine ihtiyaç 
duyulmadan hizmet vermesini sağlıyor.

Westa olarak yeni sezonda misafirlerimize yepyeni menü, 
müzik ve dekorasyon seçenekleri sunacağız. Aynı zamanda da 
çeşitli etkinlik ve konserlerimiz olacak.

Ne tip organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz?
Westa olarak ağırlıklı düğün organizasyonu, kurumsal 
şirketlerin eğlenceleri, üniversite mezuniyet baloları ve 
konsept kına geceleri tasarlıyoruz. Son yıllarda çok moda olan 
bekarlığa veda partilerinde de sektörde öncü olma niteliği 
taşıyoruz.
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çok hangi konularda hassas olmak gerekiyor?
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profesyonel olan ve takım oyunu oynayan bir firmayla 
çalışmalısınız. Aksi halde vaat edilenle organizasyon sırasında 
yaşananlar birbirinden farklı olacaktır. Menü, müzik, personel 
ve teknik ekibin tamamı gerçek bir uyum içinde çalışmalıdır. 

Westa olarak sektörünüzde fark yarattığınız yönleriniz neler?
Westa olarak sektörde yıllardır faaliyet gösteriyoruz ve bizim 
temel farkımız; bu iş bizim mesleğimiz ve gerçekten işimizi 
aşkla yapıyoruz. Bütün ekibimizle beraber büyük bir aileyiz ve 
misafirlerimiz de bu ruhu kesinlikle hissediyorlar. Tabii bunu 
yaparken de en çok tercih edilme sebebimiz fiyat ve kalite 
oranımız. 

Önümüzdeki sezona hangi konseptler ve ne tarz dekoratif 
objeler damgasını vuracak?
Önümüzdeki sezon kesinlikle canlı çiçek aranjmanları ve 
led ekranlar çok fazla kullanılacak. Teknolojinin renkleri ve 
çiçeklerin zarafetinin birleştiği organizasyonlar yapılacak.

W
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GÖKHAN AKSOY

ANKARA
Adres: Beytepe Mah. Hafsasultan Cad. 650. Sokak No:10 Çankaya

Tel: (0312) 238 21 61

Mimari ve iç mimari projesi, 
Ayșin Sevgi Mimarlık ve 

Gökhan Aksoy Mimarlık ortaklığında 
gerçekleștirilen Avend Beytepe 
beklentilerin ötesinde bir yașamı 

vaat ediyor...

Bir Ankara 
Hayali

T ü m serü ven aslında bir hayal ile başladı. 
Ankara’da “beklentilerin ötesine” çıkmaktan ziyade, 
insanların gerçekten iyi bir yaşam için ihtiyaç 
duydukları talepleri doğru değerlendirerek, onların 
şehirdeki yaşam hayalini yakalamak için yola çıktık.

Böylece “Ankara’nın bü yü k bir hızla gelişmeye 
devam eden bölgelerinden Beytepe”de yer alan 
Avend Beytepe; özgü n kimliğinin yanı sıra sağladığı 

imkanlar ve zengin peyzaj alanları ile yaşam standartlarını dengeleyen, 
insan odaklı ve yenilikçi bir tasarım olarak ortaya çıktı.

Blokların konumlandırılmasında iki parselin de tek ve bü yü k bir iç avluya 
baktığı hissini elde etmeyi amaçladık. Bu sebeple bloklar arsa çeperlerine 
yerleştirilmiş ve mü mkü n olan en ferah yeşil alan vistası ve kullanımı 
sağlanmıştır. 

Aynı zamanda bloklarda insan ölçeğini yakalamak amacı ile yatay bir 
tipoloji tercih ettik ve teraslı kü tle yapısı ile bu durumu pekiştirdik.

Avend Beytepe, estetik bir kaygı ile tasarlanmasıyla beraber kapsadığı 
planları fonksiyonel bir tutumla birleştirmiştir. 

Kendi bahçelerine açılan geniş dubleks daireler ve geniş peyzaj alanına 
hakim, farklı tipolojideki ferah dairelerde Ankaralılar kendilerini 
kurdukları hayalin içinde hissedecekler. 

Üstelik tü m daire planları kullanıcılarının esnek taleplerine cevap 
verebilecek şekilde farklı kullanım tarzlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Umarız, hayalini kurduğumuz yaşamı, hayatına taşıyan herkes Avend 
Beytepe’de mutlu yaşar... 
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45. Yıla Özel 
Yenilenme 
ve Açılış 
Başkent’te 45 yıldır hizmet 
veren Denizatı Pastaneleri’nin 
İncek şubesi, yenilenen yüzüyle 
hizmete açıldı. 

Pastane ve kafe konseptinin yanı sıra restoran katı 
da hizmete açılan Denizatı İncek’in açılış kurdelesini 
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay kesti. Çok 
sayıda davetlinin katıldığı açılış etkinliğinde konukları 
Denizatı Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Sırtoğlu, Okan ve Ozan Sırtoğlu ile şube işletmecileri 
Cüneyt Gülpınar, Turan Kaya ve Bora Başol karşıladı. 
Bundan sonra açacakları şubelerde de Ankara’nın 
en eski ama en yeni pastanelerini tasarlayacaklarını 
belirten firmanın dekorasyon mimarı Sabina Marikova 
mekanın Ankaralıları her yaş kesimine hitap eden yeni 
mimari kimliği ve genişleyen menü ile karşılayacağını, 
kapasitesi genişletilen açık alanların yaz aylarında 
Başkentlilere nefes aldıracağını kaydetti. 

OKAN SIRTOĞLU, TURAN - AYȘE KAYA, KAMİL SIRTOĞLU, OZAN - SELDA SIRTOĞLU

OKAN SIRTOĞLU, OZAN SIRTOĞLU, KAMİL SIRTOĞLU
CÜNEYT GÜLPINAR, BORA BAȘOL, TURAN KAYA

haber

Ankara’da 
İkinci Mağaza
Modüler çözümleri, farklı tasarımları 
ve değiştirilebilir renkli kılıf sistemiyle 
ön plana çıkan akıllı mobilya 
markası Buka, Türkiye genelinde 
yeni mağazalarıyla devam ediyor. 
Ankara’da ikinci mağazasını açan 
Buka toplam mağaza sayısını 13’e 
yükseltti. 
Turan Güneş Bulvarı’nda açılan Ankara’nın ikinci Buka 
mağazasının açılışına ilgi yoğun oldu. Katılımcılar el yapımı 
ikramların tadına bakarken ürünleri yakından inceleyip bilgi 
almayı da ihmal etmedi. Akıllı değişim konseptini Türkiye geneline 
yaymaya devam edeceklerini ifade eden Buka Genel Müdürü Gamze 
Stöger: “Mobilya sektöründe tüketicilerin tasarıma dahil olabildiği 
kişiselleştirilmiş ürünler artık daha fazla ön planda ve önümüzdeki 
yıllarda bu ürünlerle daha sık karşılaşacağız. Buka’nın en önemli 
özelliği özgün, modüler, inovatif, kişiselleştirilebilir ürünler sunan 
bir marka olması. Kullanıcılarımıza alırken seçim özgürlüğü, 
kullanırken değişim özgürlüğü sunuyoruz.” dedi.  

CANAN ZIK

HANS JÖRG STÖGERHANDAN TÜRKELİ

BİLGEN AKGÜNGÖR

ȘERİFE SERTOĞLU

haber
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HAIR & MAKE UP
STUDIO 

A PRIVATE, WARM AND LUXURIOUS 
EXPERIENCE

BY APPOINTMENT ONLY
       

TAG_BEAUTY_OFFICIAL WWW.TAG-BEAUTY.COM

Zeynep Şahin’den 
Yeni Mağaza
Zeynep Şahin yeni mağazasını 
gerçekleştirdiği şık bir davetle açtı. 
Açılışa iş ve cemiyet hayatından çok 
sayıda tanınmış isim katıldı.

Zeynep Şahin yeni mağazasını Filistin Caddesi’nde açtı. Kokteyl ile 
başlayan açılışta konuklar Zeynep Şahin’in tasarımlarını inceledi. 
Tasarımların çok beğenildiği davette, konuklar gün boyu canlı müzik 
eşliğinde sohbet edip eğlendiler.  

Açılıșa katılan konuklar Zeynep Șahin’in 
tasarımlarını da deneme fırsatı buldular. 

ZEYNEP ȘAHİN

TUBA ȘAHİN SELİN KAYALAR CEVRİYE ȘAHİN

açılış
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Film Festivali 
Tören İle Başladı
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı 
tarafından düzenlenen 29. Ankara 
Uluslararası Film Festivali, Onur 
Ödülleri’nin verildiği açılış töreniyle başladı. 
MEB Şura Salonu’nda düzenlenen geceye sinema dünyasından ünlü isimler 
katıldı. Geceye katılanlar arasında Rüştü Asyalı, Menderes Samancılar, 
Bennu Yıldırımlar, Alper Saldıran, Elif Dağdeviren gibi isimler yer aldı. 
Sunuculuğunu Ünsal Ünlü ve Özge Uzun’un yaptığı törende, Aziz Nesin 
Emek Ödülü, Sanatçı Menderes Samancılar’a, Sanat Çınarı Ödülü Rüştü 
Asyalı’ya, Kitle İletişim Ödülü de Türkiye’de akademik alanda bilimsel ve 
hakemli ilk sinema dergisi olan “Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi”ne 
verildi. Samancılar, ödülünü Oyuncu Alper Saldıran’ın, Asyalı da ödülünü 
Oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın elinden alırken, Sinecine Sinema Araştırmaları 
Dergisi Yönetim Kurulundan Ruken Öztürk ve Hasan Akbulut’a ödülü Elif 
Dağdeviren takdim etti. 

EMİN FINDIKOĞLUBENNU YILDIRIMLARMENDERES SAMANCILAR, ALPER SALDIRAN

KAMİL ÖZER, ELİF DAĞDEVİREN

davet

Müzik 
Yolculuğu İdil 
Biret ve CSO İle 
Başladı
Bu yıl 35.’si düzenlenen Uluslararası 
Ankara Müzik Festivali, Rengim 
Gökmen yönetimindeki 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın (CSO) usta piyanist İdil 
Biret’e eşlik ettiği konserle başladı. 
CSO Konser Salonu’ndaki açılış konserine 10. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, çok sayıda 
yabancı misyon temsilcisi ve seçkin isimler katıldı. Konser 
öncesi Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, açılış 
konuşmasını yaparak çok sesli müziğe katkıda bulunmaktan ve 
festivali Başkentlilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti.  Konserin ilk bölümünde Rengim Gökmen yönetimindeki 
CSO, Kara Karayev’in 100. doğum yılı anısına “Leyla ile Mecnun 
“senfonik şiiri ile Necil Kazım Akses’in 110. doğum yılı anısına 
“Orkestra Konçertosu”, sanatseverlerin beğenisine sundu. İkinci 
bölümde ise efsane piyanist İdil Biret,  CSO ile birlikte Çaykovski’nin 
1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi.  

ALPER TAȘDELEN, ELİF - MURAT BAȘMAN

NAZAN - ALİ BAȘMAN, SEVGİ BAȘMAN, AHMET NECDET SEZER

konser
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Advayta Yoga 
ve Chado Tea 
Ankara’da 
Advayta Yoga ve Chado Tea Shop  
gerçekleştirilen özel bir etkinlikle 
Next Level AVM, A Blok’ta açıldı. 
Keyifli bir gün geçiren konuklar, 
anlamlı bir de yardım yaptılar.

Tüm gün boyunca konuklarına istedikleri her 
derse girme imkanı sunan Advayta Yoga; açılış için  
gerçekleştirilen kampanya ile elde edilen gelirin 
bir bölümünü İlgi Otizm Derneği ve Fikir ve Sanat 
Atölyesi ile paylaştılar. Oldukça keyifli geçen açılışta, 
harmanlanışından sunumuna özel bir seremonisi olan 
Chado Tea de katılımcılara ikram edildi. 

magdergi.com/onlineDaha fazlası için

MELİKE SİPAHİOĞLUCEREN - OYTUN BODUR

YELİZ ALTINIȘIK

BAȘAK ÖZKAN

SEMA AKIN

davet

Petra’nın üç boyutlu kapaklarında ahșabın doğallığı 
yüksek teknoloji ile bulușuyor. Yenilikçi yorumuyla 
Petra, mutfağa zarif dokunușlar katıyor.

Özgün tasarımlara imkan veren açık raf sistemleri ve  yalın entegre kulpları ile 
Petra, işlevsel mutfaklarda düzen arayanlara estetik bir çözüm sunuyor. Sektörün 
lider markası Lineadecor “Test edilmiş güvenlik” anlamına gelen GS sertifikasına 
sahip. Başta Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada tüketiciler için bir 
güven işareti olan GS logosu artık Lineadecor ürünlerinde. Bu işareti görenler, 
kullandıkları ürünün önemli testlerden geçtiğini biliyor ve yüksek teknolojide 
üretilmiş Lineadecor mutfaklarını güvenle kullanıyor. Tüm Lineadecor 
mağazalarında ay sonuna kadar geçerli kampanya olanakları, farklı ödeme 
seçenekleri ve ücretsiz projelendirme, nakliye ve montaj hizmeti ile mutfağınızı 
yenilemenin tam zamanı. 

Büyüleyici Petra Deneyimi

1881 yılının nam-ı diğer hediyesi… 60 ülkeden sonra şimdi Türkiye’de! 
Hem de inanılmaz lansman fiyatlarıyla. Siz de ister “Best Mattress” diye 
isterseniz Best Bed Brand’s diye sorun... Mesa Plaza Avm’deki “Uykucu” 
mağazamıza bekliyoruz… İnanamıyacağınız tanıtım fiyatlarını 
gösterelim, kararı size bırakalım...

Konforlu Uykuyu 
Vaat Ediyoruz
Dünyanın en iyi yataklarını  Google’a sorduk, 
cevabını aldık, sonra bayisi olduk. Posture Pedic 
özellikli Amerikan malı Sealy Yatakları sizlere 
konforlu uykuyu vaat ediyor…

haber
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sabırsızlandıklarından izin vermiyorlar. Sonraki sefere “durup 
kuzu sevme molası verme” sözü alarak yola devam ediyorum... 
Kapadokya’ya 1 saat kala ise karşımıza bütün güzelliğiyle 
Erciyes çıkıyor. Zirvesi yine karlı, gümüş gibi parlıyor ve yemyeşil 
ovaların üzerinden bizi Kapadokya’ya kadar izliyor...

İlk olarak Avanos’a gidiyoruz. Avanos deyince akla ilk gelen 
“çömlek sanatı”dır. Hititler’den kalma bir gelenek olan seramik 
yapımı hala devam etmekte olup, ilçede 40-50 civarında çömlek 
atölyesi bulunmaktadır. Bu çömlek atölyelerinin pek çoğu peri 
bacalarının içine oyulmuş olup, birbirlerine dar kanallarla 
bağlı mağara odacıklardan oluşuyor. Biz bölgeyi iyi bilen bir 
arkadaşımızın tavsiyesi ile Chez Galip’e gidiyoruz. Chez Galip 
aynı zamanda “Saç Müzesi” ile ünlü! “Saçın da müzesi olur 
muymuş!” demeyin. Biz de merak içinde içeri daldık. İlk görüntü 
epey ilginçti; tavanlar da dahil, dört bir yanınız, duvarlara 
yapıştırılmış binlerce kağıtla kaplı. Yaklaştıkça biraz ürpertici 
oluyor, çünkü kağıtların üzerine saç tutamları yapıştırılmış. 
Siyah, kızıl, kahverengi ve sarının her tonunda, düz, kıvırcık, 
dalgalı binlerce çeşit saç! İlk şoku atlattıktan sonra bu müzenin 
nasıl oluştuğunu öğreniyoruz. Çömlek Atölyesi’ni kuran Galip 
Körükçü, 30 yıl önce bir kadına aşık oluyor. Fakat bir süre sonra 
Galip Bey’in büyük aşkı ülkesine dönmeye karar veriyor. Galip 
Bey bu duruma çok üzülünce, kadın saçından bir tutam keserek 
bir kağıda yapıştırıyor, üzerine adres ve telefonunu yazıyor. 
Daha sonra bu bölgeyi ziyaret eden ve bu hikayeyi duyan bütün 
kadınlar, Chez Galip’e uğrayıp, saçlarından bir tutam kesip, bir 
kağıda adres ve telefonlarıyla birlikte yapıştırıyorlar. Böyle böyle 
16.000 civarında saç birikerek burası bir müze haline geliyor ve 
sonunda Guinness Rekorlar Kitabı’na giriyor. Bu gelenek hala 
devam ediyormuş, bırakılan saçlarla, yılda iki kez çekiliş yapıp 

kazanana 1 haftalık Kapadokya tatili hediye ediyorlarmış. 
Biz yine de saçımızı kendimize sakladık ama ilgilenenlere 
duyurulur!.. Saç müzesi şokumuzu atlattıktan sonra, seramik 
yapım atölyesine geçiyoruz. Avanos’un dağlarından ve 
Kızılırmak Nehri’nin yataklarından çıkarılan, yumuşak ve 
yağlı kil toprakların, elenip iyice yoğurulmasıyla hazırlanan 
seramik çamurunu, çark adı verilen ve ayakla döndürülen 
tezgahın üzerine koyuyoruz. Ellerimizi suya batırıp ıslatarak, 
bu dönen çamura şekil vermeye çalışıyoruz. Fakat o da ne?! 
Çamuru iki elimizle kavradığımız anda, alıp başını gidip, 
garip garip şekiller oluşturmaya başlıyor. Çamuru istediğiniz 
gibi şekillendirmek o kadar zor ki... Hele de içini oymak... 
Küçücük bir hatada yaptığınız şey dağılıveriyor... Toprak 
bütün dünyaya şeklini veriyor ama o küçücük toprak 
parçasına şekil vermek ne kadar zor... Sabırla, yumuşak 
hareketlerle dokunabilmek için, tüm konsantrasyonumuzu 
topluyoruz. Ve sonunda sonuç harika! Hepimizin çömleği ayrı 
tellerden çalıyor ama çocuklardan daha heyecanlı bir şekilde 
çömleklerimizi kapıp, kurumaya bırakmak üzere otelimize 
dönüyoruz.

Kapadokya bölgesinde gezeceğimiz yerlerin tam ortasında 
olduğu için Ortahisar’daki The House Hotel’i tercih ettik. 
İbrahim Paşa Vadisi’nin, büyülü peri bacaları manzarasına 
bakan ve eski bir mağara tapınaktan, çok şık tasarımlı bir 
mekana dönüştürülen odamıza tek kelimeyle bayıldık... 
Hayatımızda ilk defa bir mağara odada kaldık. Odamızın 
içinde kayaların içine oyulmuş fermantasyon fıçıları, gömülü 
üzüm cenderesi gibi çok özgün detaylar vardı. Geceleri otelin 
Ortahisar Kalesi manzaralı terasında ateş yakıyorlar, grup 
olarak gidecekseniz şaraplarınızı hazırlayın!

Mayıs ayı... Yazdan önce ilkbaharın son durağı... Dallarda tomurcukların kalmadığı, 
çiçeklerin en güzel hallerini sergilemek istercesine coștuğu, çıplak tepeleri yeșilin tonlarının 
kapladığı, sokaklarda yürürken, mis gibi çiçek kokularının birbirine karıștığı, bizi de kıpır kıpır, 

karmakarıșık yapan, ruhların bedene sığmadığı bir ay bu...

O Güzel  İnsanlar, O Güzel Atlara 
Binip Kapadokya’ya Gittiler

ipek’in objektifinden

apadokya’ya en son ortaokuldayken gitmiştim. 
Sonra yolculuklar sırasında hep yakınlarından 
geçip, tek tük gördüğümüz peri bacalarından 
dolduruşa gelip, ‘’Kapadokya’ya gelelim ilk 
fırsatta’’ deyip ama bir türlü fırsat bulamayıp, 
bunca yıl böyle bir güzellikten mahrum 
kaldığıma inanamıyorum. 

Yıllar sonra o fırsatı yaratıp, sabah saat 8’de Ankara’dan yola 
çıkıyoruz. Epey şiddetli bir yağışla bize eşlik eden hava, Tuz Gölü 
yakınlarına gelince sakinleşip, parıldayan bir güneş ve masmavi 
bir gökyüzüyle bizi baş başa bırakıyor. Yol boyunca pek çok 
koyun sürüsüne rastlıyoruz. Bahar zamanı olduğu için bir sürü de 
kuzu görüyoruz. Sevmek için durmak istiyorum ama minik yol 
arkadaşlarım (iki oğlum) bir an önce Kapadokya’ya varmak için 

İpek Gençer
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sabırsızlandıklarından izin vermiyorlar. Sonraki sefere “durup 
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UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Açık Hava 
Müzesi, Kapadokya’nın en çok turist çeken bölgesi. Vadi boyunca 
dev kaya blokları ve peri bacalarının içine oyulmuş kiliseler, şapeller, 
yemekhaneler ve yaşam alanları oldukça iyi korunmuş durumda. 
Burası milattan sonra IV. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar yoğun bir 
şekilde manastır hayatının yaşandığı bir bölge olmuş. Müzenin 
hemen girişinde olan Rahibeler Manastırı, kız öğrencilerin eğitim 
gördüğü, içinde mutfağı, kilisesi, şapeli, yemekhanesi bulunan 7 
katlı büyük bir kompleks. Hemen karşısında ise Rahipler Manastırı 
var. Elmalı Kilise, ismini girişin hemen ilerisindeki kubbenin 
içinde bulunan Archangel Michael tasvirinin elinde tuttuğu küreye 
benzeyen objenin, elmaya benzetilmesi sebebiyle almış. Yüzlerce 
yıl önce yapılmış bu freskler, doğal nedenlerden çok, insanların 
tarihe saygısızlıkları nedeniyle çok tahrip edilmiş. Fresklere adını 
yazanlar, dini nedenlerle kazıyanlar, onları yok etmek için uğraşanlar 
yüzünden tıpkı Sümela Manastırı’nda olduğu gibi büyük ölçüde 
bozulmuşlar. Bu nedenle 90’lı yıllarda restore edilerek, tekrar eski 
durumlarına kavuşturulmuşlar ama şu anda kıymetinin anlaşılıp, 
hak ettiği şekilde korunuyor olması da sevindirici. Fresklerin en 
yoğun olduğu diğer kilise ise “Yılanlı Kilise”. Aziz George’un bir 
ejderha ile savaşırken tasvir edildiği bu freskteki ejderha figürünün, 
yılana benzetilmesinden dolayı bu ismi aldığı söyleniyor. Azize 
Barbara Kilisesi’ndeki freskler, kırmızı boya ile direk kaya üzerine 
boyama tekniği ile yapılmış. Bu boyama tekniği, kaya boyayı emdiği 
için diğerlerinden daha dayanıklı. Hristiyanlık inancı nedeniyle 
babası tarafından öldürüldüğü için şehit kabul edilen Azize 
Barbara adına yapılmış. Aziz Basil Şapeli, Karanlık Kilise ve Azize 
Catherine Şapeli burada mutlaka görmeniz gereken diğer kilise ve 
şapeller. Kiliseler ve şapeller dışındaki yapılar da oldukça ilginç. 
Yapıların içindeki şarap mahzenleri, 40-50 kişinin bir arada yemek 
yiyebileceği upuzun masalar ve oturma grupları, üzüm ezmek için 
kullanılan şırahaneler, ekmek pişirmek için kullanılan ocaklar ve 
tandırlar, o dönem bölgedeki hayatı gözünüzde canlandırabilmeniz 
için ilginç ipuçları veriyor.

Bölgenin en eski, aynı zamanda en uzun süre kullanılmış, yerleşim 
yeri olan Zelve Vadisi, benim Kapadokya’da gezdiğim yerler içinde 
en beğendiğim yer oldu. Kendinizi sanki bu dünyada değil de başka 
bir gezegendeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bence tüm Kapadokya 
bölgesindeki en ilginç kaya oluşumları burada yer alıyor. Uçları 
diğerlerine göre çok daha sivri ve enteresan formları var. Söylenenlere 
göre, Hristiyanlığın bölgede ilk yayılmaya başladığı yermiş. Burada 
da yine, yerleşim yerleri, manastırlar ve kiliseler var. Zelve Vadisi 
kendi içinde üç bölüme ayrılıyor, bu üç ayrı vadi birbirinden farklı 
güzelliklerle insanı büyülüyor. 

Gün batımının en güzel seyredildiği vadi ise Kızıl Vadi veya diğer 
ismiyle Kızılkaya – Kızılçukur Vadisi. Buraya sadece gün batımını 
seyretmek için otobüsler dolusu insan geliyor. Benim tavsiyem, gün 
batımından biraz daha önce gelip, vadinin içini de gezin. İnmesi 
biraz zor, çünkü çok dik bir yokuş ama kesinlikle değer. Tam gün 
batımı anında, tepedeki kayalıklara çıkın. Biraz kalabalık oluyor 
ama gün batarken, bütün o kalabalık adeta anlaşmışçasına çıt 
çıkarmadan bu nefis manzaranın tadını çıkarmaya odaklanıyor. 
Güneş ağır ağır kaybolurken, vadi kızılın en güzel tonlarıyla 
boyanıyor. Fotoğraf çekmeyi sevmeyenler bile kameralarına sarılıyor. 
Dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek kadar özel bir gün 
batımı bu...

Güvercinlik Vadisi’ni ise şans eseri bulduk. Son günümüzün 
sabahında, gün doğuşunda balonların fotoğrafını çekmek için 
gittiğimiz bir yerden, otelimize dönmüştük ki, tripodumu orada 
unuttuğumu fark ettim. Onu almak için, hep beraber geri döndük, 
neyse ki tripodum bıraktığım yerde beni bekliyordu. 

ipek’in objektifinden

Ve Balon turu! Evet şimdiye kadar pek çok kaza haberi okuduk, 
duyduk. Her ne kadar güzel olsa da insan korkuyor. O bölgeyi çok 
iyi tanıyan ve sürekli giden arkadaşlarımıza danışarak artık balon 
turlarının çok güvenli olduğunu öğrendik ve rezervasyonumuzu 
yaptırdık. Kapadokya’daki çoğu balon firması artık birleşmişler. 
Rezervasyon tek elden alınıyor. Siz istediğiniz balon şirketini tercih 
etmekte özgürsünüz. Sadece birkaç gün önceden rezervasyon 
yapmanız gerekiyor, çünkü çok hızlı bir şekilde doluyor turlar. Bir 
de uçuş izinleri Sivil Havacılık tarafından veriliyor. En ufak bir risk 
oluşturabilecek havalarda tüm uçuşlar iptal ediliyor.

Bizi saat 5.30’da otelimizden aldılar. Henüz ortalık kapkaranlıktı. 
Balonların yanına geldiğimizde, hepimiz ilk defa uçacağımız için, 
içimizi tarifsiz bir heyecan kapladı. Balona binmeden önce iniş 
sırasında yapmamız gerekenler ve güvenlik önlemleri anlatıldı. 
Teker teker bindik ve çok kısa bir süre içinde havalandık. Ara ara 
balona sıcak hava üfleyen ateşleyicinin sesi dışında, çıt çıkmıyordu. 
O kadar yükseldik ki, henüz havalanmamış balonlar oyuncak kadar 
görünmeye başladı, arabalar ise karınca gibi! Aşağıda güneşin nazlı 
nazlı yükselirken, pembeye boyadığı inanılmaz güzellikteki peri 
bacaları, etrafımızda havada asılı gibi duran rengarenk balonlar... 
“tarif edilemez, ancak yaşanır” sözü bu deneyim için en güzel tanım 
olsa gerek... Sanki zaman durmuş, biz gökyüzü ile yeryüzü arasında 
ayrı bir boyutta asılı kalmışız... Alçalmaya geçerken peri bacalarına 
epey yaklaştık. Bu güzellikleri havadan, böyle bir dinginlikle 
seyredebilmek olağanüstü bir deneyimdi... Hiç bitmesin istedik. Yere 
indiğimizde hepimizin ağzı kulaklarımızdaydı! İnişi şampanyayla 
kutladık, uçuş sertifikalarımızı aldık ve kahvaltı için otelimize geri 
döndük...
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Tam o sırada Güvercinlik Vadisi tabelasını gördük ve hemen 
daldık. Üzüm bağlarının arasından geçerek indiğimiz incecik bir 
yolun sonunda, küçücük ve çok sevimli bir çay bahçesi bulduk. 
İsmi “Çağlar Tea Garden” olarak geçiyor. İnanılmaz güzellikte bir 
manzaraya tepeden bakıyor. Oranın sahibi olan amcadan vadi 
hakkında biraz bilgi alıyoruz. O bize dönüş çaylarımızı hazırlarken 
biz de vadiyi keşfe başlıyoruz. Saat sabahın 7’si olduğu için 
kimsecikler yok. Muazzam güzellikte, devasa kayalar, mis gibi kokan, 
çiçeklerini yeni açmaya başlamış ağaçlar ve ara ara vadiye ismini 
veren güzel güvercinlerin kanat sesleri... Rüyada gibiyiz sanki... 
Arada sevinç çığlıkları atmasak gerçek olduğuna kendimiz bile 
inanamayacağız... 

Üç Güzeller, küçüklüğümüzde hafızalarımıza kazınmış, tüm turizm 
posterleri ve kartpostallardan hatırlayacağımız, birbirine çok yakın 
duran üç dev peri bacası. Ortahisar’dan Ürgüp’e giderken hemen 
solunuzda karşınıza çıkıveriyor. Diğerlerine göre daha düzlük bir 
alanda yer aldığı için ve çevresinde yoğun bir kayalık oluşumu 
olmadığından, bunlar yerden fışkırıvermiş gibi durduğu için sanırım 
bu kadar ünlüler. 

“Güzel atlar ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’ya gelip de, o güzel 
atlara binmeden gitmek olur mu hiç? Parkur olarak Kılıçlar Vadisi’ni 
seçiyoruz. Çünkü bu vadiye yürüyerek ulaşmak biraz zahmetli. O 
yüzden burayı atla gezmek muhteşem bir deneyim... Biz 1 saatlik bir 
tur almıştık ama kesinlikle yetmedi. Atlar yolu bildikleri için, sizi 
yormadan güzel güzel gezdiriyorlar. Size sadece bu sakin sürüşten 
keyif almak ve güzellikleri içinize çekerek bu eşsiz manzaranın 
tadını çıkarmak kalıyor...

Vadileri gezmek dışında bir aktivite yapmak isterseniz, Ürgüp’e 
doğru yola çıkın. Ürgüp’e 6 km uzaklıktaki Mustafapaşa Köyü, eski 
zamanlarda adı Sinasos olan bir Rum köyüymüş. Bu köy sanki 
1930’lu yıllarda dondurulmuş gibi hiç bozulmamış. İyi ki Kültür 
Bakanlığı’nın koruması altına alınmış. Peri bacalarının arasından 
çıkıveren güzelim taş konaklar, bize biraz da Mardin’deki evleri 
anımsattı. Zaten okuduğum kadarıyla taş işçiliğinin en güzel 
örneklerini yaratmış olan Sinasos mimarları, Mardin ve Suriye 
sınırından gelmişler... Burada gezebileceğiniz diğer yerler ise; 
Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma Mehmet Şakir Paşa 
Medresesi (kapısı tam bir sanat eseri), Asmalı Konak, sonra da tarihi 
Maraşoğlu köprüsünün altından geçerek ulaşabileceğiniz Aziz 
Nikolaos Kilisesi...

Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, Kapadokya sizi her anlamda 
tatmin edecek. Biz, güneşin doğuşunu fotoğraflamak için, 

Instagram’da en çok fotoğraflarını gördüğümüz birkaç yere gittik 
ve gözlerimize inanamadık. “Sabahın 6’sında bizden başka kim 
balon resmi çekmeye gider ki?” diye gülüşürken, ünlü bloggerlar, 
fotoğrafçılar, Japon-Çinli ve Koreli turist akınlarıyla karşılaşınca 
şaşkına döndük. Hava 2 derece olmasına rağmen , nemden dolayı 
-5 derece gibi hissediliyordu. Üzerimizde kazak, kayak montları ve 
botlarımızla, bu soğuğu hiç de umursamayıp, çıplak ayakları ve sırtı 
açık incecik elbiselerle poz veren bloggerları seyrettikçe biz üşüdük. 
Ama tabii ki hazır model bulmuşken de bol bol fotoğraf çektik. Bu 
gezide kendi rekorumu kırıp, tam 2.370 fotoğraf çekmişim. Böyle 
hızlı bir tempoya ve durmaksızın gezmemize rağmen Paşabağı 
Vadisi, Ihlara Vadisi ve yeraltı şehirlerine zaman kalmadı. Onları 
bir dahaki geziye saklıyorum. Ama siz siz olun yine de bunları 
yapmadan dönmeyin: 

Argos in Cappadocia’nın restoranı olan Seki’nin, on binlerce 
şarabın dinlendiği mahzenine inin. Göreme’de Kebapzade’de testi 
kebabı yiyin, Aşıklar Tepesi’nden 360 derecelik Göreme manzarası 
seyredin. Uçhisar’ın karşı vadisinden gün batımını seyredin. The 
House Hotel’in terasında, geceleri yakılan ateşin etrafında, bir 
yandan şarabınızı yudumlayıp bir yandan dans edin. Avanos’ta eski 
evlerin bulunduğu ara sokakları gezin. Gezinizi dolunayın olduğu 
bir zamana denk getirin ve Uçhisar’ın girişinden gece manzarası 
seyredin...

Sonunda güzel atların diyarından, hiç unutamayacağımız güzel 
anılarla ayrıldık. Hem enerjisini hem insanlarını hem de coğrafyasını 
çok sevdik. İçimizi tarifsiz bir huzur kapladı. Sanırım Kapadokya’nın 
güzel enerjisi bulaşıcı...

Yeni rotalarda görüşmek üzere,
Sevgi ve sağlıkla kalın... 

Fotoğraflar: İpek Gençer

ipek’in objektifinden
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MÜGE BOZ 

MERVE BOLUĞUR
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Yeni Sezona 
Muhteşem Parti
Gigii’s, 2018 İlkbahar/Yaz 
koleksiyonunu Angie Bebek’te 
düzenlenen bir partiyle kutladı.
Özgün stili ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Gigii’s, 2018 
İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Gülnur Güneş ev sahipliğinde 
düzenlenen bir partiyle kutladı. Angie Bebek’te düzenlenen davette 
adeta ünlüler geçidi yaşanırken, gelen davetlilerin hemen hemen 
hepsinin Gülnur Güneş imzası taşıyan Gigii’s marka ürünler 
giyinmiş olması dikkatlerden kaçmadı. İş, moda, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği partide 
ünlü DJ Jabbar’ın canlı performansı partiye katılanlara unutulmaz 
bir gece yaşattı. Giydikleri transparan ve derin dekolteli kıyafetleriyle 
gecenin en çok konuşulan isimleri ise Deniz Akkaya, Merve Boluğur 
ve Didem Soydan oldu. Gecenin sürpriz konukları arasında yer alan 
Deniz Seki ise gelen davetlilere bir sürpriz yaparak, sevilen parçalarını 
sahneye çıkarak seslendirdi. Geceye yalnız başına katılan Deniz Seki, 
albüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtirken, bir yandan da 
annesinin hasta olduğunu ve onunla ilgilendiğini söyledi.   

Genç modacı Gülnur 
Güneș markası Gigii’s’in 
2018 İlkbahar/Yaz 
koleksiyonunu șık bir 
partiyle tanıttı.

GÜLNUR GÜNEȘ ASLIHAN KARALAR

ÇAĞLA ȘİKEL, GÜLNUR GÜNEȘ, ÖZGE ULUSOY

ECE ERKEN, EMEL MÜFTÜOĞLU DENİZ AKKAYA

davet
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2018 Yazına 
Damga 
Vuracak 
Koleksiyon
Jimmy Choo ve Off-WhiteTM iş 
birliği ile hazırlanan 2018 yazının en 
iddialı ayakkabı koleksiyonu, OFF-
WHITETM C/co JIMMY CHOO Pop 
Up Butiği ile Beymen Zorlu Center’da.

Jimmy Choo hayranlarından Prenses Diana’ın zarif stilini ünlü 
tasarımcı Virgil Abloh’un estetiğiyle tamamlayan koleksiyonda, 
dokuz farklı model yer alıyor. Doksanlı yıllara imza atan derileri, 
bugünün prensesleri için yeniden yorumlayan koleksiyondaki 
ayakkabılar plastikler, tüller ve egzotik çiçekler ile buluşarak defile 
sahnelerini gerçek hayata taşıyor. Modern prenseslerin “sihirli 
ayakkabısı” Claire, Elisabeth, Anne ve Frances Jimmy Choo’nun 
klasik ve feminen stilini yeniden tanımlıyor. İkonik Lance 
modelinin yumuşak PVC ile kaplandığı koleksiyonda, çizmeler 
de PVC veya tüle bürünürken, sivri burunlu saten stilettolar ise, 
plastikle sarılıyor. OFF-WHITETM C/co JIMMY CHOO Pop Up 
Butiği’nin açılışı için Beymen Zorlu Center’da düzenlenen davete 
moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. 

FRANCESCA CASERO

ADRIAN CASANOVA, GÜLDEN BÜYÜKUÇAK, JÜLİDE ÖNENGÜT, SEMİHA TURHAN

AYȘEGÜL KAYABAY

davet
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AYȘEGÜL ULUÇ

BATYA KEBUDİ EMRE VURAL, DUYGU ÖZEN

SEDA ȘENARZU KUNT

GÜLDEN YILMAZ

davet
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ÖZLEM GÜSAR

AYTEN DANIȘMAN, FUNDA MUMCUOĞLU MAHMOUD EL SIDANI

NİL NİNATİLKEM ÖZTÜRK

NURAN ERCİL

Jimmy Choo 
hayranlarından 
Prenses Diana’ın 
zarif stilini 
ünlü tasarımcı 
Virgil Abloh’un 
estetiğiyle 
tamamlayan 
koleksiyonda, 
dokuz farklı 
model yer alıyor. 

magdergi.com/onlineDaha fazlası için



Ankara Life’tan  
Renkli Parti 
Başkent’in sevilen yayınlarından 
Ankara Life tarafından, 
Bis By Newcastle’da düzenlenen  
renkli partiye yaklaşık bin beş yüz 
konuk katıldı. 

112 aydır yayınlanan Ankara Life tarafından düzenlenen 
parti yoğun ilgi gördü. Bilkent Station Bis By Newcastle’da 
gerçekleşen geceye bin beş yüz kadar davetli katıldı. Seda 
Demir’in Kantarcı Ailesi’ni sahneye davet etmesiyle birlikte 
ilk konuşmayı yapan Nüket Kantarcı, kendilerini yalnız 
bırakmayan misafirlere teşekkür etti. Geceye destek olanlara  
teşekkür plaketleri verildi. “Birlikte Güzel” ana sponsorluğunda, 
Borusan Oto Esenboğa, Evren Müzik, Bilkent Sanat Festivali, 
Garaj 55’in katkılarıyla ve Güven Hastanesi’nin ambulans 
desteğiyle gerçekleşen parti, Hakan Abdik’in DJ performansıyla 
başladı. Ardından Necati ve Saykolar'ın konser verdiği gece, 
oldukça renkli ve eğlenceli  görüntülere sahne oldu.  

SERTAÇ - RANA KANTARCI

davet
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ALİ - LEYLA ȘEHİRLİOĞLU

HANDE - MURAT ERKÜTÜKMESUT DUMANFULYA KİLİSLİOĞLU PINAR CANALP

NÜKET - KEMAL KANTARCI

Nüket 
Kantarcı’nın 
açılıș 
konușmasıyla 
bașlayan gece 
Sertaç ve Sercan 
Kantarcı’nın 
konușmalarının 
ardından plaket 
takdimi ile sürdü.



OĞUZHAN GÜZEL, HAKAN ABDİK

ÜNSAL TURGAYSEREN GÖLCÜK, İPEK ÇETİNGURUR POLAT

İSMET DEMİRKOLMEHMET TÜMER
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Kantarcı Ailesi’nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleșen parti 
oldukça keyifl i geçti.

SERCAN KANTARCI, ANN KRIVETSKAYA, LEVENT UĞURLU İLKNUR DEMİR

SERKAN KESKİN, PERVİN HÜSEMBEGÜM YILMAZ, İMGE ESKİOĞLU

DİLEK TOZLU

davet
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On Parmağında 
On Marifet

bi’dünya müzik

Serkan Kızılbayır
serkan@magdergi.com.tr

Modellik, oyunculuk, şarkıcılık... Seni her an, her yerde 
görmek mümkün. Nasıl başladı bu macera? Önce 
modellikle başlayalım...
14 yaşında hobi olarak başladı modellik geçmişim. Aklımda olan 
bir şey değildi. Sahneyi her zaman çok sevdiğim için ve fiziğim 
de el verdiği için, o yaşlarda halamın ısrarıyla Ege’de yapılan bir 
modellik yarışmasına katıldım. Yaşım çok küçük olduğu için kabul 
etmemişlerdi. Sonrasında çalışma teklifinde bulundular bana ve 
modellik başladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok defilede yer aldım. 
2004 Miss and MR model 1.si oldum. 2005 yılında Best Model Of 
Turkey’de ikinci seçildim. 2006 yılında dünya çapında yapılan 
Çin’de düzenlenen Manhunt International 2006’da ülkemizi temsil 

ederek dünya üçüncüsü ve en fotojenik erkek unvanlarını kazandım. 
Sonrasında müzikal kariyerim için İstanbul’a yerleşme kararı aldım. 
18 yaşında İstanbul’a yerleştim. 2006 yılında da modelliği bıraktım, 
12 senedir yapmıyorum, çok zaman geçti üzerinden. Her şey dün 
gibi...

Müziğe geçmeden önce hali hazırda başarılı bir 
oyuncusun da... Oyunculuk maceranla devam edelim...
Aldığım unvanlardan sonra İstanbul’da harçlığımı kazanmak 
adına bir süre daha modelliğe devam ettim. Sonrasında da teklifler 
gelmeye başladı, dizi ve reklam görüşmelerim oldu. 2006 yılında ilk 
televizyon projem Selena aracılığıyla birçok kişiye “merhaba” dedim.

Model, oyuncu, șarkıcı, yakıșıklı, sempatik, bașarılı ve o bir survivor! 
Gökhan Keser ile bu ay keyifli bir söyleși yaptık.

İște bize kalanlar…
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Peki ileride yer almak isteyeceğin özel bir proje ya da 
oynamak isteyeceğin farklı bir karakter var mı?
Her karakteri oynarım; senaryoya, karaktere ve sonrasında 
yönetmen ile yapımcıya bağlı. Yeter ki hayat vereceğim o adamı 
hissedebileyim.

Ve en nihayetinde müzik... 
Müzik en başından beri vardı. Kendimi bildim bileli hep şarkıcı 
olmak istedim. İlkokul birinci sınıfta bile öğretmenimiz sorduğunda 
herkes doktor, avukat gibi meslekler söylerken ben şarkıcı olma 
istiyorum diyen bir çocuktum. Ve bu ateş hiç sönmedi, hep şarkı 
söyledim yalnızken. Sonrasında bir yaz, ailem İzmir Gümüldür’de 
canlı müzik de olan cafe-bar tarzı bir yer işletti. İlk sahne 
deneyimimi orada yaşadım ve asla bu sevdadan vazgeçemeyeceğimi 
anladım. Profesyonel isimlerle ilk çalışmalarım 2007 yılında başladı. 
En nihayetinde 2011 yılında Hadi Ordan ile ilk single çalışmamı 
yaparak müzik dünyasına adım attım. Sonrasında ilk albüm ve 
diğer şarkılarım...

Bu kadar çok alanda yer almanın avantajları ve 
dezavantajları neler?
Enerjinin bölündüğü zamanlar oluyor tabii işler kesiştiği 
zamanlarda ama ben şarkıcılığı da, oyunculuğu da bir bütün olarak 
görüyorum aslında. Aktif olarak, profesyonel olarak yapmasa bile; 
bir şarkıcının oyunculuk, bir oyuncunun da ses eğitimi alması 
gerektiğini düşünüyorum.

Yeni çalışmaya gelmeden önce, baya dikkat çeken 
bir fi ziğin var. Başarılı ve yakışıklı bir erkeksin. Nasıl 
hayranlarınla aran? Aldığın ilginç yorumlar, teklifl er, 
beğeni cümleleri ya da bununla ilgili yaşadığın ilginç 
bir anın var mı?
Çok iyi. Uzun zamandır takip eden, seven ve tabir-i caizse beraber 
büyüdüğümüz bir fan kulübüm var. Her zaman değil ama zaman 
zaman iletişimde oluyoruz. Gerçekten çok seviyeli ve çok tatlı hepsi. 
Aramızda farklı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım birçok 
şey var aslında. Aklıma ilk gelen hikayeyi anlatayım: Manisa’da bir 
konser sonrası, konser biter bitmez aracımıza geçmiştim. Arkaya 
oturur oturmaz minibüsün bagaj kısmından bir anda biri çıktı. 
Sonrasında güzel sözler söyleyerek sarılıp, öptü “korkuttuğum için 
üzgünüm“ dedi ve bagajı açıp indi. Hayatımın hem şokunu hem de 
en güzel anlarından birini yaşattı bana. 

Yeni projen nasıl çıktı ortaya?
“Beni özledin mi?”den sonra yeni şarkı arayışlarına başlamıştım. 
Yazıyordum bir yandan ama istediğim gibi bir şarkı 
çıkartamamıştım, gelen şarkılardan da istediğim duyguyu 
alamıyordum. Menajerim Ecmel Kayahan o da bir yandan şarkı 
bakıyordu. “Şu şarkıyı bir dinlesen çok güzel, çok farklı bir şarkı” 
dedi. “Kimi sevsem açıldı kısmeti” parçasını attı bana ve sonrasında 
olaylar gelişti. Ben demosunu kaydettikten sonra çok fazla ısındım 
şarkıya. Şarkı söylerken en önemli şeylerden birinin, her anlamıyla 
söyleyene yakışması olduğunu düşünüyorum. Bu şarkı da benim için 
yazılmış, bestelenmiş bir şarkı olduğunu düşünüyorum.

Peki kimlerle çalıştın?
Sözlerini daha önce Fettah Can, Fatih Erkoç gibi isimlerle çalışmış 
Şeydağ Tatlıkazan yazdı. Gökçer Turan besteledi. Aranjesinde ise 
Birkan Şener ve Gökçer Turan beraber çalıştılar. Mix – Mastering’te de 
Emre Kıral imzası var.

Başından sonuna seni en heyecanlandıran an neydi bu 
projede?
Her anı büyük bir heyecan benim için. Her adım bir diğerini 
tamamlıyor çünkü. O yüzden yaptığım iş ve içimdeki duygularda 
heyecan hiç eksik olmuyor.

Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki Gökhan’ın hayatının 
en zor zamanı ne zamandı desek?
Hayat çok zor...

Genel olarak aşka ya da ilişkilere bakış açın ne? 
Ne beklersin bir kadından ve ilişkinden?
Fazlasıyla duygusal bir adamım, duygularımı yoğun yaşarım. 
Kartlarım da açıktır; her şeyi açık açık söylerim ve aynı şeyi 
hayatımdaki kişiden de beklerim. Eğer “aşk” gibi bir duyguyu 
paylaşıyorsak hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Saygı da 
karşı taraftan beklediğim yegane şey. 

En son sana söylenen yalanı hatırlıyor musun?
Yakın zamanda yakalamadım.

Asla affetmem dediğin bir durum var mı?
Haksızlık. Tabii kime göre, neye göre?.. Sağlamasını iyice yapıp 
imkanım varsa fevri davranmadan tepkimi her zaman gösteririm.

Sosyal medya ile aran nasıl ne düşünüyorsun?
Nerede o eski Ramazanlar, bayramlar der ya büyüklerimiz... Sosyal 
medya yokken daha güzeldi her şey diye düşünüyorum. Evet 
inanılmaz katkıları var ama bir o kadar da götürdüğü şeyler var. İşim 
gereği kullanmak zorundayım zaten. Aram kötü değil ama çok aşırı, 
çok yoğun kullanan biri de değilim.

Son olarak eklemek istediklerin neler tüm okurlarımız 
için?
Bu röportajın sonuna kadar sohbetimize ortak oldukları için çok 
teşekkür ediyorum ve kocaman öpüyorum.

 

serkankzlbyr



Sanatın Kalbi 
Bilkent Center’da 
Atıyor
Bilkent Sanat Festivali yerli ve yabancı 
onlarca sanatçının katılımıyla başladı. 
Sanat festivaline Ankaralılar yoğun 
ilgi gösterirken, festival her gün 
rengarenk etkinliklerle devam etti.

Ankara’nın sanatla özdeşleşen alışveriş merkezi Bilkent Center’da 
düzenlenen Bilkent Sanat Festivali geniş katılımla başladı. 
Resimden heykele, müzikten dans gösterilerine kadar birçok 
etkinliğin yer aldığı festivalde Başkentliler sanatla kucaklaşmanın 
heyecanını yaşadı. Bu yıl 2.’si düzenlenen festivalde uluslararası üne 
sahip ressamlar, canlı performanslarıyla Başkentli sanatseverlere 
ilham verdi. Sanat tutkunları ilgiyle takip ettikleri sanatçılarla 
tanışma fırsatı bulurken, canlı performanslarını da yakından 
inceledi. Resmin yanı sıra alışveriş merkezinin dört bir yanına 
kurulan atölyelerde çalışan heykeltraşlar bir hafta süren ahşap 
heykel performanslarına başladı. Bir haftanın sonunda Azimet 
Karaman, İjlal Marmarisli ve Mert Kılınç’ın yaptığı baykuş, soyut 
kadın silueti ve figüratif heykel Bilkent Center ziyaretçilerine 
sergilendi. 
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Resmin yanı 
sıra alıșveriș 
merkezinin dört 
bir yanına kurulan 
atölyelerde çalıșan 
heykeltrașlar 
yaklașık bir hafta 
süren ahșap heykel 
performansları 
sergilediler.
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Resim yapmak size kendinizi nasıl 
hissettiriyor?
Abartmak istemiyorum ama günde 14 
saat resim yapan bir ressamım, resme 
aşığım. Bazı nedenlerle resim yapamadığım 
zamanlar kendimi boşta ve huzursuz 
hissediyorum, durmadan çalışıyorum. 
Yeni bir şeylerin keşfi bana doyumsuz 
haz veriyor. En mutlu olduğum an ise, 
bitirmek üzere olduğum resmin karşısında 
onunla konuşmak. Yanlış duymadınız; ben 
yaptığım her resimle konuşuyorum. Adeta 
bana nerede hata yaptığımı bağırıyor ve ben 
de onu dinliyorum. Sonra tekrar şövalenin 
başına geçtiğimde saatlerin nasıl ilerlediğini 
fark etmiyorum. Ben bu işi seviyorum hem 
de çok!

Eserlerinizin ilham kaynakları neler 
oluyor?
Seriler halinde çalışan bir sanatçıyım. Tek 
bir konuyu çalışmak hoşuma gitmiyor. 
Maalesef Türkiye’deki sanat ortamında 
konuyla özdeşleşmek bir zorunluluk olmuş. 
Yani, konular parsellenmiş. Kendisini fırçası 
ile değil de konusuyla tanıtma modası hala 
devam ediyor. Çok şükür böyle bir tasayı hiç 
yaşamadım. Sanatçı özgür olmalı ve istediği 
şeyi çalışabilmeli. Geçmiş dönemlerin 
ünlü sanatçılarına baktığınızda bunları 
görürsünüz. Bu yüzden her yıl kendime 
bir konu belirliyorum ve belirlediğim konu 
doğrultusunda çalışıyorum. Otuz beş yılı 
aşan sanat yaşamımda doğa, insan ve yaşam 
resimlerimdeki anlatımları coşkulu bir dille 
tuvale yansıtıyorum. Duygularımın dili 
toplumsal bir kaygı ve sorumluluklarımın 
bir yansımasıdır. 

En çok keyif veren ve sizi anlatan resimleriniz hangisi?
Açıkçası beni tanıyanlara sorsanız; kimi deniz dalgalarımı, kimi 
İstanbul temalı çalışmalarımı çok beğendiklerini söyler. Ben ise bir 
ayrım yapmak istemiyorum. Çünkü her çalışmama kendi duygumu 
veriyorum. İstanbul konulu çalışmalarımın bir özelliği var; 
genellikle eskiye dair, yani özlemli olarak kabul edilen çalışmalar 
hoşuma gidiyor. Bırakın görselliğini, kültür olarak bile yozlaşmış, 
tarihi dokuları korunamamış bir şehri eskitmek hoşuma gidiyor. 
Belki bir nebze de olsa bu çalışmalar bana keyif veriyor ve beni 
anlatıyor. 

Kullandığınız malzeme ve renkler neye göre 
şekilleniyor?
Paletimde ana renkler haricinde ara renkleri göremezsiniz. Renkleri 
tamamen ana renklerden üretiyorum. Yani hazır bir yeşil, mor, 
kahve gibi renkleri kullanmıyorum. Bu renkleri tamamen kendim 
buluyorum. Hazır ara renkler genelde resimdeki renk uyumunu 
bozuyor. Dikkat ederseniz bir yazıcıda bile sarı, mavi ve kırmızı renk 
kartuşları vardır. İstediğiniz bir resmin çıktısını yazıcı bu üç rengi 
kullanarak çıkarır. Yazıcı bunu yapıyorsa ben neden yapmayayım?

Ruhunuzu en çok hangi renk rahatlatıyor?
Resimlerimde genellikle duman mavisi ağırlıktadır. Nedendir 
bilmiyorum ama bu renk çok hoşuma gidiyor. Aslında bunu bir 
psikoloğa sormam lazım: “Neden bu renkleri seviyorum?” diye… Bu 

renk üzerinde yarattığım diğer renklerin 
etkisi daha büyüleyici geliyor bana. Belki de 
renksel perspektif daha etkili oluyor. 

Bu güne kadar kaç sergi açtınız?
Her ne kadar 1983 yılında resme başlasam 
da ilk sergimi 1998 yılında açtım. Yani 
aradan geçen 15 yıllık süreci tamamen 
araştırma ve incelemelere ayırdım. 1998 
yılından itibaren bu güne kadar 40 kişisel 
sergi icra ettim. Bu sergilerin ikisi Paris 
ve biri de Londra olmak üzere üç sergim 
yurt dışında olmuştur. Tabii sayısını 
hatırlayamadığım çok sayıda karma 
sergilerim de var. 

Sosyal sorumluluk projelerine ne 
şekilde dahil oluyorsunuz?
Günümüzün gençliği zor dönemler 
geçiriyor. Bir ailenin çocuk okutması 
günümüzde iyice zorlaştı. Tabii bunlar 
ekonomi ile orantılı. Üniversitede iki 
çocuk okuttum, zorlukları ben biliyorum. 
Çocuklarımızın okuması ve aydın 
kişiliklere kavuşması şart. Bilhassa ve 
elimden geldiğince eğitimde fırsat eşitliğini 
yakalayamayan gençler için bir şeyler 
yapmak hoşuma gidiyor. İbadet gibi de 
algılayabilirsiniz bunu. Bu gençler yararına 
birçok sergi açtım. Bazı etkinliklerde 
destekte bulundum. Bunları yine elimden 
geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. 

Türkiye’de sanata ve sanatçıya hak 
ettiği değer veriliyor mu sizce?
Kişisel bazdaki gelir düzeyi düşük olan 
ülkelerde sanata olan ilgi de oldukça 

düşük, hatta yok denebilecek kadar az. Sanatın ivmesi tamamen 
bununla alakalı. Ne yazık ki, gün gelecek dünyayı sanat kurtaracak. 
Bunu boş laf olarak algılıyor çok kişi. Sanatçı tamamen sanatına ve 
yaratıcılığına odaklandığından kafasında olumsuz / kötü düşünme 
şansı yoktur. Bu şekilde düşünen insan, insanlığa da fayda sağlar, 
bunun bilincine henüz varamadık. “Ressam olup da ne yapacaksın?” 
düşüncesi bir kere toplumumuzda yer bulmuş. Değiştirmek zor olsa 
da imkansız değil. Bu düşünce ile idare edilen toplumlarda sanatçıya 
nasıl değer verilir artık siz düşünün. 

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz ressamlar 
kimlerdir?
Yaşayan sanatçılardan örnek vermek isterim... Bilindik ressamlar 
zaten kendini kabul ettirmişler. Bir ressamı beğenebilmem için 
öncelikle o kişinin genel durumuna bakarım. Yaptıklarının 
mükemmel olması için kişiliği ile örtüşmesi gerekiyor. Zaten o 
zaman ressamlıktan ziyade sanatçılığı da öne çıkmış oluyor. Yani 
eserleri ve kendisi benim için çok önemli. Her birini tek olarak 
değerlendiremiyorum. İşte bu özelliklere sahip bir ressam Yalçın 
Gökçebağ Türk resim sanatının olmazsa olmazı. Tamamen işine 
odaklı çalışıyor ve çok güzel eserler üretiyor. Ülkenin tanıtımına 
katkısı zaten ortada. Diğer taraftan fiziksel duyularla ölçülebilen 
ve sadece duygularla algılanabilen şey arasındaki gizemli alanı 
keşfeden Slovak ressam Tibor Nagy’nin de renklerine hayranım. 

Derginizde bana yer ayırdığınız ve bu fırsatı verdiğiniz için MAG 
ailesine ve size çok teşekkür ederim. Hep sanatla kalalım. 

Resme așık, günde 14 saat boyunca resim yapan bașarılı bir ressam; Savaș Simitli... 
Kendisinin renkli dünyasını satırlarımızda keșfedeceksiniz...

Renklerin Dünyası

R enklerle yolculuğunuzu dinleyebilir 
miyiz?
İzmir doğumluyum ve İzmir Atatürk Lisesi 
mezunuyum. 1983 yılında girmiş olduğum 
Jandarma Astsubay Sınıf Okulu’ndan mezun 
olduktan sonra ilk tayin yerim ve kışın 
6-7 ay yolu kapalı olan Doğan Köyü’nde 
komutanlık yaparken mesleğin stresini 

atma amacıyla başladım resme. Tabii okul yıllarında, bilhassa resim 
konusunda başarılı bir öğrenciydim. Bu arada başarılı olduğum 
halde lisede resim dersinden ikmale de kaldığımı söylemeliyim. 

Resim yapma yeteneğinizi ne zaman, nasıl fark ettiniz?
İlkokula gittiğim yıllarda kitap içinde bulunan bir resmi karakalem 
olarak çalışmıştım. Arkadaşlarım şaşırmıştı, açıkçası ben de şaşırdım 

o kadar güzel yaptığıma. O heyecanla “45’lik” diye tabir edilen plağın 
kapak resminde bulunan Barış Manço’nun resmini yine kara kalem 
olarak çalıştım. Güzel bir çalışma olmuştu, arkadaşlarım etrafıma 
toplanır beni seyrederdi. Ben de bundan keyif alırdım. Böylelikle, 
resmi sevdiğimi ve kendimce iyi yaptığımı anladım. 

Mesleğinize sizi yönlendiren bir olay veya kişi oldu 
mu?
Hiçbir eğitim ve kurs almadan resim yapmaya çalıştım. Tamamen 
kendi keşiflerim, araştırmalarım doğrultusunda… Zaten bunun 
eğitimini alma gibi bir şansım da olmadı hiç. Malum, Jandarma 
mesleği zordur. Sürekli kırsal kesimde ve mahrumiyet olan yerlerde 
görev yapmak zorundasın. Bu nedenle resim eğitimi almam 
olanaksızdı. İlkokul öğretmeninin bile zor bulunduğu bir köyde 
resim konusunda uzman birini bulmak sanırım sadece hayalde olur. 
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Resim yapmak size kendinizi nasıl 
hissettiriyor?
Abartmak istemiyorum ama günde 14 
saat resim yapan bir ressamım, resme 
aşığım. Bazı nedenlerle resim yapamadığım 
zamanlar kendimi boşta ve huzursuz 
hissediyorum, durmadan çalışıyorum. 
Yeni bir şeylerin keşfi bana doyumsuz 
haz veriyor. En mutlu olduğum an ise, 
bitirmek üzere olduğum resmin karşısında 
onunla konuşmak. Yanlış duymadınız; ben 
yaptığım her resimle konuşuyorum. Adeta 
bana nerede hata yaptığımı bağırıyor ve ben 
de onu dinliyorum. Sonra tekrar şövalenin 
başına geçtiğimde saatlerin nasıl ilerlediğini 
fark etmiyorum. Ben bu işi seviyorum hem 
de çok!

Eserlerinizin ilham kaynakları neler 
oluyor?
Seriler halinde çalışan bir sanatçıyım. Tek 
bir konuyu çalışmak hoşuma gitmiyor. 
Maalesef Türkiye’deki sanat ortamında 
konuyla özdeşleşmek bir zorunluluk olmuş. 
Yani, konular parsellenmiş. Kendisini fırçası 
ile değil de konusuyla tanıtma modası hala 
devam ediyor. Çok şükür böyle bir tasayı hiç 
yaşamadım. Sanatçı özgür olmalı ve istediği 
şeyi çalışabilmeli. Geçmiş dönemlerin 
ünlü sanatçılarına baktığınızda bunları 
görürsünüz. Bu yüzden her yıl kendime 
bir konu belirliyorum ve belirlediğim konu 
doğrultusunda çalışıyorum. Otuz beş yılı 
aşan sanat yaşamımda doğa, insan ve yaşam 
resimlerimdeki anlatımları coşkulu bir dille 
tuvale yansıtıyorum. Duygularımın dili 
toplumsal bir kaygı ve sorumluluklarımın 
bir yansımasıdır. 

En çok keyif veren ve sizi anlatan resimleriniz hangisi?
Açıkçası beni tanıyanlara sorsanız; kimi deniz dalgalarımı, kimi 
İstanbul temalı çalışmalarımı çok beğendiklerini söyler. Ben ise bir 
ayrım yapmak istemiyorum. Çünkü her çalışmama kendi duygumu 
veriyorum. İstanbul konulu çalışmalarımın bir özelliği var; 
genellikle eskiye dair, yani özlemli olarak kabul edilen çalışmalar 
hoşuma gidiyor. Bırakın görselliğini, kültür olarak bile yozlaşmış, 
tarihi dokuları korunamamış bir şehri eskitmek hoşuma gidiyor. 
Belki bir nebze de olsa bu çalışmalar bana keyif veriyor ve beni 
anlatıyor. 

Kullandığınız malzeme ve renkler neye göre 
şekilleniyor?
Paletimde ana renkler haricinde ara renkleri göremezsiniz. Renkleri 
tamamen ana renklerden üretiyorum. Yani hazır bir yeşil, mor, 
kahve gibi renkleri kullanmıyorum. Bu renkleri tamamen kendim 
buluyorum. Hazır ara renkler genelde resimdeki renk uyumunu 
bozuyor. Dikkat ederseniz bir yazıcıda bile sarı, mavi ve kırmızı renk 
kartuşları vardır. İstediğiniz bir resmin çıktısını yazıcı bu üç rengi 
kullanarak çıkarır. Yazıcı bunu yapıyorsa ben neden yapmayayım?

Ruhunuzu en çok hangi renk rahatlatıyor?
Resimlerimde genellikle duman mavisi ağırlıktadır. Nedendir 
bilmiyorum ama bu renk çok hoşuma gidiyor. Aslında bunu bir 
psikoloğa sormam lazım: “Neden bu renkleri seviyorum?” diye… Bu 

renk üzerinde yarattığım diğer renklerin 
etkisi daha büyüleyici geliyor bana. Belki de 
renksel perspektif daha etkili oluyor. 

Bu güne kadar kaç sergi açtınız?
Her ne kadar 1983 yılında resme başlasam 
da ilk sergimi 1998 yılında açtım. Yani 
aradan geçen 15 yıllık süreci tamamen 
araştırma ve incelemelere ayırdım. 1998 
yılından itibaren bu güne kadar 40 kişisel 
sergi icra ettim. Bu sergilerin ikisi Paris 
ve biri de Londra olmak üzere üç sergim 
yurt dışında olmuştur. Tabii sayısını 
hatırlayamadığım çok sayıda karma 
sergilerim de var. 

Sosyal sorumluluk projelerine ne 
şekilde dahil oluyorsunuz?
Günümüzün gençliği zor dönemler 
geçiriyor. Bir ailenin çocuk okutması 
günümüzde iyice zorlaştı. Tabii bunlar 
ekonomi ile orantılı. Üniversitede iki 
çocuk okuttum, zorlukları ben biliyorum. 
Çocuklarımızın okuması ve aydın 
kişiliklere kavuşması şart. Bilhassa ve 
elimden geldiğince eğitimde fırsat eşitliğini 
yakalayamayan gençler için bir şeyler 
yapmak hoşuma gidiyor. İbadet gibi de 
algılayabilirsiniz bunu. Bu gençler yararına 
birçok sergi açtım. Bazı etkinliklerde 
destekte bulundum. Bunları yine elimden 
geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. 

Türkiye’de sanata ve sanatçıya hak 
ettiği değer veriliyor mu sizce?
Kişisel bazdaki gelir düzeyi düşük olan 
ülkelerde sanata olan ilgi de oldukça 

düşük, hatta yok denebilecek kadar az. Sanatın ivmesi tamamen 
bununla alakalı. Ne yazık ki, gün gelecek dünyayı sanat kurtaracak. 
Bunu boş laf olarak algılıyor çok kişi. Sanatçı tamamen sanatına ve 
yaratıcılığına odaklandığından kafasında olumsuz / kötü düşünme 
şansı yoktur. Bu şekilde düşünen insan, insanlığa da fayda sağlar, 
bunun bilincine henüz varamadık. “Ressam olup da ne yapacaksın?” 
düşüncesi bir kere toplumumuzda yer bulmuş. Değiştirmek zor olsa 
da imkansız değil. Bu düşünce ile idare edilen toplumlarda sanatçıya 
nasıl değer verilir artık siz düşünün. 

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz ressamlar 
kimlerdir?
Yaşayan sanatçılardan örnek vermek isterim... Bilindik ressamlar 
zaten kendini kabul ettirmişler. Bir ressamı beğenebilmem için 
öncelikle o kişinin genel durumuna bakarım. Yaptıklarının 
mükemmel olması için kişiliği ile örtüşmesi gerekiyor. Zaten o 
zaman ressamlıktan ziyade sanatçılığı da öne çıkmış oluyor. Yani 
eserleri ve kendisi benim için çok önemli. Her birini tek olarak 
değerlendiremiyorum. İşte bu özelliklere sahip bir ressam Yalçın 
Gökçebağ Türk resim sanatının olmazsa olmazı. Tamamen işine 
odaklı çalışıyor ve çok güzel eserler üretiyor. Ülkenin tanıtımına 
katkısı zaten ortada. Diğer taraftan fiziksel duyularla ölçülebilen 
ve sadece duygularla algılanabilen şey arasındaki gizemli alanı 
keşfeden Slovak ressam Tibor Nagy’nin de renklerine hayranım. 

Derginizde bana yer ayırdığınız ve bu fırsatı verdiğiniz için MAG 
ailesine ve size çok teşekkür ederim. Hep sanatla kalalım. 



“İnovasyon” adlı sergi Galeri Güven’de 
gerçekleștirilen açılıș davetiyle 
sanatseverler ile buluștu.

Harun Antakyalı 
Galeri Güven’de
Güven Sağlık Grubu 45. yıl kutlama 
etkinlikleri kapsamında Ünlü Ressam 
Harun Antakyalı’nın resim sergisine 
ev sahipliği yaptı.  

“İnovasyon” adlı sergi Galeri Güven’de gerçekleştirilen açılış 
davetiyle sanatseverler ile buluştu. Küratörlüğünü Hülya 
Koloğlu’nun üstlendiği sergi, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam 
Kampüsü’nde ziyarete açıldı. Sergide satılan eserlerin geliri, 
toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim ve sağlık alanında 
sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten 
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağışlandı.

Sergide; tekrar edilen ile oluşturulan, dünyada emeğine sahip çıkan 
herkesin yenilenmek zorunda olduğunu belirten Sanatçı Antakyalı 
sözlerine şöyle devam etti: “İnovasyon bu yenilenmenin dönüm 
noktası ve ivme kazanmasıdır. Felsefenin çıkış noktasında sanat 
vardır. Sanat sadece çizilmiş boyanmış bir resim, taşı, ahşabı yontma 
ile heykel, bir - iki melodi ve enstrüman ile müzik, bir duvar örme 
ile mimari, iki öykü bir - iki şiir yazma ile edebiyat, sahnede bir 
öyküyü canlandırma ile tiyatro, eline kamera alıp bir - iki çekim 
ile sinema değildir. Felsefesi olmayan ressam boyacı, müzisyen 
çalgıcıdır.” 

                NÜKET KÜÇÜKEL, HÜLYA KOLOĞLU 

BENGÜ BATU, BORA ERTUNG

davet
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sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten 
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağışlandı.
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herkesin yenilenmek zorunda olduğunu belirten Sanatçı Antakyalı 
sözlerine şöyle devam etti: “İnovasyon bu yenilenmenin dönüm 
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Suret Defteri
Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek 
3 Mart 2018’de Merkür’de açılan 
sergisinde modern Türk kadınının 
kökleriyle karşılaşmasına ve Türk 
kadınının estetik dokunuşlarının 
hikayesine odaklanırken Selçuklu 
kadınını günümüz kadını ile 
buluşturdu. 

Fatma Zeynep Çilek’in kendi sergisiyle ilgili yorumu şöyle: “Kadın 
değirmen taşı ya da buğday tanesi değildir. Su ya da yatak da değildir. 
Rüzgar ya da yaprak hiç değildir. Öğütmez, öğütülmez. Akıntıya 
katılıp sürüklenmez. Türk toplumunda kadın her zaman perdenin 
ya da peçenin arkasında değildi. Türk kadını deyince aklımıza gelen 
kurmacalarla kadının tarihteki yeri bambaşkadır. Çarşılar, pazarlar, 
hanlar, hamamlar, aşhaneler, hastaneler yaptırmış; konağında misafirler 
ağırlamıştı. Toylarda, şölenlerde ve divanlarda ağırlığı vardı. Daha da 
önemlisi Türk kadını kendi estetiğini kendisi tasarlamıştı. Selçuklu 
döneminden kalma başlıklar, çizgiler, kıyafetler bunun göstergelerinden.” 
Zeynep Çilek’e Suret Defteri adlı bu sergisinde Nur Fettahoğulu, Çiğdem 
Batur, Gamze Başak Ünal, Nursel Öztürk gibi isimler modellik etti. 
Merkür Sanat Galerisi’ndeki açılışa Gençlik ve Spor bakan yardımcısı 
Abdürrahim Boynukalın, Emin Hitay, Avukat Murat Aksu, Görgün 
Taner gibi isimler katıldı.  

EMİN HİTAY

FATMA ZEYNEP ÇİLEK, SİNEM YILDIRIM

sergi
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ÖZLEM BAYRAKTAR KÜCE SELVİN AYDIN

RANA ILDIZTÜLAY DÜNDARBİLGE AYDEMİR AYȘE AYTAÇ

SAADET BÜLBÜLOĞLU KAYA

KİD Üyesi 
Kadınlar 
Bir Arada
Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) Kadın 
üyeleri “Cucina Makkarna”da düzenlenen 
yemekte bir araya geldi. Birbirinden başarılı 
iş kadınlarını bir araya getiren yemekte; 
eğlenceli anların yanı sıra kadınların iş 
dünyasındaki yeri de konuşuldu. 

Ankara’nın başarılı KİD üyesi kadınları, düzenlenen buluşma yemeğinde bir 
araya geldi. Kendi alanında uzman ve birçok firmanın yönetici pozisyonunda 
bulunan başarılı üyeler, kendi faaliyet alanlarından bahsetti. Kadınların her 
sektörde yer almasının gerekliliğinin konuşulduğu toplantıda; KİD kadın 
üyelerin artırılması yönünde atılacak olan adımlardan da bahsedildi. KİD 
Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Seven amaçlarının Kolejli iş dünyasını bir araya 
getirmek olduğunu söyleyerek “bundan sonraki dönemlerde de kadınların 
iş dünyasındaki dayanışmalarını artıracağız, üyelerimiz ile bir araya gelerek 
faaliyetlere devam edeceğiz. Şimdilik sayımız az olabilir ama önümüzdeki 
yıllarda bu sayıyı daha da iyi bir yere getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. Kolejli iş kadınları ise verdikleri mesajlarla güçlü kadın çalışan 
kadın vurgusu yaptı. 

İLKNUR SEVEN

HAYAL OLCAY

davet
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ÖZLEM BAYRAKTAR KÜCE SELVİN AYDIN

RANA ILDIZTÜLAY DÜNDARBİLGE AYDEMİR AYȘE AYTAÇ

SAADET BÜLBÜLOĞLU KAYA



Şu ara Ankara 19 Mayıs stadını yapmakta olması nedeniyle en 
çok orayla ilgili sorularla karşılaşıyor. Türkiye’nin yetiştirdiği 
ender dahilardan olan Bahadır Bey ile çocukluğu, hayalleri, 
aktüel projeleri ve geleceğin şehirleri üzerine çok detaylı bir 
röportaj gerçekleştirdik. Okudukça geleceğe dair umutlarınız 
artacak. 

Bize kendinizi anlatınız. Çocukluğunuz, 
eğitimleriniz, aileniz...
1979 yılında Van’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
de Van’da tamamladım. Benim için doğduğum 
toprakların hayatıma katkısı çok büyük. Doğası 
bozulmamış, sosyal yaşamı, sokak ilişkileri ve 
komşuluk ilişkileri korunmuş bir şehir Van. Ben de 
bahçeli bir çiftlik evinde çok mutlu bir çocukluk 
geçirdim. Aile yapımızda sıkı bir duygusal bağ vardı, 
bütün aile aynı avluda büyüdük, bunun verdiği 
bir enerjiyle büyüdüm. Liseyi Van Endüstri Meslek 
Lisesi’nde okudum. Tabii lise eğitimimin teknik çizim 
ve teknik dersler aldığımız için mimarlığa çok büyük 
katkısı oldu. Üniversiteyi Kayseri’de kazandığım 
için 1995 yılında Kayseri’ye gittim. 1995-2000 yılları 
arasında mimarlık eğitimimi Erciyes Üniversitesi’nde 
tamamladım. Van gibi küçük ölçekli bir kentten sonra 
ilk defa büyük bir şehirde yaşamış oldum böylelikle.

 
Mimarlık ilk tercihiniz miydi? Neden? Geri 
dönebilseniz değiştirmek ister miydiniz bu 
seçiminizi?
Mimarlık, çocukken hayalim değildi aslında, mimarlık 
hakkında hiçbir bilgim de yoktu. Ailem doktor olmamı 
istediği için tıp fakültesi vardı hedefimde. Ressam olan 
halamın önerisiyle sonuç 13. tercihim olan mimarlık 
geldi. Böylelikle hiç tanımadan mimarlığı seçmiş oldum. 
Bu sonuca sevinememiştim ama birinci yılımda; lisede 
aldığım eğitimin de katkısıyla yeteneklerimi keşfetmeye 
başladım. Çünkü lisede aldığım teknik çizim dersleri 
mimarlık için bazı yönlerden altyapı sağladı. O gün 
mimarlık fakültesini kazandığım için sevinemedim ama 
şimdi dünyaya birkaç kere daha gelsem yine mimar 
olurum.  

En çok hangi tip binalar tasarlıyorsunuz?
Öğrenciyken mimarlık dergilerini karıştırdığımda 
gözlemlediğim yapılar çoğunlukla kamusal yapı 
örnekleriydi. Tek hedefim; mezun olduktan sonra 
dünya starlarının yaptığı gibi bu tarz kamusal yapılar 
yapmaktı yani konut yapmak hiç aklıma gelmiyordu. Bu 
kamusal yapılar arasında stadyumlar, spor kompleksleri, 
kültür merkezleri, müzeler ve alışveriş merkezleri gibi çok 
kullanımlı kamusal yapılar vardı. 

“Çatılarda Bal, Sebze ve Meyve 
Yetiştirmek Moda Olsun İstiyorum” 
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Kendisiyle röportaj yapmak için Mimar Bahadır Kul’un ofi sine doğru ilerlerken ne 
zaman onunla bulușmaya gitsem hep ormanlardan geçerek gittiğimi düșündüm. Zira 
Beykoz’daki Bi’nevi Atölye’ye gittiğimde de yine böyle doğanın içinde kaybolmuștum. 

Bahadır Kul çok boyutlu bir insan. Tasarımlarında bunu mutlaka doğayla, sağlıkla, organik 
tarımla, geri dönüșümle, kullanıcıların hissiyatıyla, çok fonksiyonlulukla, akıllı kullanıșlılığın 
entegrasyonuyla, güzellikle, ekonomik ișlevsellikle ve sürdürülebilirlikle harmanlanmıș 

fi kirlerinin kompakt halini aynı anda görebiliyorsunuz. 

Doğayı ve 
İnsanı Birleştiren Dahi

üçüncü göz

stelik bunların hepsini bu büyüklükteki 
binalar düşünüldüğünde en az karbon ayak 
izi bırakarak ve çok kısa sürelerde tamamlayıp 
kullanıma sunuyor. İnsanların sağlıklı 
beslenmelerine çok önem veriyor. Ve bunu 
eserlerinin bir yerinde mutlaka görüyorsunuz. 
Keza görüşmemiz bittiğinde mutfaklarındaki 
organik kendi mahsullerinden taze taze 

hazırlattıkları yemeklerinden de tattık her zamanki gibi. Doğanın 
ve doğal yaşamın Bahadır Kul’un hayatında yeri çok büyük ve bunu 
bütün insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Öyle ki 4. Levent’te yaşayan 
bir insanın ister evi olsun ister ofisi, bulunduğu binasının çatısında 
kendi domatesini yetiştirebilmesi için yapıyor tasarımlarını hep. En 
büyük hayali ekolojik bir şehir yaratmak. İnsanın olabilmesi için 
doğanın var olabilmesi gerektiğini vurgulayan mimarımızın yurt 
dışında da pek çok eseri var. 

Sinem Yıldırım
sinem.yildirim@magdergi.com.tr
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“Çatılarda Bal, Sebze ve Meyve 
Yetiştirmek Moda Olsun İstiyorum” 



Köy Terminali. İşverenler yani, kamu yetkilileri bu yapı 
için daha basit bir bina yapmamızı söyleseler de aksine biz 
nitelikli mimarlığın köyde yaşayan insandan şehirdekine, 
entelektüeline kadar eşit yaklaşımla olması gerektiğini 
vurgulamak için ilçe ve köy terminalinin tasarımına daha 
çok özendik. Böylelikle hemen şehir terminalinin yanında 
yer alan bu yapı ana terminalden daha dikkat çekici ve göz 
alıcı bir yapı olarak 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.

Bir Japon atasözü şöyle der: “Kendine 
usta diyebilmek için önce kendi ustanı 
geçeceksin, sonra kendini geçecek bir öğrenci 
yetiştireceksin.” Sizce, günümüzde sizler gibi 
mimari dahilerin bilgi, kültür ve öğretileri genç 
nesillere aktarılabiliyor mu? Bilginin nesilden 
nesile aktarılarak sonsuzluğa ulaşabilmesi için 
başka ne tür çalışmalar yapılması gerekir?
Mesleğimde 18. yıla girmeme rağmen kendimi hala bir 
çırak ve mesleğime yeni başlamış gibi hissediyorum. 18 
yıllık serüvenimde edindiğim tüm deneyimleri ve mesleki 
kariyer serüvenimi söyleşilerde öğrenci arkadaşlarımla 
paylaşmaya ve onlara aktarmaya çalışıyorum. Diğer 
yandan ofisimizde ağırladığımız stajyer arkadaşlarımla 
bu tasarım deneyimlerimizi birebir yaşatmaya çalışıyoruz. 
Gerek usta-çırak ilişkisini, gerekse ileride onları nelerin 
beklediğini anlatmaya çalışıyoruz. Ofisimizde her iki 
haftada bir BKA-Explore serisi başlattık. Bu söyleşilerde 
konuk katılımcıların mimarlık ve sanatsal aktarımlarına 
ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında, her ay düzenli 
bir şekilde şehir dışındaki, özellikle Anadolu’daki 
üniversitelere giderek söyleşilerle deneyimlerimizi ve 
mimari serüvenimizi aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki 
tüm üniversitelere aynı özeni gösteriyor ve ilave olarak 
mimari proje jürilerine katılıyoruz. Bi’Nevi Atölye’yi de bu 
amaçla kurduk ve orada da workshoplar yapıyoruz.

Tarzınız nedir? Net ve sabit midir, 
karşınızdaki kişiye göre değişir mi? Mesela 
bir ev tasarlanacaksa ev sahibine göre mi yön 
veririsiniz?
Sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve uzun ömürlü 
kamusal binalar üretmeye ek olarak, az bütçelerle 
çok insana hitap eden, bunu karşılarken de gezegenin 
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp karbon izini 
azaltmış, gezegeni ve iklimi koruyan yapılar tasarlamaya 
dikkat ediyoruz. Bir yerden sonra ömrü bittiğinde de 
tamamıyla sürdürülebilir olarak geri dönüştürülebilen 
yapılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bir yapıyı tasarlarken ilk 
kriterimiz; yere, kişiye, topluma, iklime ve konuya özgün 
tasarım yapmak. Bu yüzdendir ki hiçbir tasarımımız 
birbirine benzemez. Her biri yere ve konuya özeldir. 
Bir konut tasarlanacaksa elbette kişiye özel olmalı, 
yani o kişinin zevkleri, enerjisi, beğenileri ile kişiyi 
tanıdıktan sonra alışkanlıklarıyla beraber tüm mimari 
kaygılarımızı da -sürdürülebilir ekolojik iklim verilerine 
uygun topografyaya uygun kültüre ve bölgeye uygun- 
birleştirerek tüm kamusal faydanın da düşünüldüğü 
bir mimarlık hedefliyoruz. Bu bir ev için de geçerli, bir 
stadyum için de... 
 

Günümüzdeki akım; siteler içinde alışveriş, 
sinema, rezidans kompleksleri halinde. Sizce 
insanlar çok üst üste yığılmıyorlar mı? Doğaya 
açılım olan yerleşim birimleri neden tercih 
edilmiyor?
Kentteki artan nüfus ve rant ile birlikte, binalar 
da birden fazla fonksiyonun aynı yerde çözüldüğü 
kompleksler haline geldi. Yapı katları artırılarak; 
zemin katlarda alışveriş, ara katlarda sosyal yaşam, üst 
katlarda da rezidans olmak üzere farklı fonksiyonlar 
getirildi. Çocukluğumuzda, küçük de olsa bahçeli 
evlerimiz ve alışkın olduğumuz bir sokak dokusu vardı. 
Bugünlerde sokakla bağımızı kopararak, dört duvar 
arasında yaşantımızı sürdürüyoruz. Çocukluğumuzdaki 
özgürlüğün de verdiği özlemdendir ki Riva’daki Bi’Nevi 
Atölye’yi tasarladık. Böylelikle, birlikte çalıştığımız atölye 
ve düzenlediğimiz davetlerle, doğanın ne kadar huzur 
verdiğini ve sağlıklı olduğunu görmeleri için insanlara 
ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Yaptıkları tüm kent 
dokuları ve mimaride doğayı kullanmaya ve doğal 
güzelliklerini ön plana çıkarmaya öncelik vermelerini 
sağlamak istiyoruz. Biz de bu konuya özeniyoruz ve 
özendirmeye de çalışıyoruz.

Çevre bakanı siz olsaydınız ilk etapta ne tür 
faaliyetlerde bulunmak isterdiniz? Şehircilik ve 
planlamayla ilgili doğru ve yanlış bulduğunuz 
tespitleriniz nelerdir ve sizce çözümleri ne olmalı?
Şehirlerin en büyük problemi, çocukluğumuzda sahip 
olduğu dokunun giderek yok olması. 

O gün okurken bile bu hedefim varken mezun olduktan 
sonra bu yönde adımlar atmaya çalıştım. Belediyelerle 
tanıştım ve ilk kez Kayseri’de tiyatro binasının iç mekan 
tasarımını yaptım. Ardından Kayseri Kent Müzesi’nin iç 
mekan tasarım sürecinde bulundum. Daha sonra Kayseri 
Kadir Has Kongre Merkezi, Kayseri Şehir Terminali ve 
Kayseri Şehir Stadyumu derken seçtiğim yolda hızlıca 
adımlar atmaya başlamıştım. Şu an geldiğimiz noktada 
çoğunlukla kamusal ölçekte eserler ürettik ve üretmeye de 
devam ediyoruz.

Sizce mimari şıklığın özellikle özel yaşam 
alanlarındakinde, cemiyetin belirli bir zümresinin 
etrafında dönüyor algısı gerçekçi mi? Mutlaka villa 
rezidans büyük alanlar için mi çalışır mimarlar? 
Daha geniş kitlelere ulaşması için neler yapılmalı?
Nitelikli mimarlığın herkese hitap etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu düşünceyle ülkemizde nitelikli 
mimarlığı sadece yüksek bütçeli konut ve alışveriş 
merkezi yapılarının aksine kamusal yapılarda ortaya 
koymayı hedefledik. Bu doğrultuda kamu ile çalışmaya 
özen gösterdim. 2008 yılında tasarladığımız Kayseri Şehir 
Terminali’ni yılda 5 milyon insan kullanmakta. Böylece 
her kesimden onlarca insanının mutluluğunu biçimlemiş 
oluyorsunuz. “Nitelikli mimarlık belirli bir zümreye ait” 
gibi bir düşünce var olsa da, aksine kamusal yapılarda 
mimarlık herkes için vardır. Benim hümanist ve sosyal 
yanım beni bu fikre götürdü. Örneğin; Kayseri Batı İlçe ve 

üçüncü göz
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Gerek usta-çırak ilişkisini, gerekse ileride onları nelerin 
beklediğini anlatmaya çalışıyoruz. Ofisimizde her iki 
haftada bir BKA-Explore serisi başlattık. Bu söyleşilerde 
konuk katılımcıların mimarlık ve sanatsal aktarımlarına 
ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında, her ay düzenli 
bir şekilde şehir dışındaki, özellikle Anadolu’daki 
üniversitelere giderek söyleşilerle deneyimlerimizi ve 
mimari serüvenimizi aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki 
tüm üniversitelere aynı özeni gösteriyor ve ilave olarak 
mimari proje jürilerine katılıyoruz. Bi’Nevi Atölye’yi de bu 
amaçla kurduk ve orada da workshoplar yapıyoruz.

Tarzınız nedir? Net ve sabit midir, 
karşınızdaki kişiye göre değişir mi? Mesela 
bir ev tasarlanacaksa ev sahibine göre mi yön 
veririsiniz?
Sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve uzun ömürlü 
kamusal binalar üretmeye ek olarak, az bütçelerle 
çok insana hitap eden, bunu karşılarken de gezegenin 
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp karbon izini 
azaltmış, gezegeni ve iklimi koruyan yapılar tasarlamaya 
dikkat ediyoruz. Bir yerden sonra ömrü bittiğinde de 
tamamıyla sürdürülebilir olarak geri dönüştürülebilen 
yapılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bir yapıyı tasarlarken ilk 
kriterimiz; yere, kişiye, topluma, iklime ve konuya özgün 
tasarım yapmak. Bu yüzdendir ki hiçbir tasarımımız 
birbirine benzemez. Her biri yere ve konuya özeldir. 
Bir konut tasarlanacaksa elbette kişiye özel olmalı, 
yani o kişinin zevkleri, enerjisi, beğenileri ile kişiyi 
tanıdıktan sonra alışkanlıklarıyla beraber tüm mimari 
kaygılarımızı da -sürdürülebilir ekolojik iklim verilerine 
uygun topografyaya uygun kültüre ve bölgeye uygun- 
birleştirerek tüm kamusal faydanın da düşünüldüğü 
bir mimarlık hedefliyoruz. Bu bir ev için de geçerli, bir 
stadyum için de... 
 

Günümüzdeki akım; siteler içinde alışveriş, 
sinema, rezidans kompleksleri halinde. Sizce 
insanlar çok üst üste yığılmıyorlar mı? Doğaya 
açılım olan yerleşim birimleri neden tercih 
edilmiyor?
Kentteki artan nüfus ve rant ile birlikte, binalar 
da birden fazla fonksiyonun aynı yerde çözüldüğü 
kompleksler haline geldi. Yapı katları artırılarak; 
zemin katlarda alışveriş, ara katlarda sosyal yaşam, üst 
katlarda da rezidans olmak üzere farklı fonksiyonlar 
getirildi. Çocukluğumuzda, küçük de olsa bahçeli 
evlerimiz ve alışkın olduğumuz bir sokak dokusu vardı. 
Bugünlerde sokakla bağımızı kopararak, dört duvar 
arasında yaşantımızı sürdürüyoruz. Çocukluğumuzdaki 
özgürlüğün de verdiği özlemdendir ki Riva’daki Bi’Nevi 
Atölye’yi tasarladık. Böylelikle, birlikte çalıştığımız atölye 
ve düzenlediğimiz davetlerle, doğanın ne kadar huzur 
verdiğini ve sağlıklı olduğunu görmeleri için insanlara 
ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Yaptıkları tüm kent 
dokuları ve mimaride doğayı kullanmaya ve doğal 
güzelliklerini ön plana çıkarmaya öncelik vermelerini 
sağlamak istiyoruz. Biz de bu konuya özeniyoruz ve 
özendirmeye de çalışıyoruz.

Çevre bakanı siz olsaydınız ilk etapta ne tür 
faaliyetlerde bulunmak isterdiniz? Şehircilik ve 
planlamayla ilgili doğru ve yanlış bulduğunuz 
tespitleriniz nelerdir ve sizce çözümleri ne olmalı?
Şehirlerin en büyük problemi, çocukluğumuzda sahip 
olduğu dokunun giderek yok olması. 



otopark ve araç kullanımı neredeyse yok olacak ayrıca uçan 
araçlar üretilmeye başlanacak. Tüm bunlar günümüzde 
olduğundan daha az yer kaplayacaklar, doğayı daha az işgal 
edeceğiz. İnsanlar için doğa ve besin kaynakları çok daha 
önemli hale gelecek. Dolayısıyla oluşacak problemlerle 50 yıl 
sonra karşılaşmamak için bugünden önlemler almalıyız. Bu 
yüzden insanları tarıma yönlendirmeliyiz, tarım yapabilmesi 
için köye gitmesine gerek kalmadan 4. Levent’teki binanın 
terasında da sebzesini yetiştirebilmeli insanlar. Gelecekte, 
insan nüfusunun ve sağlık sorunlarının giderek arttığı, 
kaynakların azaldığı bir dünya olacak. Bu yüzden mimarlık 
bunları koruyan tasarımlar yaparak öne çıkacak. Aslında bu 
tasarım yaklaşımıyla binalar üretmek zorunda olacağız.

Kendinizle en gurur duyduğunuz binalarınız 
hangileri? Neden?
Konya Stadyumu, 9,5 ayda minimum bir bütçeyle ve az 
sayıda insan gücüyle daha az karbon izi kullanılarak inşa 
edildi. Ayrıca bu stadyum, dünyadaki eş değer örneklerine 
göre en hızlı en ekonomik, en sağlıklı ve sürdürülebilir 
malzemelerden inşa edilmiş bir yapı. Bu yüzden de 2014’te 
dünyada Stadium DB seçildi. Yapının ana fonksiyonu 
stadyum ama aynı saha çanağı spor, konser gibi farklı 
fonksiyonlar içerebiliyor. Stadyumun altındaki bütün 
alanlar da 7/24 çok amaçlı kullanılabilecek şekilde 
tasarlandı. Aynı alan seminer salonuna, çalışma alanlarına, 
ofislere ve afet durumunda hastaneye dönüşebiliyor. 
Yani bir yapıdan 5 farklı fonksiyona sahip yapı çıkardık. 
Aynı kaynağa birden fazla fonksiyon verdik, buna da 
sürdürülebilir fonksiyon deniyor. Aynı zamanda tüm 
bunlar kira gelirleri olarak yapının finansal ihtiyaçlarını 
karşılıyor ve ek kaynak yaratıp Konyaspor’un altyapısında 
kullanılan bu gelir, dünyaya nitelikli oyuncular 
yetiştirilmesine de katkıda bulunuyor.
 
Şu andan itibaren en büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim ekolojik şehir yaratmak. Tüm 
kaynaklarını kendi üreterek doğadan aldığını doğaya 

geri veren, doğayı kirletmeyen, mekanik tesisatında 
radyoaktif madde saçan sistemlerin kullanılmadığı 
bir yapı adası tasarlamak istiyorum. Bu kentin de 
tüm dünyaya örnek olmasıyla birlikte, inşa edilen 
milyonlarca m2 tasarlanırken bu düşünce tarzına 
öncelik verilmesini istiyorum. Çünkü dünyanın en 
büyük yapı stoku ve yapı gideri konut ne yazık ki 
kamusal yapılar değil, kamusal alanlar çok az. Eğer 
biz konut alanlarını doğru biçimlersek hem gezegenin 
kaynaklarını verimli kullanmış hem de geleceğe 
sağlıklı bir doğa ve kent bırakmış olacağız. Bizim 
geleceğe bırakacağımız en büyük miras sağlıklı bir 
doğadır.
 
Türkiye’de ve yurt dışında çalışmayı kıyaslayın 
desem kolaylık ve zorlukları açısından 
yaşadığınız tecrübelerle hangisinin daha kolay 
ve zor olduğunu söylersiniz? Neden?
Türkiye’de çalışmanın en zor yanı işçilik ve 
tasarladığımız tüm bu yapıları inşa eden ekiplerin 
kalifiye olmayışı. Avrupa’da her işin eğitimini 
alan ustalar var, ekipler var. Türkiye’de de hiçbir iş 
yapamayan insanlar inşaat sektörüne giriyor. Yani 
bir duvar ören ustanın veya mekanik tesisatı yöneten 
ustanın hiçbir eğitimi yok. Dolayısıyla ne kadar nitelikli 
bir tasarım yapsanız da tasarıma uygun nitelikte 
üretilmezse, yapının ömrü de işçilik hatalarından 
dolayı kısalıyor. Diğer zor yanı da mimarlık mesleğine 
gösterilen saygı. Avrupa’da mimarlık çok değerli bir 
meslek ve mimarın ürettikleri toplum tarafından çok 
saygı görüyor. Mimarın sanatına müdahale etmeyi 
bırakın, mimarın ürettiği bir yapıya sanat eseri 
gibi davranılan bir düşünce söz konusu. Türkiye’de 
mimarlık mesleğinin tanımını bile yapamıyor toplum. 
Mimarım dediğinizde karşılığı “mühendis misin?” 
oluyor. Yani orada bir sanatın olduğunun bile farkında 
değiller. Bu da mimarlık mesleğinin ülkemizde 
neredeyse hiçe sayıldığını ve etkin olamayışını 
gösteriyor aslında. 

üçüncü göz

Yani kentler, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bahçeli 
evlerden, çocukların sokaklarda piknik yaptığı ve oyun 
oynadığı kamusal alanlardan oluşan yaşam alanlarına 
dönüştürülmeli. Aslında kentlerin çözümü eskiye dönmek, 
bu kötü biçimlenmiş kalabalık yapı kitlelerinin yerine az 
katlı kişiye özel yaşam birimleri elde etmeliyiz. Şayet bu 
rantsal olarak mümkün değilse bile yapı komplekslerini 
bu düşünce doğrultusunda tasarlamaya çalışmalıyız. 
Belki de kat bahçeleri ve teraslarla birlikte, her bir ailenin 
kendilerine yetecek kadar sebzeyi üretebilecekleri 
50-60 m2’lik bir alana sahip olmalarını sağlamalıyız. 
Mesela şu an New York’ta insanlar teraslarında bal ve 
sebze üretebiliyor. Aslında bu bir moda haline geldi bile 
diyebiliriz, aynı zamanda insanlar organik beslenmek ve 
ne yediğini bilmek istiyor.   
                                                                                                                          
Nelerden ilham alırsınız? Yerli yabancı mimar 
idolleriniz kimler ve hangi eserleri?
Aslında en çok ilham aldığım şeyler arasında doğa, doğal 
yaşam, çocukluğum ve sahip olduğum değerler var. Bunların 
yanında kendi kültürüm, toplum ve ülkem bana ilham 
kaynağı. Elbette ilham aldığım mimarlar var; BIG, 3XN ve 
MAT Architecture bunlara örnek olabilir. Organik form ve 
parametrik tasarımı kullanarak; bizim çocukluğumuzda 
zaman geçirdiğimiz doğayı teraslara taşımaları, çok katlı da 
olsa komşuluk ilişkilerinin korunduğu üniteler oluşturuyor 
olmaları ilgimi çekiyor. Ayrıca fütüristik bir eğitim aldım 
ve bu yanımı besleyen de Hollywood filmleri. Bu konuyu 
önemsiyorum, çünkü dünya gelecekte, 10-20 milyar 
insanın yaşadığı bir yer olacak. Gezegen ve kaynaklar 
aynı ama insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla 
tüm bu insanlara yetecek kadar doğayı yine aynı mimari 
gereksinimlerle biçimlendirerek oluşturulan kentler 
yaratmak zorundayız. Bu kentler “doğanın içinde”, “doğadan 
kopmamış”, “doğaya saygılı” olmak zorunda. Yani bir yapı 
inşa ettiğimizde 100.000 m2’lik bir alanı kullanıyorsak 
doğadan bu alanı almış oluyoruz. Eğer teraslarla, çatı 
bahçeleriyle ve düşünülmüş iç mekan kurgularıyla 
kullandığımız alan kadar doğa kurgulayabilirsek yapının 
kendi içinde, bu doğadan aldığımızı doğaya vermek gibi bir 
şey. Dolayısıyla bu yaklaşımda tasarımlar yapan mimarları 
takip etmeye çalışıyorum.

Yurt dışındaki çalışmalarınız neler?
2012 yılında Bağdat ofisimizi açtık ve Arap dünyasıyla 
tanıştık. 2013 yılında Karbala Stadyumu’nu tasarladık. 
Böylelikle çöl iklimine uygun ve çöl kültürünü yaşayan 
insanların isteklerini karşılayan bir yapı tasarlamanın 
farkını yaşadık. Farklı kültürlerde bina tasarlarken her 
birinde farklı heyecan duyuyoruz, çünkü o kültürü 
yeniden keşfediyoruz. Afrika’da bir stadyum tasarladık 
ve yerel halkın yaşam tarzını keşfettik. Bambaşka bir 
topografyada, iklimi farklı, insanları farklı, yaşam tarzları 
farklı bir yerdesiniz. Böylelikle nereye bir yapı tasarlarsak o 
bölgeyi tanıyor ve öğreniyoruz. 2015 yılında Gürcistan için 
Batum Stadyumu’nu tasarladık, Özbekistan’da, Rusya’da 
projeler ürettik. Her bir ülkenin kültürü bambaşka ve 
bu farklı kültürlerin isteklerine yönelik bina tasarlamak 
çok farklı bir keyif bizim için. Dolayısıyla ne kadar farklı 
kitleyle birlikte çalışırsak o kadar mutlu oluyoruz. Bu 
yüzden de dünyanın birçok ülkesiyle iletişim kurmaya ve 
bu ülkeler için tasarım yapmaya özen gösteriyoruz.

Kendi evinizi siz mi tasarladınız? Nasıl bir tarzı 
var?
2012 yılında Kayseri’de, kendi yaşam tarzımı tüm mimari 
serüvenimle birleştirerek “bir konut nasıl olmalı?”ya 
örnek olabileceğini düşündüğüm kendi evimi tasarladım. 
Öncelikle bir konut, sürdürülebilir olmalı, enerjisini 
kendi üretebilmeli ve akıllı bir ev olmalıydı. Ayrıca yalın 
ve minimal olmasının yanında sağlıklı, kanserojenden 
arınmış malzemelerden inşa edilmeliydi. BK House buna 
iyi bir örnek. İçeride kullanılan tüm malzemeler ekolojik 
ve cephede kullanılan malzemeler ise nanoteknoloji 
ile üretildi. Ayrıca BK House şeffaf bir ev yani bahçeyle 
yaşam iç içe, pencereler açıldığında mekansal birliktelik 
sağlanabiliyor.
 
Sizce çok uzak gelecekte mimari ne yöne doğru 
evrilecek?
Dünya nüfusu artacak ve bununla birlikte insan yaşam 
alanları ve gereksinimleri de artacak. Bu durumda Japonya’da 
olduğu gibi birçok insan daha küçük alanlarda yaşamaya 
başlayacak. Hatta bunlar kapsüller halinde taşınabilir olacak. 
Toplu taşıma ve metro hatlarının gelişmesiyle birlikte 
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otopark ve araç kullanımı neredeyse yok olacak ayrıca uçan 
araçlar üretilmeye başlanacak. Tüm bunlar günümüzde 
olduğundan daha az yer kaplayacaklar, doğayı daha az işgal 
edeceğiz. İnsanlar için doğa ve besin kaynakları çok daha 
önemli hale gelecek. Dolayısıyla oluşacak problemlerle 50 yıl 
sonra karşılaşmamak için bugünden önlemler almalıyız. Bu 
yüzden insanları tarıma yönlendirmeliyiz, tarım yapabilmesi 
için köye gitmesine gerek kalmadan 4. Levent’teki binanın 
terasında da sebzesini yetiştirebilmeli insanlar. Gelecekte, 
insan nüfusunun ve sağlık sorunlarının giderek arttığı, 
kaynakların azaldığı bir dünya olacak. Bu yüzden mimarlık 
bunları koruyan tasarımlar yaparak öne çıkacak. Aslında bu 
tasarım yaklaşımıyla binalar üretmek zorunda olacağız.

Kendinizle en gurur duyduğunuz binalarınız 
hangileri? Neden?
Konya Stadyumu, 9,5 ayda minimum bir bütçeyle ve az 
sayıda insan gücüyle daha az karbon izi kullanılarak inşa 
edildi. Ayrıca bu stadyum, dünyadaki eş değer örneklerine 
göre en hızlı en ekonomik, en sağlıklı ve sürdürülebilir 
malzemelerden inşa edilmiş bir yapı. Bu yüzden de 2014’te 
dünyada Stadium DB seçildi. Yapının ana fonksiyonu 
stadyum ama aynı saha çanağı spor, konser gibi farklı 
fonksiyonlar içerebiliyor. Stadyumun altındaki bütün 
alanlar da 7/24 çok amaçlı kullanılabilecek şekilde 
tasarlandı. Aynı alan seminer salonuna, çalışma alanlarına, 
ofislere ve afet durumunda hastaneye dönüşebiliyor. 
Yani bir yapıdan 5 farklı fonksiyona sahip yapı çıkardık. 
Aynı kaynağa birden fazla fonksiyon verdik, buna da 
sürdürülebilir fonksiyon deniyor. Aynı zamanda tüm 
bunlar kira gelirleri olarak yapının finansal ihtiyaçlarını 
karşılıyor ve ek kaynak yaratıp Konyaspor’un altyapısında 
kullanılan bu gelir, dünyaya nitelikli oyuncular 
yetiştirilmesine de katkıda bulunuyor.
 
Şu andan itibaren en büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim ekolojik şehir yaratmak. Tüm 
kaynaklarını kendi üreterek doğadan aldığını doğaya 

geri veren, doğayı kirletmeyen, mekanik tesisatında 
radyoaktif madde saçan sistemlerin kullanılmadığı 
bir yapı adası tasarlamak istiyorum. Bu kentin de 
tüm dünyaya örnek olmasıyla birlikte, inşa edilen 
milyonlarca m2 tasarlanırken bu düşünce tarzına 
öncelik verilmesini istiyorum. Çünkü dünyanın en 
büyük yapı stoku ve yapı gideri konut ne yazık ki 
kamusal yapılar değil, kamusal alanlar çok az. Eğer 
biz konut alanlarını doğru biçimlersek hem gezegenin 
kaynaklarını verimli kullanmış hem de geleceğe 
sağlıklı bir doğa ve kent bırakmış olacağız. Bizim 
geleceğe bırakacağımız en büyük miras sağlıklı bir 
doğadır.
 
Türkiye’de ve yurt dışında çalışmayı kıyaslayın 
desem kolaylık ve zorlukları açısından 
yaşadığınız tecrübelerle hangisinin daha kolay 
ve zor olduğunu söylersiniz? Neden?
Türkiye’de çalışmanın en zor yanı işçilik ve 
tasarladığımız tüm bu yapıları inşa eden ekiplerin 
kalifiye olmayışı. Avrupa’da her işin eğitimini 
alan ustalar var, ekipler var. Türkiye’de de hiçbir iş 
yapamayan insanlar inşaat sektörüne giriyor. Yani 
bir duvar ören ustanın veya mekanik tesisatı yöneten 
ustanın hiçbir eğitimi yok. Dolayısıyla ne kadar nitelikli 
bir tasarım yapsanız da tasarıma uygun nitelikte 
üretilmezse, yapının ömrü de işçilik hatalarından 
dolayı kısalıyor. Diğer zor yanı da mimarlık mesleğine 
gösterilen saygı. Avrupa’da mimarlık çok değerli bir 
meslek ve mimarın ürettikleri toplum tarafından çok 
saygı görüyor. Mimarın sanatına müdahale etmeyi 
bırakın, mimarın ürettiği bir yapıya sanat eseri 
gibi davranılan bir düşünce söz konusu. Türkiye’de 
mimarlık mesleğinin tanımını bile yapamıyor toplum. 
Mimarım dediğinizde karşılığı “mühendis misin?” 
oluyor. Yani orada bir sanatın olduğunun bile farkında 
değiller. Bu da mimarlık mesleğinin ülkemizde 
neredeyse hiçe sayıldığını ve etkin olamayışını 
gösteriyor aslında. 



Sizce gerçek Türk mimarisi nedir? Hangi binayı 
gören herkes “bu Türk mimarisi” der?
Geçmişteki kentler topografya iklim ve doğal kaynaklarla 
şekillenmiş bir dokuya sahipti. Hatta taş, ahşap, toprak 
gibi kullanılan malzemelerle de mimarinin şekillendiği 
kent dokuları oluşuyordu. Örneğin Van Evi, Kastamonu 
Evi gibi her kentin çizgisinin ve tipolojinin farklı olduğu 
bir kent mimarisi söz konusuydu. Ama günümüzde 
-sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde- üzerinde 
düşünülmemiş apartmanlar ile özelleşmemiş birbiriyle 
benzer tasarımlar görüyorsunuz. Bununla birlikte, 
hiçbir yere ait olmayan ve hiçbir düşünceyi anlatmayan 
bir mimari çizginin dünyanın her yerinde yayıldığını 
görüyorsunuz. Şimdi İstanbul’u gezdiğinizde sadece 
Osmanlı döneminde, çoğu Rum mimarlar tarafından 
yapılan köşkleri görüyorsunuz.

Türkiye’nin şehirleri neden hep ulaşım ve yollara 
göre planlanmaz? Yani neden otopark ve ulaşımı 
düşünülmeden önce binalar yapılır da sonra 
aralarına daracık yollar açılır? Bu kadar mı zor 
planlı çalışmak?
Türkiye’de şehirleşme önceden planlanarak yapılmıyor. 
30-40 yıl önce var olan yolun üzerine kuruluyor şehir. 
Şimdi İstanbul’a baktığınızda birçok sokak 50 yıl önceki 
ulaşım ağına ve araç sayısına göre düşünülmüş. Hatta ilk 
yaşam izi kadar dar. 50 yıl önce mahallede 2 araç varken 
şimdi her evde 2 araç var. Dolayısıyla tüm bu altyapı, o 
yıllardaki birikimler düşünülerek, gelecekteki koşullar 
öngörülmeden imar planları yapıldığı için bugün ancak 
yıkılarak çözüme ulaşılabiliyor. Böylelikle kentsel 
dönüşüm fikri ortaya çıkıyor ama aynı yol, aynı kapasite 
dururken rantsal kaygıdan dolayı sadece yoğunluk 
artırıldığı için bizi çözüme ulaştırmıyor. Dolayısıyla 
sorunlar katlanarak devam ediyor. En büyük problem, 
var olan kent dokularının üzerine geleceği ön görmeden 
planlar yapılarak ilerleniyor, oysa kent haricinde küçük 
ölçekli bir yaşam alanı bile tasarlansa bir kaç yıl sonra 
onun da yolları ve araç kapasiteleri yetersiz kalmaya 
başlıyor.
 
Şu an öğrenci olan gençlere neler demek 
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Bu sayıya yetecek kadar nitelikli ve yeterli sayıda öğretim 
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süreci görerek, sorarak ve öğrenerek ilerlemeliler.  

 Elon Musk Mars’ta yaşam kurmayı hedefl edi. Siz 
olsanız orada nasıl bir mimari tasarlardınız?
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tasarlardım. Yani kendi içinde var edilen bir doğa ve aynı 
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yaşamına hitap etmek yerine doğaya hizmet eden bir yapı 
tasarlanmalı ki “doğa yaşasın, sonra insan yaşasın”.  

üçüncü göz
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Erken Doğan 
Bebekler 
Yararına 
Alışveriş
Erdoder, Erdoder Başkanı Canan 
Göztepe ve Erdoder Yönetim Kurulu’nun 
ev sahipliğinde Zorlu Raffles Hotel’de bir 
alışveriş şenliği düzenledi. 
2011 yılından bu yana erken doğan bebeklerin ölümlerine engel olmayı 
amaçlayan ve üç ayrı ilde yeni doğan üniteleri açan Erken Doğan 
Bebekleri Yaşatma Derneği (Erdoder) projelerine kaynak sağlamak için 
şık bir alışveriş etkinliği düzenledi. Etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından birçok ünlü isim katılırken, etkinlik Erdoder Başkanı 
Canan Göztepe ve Erdoder Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Zorlu Raffles Hotel’de düzenlenen alışveriş şenliğine birçok 
ünlü marka da stant açarak destek verdi. Kermesteki satışlardan elde 
edilen gelir de ihtiyacı olan devlet hastanelerinde yeni doğan yoğun 
bakım üniteleri açılması adına Erdoder’e bağışlandı. 

CANAN - TARLAN GÖZTEPE

Erken Doğan 
Bebekleri Yașatma 
Derneği (Erdoder) 
projelerine kaynak 
sağlamak için șık bir 
alıșveriș 
etkinliği düzenledi. 

davet
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Sosyal yașam 
dünyasının ünlü 
isimlerinden Esra 
İnceefe kermese 
ziyaretçi olarak 
katılarak bol bol 
alıșveriș yaptı. 

CEYDA SEÇKİN

SERAP SARI DİLEK DÖNMEZ AĞYEL PELİN ÇEBİ EBRU KAİN, HÜLYA ÜNAL 

ELÇİN DAĞLAROĞLU BİLGE KURU, CELAL EREN

YASEMİN GAZANKER, ESRA İNCEEFE



Engelli çocuklar yararına 
düzenlenen etkinlikte 
katkıda bulunan Beril 
Çavușoğlu, Nazlı  Gür 
Demir, Mine Aygün, Hülya 
Akman gibi isimler de 
plaket aldı. 

MİNE AYGÜN

HÜLYA AKMAN

NAZLI GÜR DEMİR

GÜL MURATOĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLU

GÖZDE UZUN

ÇAĞLA DEDEBAYRAKTAR

Sevgi Birliği 
İş Başında
Ankaralı yardımsever kadınların 
kurduğu Sevgi Birliği Sorumluluk 
Topluluğu, The Ankara Otel’de 
gerçekleştirilen yardım etkinliğinde 
buluştu.
Aralarında Güler Gürcan, Aysel Akçay, Gülennur Aydın’ın 
olduğu Sevgi Birliği Sosyal Sorumluluk Topluluğu, 
The Ankara Hotel’de bir etkinlik düzenledi. Engelli çocuklar 
yararına düzenlenen davette, bu topluluğa katkıda bulunan 
Beril Çavuşoğlu, Mine Aygün, Hülya Akman, Nazlı Gür 
Demir gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimlerine teşekkür 
plaketi verildi. Topluluk üyeleri yıl içerisinde de çeşitli 
etkinliklerle sivil tolum kuruluşlarına ve kişilere yardımlarda 
bulunacaklarını belirtti. NUSRET CÖMERT, NURTEN CERTEL

EDA ADEN, SERPİL TÜFEKÇİ, NURTEN CERTEL, SEZEN TURAN, BİNNUR MÜFTÜOĞLU, MELTEM YILMAZ, 
AYSEL AKÇAY, GÜLENNUR AYDIN, GÜLER GÜRCAN, ZEYNEP MELEK CİVELEK

davet
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Ünlü İsimler 
Mehmetçik Vakfı 
Yararına Buluştular
Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri 
Hanife Akdağ’ın öncülüğünde Eda Erkul, 
Gül Yetkin, Sevtap Karabulut ve Hülya 
Beyaz’ın destekleriyle düzenlenen 
Mehmetçik Vakfı’nın davetinde buluştu. 
Lazzoni Hotel’de düzenlenen davette 
yardımseverler bağış yarışında bulundular.

Hanife Akdağ’ın öncülüğünde Eda Erkul, Gül Yetkin, Sevtap Karabulut ve Hülya 
Beyaz’ın destekleriyle düzenlenen Mehmetçik Vakfı’nın daveti sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Lazzoni Hotel’de düzenlenen davette 
ünlü müzayedeci Uğur Batur bir müzayede düzenleyerek gelirini Mehmetçik 
Vakfı’na bağışladı. Müzayedede Uğur Batur’un yanı sıra Emel Diamond’ın sahibi 
Gül Yetkin’in, Naz Antika & Gobonaz Halı’nın sahibi Gülnur Kamaşak’ın ve 
Güniz Home’un sahibi Güniz İyianlar’ın bağışladığı ürünler de satışa çıkarılarak 
elde edilen gelir vakfa bağışlandı. Lazzoni Hotel’in ücret talep etmediği davette 
emeği geçen isimlere de birer plaket takdim edilirken, sosyal yaşam dünyasının 
ünlü isimlerinden Figen Babaoğlu ve Altın Kalpler Derneği’ne de yaptıkları bağış 
nedeniyle bir plaket takdim edildi. Plaketi Altın Kalpler Derneği adına Elif Girgin 
alırken, “Bu özel günde emeği olan ve bize bu bağışı yapmamızı sağlayan herkese 
teşekkür ederiz” dedi. Davete katılan Ceylan İnşaat’ın Sahibi Muammer Ceylan, 
bu özel günde Mehmetçik Vakfı yararına bir daire bağışladı.   

EDA ERKUL, HANİFE AKDAĞ

davet
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UĞUR BATUR BENGÜ ARSLANSERAP SARI AYȘEGÜL KAYABAY

EDA ERDOĞAN FATMA AYDOĞDU GÜL YETKİN EVRİM KIRMIZITAȘ BAȘARAN



NURHAN TARMAN NURSEL ARSLAN TUĞBA DOĞAN OYA ANLAR ONAT

NAGİHAN DİNÇTÜRK, SEVTAP KABABULUT, GÜRHAN SAYAR NAZ, GÜLNUR KAMAȘAK TUBA ÇALKILIÇ

AYCAN ALP

ELİF GİRGİN SEVTAP KARABULUT, HÜLYA BEYAZ

CEREN BABAOĞLU ARAT, FİGEN BABAOĞLU GÜL ERGİ

Düzenlenen 
yardım gecesinde 
Mehmetçik Vakfı 
yararına yaptıkları 
bağıș nedeniyle 
Altın Kalpler 
Derneği’ne plaket 
takdim edildi. 
Plaketi Altın Kalpler 
Derneği adına Altın 
Kalpler Derneği 
İstanbul Bașkanı 
Elif Girgin aldı.

GÜNİZ İYİANLAR 

davet
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Aylin Yıldız
aylinbulent@mynet.com

astroloji

Uranüs, 15 Mayıs 2018 itibariyle Boğa burcuna geçtikten sonra 7 Kasım 2018 – 6 Mart 
2019 arasında retro etkisi nedeniyle tekrar Koç Burcu’na dönse de Temmuz 2025’e 

kadar Boğa burcunda kalıyor.
Bu geçişin genel ve burçlara göre etkisine gelince...

Boğa, maddi ve manevi değerlere sahip çıkmayı, elimizde olan kaynakları 
biriktirmeyi, iyi kullanmayı ve geliştirmeyi, kaliteli tüketim alışkanlıklarını, klasik 

zevkleri, rahat ve konforlu bir hayat standardını, tutarlı ve tutucu bir yaşam tarzını, 
dünyevi düzenin devamlılığını sağlayacak kontrol sistemlerini temsil eder…

Uranüs, Boğa’dan geçerken, hayatlarımızın maddi ve manevi anlamda değişmez gibi 
görünen sınırlarını, değerlerini, kurgularını ve işlevini yitirmeye başladığı için baskıcı 

ve yararsız olan dünyevi ve manevi kontrol sistemlerini değişime uğratacaktır.
Biz kalıcılığın güvenli olduğunu düşünürüz… 
Oysa değişim sürekliliğin tek güvencesidir.

İnsan çoğu kez, düzenin bozulmasına dair duyduğu korku ile yaptığı seçimler 
yüzünden, sorunların daha da derinleşmesine, çözümsüzlüğün artmasına yol açar. O 

zaman da radikal değişimler zorunlu hale gelir.
O zaman bu kadar rahatına düşkün, atıl, tutucu, değişime karşı ürkek, 

sorgulamaktan uzak olduğumuz için, pişmanlık duyarız. O güne dek suçladığımız 
kişilerin ve olayların ötesinde, maddi ve manevi değerlerimiz adına sorumluk 

almayanın, korunmak adına koruyuculuk görevini ihmal edenin, güvende ve saygın 
kalmak adına, öz değerlerini ve samimiyetini kaybedenin biz olduğumuzu görürüz.

”Öngörülemezlik” her şeyi kontrol etmek ve kendi sınırlı algısı çerçevesinde 
sürdürmek isteyen insan zihni tarafından, tehlike gibi algılanır. Oysa, insanın kendi 
içinde, sahip olduğu yetenekler ve nitelikler hazinesinde de, şimdi öngöremediği 

nice güzellik vardır. 
Boğa’ya giren Uranüs’ün bunları tetikleyip, ortaya dökmesi dileğiyle…

Peki Uranüs’ün Boğa’daki yolculuğu burçlara nasıl edecek?

Uranüs 
Boğa Burcuna Geçiyor
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Uranüs 
Boğa Burcuna Geçiyor

Koç Uranüs’ ün ikinci evdeki transiti para durumunuzla 
ilgilidir. Uranüs’ün etkisi altında para durumunuzda önemli 
değişiklikler olur. Özel doğum haritanızda ikinci eviniz ve içinde 
bulunan yıldızların konumu ve oluşturduğu açılar sonucun 
olumlu veya olumsuz olmasında etkendir. Olumlu etkiler altında 
iseniz maddi olanaklara kavuşma şansını yakalarken, olumsuz 
etki altında riske girer, ağır parasal kayıplar yaşarsınız. Uranüs’ün 
bu evdeki etkisi ani kazanç ve kayıplar olarak yaşanır. Parayı 
kullanış şekliniz ve maddeye bakış açınız değişir.

Boğa Uranüs’ün birinci eve geçişiyle içinizde güçlü özgürlük 
isteği uyanmaya başlar. Oluşan enerjinin etkisiyle çekiciliğinizde 
artış olurken, değişik heyecanlar peşinde koşarsınız. Etrafınız 
tarafından anlaşılması güç, daldan dala konan, arayış içinde 
olan biri olarak tanımlanırsınız. Bu etki altında davranışlarınız 
ve görünüşünüz aslında bilinçaltınızda saklı kimliğinizin 
yansımasıdır. Ne yapacağınızı önceden kestirmek son derece 
zordur. Etkisini hafifletmek istiyorsanız gerçekçi yaklaşımlar 
ile değişimi kabul etmeli, özgür iradenizin sesine kulak vererek 
hareket etmeli, kararlarınızı değiştirmemelisiniz. Uranüs’ün bu 
evdeki etkisi irade gücünüzü artırarak, kişiliğinize uygun kararlar 
ile hayatınıza yön vermenizi sağlar.

İkizler Uranüs’ün on ikinci evdeki transiti en önemli geçiş 
evrelerinden biridir. Uranüs’ün etkisi altında zihin karışıklığı ve 
yanlış hareketler söz konusu olabilir. İç duygu ve hislerinizdeki 
artış nedeniyle bu dönemde istek ve arzularınızda önemli 
değişiklikler olur. Hayatınızda gizlilik içeren ilişkiler yer alabilir. 
Doğum haritanızda olumsuz etkenler var ise karamsarlık 
oluşabilir, sinirsel gerilim sonucu yaşanan sağlık sorunları ortaya 
çıkabilir. Sorunlar genellikle fiziksel olmaktan çok, düşünce 
gücü ile ortaya çıkan rahatsızlıklar olacaktır. Yaşanan sorunun 
niteliği altıncı evde ve on ikinci evde yer alan burç ve planetlerin 
konumu ile anlaşılabilir. Transit Uranüs’ün bu konumu gizli 
düşmanlıkları açığa çıkarabilir. Bu dönemde yalnızlık hissi ve 

karışık düşüncelerle savaşmanız ve gizli düşmanlıklar konusunda 
dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal değerlere uygun hareket 
etmeniz ve sakin bir hayat sürmeniz etkisini hafifletecektir.

Yengeç Transit Uranüs on birinci eve girdiğinde geleceğe 
yönelik planlarınızda ve sosyal çevrenizde önemli değişiklikler 
olur. Değişen düşünce tarzınızla evrensel konuları ve ilkeleri 
kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu dönemde edindiğiniz arkadaş 
ve dostlarınız, sizi ruhsal ve zihinsel yönden canlandıran, 
sıradan olmayan özel kişilerdir. Uranüs’ün etkisi altında insancıl 
ve bilimsel amaçlar için çalışan gruplara katılabilir, mistik 
kuruluşlara üye olabilirsiniz. Doğum haritanızda olumlu etkenler 
var ise transit Uranüs’ün bu konumu mesleki hayallerinize 
ulaşmanıza yardım edecektir. Zorlayıcı açılar söz konusu ise, 
önünüze engeller çıkacak ve mesleki ideallerinizde değişiklikler 
olacaktır. Yine zorlayıcı transit Uranüs etkisinde arkadaşlarınız 
güvenilmez kişiler olurken, onlar tarafından yaratılan üzüntü 
verici olaylar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. Olumsuz Uranüs 
etkisinde sosyal ilişkileriniz ise toplum tarafından kabul 
edilmeyecek düzeyde olabilir.

Aslan Uranüs’ün onuncu evdeki transit etkisini iş 
hayatınızda hissedersiniz. Yaşadığınız olaylar ve karşılaştığınız 
kişiler iş hayatınızda ve toplumdaki yerinizde önemli 
değişikliklere neden olur. Uranüs’ün etkisi altında saygınlık 
kazanabileceğiniz gibi, skandallara karışarak gözden de 
düşebilirsiniz. Doğum haritanızdaki yıldız konumları ve 
oluşturdukları açılar etkinin olumlu veya olumsuz olmasında 
önemli faktörlerdir. Aslında olumlu etkili durumlarda atılımlar 
için favori bir konumdur. Kişiyi popüler yapabilir. Zararlı etkisini 
hafifletmek için işte risk almamalı, ani değişikliklerden ve 
kararlardan kaçınmalısınız. Hırs ve tutkuyla hareket ettiğinizde 
sonuç yıkım olacak, sosyal konumunuz bundan olumsuz 
etkilenecektir. Transit Uranüs etkisinde kazanılan kariyer ve 
başarı bir süre sonra yok olabilir.



Başak Dokuzuncu evde hareket eden transit Uranüs 
ideallerinizi, inançlarınızı ve düşünce gücünüzü güçlendirerek 
hayata bakış açınızı değiştirir. Bu dönemde yaşamın gerçek 
amacını öğrenmeye çalışır, felsefi çalışmalara ilgi duyar, doğa üstü 
konularla ilgilenirsiniz. Bilinmeyen geçmiş, uzak ülkeler ve ütopik 
gelecek zihninizi fazlasıyla meşgul eder. Bu etki altında karşınıza 
çıkan kişiler ve yaşadığınız olaylar yeni çıkış yolları bulmanıza 
ve aydınlanmanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde ani kararlar 
ile yolculuğa çıkabilir, eğitim amaçlı geziler yapabilir, kendinizi 
geliştirecek olanaklardan yararlanabilirsiniz. Olumsuz etki 
altında hukuksal konularda sorunlar ile karşılaşabilir, eşinizin 
ailesi ile olan ilişkilerinizde sorun ve anlaşmazlık yaşayabilir, 
ütopik düşünceleriniz nedeniyle toplum dışına itilebilirsiniz.

Terazi Uranüs’ün sekizinci evdeki transiti ortaklaşa 
kazançlar, vergiler, miras, alacak-verecek ilişkilerinde ve 
parasal konularda sorunlara neden olabilir. Bu dönemi 
beklenmedik kazanç ve kayıpların yaşanacağı bir dönem olarak 
düşünebilirsiniz. Sekizinci evin aldığı etkiler doğum haritanızda 
olumlu ise hisseli paralardan, ortaklaşa çalışmalardan ve miras 
gibi konulardan kazanç elde edersiniz. Etkileşim olumsuz ise 
eşinizin veya ortağınızın neden olacağı ağır parasal kayıplar, 
ortaklaşa çalışmalarda ve miras gibi konularda sorunlar 
yaşarsınız. Bu dönemi ortaklaşa çalışmalarda son derece dikkatli 
olmanızın gerektiği bir zaman dilimi olarak düşünebilirsiniz. 
Uranüs’ün etkisi altında spiritüel ve ruhsal konulara ilgi 
duyabilirsiniz. Cinsel arzu ve isteklerinizde belirgin bir değişiklik 
olur. Yaşadığınız her ne ise transit Uranüs başkalarına olan 
güveninizi sarsıcı ve zorlayıcı etki oluşturacaktır. Etkisini 
hafifletmenin yolu; önlemci hareket etmektir.

Akrep Uranüs ün yedinci evdeki transiti yakın ilişkilerde 
zorlayıcı ve üzüntü verici duygusal sorunlara neden olabilir. 
Evlilik ve ortaklık ilişkilerinizde beklentileriniz değiştiği için 
sorunlar ortaya çıkabilir. Yürümeyen ilişkiler bu etki altında ve 
transit Mars tarafından da desteklenirse bitebilir. Bu dönemde 
karşınızda bulunan kişinin duygu ve düşüncelerini anlamakta 
güçlük çeker, bazı durumlara artık tahammül edemez, isyan 
bayrağınızı çekersiniz. Sonuç anlaşmazlık ve ayrılık olacaktır. 
Ayrılıktan söz ederken illa boşanma şart değildir. Eşlerden biri 
işi veya başka nedenlerle yuvadan uzaklaşır, araya soğukluk 
girer. Sonuç yine ayrılık veya ayrı yaşamaktır. Ya da şiddetli 
yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklar sonucu eşler mutluluğu 
dışarıda aramaya başlar. Bunların hiçbiri olmasa bile aralarındaki 
cinsel çekimde olan azalma ve isteksizlik sonucu aynı çatı 
altında yaşanan iki ayrı hayat, sonuç yine ayrılık. Her ne şekilde 
olursa olsun transit Uranüs yedinci evinizden geçip gittiğinde 
ilişkiniz asla eskisi gibi olmayacaktır. Evlilikte durum her zaman 
böyle olmayabilir. Doğum haritanızda yedinci evde olumlu bir 
planet varsa, etkileşim olduğunda başka olumlu bir planetin 
transiti etkiyi hafifletiyorsa büyük bir sorun yaşanmaz. Ortak 
çalışmalarda da durum farklı değildir. Uranüs etkisinde ayrılık 
kaçınılmaz olacaktır.

Yay Transit Uranüs’ün altıncı evdeki etkisini çalışma 
ortamındaki ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda 
hissedersiniz. Uranüs’ün etkisi altında iş ortamındaki 
ilişkilerinizde ve iş yerinizde ani değişiklikler ortaya çıkarak sizi 
zorlar. İş hayatınızda, görev ve sorumluluklarınızda değişiklikler 

söz konusudur. Bu etki altında yanınızda çalışan kişilerle 
ve sizden üst konumda bulunanlar ile ilişkilerinize dikkat 
etmelisiniz. Sıkıntı verici durumlar ortaya çıkabilir (işten ani 
ayrılmalar ve anlaşmazlıklar gibi). Çoğunlukla ortaya çıkan 
sağlık sorunları sinirsel gerilim sonucudur. Yaşanan sorunlar 
Uranüs’ün etkisi altında yanlış uygulanan tedavi sonucu kronik 
sağlık sorununa dönüşebilir. Altıncı evde olumsuz etki yapan 
planet varsa veya transit Uranüs doğum haritasındaki planetler 
ile zorlayıcı açı oluşturuyorsa ruhsal sıkıntılara yol açabilir. Alerji 
türü sorunlar ve nedeni bilinmeyen rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Oğlak Uranüs’ün beşinci evdeki transiti aşk hayatınızı ve 
toplumsal ilişkilerinizi etkiler. Transit Uranüs’ün etkisi altında 
sosyal olmayan davranışlara, sağlığınızı olumsuz etkileyecek 
heyecanlara ve zevklere eğilim olabilir. Eğlence anlayışınız değişir, 
duygusal hayatınızda ilişkilerinizin biri biterken diğeri başlar. 
Bu güne kadar farkında olmadığınız duygu, düşünce, istek ve 
arzular Uranüs’ün etkisiyle hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Aşk 
ve sevgi konusunda düşüncelerinizde önemli değişiklikler olur. 
Haritanızdaki yıldız etkileri olumlu ise, aradığınız duygusal 
doyumu yaşayabileceğiniz ilişkiler kurarak mutlu olursunuz. 
Yaratıcılık isteyen çalışmalarda ve sanatsal faaliyetlerde birden 
üne kavuşur, adınızı duyurursunuz. Olumsuz yıldız etkileri 
varsa evlilikte sadakatsizlik ve ilişkilerinizde hayal kırıklığı 
yaşayabilirsiniz. Hatalı davranışlar sonucu yaşanan duygusal 
ayrılıklar acı verici olabilir. Olaylar sosyal konumunuzu olumsuz 
etkileyebilir. Riskli yatırımlar ve kumar türü şans oyunları parasal 
kayıplara neden olabilir. Yine olumsuz etki altında çocuklarınızla 
ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Etkisini hafifletmenin yolu; 
toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurmak ve riskli 
konulardan mümkün olduğunca uzak durmak olabilir.

Kova Transit Uranüs dördüncü ev çizgisine geçiş yaptığında 
ev ve aile ile ilgili konularda önemli değişiklikler olur. Uranüs’ün 
etkisi altında oturduğunuz evi ve şehri değiştirebilir, aile 
ilişkilerinde köklü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu transit 
gençlik yıllarında yaşanıyorsa aniden aileden ayrılma ve 
uzaklaşma söz konusudur. Birçok genç bu etki altında ya evlenir 
(her ne kadar yanlış bir seçim olsa da) ya ailesinden uzak bir 
yere eğitim veya çalışma amaçlı gidebilir ya da aile ile şiddetli 
çatışma içine girebilir. Etkisini hafifletmenin yolu kozmik güçler 
tarafından sunulan her ne ise onu kabul etmektir. Yaşanan 
olaylar ev ve aile kadar iş hayatınızı da etkileyecektir. Yaşadığınız 
yer kadar işiniz veya mesleğinizle ilgili değişimler de ortaya 
çıkabilir. Orta yaşlarda yaşanan bu transit çoğunlukla aile içi 
anlaşmazlıklara ve yer değişikliklerine neden olur. Uranüs’ün 
dördüncü evdeki transitini her bakımdan zorlanacağınız bir 
dönem olarak düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda yaşanılan 
yerin ve aile ilişkilerinde olan değişikliklerin kabulü ile etkisi 
hafifletilebilir.

Balık Uranüs’ün üçüncü evdeki transiti yakın çevre ve 
kardeş ilişkileriniz ve eğitimle ilgilidir. Uranüs’ün etkisiyle 
ilişkilerinizi farklı boyutlara taşır, değişen beklentileriniz 
nedeniyle sorun yaşarsınız. Uranüs’ün bu konumu iletişim 
ve eğitim konusunda kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırır, 
ilişkilerinize hareketlilik getirir. Yazarlar ve ozanlar için olumlu 
bir transittir. Aldıkları etkiyle güzel eserler çıkarabilirler. Bu 
dönemde düşünceleriniz değişken, zihinsel aktiviteleriniz 
yüksektir.  
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Barış Avcı’dan
Sezon Trendleri

Sinem Yıldırım ile 
Doğayı ve İnsanı Birleştiren 
Dahi Bahadır Kul

Arzu Sabancı
Ayşe Kucuroğlu

Burcu Develi
Eda Kosif

Elif Gönlüm
İlkem Söylemez Topçuoğlu

Nur Fettahoğlu
Yüksel Ak Rimer 

Hayat Ringde Kalma Mücadelesi

Anneler 
Günü

SAĞLIKLI 
BESLENME 
SIRLARI
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B İ R  A N K A R A  H AYA L İHer nefeste yenilenen bir dünyanın 

tam ortasında, 

akıp giden bir şehir var. 

şehrin içinde ise sizi yaşama bağlayan hayalleriniz...

dünya bu yüzden dönüyor!

işte tam da bu noktada, biz; hayal edileni şehirde yaşatmaya hazırız!

peki siz, hazır mısınız?
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