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Mucizelerle Dolu
Bir Yıl Olsun

eğerli MAG Okurları;
Yeni bir yıla girdik... Yenilendik, tazelendik, birçok bilgi ve deneyimle yepyeniye yelken açtık... Ben bu yıla; çok evvel
birçoklarımızın okuduğu Rhonda Byrne’ın “The Secret” kitabının devamı olan “The Magic” ile başladım. Çok keyifli
alıştırmaların olduğu bu kitabın konusu teşekkür etmenin, mucizeler gerçekleştirmesi... Hayatımızda olan her şeye dair
farkındalığımızın artmasıyla, bunlardan duyduğumuz mutluluğun tüm yaşamımızı mucizevi bir şekilde değiştirmesi...
Yapıyorum ve oluyor! Bu sebepten ben öncelikle siz okurlarımıza, yıllardır destek veren ve iş birliği içinde olduğumuz herkese, ekip
arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Herkesin emeği, anlayışı ve sevgisi yolumuzu hep aydınlattı ve birlikte on altı yılı devirdik...
Varlığınız bizi hep ileriye taşıdı ve daha da iyi olmak için kendimizi hep geliştirmeye çalıştık. En güzeli paylaşmaya gayret ettik.
Minnettarız...
Kapağımızda gördüğünüz üzere herkesi ekran başına toplayan, kalplere dokunan “Mucize Doktor” dizisinin Nazlı’sı, Sinem Ünsal ile çok
keyifli bir çekim ve röportaj yaptık. Yılın bu ilk röportajında farklı bir güzelliğe sahip olan oyuncunun iç güzelliği, derinliği de bizleri
kendisine hayran bıraktırdı...
Ocak sayımız mucize ve güzelliklerle dolu...
Hande Yener, Özge Ulusoy, Ceyda Ateş gibi ünlülerin güzellik koçu Özge Özel ile de güzelliğe dair bir söyleşimiz oldu...
Müzik ve oyunculuk kariyerinin yanında, kendi markası LaleCangalJewellery ile harika tasarımlara imza atan Lale Cangal Hünal ile
takılarının büyülü yolculuğunu konuştuk...
Carrie, Frida, etc. markasının kurucuları Ayşe Kucuroğlu ve Deren Karaca; feminen, stil sahibi ve zamansız moda anlayışından
bahsettiler...
Yeni bir yıla girerken bu sayıda; daha sağlıklı, bakımlı olmak adına MAG Sağlık bölümü yaptık ve alanında uzman birçok değerli isim,
önemli bilgiler paylaştılar...
MAG PR Solutions olarak Hugo Boss - Meissen, Bilkent Center - Star Wars, Brush& Co açılışı, Ayşegül Erbil yeni yıl defilesi gibi pek
çok renkli etkinliğe imza attık ve dergimize taşıdık... Yine yılbaşı için gerçekleşen çok özel davetler oldu, onları da sayfalarımızda
bulacaksınız...
Umarım 2020 bol bol teşekkür edeceğiniz birbirinden güzel mucizelerle dolu geçer...
Çok sevgiler
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YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.
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İSTANBUL Modern’in eğitime
destek gecesi 10. yaşını
kutladı...

294

64
DÜNYACA ünlü tenör Murat
Karahan ve inşaat mühendisi
Gülce Akbaş’ın mutlu günü...

114

104
HAREMLİQUE İstanbul’un
keyiﬂi yeni yıl daveti...

114
AHMET Güneştekin’in son
yıllardaki en kapsamlı kişisel
sergisi “Hafıza Odası” Pilevneli
Mecidiyeköy’de açıldı...

106
HUGO Boss yeni kapsül
koleksiyonu BOSSXMeissen ile
oldukça iddialı...

132
HER alanda imzası olan kadın
Lale Cangal Hünal...
160
SAĞLIK dolu, birbirinden
özel içeriklerimiz ile yeni yıla
hazırsınız...

242
Carrie, Frida, etc.
markalarının kurucuları
Ayşe Kucuroğlu ve
Deren Karaca ile stil
yolculuğu...

222
212
SAMİMİ, sıcak ve işinin ehli bir
kadın; Özge Özel...
220
HAYAT Paylaşım ve Dayanışma
Derneği anlamlı bir davette
buluştu...
222
MUCİZELERE inanan güzel oyuncu
Sinem Ünsal ile gerçekleştirdiğimiz
çok özel röportajımız...

246
BİLKENT Center yenilenen
sinemasının kapılarını
Star Wars ﬁlmi ile açtı...
294
“DANİLO İle Mutlu Tariﬂer”
kitabıyla Danilo Zanna’nın
renkli mutfağına konuk
oluyoruz...

style

TOM FORD
GÖZ FARI €27

Seda Çavușoğlu

EUGENIA KIM
BOYUNLUK €352

seda@magmedya.com.tr

2020

Shearling
Rüzgarı

MICHAEL KORS KIŞ

Yumușak dokusuyla hem
ruhunuzu hem de bedeninizi
sıcakcık tutacak shearling
parçalar kıș sezonunda
heryeri sarmıș durumda...

NICHOLAS
ELBİSE €418
LOEFFLER RANDALL
TERLİK €385
YVES SALOMON
BOYUNLUK €180

MIU MIU
ÇİZME €995

PRADA
KABAN €5,500

HALPERN
ELBİSE €1,900

BURBERRY
CEKET €4,190
BOTTEGA VENETA
ÇANTA £4,517

52 magdergi.com.tr

JENNIFER CHAMANDI
AYAKKABI €675

BOTTEGA VENETA
ÇANTA €1,350

STEPHEN
WEBSTER
KÜPE €5,800

Ş 2020
SAINT LAURENT KI

NANUSHKA
GÖMLEK €350

KHAITE
ELBİSE €1,754

ALEXANDRE VAUTHIER
PANTOLON €2,025

style

SAINT LAURENT
AYAKKABI €1,495

Geniş
Omuzlar

54 magdergi.com.tr

BALMAIN
CEKET €1,590

Daha güçlü ve maskülen
bir görünüm için ihtiyacınız
olan geniș omuzlu parçalar
gardıroplarınızda yerlerini
alıyor...
LOEWE
ÇANTA £2,154

ATTICO
PANTOLON €1,600

CHRISTIAN LOUBOUTIN
ÇİZME €2,595

ZEYNEP ARCAY
BODY €1,170

BOTTEGA VENETA
ÇANTA £1,146

SAINT LAURENT
ÇİZME €1,495

LE
MONCLER GRENOB

BALMAIN
MONT €2,290

CORDOVA
TULUM €2,610

style

CHLOE
GÖZLÜK €300

MONCLER GENIUS
KAZAK €490

BOGNER
TAYT €399

PERFECT MOMENT
KAZAK £225

Kayak maceranızda
da șıklığınızdan ödün
vermeyeceğiniz tulumlar,
botlar, kazaklar ve
aksesuarlar...
BOGNER
BOT £290

MONCLER
BOT €375

56 magdergi.com.tr

PERFECT MOMENT
ÇANTA €130

PERFECT MOMENT
TULUM £333

Kayak Şıklığı

T Ü R K İ Y E ’ N İ N İ L K Y E R L İ S E R M AY E L İ U LU S L A R A R A S I E M L A K Z İ N C İ R İ
40 yıllık deneyimimizle Türkiye’de gayrimenkul sektörüne kazandırdığımız ilklerin
ve milli sermayeyle bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyoruz.

9
ÜLKE

39
ŞEHİR

75
B AY İ

204
TEMSİLCİ

Fi li s ti n Cad d es i No. 2/7
G a z ios m anpaş a 06700 Çank aya/A NK A R A
T: +90 312 468 52 62

www.premar.com.tr

davet

OKAN-SELİN ÖZKAYNAK,PELİN-CEM BAVER

BÜLENT ECZACIBAȘI

Gala Modern
10 Yaşında
İstanbul Modern’in çocuk ve gençlere
yönelik ücretsiz eğitim program ve
faaliyetlerini desteklemek amacıyla
düzenlenen Gala Modern, 10. yılını
kutladı.
Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşen gecenin ana
sponsorluğunu Maçakızı Bodrum Loft üstlendi. Çocuk ve gençler
için, Türkiye ve dünyadan on bir sanatçının yapıtları destek
yarışında yer aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya
Eczacıbaşı, “İlk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürdüğümüz
Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin destekleriyle
uluslararası bir kimlik kazandı. Gala Modern sayesinde yılda 50
bin, 10 yılda 553 bin çocuk ve gencimiz 1000’in üzerinde eğitim
programına katıldı.” dedi. 
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OYA ECZACIBAȘI

davet

NESRİN-MUSTAFA SARIOĞLU, REVNA DEMİRÖREN

60

MURAT-ESRA ECZACIBAȘI COȘKUN

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

SERRA TOKAR

RONİT-CEM HAKKO

RUKEN MIZRAKLI

YASEMİN GERMİYANLIGİL,ESRA DİNÇKÖK

MÜNİR-SELDA ÖZKÖK

ESRA EKMEKÇİ

Gecede 20 bin
gence her salı
günü ücretsiz
müze deneyimi
sunan “Genç
Salı” projesine
destek çağrısı
yapıdı.
SİTARE KALYONCUOĞLU

ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU

SUZAN-HALUK DİNÇER

davet

DOĞA ÖKTEM, AYȘE-ELİF BOYNER, CİHAN AYGEN

62

BERRAK-NEZİH BARUT

ELİF DÜRÜST

Oya Eczacıbașı,
10. yılını geride
bırakan Gala
Modern’in
geleceğin
sanatseverlerinin
yetișmesine
katkıda
bulunduğunu
dile getirdi.

DALİA GARİH

İBRAHİM BİTARGİL

BANU ÇARMIKLI

SunExpress Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Yenigöl Mah. Nergiz Sok. No: 84 PK, TR-07230 Muratpaşa, Antalya
SunExpress Deutschland GmbH, Gateway Gardens, De-Saint-Exupéry-Straße 10, D-60549 Frankfurt am Main
www.sunexpress.com | 444 0 797 (0,09 TL/dak.)
* Tek yön, tüm vergi ve harçlar dahildir.

Kayak Keyfi. Kaçmasın.
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Kara giden en hızlı yol.

*
9
9
, TLʼden

düğün

Ünlü Tenör’ün
Mutlu Günü
Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Murat Karahan,
Yüksek İnşaat Mühendisi Gülce
Akbaş ile hayatını birleştirdi. Çiftin,
Sheraton Otel’deki düğünü sanat,
siyaset ve iş dünyasından çok sayıda
ismi buluşturdu.
Akbaş ve Karahan aileleri düğüne ev sahipliği yaptı. Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı nikâhın şahitliğini ise
TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Kültür ve
Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mukadder Sezgin, Çetin Yılmaz ve
Gülten Karakaş yaptı. Eylül ayında aile arasında nişanlanan çift,
düğünün ardından balayı için Phuket’i tercih etti. 
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B y

Eli f

Ö zd em i r

Y ı l m a zc a n

Uğur Mumcu Cad. 40/B Çankaya/Ankara
T: +90 312 446 91 55
celebridaevent

düğün

ALARA TİMURCİ, NURSER KARAHAN

GÜLSÜN-HALİT LEVENT AKBAȘ

ÇİĞDEM TİMURCİ

TUĞÇE AKBAȘ

İș ve sosyal
hayatın tanınmıș
isimlerinin
katıldığı düğünde
konuklar
șıklıklarıyla göz
doldurdu.
66

SEDA-CAN ÇAVUȘOĞLU

ASLI-BATUHAN ÖZDEMİR

GÜVEN KUZU

ARZU KUZU

TAN SAĞTÜRK

SERA ERDEN

MİNE İZGİ, EBRU GÖKALP

SANJAY-RAHU BHATTACHARYYA

EVREN-HAKAN AYSEV

NECATİ CAN-ASLI ERDEN

İLBER ORTAYLI

Alev Tuna
Yeni Yılın İlk Alışverişi Panora’da
Ankara cemiyetinin sevilen isimlerinden Alev Tuna, yeni yılın ilk
alışverişi için Panora AVYM’yi tercih etti. Birçok mağazayı gezip
Zara mağazasından alışveriş yapan Alev Hanım, yeni yılın verdiği
sevinç ve heyecan ile objektiflere poz verdi.

Elif Özkaleli Vardar
Yeni Sezon Aksesuar Alışverişi
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı Elif Özkaleli Vardar,
ev dekorasyon alışverişi için Panora AVYM’yi tercih etti.
Dekorasyon trendlerini yakından takip eden Özkaleli,
mağazaları dolaşarak şık aksesuarlar aldı.
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Selma Dal Coşkun
Yemek İçin Panora’yı Tercih Etti
Semrin İK Eğitim ve Danışmanlık firmasının kurucularından
Dr. Selma Dal Coşkun, yemek yemek için Panora AVYM’ye geldi.
Önce Uludağ Restoran’da yemek yiyen Coşkun,
Türk kahvesini içmek için Godiva’yı seçti.

Filiz Sütçigil
Gün Sonu Kahvesi
Başarılı avukat Filiz Sütçigil, yoğun geçen bir günün ardından
arkadaşları ile Panora’da buluştu. Sütçigil, Starbucks’ta günün
yorgunluğunu kahve ve tatlı ile attı.

Beliz Büyükhanlı
Beymen Club’dan Sezon Alışverişi
İş insanı Ahmet Büyükhanlı’nın zarif eşi Beliz Büyükhanlı,
yeni sezon ürünlerini incelemek için Panora AVYM’ye gelenler
arasındaydı. Uzun süre mağazaları dolaşan Büyükhanlı,
Beymen Club mağazasından alışveriş yaparak turunu
tamamladı.

Mine-Sinan Aygün
Aygün Çiftinin Panora Turu
Ünlü iş insanı Sinan Aygün ve zarif eşi Mine Aygün, hafta sonunda
Panora AVYM’ye geldi. Haftanın yorgunluğunu Fatima’da kahve
içerek atan Aygün çifti, sohbetin ardından Panora AVYM’de alışveriş
turuna başladı. Mağazaları gezen çift, Brandroom ve Hugo Boss
mağazalarından alışveriş yaparak Panora turunu noktaladı.
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Merve Kalemci
Yılın İlk Bakımı Paris Kuaför’de
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Merve Kalemci,
cilt ve saç bakımı için Panora Paris Kuaför’e gitti.
Kalemci, rutin saç ve cilt bakımının ardından arkadaşları ile
buluşmak için Clinic Coffee Co.’yu tercih etti.

Berna Atabey
Kahve Sonrası Alışveriş
Sosyal yaşamın sevilen simalarından Berna Atabey, haftanın
yorgunluğunu Panora’da attı. Arkadaşları ile Arabica Coffee
House’da kahve içen Atabey, kahve keyfinin ardından alışveriş
yaparak gününü noktaladı.

Aydan-Murat Gül
Hafta Sonu Gezmesi
AGM Finans’ın kurucuları Aydan ve Murat Gül çifti,
hafta sonunu Panora AVYM’de değerlendirdi. Mutlu çift, kısa
bir turun ardından Roko Dondurma & Kahve’de kahve içerek
haftanın yorgunluğunu attılar.

Güler Tosunbayraktar
Beyliss’ten Hediye
Uzm. Dyt. Güler Tosunbayraktar, arkadaşına doğum günü
hediyesi almak için Panora AVYM’ye geldi. Beyliss mağazasından
hediye alan Tosunbayraktar, alışveriş sonrasında arkadaşları ile
By Moda Cafe &Bistro’da buluştu.
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Halil Selim Ersan
40 Million’dan Gözlük Aldı
Gayrimenkul değerleme uzmanı Halil Selim Ersan, gözlük
almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. İş
çıkışı Panora’ya uğrayan Ersan, 40 Million mağazasından
gözlük alışverişi yaptıktan sonra akşam yemeği yemek için
Uludağ Restoran’a geçti.

Carolina Tankal
Dostları ile Panora’da
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Carolina Tankal,
dostları ile Panora AVYM’de buluştu. Timboo Restaurant’ta
yemek yiyen Tankal ve arkadaşları, yeni yıl alışverişi
yapmayı da ihmal etmedi.
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Dila-Naci-Filiz-Dağhan Yılmaz
Panora’da Bowling Eğlencesi
Mertek İnşaat’ın sahibi iş insanı Naci Yılmaz, zarif eşi Filiz Yılmaz
ve çocukları Dila-Dağhan Yılmaz ile Panora AVYM’ye geldi. Hafta
sonunu fırsat bilen Yılmaz ailesi, Joyland’de bowling oynayıp eğlenceli
vakit geçirdikten sonra Timboo Restoran’da yemek yediler.

Sevilay Helvacıoğlu
Hafta Sonu Gezisi
Sevil Eczanesi sahibesi Sevilay Helvacıoğlu, hafta sonu
gezisi için Panora AVYM’ye geldi. Piri Reis meydanının
süslemelerini bir hayli beğenen Helvacıoğlu, objektiflere
poz verdikten sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.
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Sevim Dinçer Cengiz
Yeni Yılda Da İlk Tercih Panora
Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz, 2020 yılının ilk günlerinde
Panora AVYM’ye geldi. Max Mara mağazasından
alışveriş yapan Cengiz, 2020’nin yepyeni güzellikler
getirmesini diledi.

Murat Muratlı
Gece İçin Alışveriş
Ankara’nın sevilen Dj’lerinden Murat Muratlı, gece gerçekleşecek olan
performansı için alışverişe çıktı. 2020 yılında yoğun bir programı
olduğunu belirten Muratlı, alışveriş öncesi
kahve içmek için Starbucks’a geçti.

Tuğçe Gürel
Dekorasyon Trendleri Panora’da
Cemiyet hayatını tanınan simalarından Tuğçe Gürel, dekorasyon
alışverişini Panora mağazalarında gerçekleştirdi. Kendi evinin yanı
sıra arkadaşının evi için de hediye almayı ihmal etmeyen Gürel,
Starbucks’ta kahve içerek günün yorgunluğunu attı.

Nazlı-Naz Demir
Kızı İle Panora Turu Yaptı
Köroğlu İşkembecisi restoranlarının sahibi Orbay Demir’in eşi Nazlı
Demir, kızı Naz Demir ile birlikte Panora AVYM’ye geldi. Piri Reis
meydanında bulunan yılbaşı süslerini ve oyuncakları uzun süre
inceleyen anne-kız keyifli vakit geçirdiler.
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Nezih Allıoğlu
Panora’da Gerçekleşen Davete Katıldı
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, düzenlenen
davet için Panora AVYM’ye geldi. Gerçekleşen etkinlik sonrası
mağazaları dolaşan Allıoğlu, alışveriş için Barners’ı tercih etti.

Tülay Erciyas Kaya
Dostların Buluşma Merkezi
777 Organizasyon’un sahibesi Tülay Erciyas Kaya, dostlarıyla
buluşmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Dost meclisi S’lo’da yemek yiyerek uzun uzun sohbet etti.

Aﬁtap Akıncı
Hediyeler Hugo Boss’tan
Sosyal yaşam ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden
Afitap Akıncı, eşine hediye almak için Panora AVYM’ye
geldi. Mağazaları gezen Akıncı, hediye alışverişi için
Hugo Boss mağazasını tercih etti.

Haluk Tümer Yavuz
Yeni Yılda Eşine İlk Hediye Beymen’den
Pimeks Group Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tümer Yavuz, eşine
hediye almak için Panora AVYM’yi ziyaret etti. Beymen’den alışveriş yapan
Yavuz, daha sonra arkadaşları ile birlikte Black Bear Coffee’de kahve içti.
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Sena Şeref
Mücevher Alışverişi Panora’dan
Ankara sosyal yaşamının genç kuşak temsilcilerinden Sena
Şeref, mücevher alışverişi yapmak için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Mücevher mağazalarını gezen
Sena Hanım, yemek için Uludağ Restoran’a geçti.

Feride Şahin, Elif Damgacı, Buket Sungur
Yakın Arkadaşlar Panora’da
Başkent cemiyetinin tanınan simalarından Feride Şahin,
Elif Damgacı, Buket Sungur Panora AVYM’yi ziyaret ettiler.
Üç yakın dost bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan
sonra Happy Moons’ta kahve eşliğinde sohbet ettiler.
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Semih Demirci
Davet İçin Panora’da
Monec Otel Genel Müdürü Semih Demirci, bir davet için
Panora AVYM’ye geldi. Demirci, etkinlik sonrasında
arkadaşlarıyla sohbetine El Corazon’da devam etti.

Simge Azizoğlu
Öğle Yemeğini Uludağ’da Yedi
Başarılı Avukat Simge Azizoğlu, arkadaşları ile öğle yemeği
yemek için Uludağ Restoran’a geldi. Yoğun iş temposundan
fırsat bulan Simge Hanım, yemeğin ardından kısa bir AVYM
turuna çıktı ve alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Sibel Koşar
Uludağ Alışverişi
Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Sibel Koşar,
tatil alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Tatil bavulunun eksiklerini tamamlayan Koşar,
alışverişin ardından Godiva’da kahve içerek yorgunluğunu attı.

Zinet Özkan
Arkadaşları ile Panora’da Buluştu
Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Zinet Özkan,
arkadaşları ile Panora AVYM’de buluştu. Özkan,
Uludağ Restoran’da gerçekleşecek buluşma
öncesinde mağazaları gezdi.
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Yusuf Ziya Ardıç
Kendisi İçin Yeni Sezon Alışverişi Yaptı
Bito Dizayn kurucularından tasarımcı Yusuf Ziya Ardıç,
yeni sezon alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Kendisi için alışverişi yaptığını belirten Ardıç,
Burberry mağazasından birbirinden şık ürünler aldı.

Togay-Özge Cömert
Rolex’ten Saat Aldı
MTC Holding’in sahibi Togay Cömert, eşi Özge Cömert
ile birlikte Panora’ya geldi. Rolex mağazasından
şık bir saat alan Cömert çifti, mağazaları dolaşarak
alışverişlerine devam etti.
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Tahir Haytoğlu
Hem İş Hem Eğlence
Ekolojik Tekstil marka sahibi Tahir Haytoğlu, iş
toplantısı için Panora AVYM’ye geldi. Happy Moons’ta
gerçekleştirdiği toplantı sonrası Panora Sanat
Merkezi’ne çıkarak ilerleyen günlerde gerçekleşecek
tiyatro gösterisi için bilet aldı.

Burcu Filiz Derya
Yeni Yıl, Yeni Aksesuarlar
Cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu Filiz Derya,
ev dekorasyonunda ihtiyacı olan aksesuarları almak için Panora
AVYM’yi tercih etti. Burcu Hanım, Design of Luxury mağazasının
aksesuarlarını çok beğendiğini ve her daim tercih ettiğini belirtti.

davet

MÜHLET-ALİ ALTINBAȘ

ȘEBNEM ARSLAN, SİNEM AYAN

MUSTAFA SARIGÜL

Özel Butik
Açılışı
Fatoş Altınbaş’ın kreatif
direktörlüğünde hayat bulan
Mevaris, Levent’teki özel
butiğinin açılışını, yeni yıl
davetiyle gerçekleştirdi.
Yakut, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi değerli taşlardan
oluşan ve Kapalıçarşı’nın kusursuz el işçiliğini günümüzün
çağdaş tasarım anlayışıyla birleştiren Mevaris’in yeni
mağaza davetine sosyal yaşam ve iş dünyasının önemli
isimleri katıldı. Genel merkezle aynı çatı altında yer alan
üç katlı mağaza, ince bir dekorasyon anlayışıyla tasarlandı.
Mağazanın sahip olduğu tüm detaylar gelen konuklardan da
tam not aldı. 

90

FATOȘ ALTINBAȘ

HANDE CAN

ÖZLE SEZER ÖZER

SİTARE KALYONCUOĞLU

REYHAN İPEKEL

SEVİM UYAR

İçerisinde özel sergi
alanıyla workshop ve
sohbet toplantılarının
yapılabileceği çok
amaçlı salonun
da yer aldığı butik;
șehrin içinde gizli
kalmıș bahçesiyle
de misafirlerine
benzersiz bir
deneyim vadediyor.
BEYZA UYANOĞLU

ASLI AKTÜRK PEHLİVANLAR

BANU ALP

YELDA TİFTİK

FUNDA FİLİBELİ

davet

Karakas
Parıltıları
Venezuela Büyükelçiliği ve Ankara
Yükselen Koleji, Ankaralıları
Venezuela gelenekleri; konser ve
oyuncak atölyesi ile tanıştırmak
için eşsiz bir etkinlik hazırladılar.

MARİO CALDERON, VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ JOSÉ GREGORIO BRACHO REYES
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Etkinliğe katılanlar bir yandan Venezuelalı oyuncak ustası
Mario Calderon’un oyuncak yapım atölyeleri, bir yandan da
Ernesto Briceño, Roberto Castillo ve Nicolas Cristancho gibi
yetenekli müzisyenlerden meydana gelen “Karakas Toys Jazz
Trio” Latin Caz Grubu’nun konseri ile müzikal bir yolculuğa
çıkarak kendilerini adeta bir Karayip evinde hissettiler.. 

Hem çocuklar hem de büyükler
eğlenceli ve sanat dolu bir gece geçirdiler.

Dünya
Lezzetlerinin Adresi
Panora AVYM’de açıldığı günden bugüne kadar, hem sunduğu
lezzetlerle hem de kaliteli hizmet anlayıșıyla birçok misafire
ev sahipliği yapan El Corazon, 2020’ye yenilikleriyle giriyor...
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l Corazon’un öne çıkan lezzetleri nelerdir?

El Corazon’da ana yemek olarak sunduğumuz, dana
etli seçeneklerimiz ön plana çıkan lezzetlerimizden.
Etlerimizi özenle seçip, işleyerek misafirlerimizin
istekleri doğrultusunda pişirerek servis ediyoruz.

Meksika mutfağı dışında menünüzde yer alan diğer
dünya mutfaklarından bahsedebilir misiniz?

El Corazon, Meksika mutfağı olarak anılsa da aslında menümüz
oldukça geniş ve internasyonel. Amerikalılar kadar iyi burgerler,
İtalyanlar kadar iyi pizzalar ve makarnalar sunuyoruz. Ayrıca zengin
atıştırmalık seçenekleri ve tatlılar da menümüzde mevcut. Fit kalmak
isteyenleri de göz ardı etmeyerek menümüzü bu yönde de geliştiriyoruz.

Sosyal medyada paylaştığınız birbirinden renkli
içecekleriniz, kokteylleriniz de oldukça dikkat çekici.
İçecek menünüz neleri kapsıyor?
En çok hangisi tercih ediliyor?

Kokteyllerimiz konusunda da oldukça iddialıyız. Barmen
arkadaşlarımızı da bu doğrultuda seçiyor ve gelişimleri için
workshoplara yönlendiriyoruz. İçecek menümüz, alkollü ve alkolsüz
seçeneklerimizle oldukça geniş. Alkollü kahveler ya da alkolsüz
kokteyller ile misafirlerimize oldukça fazla seçenek sunuyoruz. Kısacası
içecek menümüz hem El Carazon’un hem de misafirlerimizin kalitesini
ispatlar nitelikte.

Mekan tasarım konseptinizden bahsedebilir misiniz?
Öne çıkan detaylar neler?

Mekanı tasarlarken konsept tercihimizi, hem kaliteli hizmet
verebileceğimiz hem de ruhumuzu yansıtacağına inandığımız
doğallıktan yana kullandık. Büyük parçalı ahşap masalar ve oturma
gruplarındaki detaylar en ince ayrıntısına kadar tasarlanarak el yapımı
olarak hazırlandı ve El Corazon’da yerini aldı. Kısacası El Corazon’a ilk
girdiğiniz anda yabancılık çekmeden kendinizi evinizin sıcaklığında
buluverirsiniz.

Ankara’nın en kaliteli AVM’lerinden Panora AVYM’de
yer almanızın El Corazon’a kattıkları nelerdir?

Panora AVYM ile El Corazon’un ahenk içinde olduğunu düşünüyoruz.
Panora AVYM’nin hizmet anlayışının ve kalitesinin El Corazon ile
paralel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Panora AVYM, konumundan
dolayı El Corazon’un yabancı misafirlere hizmet vermesini
kolaylaştırıyor. Aslında sadece yabancı misafirler değil, Panora AVYM’ye
gelen tüm misafirler dinlenmek ve güzel vakit geçirmek istediklerinde
El Corazon kalitesi ile buluşmaktan memnun ve mutlular.

Özel günler için organizasyonlara ev sahipliği yapıyor
musunuz?

El Corazon, özel günler için oldukça uygun bir restorant/pub. Oturma
alanlarımız birbirinden bağımsız ve oldukça geniş. Bir bölümde ailecek
yemek yenilip sohbet edilirken diğer bölümde eğlenip müziğe, dansa
eşlik edenlere sıklıkla şahit oluyoruz. Ayrıca VIP hizmet verebildiğimiz
on kişilik bir toplantı salonumuz da mevcut. Rezervasyon yaptırarak
VIP toplantı salonumuzda misafirlerimize özel menülerle hizmet
verebiliyoruz.

Yeni bir yıl El Corazon’a ne gibi yenilikler getirecek?

Yeni yılda El Corazon’a az önce de bahsettiğim gibi VIP hizmet
seçeneğimizi ekledik. Belki 2020 bizim için biraz daha hareketli
geçebilir. Yeni yıl için yeni organizasyonlar planlama aşamasındayız.
Hizmet kalitemizden ödün vermeden gerçekleştirmek istediğimiz bu
organizasyonlar için de titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

davet

TED’lilerden
Göz Alıcı Gece
TED Dayanışma Komitesi düzenlediği
Golden Glam - Yeni Yıl Partisi ile
öğrenciler için burs fonu yararına
özel bir gece gerçekleştirdi.
Türk Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesi,
burslu öğrencilere destek olmak için düzenlediği etkinliklere bir
yenisini daha ekledi. Ankara Sess Club’ta düzenlenen partide
İskender Paydaş ve Zamansız Şarkıları Orkestrası sahne aldı. Partiye
iş ve sosyal hayattan çok sayıda önemli konuk katılım gösterdi.
Konuklar gece boyunca dans ederek eğlendi. Bağışlar, Türk Eğitim
Derneği burs fonuna aktarıldı. 
BİLGE-SELÇUK PEHLİVANOĞLU
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RENİN ÖZBEK, DEMET ERİȘENBAȘ, SEDA ÖZBULUT KUTLUGÜN,, GÜLİN DÖKMECİ,
ESRA DORA, BURCU ACAR, GİZEM DİNÇ ERGİN, ÖZGE AYTEKİN, YELDA ÇORLU, ÖZGE YAKICI

NESRİN-AKIN KILAVUZ

BURAK GÜNEY

ȘERİFE ATALAY, MELDA TEBER

Türk Eğitim
Derneği burs
fonu yararına
düzenlenen
geceye EceSerkan Güleç
çiftinin sahibi
olduğu Güleç
Dekor da
sponsor oldu.
ECE-SERKAN GÜLEÇ

CEREN-ENİS ULUSOY

CEREN-UMUT ÖZBEK

davet

ELİF DÜRÜST, GÜL DÜRÜST

AYNUR YALÇIN

ARZU ATABARUT

DİLEK TÜRKER

Yeni Mağazaya
Özel Davet
Gümüşten altına, porselenden
kristale dünyaca ünlü birçok markayı
bünyesinde bulunduran SırMaison’un
beşinci mağazası, Rosella Karabacak
ve Şirin Yalçın’ın ev sahipliğinde ve
yeni konsepti ile Bebek’te açıldı.
Sofralarda fark yaratmak isteyen, zevk sahibi dekorasyon severlerin
ilgi ile takip ettiği SırMaison, bünyesinde bulundurduğu dünyaca
ünlü markalarla birlikte Bebek’teki yeni showroomunda hizmet
vermeye başladı. Diğer mağazalarından farklı olarak bir ev
ortamında ve sıcaklığında dekore edilen Bebek mağazası, yeni
konsepti ile farklı bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda SırMaison’un
merkez ofisi olarak konumlanan mağazada mobilyadan aksesuara,
sofra ürünlerinden ev dekorasyonuna dair birçok ürünü bulmak ve
satın almak mümkün. 
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ROSELLA KARABACAK, ȘİRİN YALÇIN

davet

BERAT AȘICIOĞLU

BURCU ȘENDİR

ASLI BAYRAKTAROĞLU

ASLI SOYAK

SEMA DEMİRAL

REVNA DEMİRÖREN

Evlerine son
dokunușu
SırMaison
ile yapmak
isteyenler birebir
danıșmanlık
hizmeti
alabilecekler.
BERAT AȘICIOĞLU

SİREN ERTAN

BURCU ESMERSOY

ALARA KOÇİBEY

Sıcacık
Başlangıç
Yeni bir yıla bașlarken
renkleriyle, dokularıyla
içinizi ısıtacak ürünler,
vitrinlerde...

SEPHORA
DIOR RUJ 279

BURBERRY
PANÇO 8.180

MARKS & SPENCER
HIRKA 189
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OYSHO
ELBİSE 179

İPEKYOL
ÇİZME 384

MAX MARA

MASSIMO DUTTI
ÇANTA 599

UĞUR SAAT
ROLEX

RAMSEY

Rahatlık
Ön Planda
2020’de erkekler için
rahatlık ön planda...
Spor bir șıklık bu yılın
vazgeçilmezi olacak!

HUGO BOSS
TAKIM ELBİSE 3.427

BEYMEN
MONCLER ÇANTA 4.699

BEYMEN
BOTTEGA VENETA AYAKKABI 4.249
ZARA
CEKET 499

MUDO
ATKI 69

davet

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

ȘELİ ELVAȘVİLİ

JÜLİDE ATEȘ

SELMA ERGEÇ, BURCU KUTLUK

Haremlique
İstanbul’un Yeni
Yıl Daveti
Gelenekselleşen Haremlique İstanbul
yeni yıl daveti, Caroline Koç ve Banu
Yentür’ün ev sahipliğinde gerçekleşti.
Caroline N. Koç ve N. Banu Yentür’ün 12 yıl önce kurduğu ev tekstil
ve dekorasyon ürünleri markası Haremlique İstanbul’un yeni yıl
daveti sanat, iş ve sosyal yaşam dünyasından önde gelen isimlerin
katılımıyla Zorlu Center’daki mağazasında düzenlendi. En yeni
koleksiyonların davetlilerin beğenisine sunulduğu mağaza, özel
detaylarla süslenerek etkileyici bir atmosfere büründü. Türkiye
Eğitim Vakfı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, davet
boyunca gerçekleşen alışveriş tutarının yüzde 5’i TEV Mustafa V.
Koç Burs Fonu’na bağışlandı. 
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CAROLINE KOÇ, BANU YENTÜR

AYLİN TAHİNCİOĞLU

MİNE KALPAKÇIOĞLU, YASEMİN ALOĞLU, AYFER AYDIN

BETTİNA MACHLER

Hayali bir
bahçenin
yer aldığı
dekorasyonda
mağazayı
çevreleyen
bitkiler, kuș
figürleri ve göz
alıcı desenlere
sahip kumașlar
dikkat çekti.
ASLI ÜSTÜNKAYA

ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

RAHMİ KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

davet

ECE SARAN, FUAT UYSAL

CİHAN ABACI

BUKET-ALP ÖNYÖRÜ

HUGO BOSS’tan
2020 Trendleri
Dünya hazır giyim devlerinden
HUGO BOSS, BOSS Sonbahar-Kış 2019
ve Cruise 2020 koleksiyonlarını Panora
AVYM’de bulunan BOSS mağazasında
gerçekleştirdiği şık davet ile tanıttı.
MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun sorularını
yanıtlayan HUGO BOSS Mağazacılık Perakende Direktörü Senem
Ülker, sonbahar-kış koleksiyonunun detaylarını ve marka ile
çağdaş sanat arasındaki bağı konuklar ile paylaştı. Cruise 2020
için tasarlanan BOSSxMeissen kapsül koleksiyonu hakkında
da bilgi veren Ülker, “Porselen markası Meissen’in Big Five
olarak adlandırılan beş ikonik hayvan figürü iş birliğinin ve
koleksiyondaki tasarımların ilham kaynağı oldu. İki marka da
kalite, tasarım ve yaratıcılık gibi ortak tutkulara sahip. Bu nedenle
bu iş birliği bizim için çok değerli.” dedi 
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SENEM ÜLKER, AHMET NAKKAȘ

davet

ÖZGÜR GÜVEN
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FİGEN ERDEM

DENİZ DEMİRYÜREK

ASLIHAN BARIȘ

KORHAN UMULU

MAG PR
Solutions’ın
katkılarıyla
hazırlanan
etkinlik,
konuklara keyifli
anlar yașattı.
SEDA-CAN ÇAVUȘOĞLU

SİNAN TANDOĞAN

YEȘİM TANDOĞAN

REHA TANDOĞAN

SÜLEYMAN KESKİN, İBRAHİM AYDIN

GÜL MURATOĞLU

İDİL-İBRAHİM BUĞRAHAN YAZICI

HÜLYA-MURAT AKMAN

KORAY UYGUR, ESRA ESRİNGÜR

TÜLAY-MEHMET KAYA

davet

BİHAN KOYUNPINAR
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BERİL ÇAVUȘOĞLU

İSMET DEMİRKOL

HÜMEYRA ÖZDİLEK

UMUT ÖNDER ALTINTAȘ

BERÇEM-UMUR İLKAY

ENDER CANAN ADAN

TOYGUN ONGUN

HANDAN BANU ÖZTÜRK

MÜRVET MARDİNİ

SÜMER ORAL

GÖZDE-SERTAY SARGIN

ESRA-SERHAT CÖMERT

CENK SEVİNÇ

HUGO BOSS,
Türkiye’de 2009
yılından bu yana
toplamda 12
mağazasıyla,
yalın ve stil sahibi
koleksiyonlarını her
geçen gün daha
fazla lokasyonda,
markanın
meraklılarıyla
bulușturmaya
devam ediyor.
CEYHAN BAĞCI

ELİF ÖZKALELİ VARDAR

FULYA ERDEM

LEVENT AKBULUT

davet

MEHMET ERSOY

DOĞAN
MEHMET
YILDIRIM
ERSOY

MURAT PİLEVNELİ, ASLİ PAMİR

LEVENT ERDEN

Hafıza Odası
Ahmet Güneştekin’in nesneler
üzerinden bellek politikalarının
doğasına baktığı işlerinden oluşan,
son yıllardaki en kapsamlı kişisel
sergisi “Hafıza Odası”, Pilevneli
Project’in sunumu ve Daax
Corporation’ın desteğiyle Pilevneli
Mecidiyeköy’de açıldı.
Murat Pilevneli ve Aslı Pamir’in ev sahipliğini yaptığı sergiye,
Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal’ın
yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli
ve iş, sanat, medya dünyasının birçok önde gelen ismi katıldı. 
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AHMET
MEHMET
GÜNEȘTEKİN,
ASLANTUĞ,
HASSAN
ARZUMGOZAL
ONAN

KARDELEN-EZGİ GÜNEȘTEKİN

ASLIHAN-ÖMER ABACI

SERRA TÜRKER

Sanatçının
farklı sanatsal
disiplinlerle
etkileșim
içinde çalıștığı
yapıtlarını bir
araya getirerek
olușturduğu
sergi, sanat
severlerden tam
not aldı.
AYȘE KUCUROĞLU

ELİF DÜRÜST

HACI-HAKAN SABANCI

davet

OZAN-BAHAR ȘER
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FERYAL GÜLMAN

HALUK-FULYA NAYMAN

GÜL GÖLGE

EMEK KÜLÜR

RUKEN MIZRAKLI

SİREN ERTAN

davet

Yılbaşı Süsleri
Muse Art’ta
Yapıldı
Muse Art gerçekleştirdiği renkli
atölyelere bir yenisini daha ekledi.
Etkinlikte katılımcılar tamamen
doğal ürünlerden yılbaşı konseptli
mumlar yaptı.
Düzenledikleri atölyeler ile birçok sanatsal faaliyet gerçekleştiren
Muse Art, yeni yıl için de keyifli bir organizasyona imza attı. Via Flat
İş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan Muse Art Gallery’de gerçekleşen
etkinliğe Kübra Bayraktar ev sahipliği yaptı. Atölyede davetliler
doğal portakal ve tarçın kullanarak yeni yıl konseptli mumlar
hazırladı. Etkinlik başlamadan eğitmenden detaylı bilgiler alan
konuklar daha sonra birbirinden şık mumlar yaptılar. 
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KÜBRA BAYRAKTAR

AV. ASLIHAN BARIȘ

Boşanma Davası
Sürecinde Haklar
Boșanma davası açıldıktan sonra sürecin nasıl olması gerektiğine dair
merak edilenleri, özellikle tarafların ayrı yașama hakkı olup olmadığı ve
dava boyunca sadakat yükümlülüklerinin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini,
Yargıtay’ın bu konudaki güncel görüșlerini
Av. Aslıhan Barıș anlatıyor...

S

on zamanlarda boşanma davalarının
sayılarında artış olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Birçok sosyal, ekonomik, psikolojik
etkenin rol oynadığı boşanma davalarında
taraflar kendilerini hiç bilmedikleri bir sürecin
içinde bulmakta ve kafa karışıklığı içinde
bu süreci ilerletmekte. Kimi zaman hukuki bilgi eksikliği
nedeni ile kimi zaman kulaktan dolma eş dost telkini nedeni
ile dava sürecini yanlış yöneterek aleyhlerine karar çıkacak
şekilde davranmaktadırlar.

Boşanma davasına ilişkin bilinmezlerin en başında tarafların ne
zaman ayrı yaşamaya başlayacakları ve sadakat yükümlülüklerinin
ne zaman sona ereceği gelmektedir.
Eşlerin, evlilik birliği içinde birlikte yaşama yükümlülükleri
bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda bu husus 185.maddede
“Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak
zorundadırlar.” denilerek hem birlikte yaşama yükümlülüğünün
hem de sadakat yükümlülüğünün evlilikle beraber ve evlilik
sürecinde devam ettiği kanunla düzenlenmiştir.

Evlilik birliğinde birlikte yaşamak yükümlülük iken, boşanma
davası açıldığı tarihten itibaren bu yükümlülük ortadan
kalkmaktadır. Taraflar ortak yaşamlarını davanın açıldığı gün
itibari ile sonlandırabilir ve başka evlerde kalmaya başlayabilirler.
Ancak, birlikte yaşama yükümlülüğünün boşanma davası
açılması ile bitmesi sadakat yükümlülüğünün de aynı tarihte
biteceği anlamına gelmemektedir. Aksine sadakat yükümlülüğü
boşanma davası kesin hükümle sonuçlanana kadar devam
etmektedir.
Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü, evliliğin kurulmasıyla
başlayıp evlilik birliğinin herhangi bir nedenle (iptal, ölüm,
boşanma vb.) sona ermesine kadar devam eder. Bu süre boyunca
verilen ayrılık kararı veya eşlerin fiilen ayrı yaşamaları ya da
boşanma davası açılmış olması, sadakat yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.

Eğer açılmıș bir boșanma davanız var
ise en basit hali ile; dava açıldığı günden
itibaren tarafların ayrı yașama hakları
vardır ancak dava süresince sadakat
yükümlülüğü devam eder.

Bu durumda, taraflar evli oldukları sürece, eş söyleyişle boşanma
kararı verilip kesinleşinceye kadar sadakat yükümlülüğüne
uygun davranmak zorundadırlar. Boşanma davası açılmakla ayrı
yaşama hakkının elde edilmiş olması sadakat yükümlülüğünü
ortadan kaldırmayacağı gibi bir eşin sadakatsiz tutum ve
davranışlarda bulunması diğerine de aynı davranışta bulunma
hakkı vermez. (Yar. Huk Genel Kurulu 2017/4-1473 E, 2018/1824
K, 4/12/2018.) Ancak bu noktada dikkat edilecek en önemli
husus boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğüne
aykırı davranıldığında ne yapılması gerektiğidir.
Boşanma davasının başlaması ile birlikte kesin hüküm verilinceye
kadar sadakat yükümlülüğünün devam ettiği yukarıda
anlatıldığı üzere kanuni bir zorunluluk iken dava açıldıktan
sonra taraflardan biri sadakat yükümlülüğüne aykırı davranırsa
bu davranışı ancak ve ancak yeni bir davanın konusu edilip
devam eden boşanma davası ile birleştirilerek çözüme ulaşılabilir.
Yargıtay’ın görüşü de bu doğrultuda olup kararlar genellikle
aşağıdaki içeriktedir ; “… davalı karşı davacıya kusur olarak isnat
edilen sadakatsizlik eylemi dava açılmasından sonra meydana
gelmiştir. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan
sonra oluşan vakıalar görülmekte olan boşanma davasında hükme
esas alınamaz, ancak yeni bir dava konusu yapılır ve ispat edilirse
birleştirilerek görülecek yeni boşanma davasında bu sebeple
boşanma kararı verilebilir.” (Yar. 2.HD. 2015/1895 E,2015/15882 K,
15/09/2015)
Yukarıdaki Yargıtay kararından açıkça görüldüğü üzere boşanma
davasının açılmasından sonra taraflardan biri tarafından
gerçekleştirilmiş olan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış
açılmış olan boşanma davasında kullanılamaz. Bu vakıa ancak
dava açıldıktan sonra oluştuğundan yeni bir dava konusu olabilir
ve buna dayanılarak açılacak yeni dava görülmekte olan esas
boşanma davası ile birleştirilerek görülmeye devam edilip sonuca
bağlanır.
Boşanma davasında sırasında dava açıldıktan sonra meydana
gelen ve boşanma sebebi olan yeni vakıalar sadece sadakat
yükümlülüğü için değil, ön inceleme aşamasına kadar
sunulmayan diğer tüm vakıalar için aynı şekilde ancak yeni bir
davanın konusu yapılabilecektir.
Yargıtay bu konuda boşanma davalarında uygulanacak yargılama
usulünün TMK 184 ve HMK ile emredici olarak düzenlendiğini,
taraflara ön inceleme aşaması tamamlanıncaya kadar usulüne

uygun şekilde dayanılmayan vakıalara dayanma ve bu vakıalara
ilişkin delil sunma hakkının olmadığını, sonradan ileri sürülen
vakıaların mahkemece incelenmeyeceğini, hakimin bu vakıaları
hatırlatamayacağını belirtmiştir.
Sonuç itibari ile her dava açıldığı günün hukukuna tabi ve o güne
kadarki meydana gelen sebeplere göre açılmak zorunda olsa da
boşanma davaları dava sürecinin uzunluğu ve dava açıldıktan
sonra da taraflar arasında hala bir çok uyuşmazlığın yaşanmasına
elverişli olması nedeni ile bu şekilde farklı bir düzenlemeyi
gerektirmiş ve eşler her ne kadar dava açıldığı günden itibaren
ayrı yaşama hakkı elde etse de davanın kesinleşeceği son güne dek
sadakat yükümlülğü altındadır. 

Cinnah Cd. Alaçam Sk. No: 30/4 Çankaya/Ankara T:+90 532 355 6960
www.avaslihanbaris.com
avaslihanbaris
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MEHTAP ÖZDOĞAN

GÜLSE BİRSEL

HÜLYA KALYONCU, BELİZ BEKTAȘ

NİLÜFER ÇEVİKEL, ELİN EREZ

Yıldızların
Altında
Sivil toplum kuruluşlarına
destek verme hedefiyle
çalışmalarına devam eden
Projehane, “Yıldızların Altında”
adını taşıyan özel bir yardım
yemeği düzenledi.
Pervin Ersoy ve Emel Oysal’ın ev sahibi olduğu şık
davet Beykoz Kundura’da gerçekleştirildi. Sosyal yaşam
dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra birçok ünlüyü
ağırlayan gecenin ana sponsorluğunu Denizbank yaptı.
Şık gecede ayrıca Pervin Ersoy ve İsmail Küçükkaya’nın
yönettiği özel bir açık artırma düzenlendi. Zeynep
Talu ve Barbaros’un sahne performansı ile renklenen
etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Pervin Ersoy,
bu güzel gecede katkılarından ötürü gelen herkese
teşekkür etti. 
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PERVİN ERSOY, İSMAİL KÜÇÜKKAYA, EMEL OYSAL

CAN DİKMEN, MELTEM GÖKHAN

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

ASLI-SARUHAN HÜNEL

Etkinlikten
elde edilen
gelir, Bizim
Çocuklarımız
Dayanıșma
Derneği’ne
bağıșlandı.
BİLGE KURU

TUBA-NURİ DEVELİ

BÜLENT-SİNEM ERİȘ

davet

YASEMİN POLAT

İNCİ-MEHMET ALİ ERTUĞRUL

SERHAT İPEK

GÜRSEL KOÇAK

Kolejliler’in
10. Yıl
Coşkusu
2009 yılında TED Ankara Koleji
mezunu iş insanları tarafından
kurulan Kolejli İş İnsanları Derneği,
görkemli bir balo ile 10. yılını kutladı.
İlginin yoğun olduğu balo, Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. Baloda
açılış konuşması yapan KİD Başkanı M. Hakan Çınar, “2009 yılından
bu yana tüm yönetimlerimizle ve üyelerimizle güç birliği içerisinde
birçok başarılı işe imza attık. Derneğimiz, her geçen gün artan üye
sayısıyla büyümeye devam etmektedir. Üyelerimizden aldığımız
destek ile ilkelerimiz doğrultusunda, her zaman çalışmayı ve
ülkemize fayda sağlayacak işler yapmayı sürdüreceğiz.” dedi. 
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EMİR-HAKAN ÇINAR

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

2020’nin En Güzel

Hediyesi Panora’dan!

Gerçekleştirdiği kampanyalarla her daim dikkatleri üzerine çeken Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi‘nin, 15 Ekim tarihinde başlayan ve 15 Şubat tarihinde sona erecek
Yılbaşı Kampanyası’nın son günleri yaklaşıyor. 5 adet 2019 model 3 Kapı Mini Cooper’ın
hediye edileceği kampanyaya Ankaralılar’ın yoğun ilgisi sürüyor.
15 Ekim – 15 Şubat tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve katlarındaki alışverişlerde bir
çekiliş hakkının elde edileceği kampanya ile 1960’ların sembolü olarak görülen, kült araba
markası Mini Cooper’a sahip olmak Panora’da çok kolay! Her zamankinden daha hızlı ve
eğlenceli olan ikonik Mini Cooper 3 Kapı; kullanıcılarına yüksek hız, etkileyici düzeyde
düşük bir ağırlık merkezi ve heyecan verici bir go-kart hissi sunuyor. Akıllı ve karizmatik
özelliklere sahip, kentli stiline ve şehir yaşamına uygun, geniş iç hacme sahip beş adet 2019
model Mini Cooper 3 Kapı, 22 Şubat’ta canlı olarak yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak.
Katılım koşullarına ait tüm detayların panora.com.tr web sitesinden ve danışma
bankosundan ulaşılabileceği Yılbaşı Kampanyası, 2020 yılını yeni bir Mini Cooper’la
taçlandırmak isteyenleri bekliyor.

Yeni Yılda da
En Eğlenceli Etkinlikler
Panora’da!
Her hafta sonu gerçekleştirdiği farklı ve eğitici çocuk atölyeleri ile hem çocukların hem
de ebeveynlerin beğenisini kazanan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yeni yılın
ilk ayı, eğlenceli etkinliklerle devam ediyor.
Her hafta sonu 15.00-18.00 saatleri arasında 1. katta yer alan Çocuk Sokağı’nda
gerçekleşen farklı etkinlikleriyle çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan Panora,
2020’nin ilk ayını da dopdolu bir programla geçirmeye hazırlanıyor.
Ocak ayının ilk hafta sonundan itibaren her hafta sonu “Kış” konseptli etkinliklerde
kış aylarının tadını çıkaracak, sömestri keyifle geçirecek olan çocuklar, hem el
becerilerini geliştirecek hem de kendi el emeği ürünlerini üretmenin mutluluğunu
yaşayacak.

Sömestrin En Renkli
Etkinlikleri Panora’da!
Yaklaşan sömestr tatilini heyecanla bekleyen çocukların adresi bu sene de Panora olacak.
Hem her hafta sonu hem de özel günlerde Panora çocukları için birbirinden eğlenceli ve
eğitici etkinliklere ev sahipliği yapan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sömestr de çok
eğlenceli geçecek.
17 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil molasında çocuklar, çok seveceği
etkinliklerle, Panora’nın her noktasında karşılaşma fırsatı bulacak. Panora çocukları sömestr
boyunca ahşap puzzle etkinliğinden yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri elektronik devre
tasarım atölyelerine, kış aylarını dopdolu yaşayacakları “Kış Atölyeleri”nden bağımsız iş
yapma becerilerini geliştirecekleri etkinliklere kadar birçok farklı etkinlikle eğlenecek ve
öğrenecek.
Tüm bu etkinliklerin yanında Panora çocuklarını birçok farklı sürpriz de bekliyor olacak.
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Yeni Yılda da
Sanatın Adresi Panora!
Ankara’nın en kaliteli özel tiyatro salonlarından, Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Panora Sanat Merkezi
(PSM), yeni yılın ilk ayında da hem yetişkinler hem de çocuklar için
sahnelenecek birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları ağırlamaya
hazırlanıyor. Her hafta farklı oyunların sahnelendiği Panora Sanat
Merkezi ile Panora, Ankaralılar için yaşamın her alanının merkezi
olmaya devam ediyor.

Çocukların Sanat Merkezi!
4 Ocak’ta TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Canım Kardeşim,
yepyeni oyunuyla Panora Sanat Merkezi sahnesine konuk oluyor.
Müzikal çocuk oyunu olarak sahnelenen “Canım Kardeşim 3”,
13.00 ve 15.00 saatlerinde, yeni yıla neşeyle başlangıç yapmak isteyen
tüm çocukları bekliyor. 5 Ocak’ta ise İngilizce bir oyunla tiyatronun
keyfini yaşayacak çocuklar, Tiyatro Fil tarafından sahneye koyulan
Joey’s Adventures oyunu için saat 13.00’te buluşacak.
12 ve 19 Ocak’ta, PSM Ankara tarafından sahnelenen ve Ankaralı
çocuklar tarafından çok beğenilen “Küçük Viking Büyük Macera”
oyunu seyirci karşısında çıkacak. Hazine arayışında, babasına
büyüdüğünü kanıtlamak için tek başına yolculuğa çıkan Viki’nin
maceraları ile çocuklar çok eğlenecek.
18 ve 28 Ocak tarihlerinde, teknoloji bağımlılığını konu alan,
bağımlılık sonucu yalnızlaşan ve düşlerinde yolculuğa çıkan
Şirin adında küçük bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan “Şirin
Adımlar” oyunu Panora Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Teknoloji
bağımlılığının zararlarını çocuklara müzikal aracılığı ile göstermeyi
amaçlayan tiyatro oyunu, çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için
de önemli mesajlar taşıyor.
22 Ocak’ta Panora Sanat Merkezi’nde bir başka İngilizce interaktif oyun tiyatro severlerle buluşacak. Tommy ve Lilly adındaki kahramanların, kış
mevsiminde yaptıkları kardan adamın günden güne neden küçüldüğünü anlamaya çalıştıkları maceralarının anlatıldığı “My Snowman” oyunu
Ankaralı çocuklarla buluşmak için hazırlanıyor.
26 Ocak’ta ise Carlo Colladi tarafından kaleme alınmış, tüm dünya çocukları tarafından bilinen Pinokyo’nun maceraları, “Pinokyo Müzikali” ile
Panora Sanat Merkezi’ne sahnelenecek.

Türkiye’nin En Çok İzlenen Oyunları Panora Sanat Merkezi’nde!
11 Ocak’ta sezonun en çok sevilen oyunlarından “Sevmekten Öldü Desinler”, Panora Sanat Merkezi sahnesinin konuğu olacak. Hande Subaşı, Hakan
Bilgin, Bülent Alkış gibi isimlerin yer aldığı oyun, saat 20.00’de Panora Sanat Merkezi’nde izleyicilerini bekliyor olacak.
17 Ocak’ta PSM Ankara tarafından sahnelenen ve prömiyeri ile büyük beğeni toplayan “Yalancı Aranıyor” oyunu Panora Sanat Merkezi’nde
Ankaralılarla buluşacak. Usta oyuncu Münir Canar’ın yıllar sonra yeniden yönettiği oyun saat 20.00’de sahnelenecek.
24 Ocak’ta, usta tiyatrocu Haldun Dormen tarafından sahnelenen, Moliere’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası” oyunu, 9. yılında Panora Sanat
Merkezi’ne konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak oyun, Türk tiyatrosunun büyük ustalarından Haldun Dormen’i sahnede izleme fırsatına sahip
olmak isteyen tüm Ankaralıları bekliyor. 25 Ocak’ta ise usta oyuncular Cihat Tamer ve Bedia Ener’in sahne aldığı, aşkın, romantizmin ve komedinin
bir arada olduğu “İkinci Bahar” oyunu, saat 20.00’de Panora Sanat Merkezi misafirleri ile buluşacak.
Ocak ayının son gününde, 31 Ocak’ta, “canınızı sıkan ne varsa ona karşıyız” mottosuyla yola çıkan, aynı zamanda sinire, strese, tükenmişliğe, bezginliğe
ve de bıkkınlığa karşı olan ekip “Kontra Doğaçlama”, tiyatro severlerle birlikte yazıp yöneterek ve oynayarak izleyenleri oyunun içine dâhil edecek.
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TUBA ÇETİN, YETKİN DİKİNCİLER, ZEYNEP DOĞAN, EZRA ÇETİN

Kalıpların
Dışında
RAMSEY, tasarımcılar Ezra ve Tuba
ile hayata geçirdiği “Personalize
RAMSEY by EzraTuba” kişiye özel
dikim koleksiyonu ve Made to
Measure hizmetinin tanıtımı için çok
özel bir projeye imza attı.
“Kalıpların Dışında” ilham verici hikayelere sahip 10 ünlü erkek,
RAMSEY’in yenilikçi kalıpları, Ezra ile Tuba’nın kumaş ve aksesuar
seçimleriyle şekillenen RAMSEY takım elbise ve smokinleriyle
Okan Bayülgen’in objektifine poz verdi. Bu fotoğraflar iş, cemiyet,
sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla
düzenlenen davette ilk kez sergilendi. Dada Salon Art Gallery’de
gerçekleşen gecenin ev sahipliğini Gürmen Group markalarından
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan yaptı. 
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ARZU KUNT
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HİLAL MOCAN
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ÖMER TAVİLOĞLU

DİLARA KOÇAK

ZEYNEP GERMEN

Kișiye özel dikim
hizmetinden
yararlanmak
isteyenler
RAMSEY Made
to Measure
süpervizöründen
randevu
olușturarak istediği
lokasyonda
bu hizmetten
yararlanabilir.
MÜGE SIRMABIYIK

SİNAN ÖNCEL

NURAY FENERCİOĞLU

SAFFET EMRE TONGUÇ

röportaj

bukita@magmedya.com.tr
bukitabutik

Lale Cangal HUnal
Her Alanda İmzası
Olan Kadın
Müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra, kendi markası LaleCangalJewellery
ile harika tasarımlara imza atan takı tasarımcısı Lale Cangal Hünal ile
gerçekleștirdiğimiz keyifli sohbetimiz sizlerle...
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H

acettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Keman Bölümü’nden mezun olup ardından Yeniden
Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe,
Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi
Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde rol alan ünlü
oyuncu Lale Cangal Hünal... Hafızalara kazınan Issız
Adam filminin ünlü oyuncusu Cemal Hünal ile mutlu evliğinden
olan oğlu Doğan’ın annesi... Ve oyunculuk kariyerinin yanında kendi
markası LaleCangalJewelery ile harika tasarımlara imza atan takı
tasarımcısı...

Lale Cangal Hünal kimdir?
Kendinizden biraz bahseder misiniz?

1981 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde müzisyen bir ailenin
kızı olarak dünyaya geldim. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı Keman Bölümü’nden çok iyi derecede sınıf atlayarak
mezun oldum. Keman hocam Rus bir virtüöz idi. Bu sebeple Rus
ekolü, disiplini çok küçük yaşta aşılandı. Küçük yaşta katıldığım
uluslararası yarışmalarda hem derece kazandım hem de ülkemizi
tanıttım. Ardından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na
girerek birinci kemana kabul edildim. Ayrıca bu dönemlerde
birçok orkestrada birinci keman üyesi oldum. Daha sonra sanatın
bilmediğim dalını, tiyatroyu öğrenmek için Yıldız Kenter ile
çalışmaya başladım. Dünyaya bir de bu taraftan bakmak istedim
diyebiliriz. Oyunculuk ise üstüne çok zaman harcadığım, özveride
bulunduğum, bambaşka bir meslek oldu. TV dizileri de peşinden
gelmişti.

röportaj

İyi bir anne, iyi bir oyuncu derken iyi bir takı
tasarımcısı oldunuz. Bu süreçten bahsedebilir misiniz?
Tasarlamak her zaman içimde beni kaşındıran, rahat bırakmayan
bir oluşumdu. Anne olduktan sonra kendime dönecek vakti
bulmuştum. Artık bana iyi gelen şeyleri yapmam gerektiğini
anlamıştım. Annelik ile beraber vakit ayırabildim ve markam
gerçek oldu.

Bu yola nasıl çıktınız? Hep takı tasarımlarına ilginiz
var mıydı?
Her zaman en çok araştırdığım şey takılardı. Bunlarla bağlantılı
kocaman bir dünya var. İlgimi çeken tasarımcılar, iç mimarlar,
ressamlar, modacılar...

Peki oyunculuk mu? Takı tasarımı mı?
Hangi yanınız daha ağır basıyor?

Oyunculuk bambaşka bir dünya yani tasarımcılıkla uzaktan
yakından alakası ilgisi yok. Ama sahnede olmayı, tiyatrocu
kimliğimi özlediğimi söyleyebilirim. Ayrıca eski mesleğimi, bir
Chopen’i bir Tschaikovsky’i ya da Shostakovich’i orkestrayla
çalmayı da çok özledim.

Sizi kreatif düşünmeye iten ve ilham veren şeyler
nelerdir?

Dünyamız... Geçen her bir saniye, yaşanılan her bir durum beni
yaratmaya itiyor. Ne şanslıyım ki sadece tasarlamak değil, onları
hayal ettiğim gibi üretecek yetenek ve göze sahipmişim.

Bu yeteneğinizi takı tasarımı alanında bir eğitimle
desteklediniz mi?

Evet. Metal işlemeciliği eğitimi aldım. Bu eğitim çok zevkli ve bir o
kadar da sınırları zorlayan, sabır gerektiren, meşakkatli bir iş. Ama
tüm alkışlar ürünlerime bakıp, deneyip asla çıkaramayanlardan
geliyor.

134 magdergi.com.tr

Tasarımlarınızda kullandığınız malzemeler nelerdir?
Altın, yer yer gümüş ve değerli taşlar kullanıyorum. Özellikle
zümrüt, yakut, turmalin ve pırlanta.

Zarif tasarımlarınızın stilini nasıl tanımlarsınız?
Gece, gündüz, sade ve coşkulu...

2020 yılının takı trendleri nelerdir?

Günümüz dünyası modayı abartılı yaşatan bir dönem olsa da, ben
doğadan ilham alarak, erkek ve kadınlara 2020’de minimal, sade
ama çekici güzelliklerle tasarımlarımı üretmeye devam edeceğim.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

www.lalecangal.net adresinden tüm dünya ülkelerine kargo
yapıyorum. Ve yılın belli zamanlarında katıldığım fuarları
Instagram adresinden belirtiyorum. 

davet

ERTAN ENGİN, İPEK UĞUR, AZMİ KIPÇAK, MURAT ÇARK, BETÜL DOĞRU, SELEN CARHOĞLU

Sanatın
En Nadir Hali
İngiliz Başkonsolosluğu’nda
gerçekleşen davette dünyaca ünlü
bir markanın yeni ürününün gelişi
kutlandı.

Yeni ürünün misafirlerle buluştuğu gecede, Çağdaş Türk Sanatçı
Refik Anadol’un üç eseri sergilendi. Birbirinden güzel ve şık
kıyafetlerin tercih edildiği etkinlikte, bu gece için özel hazırlanan
maskeler ile davetliler konsolosluğun tarihi havasında keyifli
dakikalar yaşadılar. 

YÖNTEM - GÜLTEKİN UÇKUN

davet

SİBEL- FERRUH KARAKASLI

ȘEYLA - HAKAN KARADENİZ

GÜLGÜN CAVUȘOGLU

Türkiye’nin
önde gelen
isimlerinin yer
aldığı gecede,
davetliler caz
müziğinin tadını
çıkarttı.
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KORAY-TUBA YAVUZER

DİCLE-NURİ OZTASKIN

ETEL BALER

MÜGE, NAİM ARNAS

SUZAN - TURGUT TOPLUSOY

MUSTAFA -BESTE YURTTAS

MERT İÇGÖREN - HİLAL YAVUZ

LEYLA ALATON

MELİS GÖRAL - .HAKAN SARALGİL

davet

ZİHNİ TÜMER, HELUN FIRAT

MAHMURE-SÜREYYA ÜZMEZ

ASLI ATLI

Yeni Sanat
Merkezi’ne
Görkemli Açılış
Kuzu Effect AVM içinde yer alan
Ankara’nın yeni sanat alanı MAMM,
kapılarını Ahmet Güneştekin’in
Seçilmiş İşler sergisiyle açtı.
Ankara’da çağdaş sanat görünürlüğüne farklı bir bakış açısıyla
katkıda bulunmak amacıyla Cermodern tarafından yaratılan
MAMM Ankaralı sanatseverlere yeni bir vitrin açtı. Sanatçı
Ahmet Güneştekin, “Mağazaların eğlence yerlerinin, yeme içme
mekanlarının olduğu, yani insanların yoğun olarak bulunduğu,
toplandığı yerler sanat için en iyi yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde
AVM’lerin içinde sanat galerileri var. Türkiye’de de Ankara buna
öncülük edecek” dedi. 
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AHMET GÜNEȘTEKİN

ÖZGE KUZU

ECE SALICI

HANDE KOTAN

HELİN KARS

BİLAL ACAR ÖZMEN

ESMA MEYDAN

ERGÜL KESKİN

Kuzu Grup’la
yeni nesil bir
iș birlikteliği
olarak bașlayan
MAMM projesi,
AVM konseptinin
çağdaș sanatla
bütünleșik bir
dil üzerinden
tanımlanmasına
örnek teșkil
ediyor.
BALÇİÇEK İLTER

MUSTAFA-GÜLSÜN BİLGEHAN

ARZU KUZU

VEFA KUZU

İDİL İMAMOĞLU

Aralıklı Açlık
Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu son günlerde obezite tedavisinde yaygın olarak
kullanılmaya bașlanılan 3 temel aralıklı açlık modellerini anlatıyor...

bağışıklık sorunları, eklem sorunları ve depresyon gibi birçok
hastalık obeziteye eşlik ediyor.
Obezitenin tedavisi için her zaman vurguladığımız yaşam şekli
değişimi ile beraber son yıllarda ağırlık kontrolü için çeşitli açlık
rejimleri de gündeme gelmiştir. Aslında açlık ile ilgili bilimsel
çalışmalar 1915’lere kadar dayanıyor. Günümüzde daha yaygın
olarak uygulanan 3 temel aralıklı açlık modeli var. Bunlar
aralıklı günlerde tüm gün oruç, zaman kısıtlı beslenme (8:16) ve
modifiye edilmiş aralıklı açlık (5:2) olarak tanımlanıyor. Pekiyi,
nedir bunlar? Gelin inceleyelim...

advertorial

S

on yıllarda proteinden zengin diyetler,
ketojenik diyetler, glutensiz diyetler
gibi bir dizi farklı diyet tanımı duymaya
başladınız. Aslında bu denli yoğun farklı
diyet tanımlarının gündeme gelmesinin
nedeni ülkemizde ve dünya genelinde
obezite sorununun gün geçtikçe daha da ciddi bir sorun haline
gelmesidir. Obezite sorunu sadece estetik kaygılarla oluşmuş
bir sorun değil elbette. Obezite bir çete elebaşı gibi, geldiğinde
birkaç çete elemanı ile beraber geliyor. Kalp hastalıkları, şeker
hastalığı, karaciğer yağlanması, inflamatuvar hastalıklar,

Aralıklı Günlerde Tüm Gün Oruç

Bu tip açlık modelinde haftanın 5 gününde normal beslenmeye
devam ederken, haftanın kalan 2 gününde 24 saat aç kalınıyor.
Oruç gününde enerji ve besin öğesi içeren yiyecek ve içeceklerin
hiçbiri tüketilmiyor. Aralıklı günlerde tüm gün aç kalmak, oruç
protokolleri içinde belki de uygulaması en pratik olanıdır. Ancak,
bu oruç biçiminde yapılan çalışmalarda açlık süresi farklılık
gösteriyor. Bir gün önce tüketilen son öğünün saati ile orucun
ardından tüketilen ilk öğününün saati değişiyor. Buna bağlı olarak
veya haftada toplam oruç günü sayısı değiştiğinden, çalışmalarda
elde edilen veriler de birbirinden farklılık gösteriyor. Ancak bu
modelin uygulanabilirliğine bakılan bir çalışmada tüm gün açlığın
olduğu günlerde açlığın artmasına bağlı olarak bu modelin uzun
dönem sürdürülebilirliğinin zor olacağı ve bu nedenle bu modelin
tüm popülasyona uyarlanmasının uygun olmayacağı sonucuna
varılmış.

Modifiye Edilmiş Aralıklı Açlık, 5:2 Modeli

Aralıklı açlık protokolleri arasında üzerinde en çok çalışılan
yöntemlerdendir. Bu açlık modelinde haftanın 3 gününde
günlük enerji gereksinmesinin %25 ve altında besin tüketilirken
diğer günlerde beslenmede kısıtlamaya gidilmiyor. Bu beslenme
modelinde hem obez hem de normal ağırlıktaki bireylerde ağırlık
kayıpları ve vücut yağ miktarında azalma olduğu gözlemlenmiş.
Ayrıca toplam kolesterol, trigliserit ve LDL kolesterol seviyelerinde
düşüşler de gözlemlenmiş.

Zaman Kısıtlı Beslenme

Zaman kısıtlı açlık modelinde bir gün içerisinde her gün belirli
bir zaman diliminde aç kalmaya ve belirli bir zaman diliminde
besin almaya dayanıyor. Bu modelde açlık süreleri 16 - 21 saat
arasında değişkenlik gösteriyor. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde
yaratılan dar bir beslenme penceresinde günlük toplam enerji
alımı da doğal olarak kısıtlanmış oluyor. Zaman kısıtlı beslenme
yaygın olarak gün içerisinde 8 saat beslenme ve 16 saat aç kalma
olarak da biliniyor. Burada günün metabolik olarak aktif zaman
dilimlerinde aç kalmak önemli. Zaman kısıtlı beslenme de 3
farklı yöntemle uygulanabiliyor. Bunlardan biri sabah 08.00 gibi
kahvaltıya başlanılan, saat 12.00 gibi öğle yemeğinin yendiği ve
16.00-17.00 saatleri arasında akşam yemeğinin yendiği erken
zaman kısıtlı beslenmedir. Diğeri, saat 10.00 gibi kahvaltı yapılıp
18.00 gibi yemek yemenin sonlandırıldığı ve üçüncüsü ise saat
12.00 gibi öğle yemeği ile güne başlanılan ve akşam 20.00’de
yemek yenilen düzendir. Üçüncüsü belki birçok kişi için daha
kolay ve uygulanabilir gözükmekle birlikte yapılan çalışmalar
en az etkin olan yöntemin bu olduğunu göstermektedir. İnsan
metabolizmasına en uygun ve etkinliği en yüksek olan yöntemin
ise sabah erken kahvaltı yapılan ve akşam yemeğinin erken
sonlandırıldığı yöntem olduğu düşünülmektedir.

Aralıklı Açlığın Faydaları Nelerdir?

Yağ kaybı: Açlık ile beraber büyüme hormonu üretimi de artıyor. Bu
hormon hem yağ yakımına hem de kasların korunmasına destek
oluyor. Açlık ile beraber norepinefrin adlı maddenin salınımı
artıyor. Norepinefrin salınımı yağ dokusundan yakılmak üzere
daha fazla serbest yağ asitlerinin dolaşıma salınmasını sağlıyor.
Yani aralıklı açlık kürleri yağ kaybını destekliyor.
İnsülin seviyesinde azalma: İnsülin hormonu, yağ yakılmasını azaltıp
yağ depolanmasını arttıran bir hormondur. İnsülin seviyeleri
yüksek olan bireyler daha kolay kilo alabilir, kilo vermekte
ve yağ yakmakta zorlanabilirler. Aralıklı açlık yöntemlerinde

Aralıklı açlık yöntemlerinde
14 saatten uzun süren açlıklarda
insülin hormonu seviyesi azalmaktadır.
Bu sayede azalan insülin direnci bel
çevresindeki yağlanmadan kurtulmayı
kolaylaștırabilir.

oluşturulan 14 saatten uzun süren açlıklarda insülin hormonu
seviyesi azalmaktadır. Bu da insülin direncinin de azalmasını
sağlayabilmektedir. Bu sayede bel çevresindeki yağlanmadan
kurtulmak daha kolay olabilmektedir.
Metabolizmada hızlanma: Metabolizma hızı günlük toplam enerji
harcamamızın % 60 - 70’ini oluşturur. Metabolizma hızının sürekli
enerji kısıtlaması ile yavaşladığı biliniyor. Bu nedenle kilo verildikten
sonra metabolizma da yavaşladığı için sıklıkla tekrar kilo artışlarını
gözlemliyoruz. Ancak metabolizmanın az enerjiye alışması ve
yavaşlaması kısa dönem açlıklarda görülmüyor. Hatta tam tersine,
yapılan araştırmalar kısa dönem açlıklarda metabolizma hızının
arttığı yönündedir.
Kasların korunumu: Kas kütlesi vücudumuzun temel enerji harcayan
kaynaklarından biridir. Dinlenme halindeyken bile kaslarımız
enerji harcamaya devam ederler. Bu nedenle günlük toplam
enerji harcamasının da azalmaması, metabolizma hızının da
yavaşlamaması için zayıflama sürecinde kas kütlesini kaybetmemek
son derece önemlidir. Aralıklı açlıkta artan büyüme hormonunun
kas korunumuna destek olduğu düşünülüyor.
Kolesterol değerleri: Aralıklı açlık yöntemi ile aynı zamanda LDL
kolesterolünde, trigliserit seviyelerinde düşüş, HDL yani iyi huylu
kolesterolde ise artışa neden oluyor. Damarlardaki iltihapsal süreçleri
de yavaşlatabiliyor.
Sonuç olarak insan çalışmalarının ışığında, aralıklı açlık rejimleri
obezitenin tedavisi ve önlenmesinde, kan yağlarına ve kan şekeri
dengesine etkileri ile sürekli enerji kısıtlamasına farklı bir alternatif
oluşturabilir. Her ne kadar bu diyetlerin uzun dönem uygulanması
sonucu oluşabilecek etkiler henüz tam olarak bilinmese de aralıklı
açlık diyetinin tedavi edici etkinliğini doğrulayan birçok çalışma
bulunuyor. Olası tüm faydaları ışığında aralıklı açlık yöntemlerini
uygulamak isterseniz de uzun vadede besin ögesi yetersizliklerine
bağlı sağlık sorunları risklerini yaşamamak için mutlaka profesyonel
destek almanızda fayda var.
Sağlıklı günler dilerim. 

Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Sarıkonak Apt. No: 8/31 Çankaya / Ankara Tel: +90 312 287 43 45
info@idilimamoglu.com - www.idilimamoglu.com
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Lol Bebek’li
Doğum Günü
Partisi
Ankara’nın en renkli partilerinin
tasarımcısı ve Parti Stüdyo
Event’in kurucusu Büşra Erbil,
kızı Mina’nın 4. yaşını eğlenceli
bir partiyle kutladı.
Davetin tüm detayları ile tek tek ilgilenen Büşra Erbil kızı
Mina için “Lol Bebek” temalı bir doğum günü tasarladı.
Keyifli partide aile ve yakın dostları bir araya geldi.
Lezzetli ve eğlenceli tasarımlara sahip atıştırmalıklarla
konuklar keyifli vakit geçirdi. 
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NEȘE AYKUT, FİGEN GÖKMEN, RENGİN ÖDEVCİ, BÜȘRA ERBİL,
FİKRİYE BANKOĞLU, ÇİĞDEM KARTAL, ASLIHAN BEZCİER

Partide Mina’nın en sevdiği “Lol Bebek”
kahramanları ilgi odağı oldu.

Modern ve Fütüristik Tasarımlar
ENIGMA FURNITURE
advertorial

Sektörlerinde yılların verdiği tecrübe ile yol alan, teknolojiyi el ișçiliği ile birleștiren
Enigma Furniture’ın sahibi ve tüm koleksiyonun yaratıcısı Necdet Yılmaz;
fütüristik tasarımlarının 21. yüzyıla damga vuracağını belirtiyor...

Stil, lüks ve kaliteyi tek bir
isimde birleștirme felsefesiyle
çıktığımız bu yolda, Enigma,
yeni bir akımın liderliğini yapıyor.

Ö

ncelikle Enigma Furniture’ın doğuşundan
bahseder misiniz? Nasıl bir büyüme hikayesi
oldu?

Tecrübenin verdiği güvenle doğdu diyebiliriz. Mobilya
ve dekorasyon sektöründeki otuz yılı aşan birikim ve
marka olma yolundaki kararlı ilerleyişimizin sonucunda
Enigma markası oluştu. Enigma’yı yaratırken aynı zamanda
yenilikçilik ve tecrübenin sentezi olarak ilerleme kararlılığı ile
Ankara’da yer alan üretim tesisimizde çalışmalarımızı sürdürdük.
İçerisinde beş eksen CNC makinasının da bulunduğu son derece
hassas ve yüksek teknoloji ürünü ekipmanlar kullanarak, teknolojiyi
el işçiliği ile birleştiren hatasız bir üretim anlayışı benimsedik.

Bugün sektörde bulunduğunuz konum nedir?

Stil, lüks ve kaliteyi tek bir isimde birleştirme felsefesiyle çıktığımız
bu yolda, Enigma ile yeni bir akımın liderliğini yapıyor olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm tasarımlarımızın geleceğin izlerini
taşıdığını söyleyebiliriz.

Özellikle hangi kategorilerde, hangi ürün ve
hizmetlerle öne çıkıyorsunuz?

Enigma olarak, ergonomi ve fonksiyonellikten ödün vermeksizin,
tasarımlarımızı heykelsi formlarda gerçekleştirmekte ve üretimini
de bu doğrultuda sağlamaktayız. Bu kapsamda fütüristik ve
Art Deco mobilya kavramının anlam bulduğu bir marka olarak
oluşturduğumuz özgün yaşam alanlarında, markamızın izleri
yer almaktadır. Farklı tasarım anlayışı ve estetiği, zarif çizgisi ile
tasarlanmış ve işlenmiş ürünlerine yansıtması, Enigma’yı sektörde
yer alan diğer firmalara göre sıra dışı kılmakta ve tercih nedeni
olmasını sağlamaktadır. Bu anlamda bakıldığında tüm yaşam
alanlarında, farklı mobilya arayışlarına çözümün Enigma’da
olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Üretim kapasiteniz, üretim modeliniz ve müşteri
hedef kitlenizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte üretim anlayışları
da değişkenlik göstermektedir. Yalın üretim anlayışını
benimseyen Enigma, hatasız ve ihtiyaca göre eş zamanlı
üretim, doğru kalite ve sürekli iyileştirme anlayışı ile
kişiye özel olarak tasarlanmış ürünlerini, bu doğrultuda
kullanıcısına ulaştırmaktadır. Kişiye özel ihtiyaçlar, beğeniler
ve talepler doğrultusunda, en üst kalitede el işçiliği, en özel
malzeme ve detaylarla birinci sınıf mekanlara imza atan
markamızın hedef kitlesi, A, A+ kullanıcılardır. İstanbul’un
mobilya konusunda önemli bir noktası olan Kalamış’ta yer
alan showoom’umuz, ürünlerimizin bir kısmının sergilendiği
butik ve özel bir alan olup, kalite, güven ve estetiğin yeni adresi
olarak tanımlanabilir.

21. yüzyılın en ilham verici mobilya
markası olmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde Enigma Furniture’ı
nereye taşımayı planlıyorsunuz? Büyüme planınız
ve yol haritanızdan bahseder misiniz?
Önümüzdeki dönemde, tasarımın, işçiliğin, yenilikçiliğin
ve mühendisliğin, insanların rüyalarını gerçekleştirmesi
amacıyla bir araya geldiği 21. yüzyılın en iham verici mobilya
markası olmayı hedefliyoruz. Firma olarak, iyi yapılmış
analizlerin, deneyimler ve iç görülerle birleşmesi sonucu
alınan kararların gücüne inanıyoruz. Markamızın geleceğini
şekillendirirken de mevcut performans verilerinin, gelecek
potansiyellerinin ve sektör avantajlarının değerlendirilmesiyle
belirlenen yol haritamız bizi yönlendirecektir. Bunun
sonucunda hak ettiği yerde, insanların beğenilerine cevap
veren ve bu huzuru tüm ekibiyle ve sevenleriyle paylaşmanın
haklı gururunu yaşayan bir marka yerini alacaktır. 

Showroom: Kalamıș-Fener Caddesi No:57
Fenerbahçe- Kadıköy/İstanbul
Fabrika: Macun Mah. Erciyes Sanayi Sitesi
197. Sokak No:21 Yenimahalle/Ankara
T: +90 850 833 45 22 - +90 532 614 25 99
www.enigmafurniture.com.tr

enigmabynecdetyilmaz
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BİLGE APAYDIN, ZEYNEP KONYALI, EMEL USLU ATİK, HÜLYA TOPÇUOĞLU KURAL, EBRU NAZİK

Kadınlara
Özel Davet
Bi Party House
Oran şubesinin sahipleri
Bilge Apaydın ve Ebru Nazik
eğlenceli bir yılbaşı partisi
düzenledi.
Sadece kadınların katıldığı partide davetliler özenle
hazırlanmış aperatifleri atıştırıp, keyifli sohbetler
ile günün stresinden uzaklaştı. Yılbaşı partisine özel
hazırlanmış pasta ile birlikte fotoğraf çekilen misafirler
pasta kesimi sonrasında müzik eşliğinde partinin
tadını çıkardı. 
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NERF PARTİLERİ
SURVIVOR PARTİSİ
SPA PARTİSİ
PİJAMA PARTİSİ

SİNEMA GECELERİ
KAMP PARTİSİ
ÇADIR PARTİSİ
ATÖLYE PARTİLERİ

İlkbahar Mah. 596.
Sok 83/A Çankaya
Oran/Ankara

Park Cad. 2866 Sok.
No:29/B
Çayyolu / Ankara

Park caddesi
2865.sok 28/B
Çayyolu / Ankara

T:+90 312 491 12 00

0 (312) 240 19 79

0 (312) 240 19 79

Bi Party House

davet

DAVUT GÜL, EMEL OYSAL, PERVİN ERSOY

EBRU BEYZADEOĞLU, MELDA AKSU

Girişimciler
Gaziantep’de
Başarılı İş Kadınları Platformu’nun
(BİKAP) girişimcilerle ünlü markaları
bir araya getiren alışveriş şenliğinin
son ayağı Gaziantep’te gerçekleşti.

Hışvahan Otel’deki yılbaşı alışveriş şenliğinin açılışını Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile Gaziantep
Valisi Davut Gül yaptı. Mine Özmen ev sahipliğinde gerçekleşen
BİKAP Yılbaşı Alışveriş Şenliği, birçok markayı ve tasarımlarını
Gaziantepliler’le buluşturdu. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru,
çoğunluğunu kadın girişimcilerin oluşturduğu markalara destek
olmaktan ve onların markalarını farklı illerde tanıtmalarına katkı
sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 
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MİNE ÖZMEN, BİLGE KURU

ANKARA’YA
Ayşegül Erbil Dokunuşu
Günlük giyimden gece
şıklığına uzanan 28
firmanın özenle seçilmiş
ürünleri Exclusive konsepti
ile dikkatleri üzerine
topluyor.

ayseguleribilofficial
aysegulerbilshopping
Ambrosia Avm- Çukurambar/Ankara
OFFICIUM Beytepe/Ankara

davet

AÇELYA BOZBEYOĞLU

BEGÜM COȘKUN DÖRTLEMEZ

SOLMAZ TATLICI

BAHAR YILDIRIM

ZEYNEP YAZICI

Yeni Yıl
Lansmanı
Ankara’nın en yeni özel tasarım
mağazası Ayşegül Erbil Exclusive,
ünlü markaların özel koleksiyonlarının
yer aldığı görkemli bir defile ile
Beytepe’de lansmanını gerçekleştirdi.
MAG PR Solutions tarafından düzenlenen ve Ankara’nın sevilen
simalarının katıldığı davette, defileye ve mağazadaki ürünlere
olan ilgi yoğun oldu. Sevilen birçok hazır giyim markasının
yanı sıra, Eiccholtz, Fancy gibi dünyaca ünlü tasarım devlerinin
ürünlerinin yer aldığı Ayşegül Erbil Exclusive’de davetliler, trend ev
aksesuarlarından gece kıyafetlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi
ile karşılaştı. İlerleyen zamanlarda hedefinin dünyaya açılmak
olduğunu vurgulayan Ayşegül Erbil, yeni projelerini davetliler ile
paylaştı. 
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ÖMER FARUK, AYȘEGÜL ERBİL

EMİNE-ALİME AKSOY

SERPİL TÜFEKÇİ

Lansmanda
davetliler,
mağazanın
tasarımını çok
beğendiklerini ve
Ankara’ya eșsiz
bir deneyim
yașatma fırsatı
sunduğunu dile
getirdi.

GÜLER TOSUNBAYRAKTAR

BİRGÜL ÖSER

ECE GÜLEÇ, SİNEM BAȘBUĞ

GÜLENNUR AYDIN

SEDA PİȘKİN EZER

IȘIK TEKIȘIK

davet

AYLİN DİLER

NERMİN BİLEN

IȘIL ÖNEN

BELMA KESKİNÖZİÇ

REYHAN GÜNDÜZ

MAG PR
Solutions’un
organizasyonu
ile gerçekleșen
lansmana
büyükelçi eșleri
de katıldı.
MAJA MÜFTÜOĞLU, LAVİNİA OCHEA

BERİL ÇAVUȘOĞLU

SEZGİ ȘENOL TUNA

HÜLYA AKMAN

Kayak ve
Diyet
UZM. DYT. RABİA NUR KOCAMIȘ

K

ış mevsimi ve sömestr tatilinin gelmesiyle kayak
tutkunları pistlerde yerini almaya başladı. Soğuk hava
koşulları, yükseklik farkı ve egzersiz yoğunluğuna bağlı
değişen metabolizmanıza, sağlıklı beslenerek destek
olabilirsiniz.

Kayak enerji harcaması yoğun olan bir kış sporudur. Ortalama
60 kg vücut ağırlığına sahip kadın birey saatte 400 kkal enerji
harcarken, 85 kg vücut ağırlığına sahip erkek birey saatte 600
kkal harcamaktadır. Artan enerji harcamasına paralel olarak
alınan enerji, doğru besin kaynakları tüketilerek arttırılmalıdır.
Sağlıklı öğün seçimleri yapmak, atıştırmalıklarınızı çantanızda
bulundurmak, öğün saatlerinizi düzenlemek enerjinizi üst düzeye
taşıyacaktır.

Kahvaltı ile yeni güne merhaba

Uzun süre tok kalmanızı sağlayacak kaliteli protein yumurta,
peynir ve kaslar için hızlı enerji kaynağı olan sağlıklı
karbonhidratlar tam tahıl ekmek, yulaf içeren bir kahvaltı ile güne
başlayın. Yükseklik farkından kaynaklanan yorgunluğu yumurta,
tere, dut kurusu, keçiboynuzu özü, tahin ve siyah çekirdekli kuru
üzüm gibi demirden zengin besinler ile hafifletebilirsiniz. Çinko
içeriği yüksek olan kabak çekirdeği içi, pikan cevizi, tahin ve
badem tatil boyunca bağışıklık sisteminizi destekleyecektir.
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Ara öğün molası

Egzersiz sırasında kaslar için yeterli yakıt sağlamak ve vücut ısınızı
korumak için ufak bir mola verebilirsiniz. Magnezyum içeriği
yüksek meyve-kuruyemişler; hurma, gün kurusu kayısı, muz,
çiğ badem, çiğ kabak çekirdeği içi, ceviz, şekersiz granola barlar
eşliğinde kas yorgunluğunuzu en aza indirebilirsiniz. Şekersiz
sahlep ve sütlü kahve hem içinizi ısıtacak hem de tokluk sürenizi
uzatacaktır. Günlük 30-35 ml/kg suyu yudum yudum tüketmeyi
ihmal etmeyiniz.

Uzm. Dyt. Rabia Nur Kocamıș,
daha iyi bir performans ile formda
kayak tatili geçirmeniz için
önerilerde bulundu...

Gün ortası protein öğünü

Sıcacık bir çorba ile başlangıç yapabilir, ızgara veya fırında
pişmiş et, tavuk, balık ile kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Kırmızı
pancar, havuç, turp, roka, marul gibi farklı renkte sebzelerle
hazırlanmış salata ile antioksidan alımınızı arttırabilirsiniz.
Salatalarınızı haşlanmış karabuğday, kinoa ve kurubaklagiller ile
zenginleştirerek yoğun egzersiz ile boşalan glikojen depolarınızı
yerine koyabilirsiniz. Yemek sonrası sindirim güçlüğü yaşamak
istemiyorsanız kızarmış besinlerden uzak durmanızı, salatalarınızı
zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı yağlar ile tüketmenizi
önerebiliriz.

Gün sonu toparlanma öğünü

Gün sonu toparlanma sürecinde kas karbonhidrat depolarını
doldurarak, kas onarımı sağlayarak ve terle kaybedilen sıvı ve
mineralleri yerine koyarak bedeninizi üç adımda ertesi güne
hazırlanabilirsiniz. İlikli kemik suyu içeren çorba ile yapacağınız
başlangıç gün boyu yorulan diz eklemlerinizi iyileştirecektir.
Sofranızda kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz ve limon gibi
C vitamini içeriği yüksek sebzelere yer vererek kolajen sentezini
destekleyebilirsiniz. Whey proteinden zengin kefir veya yoğurt
eşliğinde tüketeceğiniz sebze yemeği ile toparlanma sürecini
hızlandırabilirsiniz.

Uykuya hazırlık

Yüksekliğe bağlı basınç farkından kaynaklanan baş ağrısı ve
egzersizle kaybedilen suyun yerine koyulması için sıvı desteği
önem taşımaktadır. Sade maden suyunu tercih ederek, terle
kaybettiğiniz mineralleri yerine koyabilirsiniz. Kuşburnu çayı
yoğun C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.
Alkol kan damarlarınızı gevşeterek ısı ve sıvı kaybına neden
olacağından uzak durmanızı önerebilirim. Kaliteli ve 6-8 saatlik
uyku daha zinde olmanızı sağlayacaktır.
Keyifli bir kış tatili geçirmenizi dilerim. 

Next Level A Blok Kat:16 No:81 Söğütözü-Ankara T: +90 553 333 21 15
dyt.rabianurkocamis ▪ www.rabianurkocamis.com

Sağlık

Yeni yıla daha sağlıklı, zinde,
bakımlı ve huzurlu bașlangıçlar
yapabilmeniz için birbirinden
değerli isimlerin yer aldığı özel
içeriğimiz sizlerle...

Etkili Vücut
Şekillendirme
Yöntemi
Op. Dr. Erkin Önsal
vücut șekillendirme
yöntemlerinden biri olan
liposuction’ı anlatıyor…

OP. DR. ERKİN ÖNSAL

kilolardan kurtulmak gerekmektedir. Sonrasında eğer bölgesel
olarak rahatsız eden bir yağlanma söz konusu ise liposuction
uygulaması yapılabilmektedir.

Body contouring yani vücut şekillendirme, bireyin
vücut algısında mutsuzluk duyduğu bölgelerin
düzeltilmesidir. Gerçekte arzu edilen, kadınlarda
bozulan feminen kontürlerin yerine konulması veya yeniden
oluşturulmasıdır. Erkeklerde de amaç, vücudun bir bölümünü veya
tamamını maskülen bir forma sokmaktır. Vücut şekillendirme
operasyonlarında gövde bir bütün olarak şekillendirilir. Yani
meme, karın, basen, popo, bel bölgesi veya kol ve bacaklar birer
bütün olarak değerlendirilerek asimetrileri ve düzensizlikleri
üzerine operasyon yapılır. Vücut bütünlüğü uyumuna göre
şekillendirme yapılır. Dikkat edilmesi gereken bu konuda
deneyimli “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı”
ile ayrıntılı muayane sonucunda çözüm için ortak kararların
alınmasıdır.

Liposuction’dan sonra iyileşme süreci kaç gün
sürüyor? Ağrılar oluyor mu?

Liposuction nedir? Hangi durumlardaki kişilere
uygulamak doğru olur?

Liposuction yaptırmaya karar veren kişinin
dikkat etmesi gereken konular nelerdir?
Liposuction yaptırdıktan sonra neler yapmalıdır?

Liposuction, obezite gibi bir sorunu olmayan kişilerin sadece
bölgesel yağlanmasının olması durumunda, fazlalık olan
bölgelerdeki yağlardan arındırılması işlemidir. Halk arasında yağ
aldırma operasyonu olarak da bilinmektedir. Günümüzde oldukça
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama bir zayıflama
yöntemi değildir, sadece bölgesel olarak incelmeyi ve estetik
anlamda daha düzgün bir fiziğe sahip olabilmeyi sağlar. Eğer kilo
fazlalığı var ise öncelikli olarak düzenli beslenme ve spor ile bu

Uygulama sonrasında birkaç günlük iyileşme süresi
beklenmektedir. Operasyon sonrası çok belirgin ağrı olmaz,
birkaç gün ağrı kesiciler verilerek rahatlama sağlanacaktır. Bu
uygulamadan sonra ortalama bir ay özel bir korse kullanmak
gerekiyor.

Liposuction’ın sunduğu yararlar nelerdir?

Bir yağ aldırma yöntemi olmanın yanı sıra, vücut şekillendirme
temel hedeftir. Diyet ve spora karşın hala fazla yağlardan şikayet
ediliyorsa ve özellikle bölgesel incelmede hiçbir şekilde etki
görülemiyorsa, kesin çözüm liposuction olacaktır. Bu yöntemle kısa
sürede tüm vücut daha ince ve estetik bir görünüme kavuşur.

Vücudun sağlıklı bir şekilde toparlanabilmesi için korsenin
kullanılması şarttır. 4-6 hafta sonunda tamamen normal hayata
dönülür. Liposuction uygulaması sonrası düzenli bir egzersiz
programı şarttır. Eğer iyileşme süreci normal şartlarda oluyor ise
egzersizlere 3-4 hafta sonrasında başlanabilir. Önce ufak ufak
yorulmadan başlamak daha sağlıklı olacaktır. Vücudun son
şeklinin ortaya çıkması ise ortalama altı aydır. 

Teșvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Terrace Fulya Residence Center 1 D: 77 Șișli/ İstanbul
GSM: +90 532 301 32 94 - 532 301 32 60 - info@erkinonsal.com
drerkinonsal

erkin.onsal
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V

ücut şekillendirme (body contouring)
nedir? Vücut şekillendirme yaptırmak
isteyen bir bireyin izleyebileceği
yöntemler nelerdir?

DR. HALİL ÖSER - ESTETİK MEZOTERAPİ & ANTİAGİNG UZMANI

Botoks
Uygulamalarında
Yeni Yaklaşımlar
advertorial

Estetik Mezoterapi ve Antiaging Uzmanı Dr. Halil Öser;
botoks uygulamaları ve ișlevlerini anlatıyor…

Sanatçı botoksu
özellikle sanat
dünyasının tercih
ettiği özel bir
uygulamadır.

B

otoks uygulaması genel olarak kas yapısının gücünün
geçici olarak azaltılması ile yüz bölgesindeki çizgi ve
kırışıklıkların giderilmesi işlemidir. Bilinen hiçbir önemli
yan etkisi yoktur.

Bu uygulama son yıllarda hem anlayış hem de uygulanan
teknikler anlamında çok büyük gelişmeler katetmiştir.
Günümüzde “Estetik Botoks” uygulaması tamamen kişiye özel kişinin yüz
kaslarının yapısı, yaşı ve beklentilerine göre düzenlenmektedir.
Botoks uygulaması yalnızca bir estetik işlem olmayıp, ciltte oluşabilecek
derin çizgileri kırışıklıkları ve birçok şekil bozukluğunu kontrol altına
alan ve yüz çizgilerini doğal ama düşkün olmayan bir görünümde tutmayı
amaçlayan önleyici bir tıbbi yaklaşımdır.
Sanatçı botoksu özellikle sanat dünyasının tercih ettiği özel bir
uygulamadır. Mimiklerin en az %50 sinin korunduğu bu uygulamada
konunun experi bir hekim tarafından, özellikle ince çizgiler
belirginleştirilerek yüze derinlik kazandırılmaktadır.
Ayrıca geceleri aşırı diş sıkmaları olan kişilerde çiğneme kasları botoks
ile kontrollü olarak zayıflatılarak, diş kırılmalarına kadar gidebilen bu
sorun hem tedavi edilmiş olur hem de yüzde önemli bir miktar incelme
olacağından estetik olarak da bir görsel memnuniyet oluşur.
Aşırı terleme durumlarında da botoks yine yüz güldürücü bir tedavi
seçeneğidir.
Migren ve benzeri baş ağrısı sendromlarında botoks uygulaması hem
estetik kliniklerde hem de başağırısı merkezlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Daha güzel ve daha iyi olun diye botoks uygulamasının size sunduğu
yeniliklerden yararlanmanızı öneriyorum. 

Mustafa Kemal Mahallesi 2079. Cadde Via Green Plaza
No: 2/16 A Blok Eskișehir Yolu-Çankaya / Ankara
T: +90 312 286 62 89 ▪ www.drhaliloser.com

drhaliloser

GÜLȘAH TAȘKIN

Güçlü ve Sağlıklı
Vücudun Dostu Pilates
Pilates Club By Gülșah Tașkın ile 5 yılı așkın süredir sektörde bașarılı ișlere
imza atan, pilates hakkında doğru bilinen yanlıșları düzeltmek için çabalayan
Gülșah Tașkın ile gerçekleștirdiğimiz keyifli sohbetimiz sizlerle...

Ankara pilates ile biraz geç tanıştı maalesef. Biz
idealist ve her zaman doğru işi yapmayı hedefleyen
bir stüdyo olarak, insanlara ilk olarak pilatesi ve nasıl bir süreç
olması gerektiğini anlattık. İlk açıldığımızda pilatesi ne olduğunu

bilmeden, bazen vakit geçirmek için ya da pilates yapıyorum
demek için gelen bir kitle vardı. Şimdi ise günlük egzersizini
yapmak isteyen, sağlık problemleri sebebi ile tedavi amaçlı gelen,
güçlenme ve şekillenme amacı ile 7’den 77’ye her yaşta ciddi
anlamda bilinçli ve bu işe gönül veren bir müşteri portföyümüz
var. Bu durum bizi gerçekten çok mutlu ediyor.

Son zamanlarda pilates, özellikle reformer pilates
ve pilates eğitmenliği çok fazla yaygınlaştı. 5 yılı
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U

zun yıllardır Ankara’da pilates
hizmeti veriyorsunuz. Kurulduğunuz
günden bugüne kadar neler değişti?
Oluşturduğunuz müşteri profilinizden ve
geri dönüşlerden bahsedebilir misiniz?

devirmiş bir pilates stüdyosu olarak sizin farkınız nedir?

Bizim farkımız işte tam burada ortaya çıkıyor. Biz pilatesi, reformer pilates
diye ayırmıyoruz. Çünkü pilates mat, reformer, cadillac, chair, barrel ve
yardımcı yan aparatlar kullanılmak üzere farklı formlarda yapılabilen
egzersizler bütünüdür. Pilates kişilerin ihtiyacına göre gerek matta gerek
aparatlarla gerekse diğer makinelar kombine bir şekilde kullanılarak
yapılan bir egzersizdir. Yanlış alınan eğitimler sonucunda piyasada çok
sayıda bilinçsiz eğitmen bulunmaktadır. Biz stüdyo olarak sadece Balanced
Body eğitimi almış eğitmenler ve Balanced Body makineleri ile çalışıyoruz.
Ayrıca çok iyi bir ekibim var ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Düzenli
olarak eğitimlere katılıyor ve dünya genelinde gelişen sistemi çok yakından
takip ediyoruz. İnsanların da pilates araştırması yaparken bunlara
önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada iyi stüdyo ve
eğitmenler tabii ki var onlara saygı duyuyorum ama bahsettiğim gibi
yetersiz eğitmen sayısı günümüzde maalesef çok yüksek.

Balanced Body tüm dünyada
geçerliliği olan bir Amerikan pilates
ekolüdür. Biz de stüdyo olarak
sadece Balanced Body eğitimi
almıș eğitmenler ve Balanced Body
makineleri ile çalıșıyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla Balanced Body Ankara eğitimi de
firmanızda veriliyor. Nedir bu eğitim?

Balanced Body Pilates Method Alliance onaylı tüm dünyada geçerliliği
olan bir Amerikan pilates ekolüdür. Joseph Pilates’in ilkelerine uygun ve
her yıl gelişen bir pilates sistemidir. Bu ekolün eğitimleri bu zaman kadar
Balanced Body Türkiye eğitim direktörümüz ve benim de hocam olan Taha
Erpulat tarafından sadece İstanbul’da verilmekteydi. Fakat Ankara’da
daha kaliteli eğitmen yetiştirebilmek adına artık bu eğitimler tabii ki Taha
Hocamızın eşliğinde Pilates Club By Gülşah Taşkın’da verilmeye başlandı.
Bu da bizim bu işe ne kadar gönül verdiğimizi biraz olsun anlatıyor
sanırım.

Pilates ve rehabilitasyon aynı şey midir? Birbirinden ayrılan
ve birbirini tamamlayan yönlerinden bahsedebilir misiniz?
Rehabilitasyondan kasıt fizik tedavi sanırım. Aslında teknik olarak aynı
şey. Çünkü pilates de bir fizik tedavi yöntemi fakat eğitim alanları farklı.
Fizyoterapistler daha çok anatomik olarak eğitim alırlar bizler ise daha
çok hareket bilimi olarak eğitim alırız. Bu sebeple bizim eğitmenlik eğitimi
programlarımıza fizyoterapistler de yoğun ilgi göstermektedir.

Hamile pilatesi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Ne zaman başlanmalı? Ne gibi faydalar sağlıyor?
Gelen kişiler hamile pilatesini farklı bir egzersiz çeşidi sanıyor. Zaten
hamile pilatesi diye bir şey yoktur, hamilelikte pilates vardır. Yani
pilates hareketlerinin hamileye göre uyarlanmış hallerinin hamilelik
trimesterlarına göre uygulanışıdır. Kişinin doktoru onay verdiği taktirde
hamileliğin başından itibaren başlanabilir fakat kişiler tedirgin ise 2.
trimester itibari ile de başlanabilir tabii ki. Biz bu süreçte kişileri, rahat
bir gebelik geçirmeye, kolay bir doğuma ve doğum sonrası rahat bir
döneme hazırlıyoruz. Yoğun olarak bacak, kalça, sırt ve kol kasları çalışan
gebe bireyler güçlenmeleri sebebi ile hamilelik esnasında bebeğini rahat
taşıyabiliyor. Yaptığımız nefes egzersizleri ve güçlü vücudu sayesinde
doğum anını konforlu geçiriyor. Sonrasında bebeği ile ilgilenirken,
emzirirken, uyuturken vb. durumlarda sırt ağrıları çekmeden daha güçlü
kalmasını ve vücudunu çabuk toparlamasını sağlıyoruz.

Ders sisteminizin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Stüdyomuzda eğitmen ile bire bir özel ders, 5 kişilik grup dersleri ve
düet ders dediğimiz iki kişi bir eğitmen ile yaptığımız ders paketlerimiz
mevcuttur. Kişiler ihtiyaçlarına ve taleplerine göre bunlardan herhangi
birisini alıp egzersiz programlarını oluşturabiliyorlar. İlk olarak biz kişilerin
vücut analizlerini yapıp onlara özel egzersiz programı oluşturuyoruz ve bu
programa düzenli gelen üyelerimizde çok kısa sürede etkileyici sonuçlara
ulaşıyoruz. Yaptığımız işe saygı duyup bizi tercih eden üyelerimize ve
bu yolda yanımda yürüyen ve takım çalışmasıyla bizi Ankara’da bu özel
konuma taşıyan sevgili ekibime gönülden teşekkür ederim. 

Park Oran: Turan Güneș Bulvarı, Park Oran Ofis Plaza
180/E No:18 Kat:7 Oran/Ankara T:+90 312 490 01 05
Divan Otel: Tunalı Hilmi Caddesi, Güniz Sokak No:42
Kavaklıdere/Ankara T:+90 312 468 18 17
pilatesclubbygulsahtaskin ▪ www.gulsahtaskinpilatesclub.com
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YUNUS GÜRKAN

MERVE BAȘARAN,ÇİĞDEM BÖLÜK

HALİL KURT

AYDIN ÖZSOY
AYDIN ÖZSOY

TOBB ETÜ’nün
Yılbaşı Balosu
Prof. Dr. Tayfun Aybek’in Green Park
Otel’de düzenlediği baloya TOBB ETÜ
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Kutlucan, Medikal Direktörü
Prof. Dr. Necati Çanakçı olmak üzere
Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, TOBB
ETÜ Tıp Fakültesi Doktorları ve birçok
çalışanı katılımı ile coşkulu bir parti
yaşandı.
Son 3 yıldır ilginç konseptlerde ekibi için partilerini geleneksel
hale dönüştüren Prof. Dr. Tayfun Aybek, bu sene Noel konsepti ile,
Noel Cüceleri (Onlar Acapella Grubu), Noel Baba (Tiyatro Sanatçısı
Alper Alpaslan) ve Noel Anneleri ile geceyi renklendirdi. Konuşma
gerçekleştiren Prof. Dr. Tayfun Aybek son 10 yılda 10.000 kalp
ameliyatı yapmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Noel Baba’nın
ziyaretçileri sürpriz olarak yanına çağırması ve onları eğlenceye iştirak
ettirmesi ve çok değişik Noel hediyelerinin dağıtılması ile süren partide
herkes çılgınca eğlendi. 

TAYFUN AYBEK

MAHMUT KUTLUCAN

MAHMUT
BARIȘ
KUTLUCAN
POYRAZ

BERRİN ÇARMIKLI DEMİRBAȘ

İLKKAN ÇANAKÇI,ÖZLEM PACCİ

NECATİ ÇANAKÇI

DYT. HUMA KARABULUT

Su İçsem mi Yarıyor?
Yoksa İçmesem de mi?
Dyt. Huma Karabulut,
istemeden kilo almamızın olası 7 nedenini açıklıyor...

1- Çok fazla kalorili besleniyorsunuz

Gün içinde aşırı yemek ve bu yenilenlerin büyük çoğunluğunu
işlenmiş gıdaların oluşturuyor olması, kilo almanızdaki en büyük
ve en önemli nedendir. Dikkatsiz yeme, sık sık fastfood beslenme,
kaloriden zengin, besin açısından fakir diyet yapma, yeme süresi
ve çiğneme aktivitesini göz önünde bulundurmama ve aslında aç
hissetmeden de duygusal açlığımızı bastırmak için sürekli yeme

eğilimi gösterme aşırı kalori alımını teşvik eder.
Kilo kaybı kalori açığı gerektirir.

2- Hareketsiz bir yaşam tarzınız var

Masa başı işinde çalışmak, TV izlemek, araba kullanmak,
aralıksız bilgisayar ya da telefon kullanmak hareketsiz bir
yaşam tarzının işaretidir. Gün içinde egzersiz yapma ve oturma
faaliyetlerine ara vermeye özen gösterme yaşam tarzınızda
büyük bir fark yaratabilir. Örneğin gün içinde sadece bir saat
oturmak yerine bir saat ayakta durmayı ve hareket ettiğinizi
varsayalım. Sizin için çok bir şey ifade etmedi değil mi? Aslında
size basit gelen bu eylem, kas kütlenizi arttırarak, bel çevrenizde
ve yağ kütlenizde azalmaya neden olacaktır. TV izlemek yerine
akşam yemeğinden sonra egzersiz yapmak, öğle yemeği molası
sırasında yürüyüş yapmak veya toplu taşıma kullanmayı en
aza indirip daha çok yürüyüşünüzü arttıracak aktivitelerde
bulunmak gibi küçük ayarlamalar bile kilo alımına karşı
koyabilir.
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u içsem yarıyor, bahanesinin arkasına sığınarak aslında
birçok gerçekten kaçmaya çalışıyoruz. Bazen benim
metabolizmam yavaş, bazen bizim ailemizde genetik,
bazen de doğru ve uygun besleniyorum ama buna
rağmen nasıl kilo alıyorum diye şikayet edildiğini hepimiz
duyuyoruz. Bunun altında yatan birçok sebep var aslında.
Hem doğru bildiğimiz beslenme hatalarımız hem de kalori
hakkında bilmediğimiz gizli gerçekler var. Peki bu gizli gerçekler
neler? Vücudumuzu tanıyor ve yönetebiliyor muyuz? Yoksa “Su
içmesek de yarıyor mu?”

3- Belki de kendinizi aç bırakıyorsunuz

Çoğu zaman, insanlar gün içinde kalori alımını azaltmaya
yardımcı olacağını düşünerek açlığa yönelirler. Tam tersine
vücudunuzu aç bıraktığınızda da, tehlike çanları çalmaya
başlar. Vücudunuz sizi açlıktan korur. Buna uygun olarak
metabolizmanızı yavaşlatır ve kalori yakımını en aza indirir. Açlık,
vücudun düzgün çalışması için gerekli besinlerin ve minerallerin
kaybına yol açar. Aslında, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda
zihinsel olarak da etkilenir. Sonunda zayıflasanız dahi, diyeti
bıraktığınızda hızlıca kilo almanıza neden olur. Sonuç olarak açlık,
kilo kaybını sağlamak için harika bir yol gibi görünse de, aslında
tam tersi olabilir ve daha fazla kilonun habercisi olabilir.

4- Yeterince uyuyamazsanız, çok fazla yiyebilirsiniz

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uyku süresinin ve
kalitesinin, besin seçimi ve tüketimi üzerindeki etkisini inceleyen
çok sayıda yeni bilgi bulunmaktadır. Yetersiz uyku obezite ile
ilişkilidir. Yapılan çalışmalar, yetersiz uyku durumunda artan
besin alımının, uyanıklığı sürdürmek için gereken enerjiyi
sağlamanın fizyolojik bir uyum olduğunu gösteriyor. Yani uyku
düzeni bozukluğunun obezite ve aşırı kilolu olma riskine katkıda
bulunabileceği savunulmaktadır. Amerikan Kalp Derneği’nin
çalışmaları da gösteriyor ki; günde 20 dakika daha az uyuyan
insanlar, her gün ortalama 549 ek kalori alıyor. Buna nazaran
aktivite için kullanılan enerji miktarları değişmiyor. Bu da daha
az uyuyan insanların ek kalori yakmadığını gösteriyor. Uykudan
mahrum kalan insanların diyet örüntülerinin de değiştiği, daha
fazla yağlı ve daha az proteinli beslendiklerini kanıtlıyor. Bu
nedenle uyku düzeninizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

5- Stres altında olabilirsiniz

Kronik stres kilonuzu etkileyebilecek yaygın bir sorundur. Stres
hormonun yüksek seviyeleri açlık ve kilo alımına neden olabilir.
Yüksek derecede stresin, lezzetli ve kalorisi yoğun yiyeceklere olan
arzunuzu arttırdığı gösterilmiştir. İlginç bir şekilde, stres yönetimi

kilo kaybını teşvik edebilir. Obez yetişkinlerde yapılan çalışmalar,
derin nefes alma gibi gevşeme teknikleri uygulayanların, sadece
standart zayıflama diyeti uygulayanlara göre daha fazla kilo
verdiklerini göstermiştir. Stresi azaltmak için kanıta dayalı gevşeme
uygulamalarını rutininize dahil etmeyi deneyin. Bunlar yoga,
doğada zaman geçirmek, meditasyon ve açık hava yürüyüşleri
olabilir. Denemekte fayda var!

6- “Su içsem yarıyor” diyoruz ama yeterince su
içmiyoruz

Yaşam tarzında hiçbir değişiklik yapmadan sadece yeterli
su içtiğinizden emin bile olsanız kilo kaybını arttırabiliriz.
Yemeklerden önce su içmeye özen göstererek ve yüksek şekerli,
asitli içecekler yerine suyu tercih ederek ekstra kalori alımının
önüne geçmenin en kolay yolunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Aynı
zamanda küçük değişiklikler yapmadan da metabolizmanızın
hızlı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Genel olarak gün içinde
8 bardak su içmek öneriliyor. Fakat bu rakam kesinlikle genel
geçer olup, su miktarı da kişiye göre belirlenmelidir. Fakat; iyi bir
kural olarak, susadığınızda daima susuzluğunuzu giderecek kadar
içmelisiniz su içmelisiniz.

7- Yeterince yemeniz doğru beslendiğiniz anlamına
gelmez
Son zamanlarda çok çeşitli diyetler yapılmaya başlandı. Peki ya
hangisi size göre biliyor musunuz? Tüm diyet türleri size göre
olmayabilir ve vücudunuzu tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Yapılan
düşük karbonhidratlı, düşük yağlı, vegan, vejetaryen diyetler
size kilo verdiriyor olabilir. Fakat bunun sizin üzerindeki etkileri
bambaşkadır. Yetersiz enerji, vitamin, mineral alımı, artan sağlık
sorunlarını, yorgunluğu ve halsizliği beraberinde getirir. Size
uygun ve size özel oluşturulmayan diyetlerden uzak durmaya
özen göstermelisiniz. Kendinizi, vücudunuzu tanımalı ve size
özel yapılan diyetleri uygulamaya çalışmalısınız. Yani işin özü
arkadaşınızın uyguladığı diyet sizin diyetiniz değildir. 

Kızılırmak Mah. Next Level Residence B Blok No: 307 Dumlupınar Blv. No: 3 Çankaya-Ankara
T: +90 312 286 13 30
dyt.humakarabulut
Diyetisyen Huma Karabulut
561 614 13 33

DR. DT. AHU GÜNGÖR ACAR

Dişlerde Sanatsal
Bir Dokunuş
Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, hem iyi bir estetik hem de iyi bir kapanıș olușturmayı
amaçlayan ortodontik tedavi sürecini ve alternatifleri anlatıyor...

1973 yılında Ankara’da doğdum. Lisans eğitimimi
1997 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Başkent
Üniversitesi’nde diş hekimi olarak göreve başladım.
Fakülte yılları boyunca ortodontiye büyük bir ilgim
vardı bu sebeple 2000 yılında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimime

başladım. 2004 yılında doktora derecesi alarak ortodonti uzmanı
oldum. Evliyim, 16 yaşında bir kızım, 10 yaşında bir oğlum var.

Bize biraz kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir
misiniz? Diş hekimi olmaya nasıl karar verdiniz?

Babam çocukluğumun süper kahramanı… Tıp doktoru ve
akademisyendi. Hekim olmayı seçmenin tek sebebi babama olan
hayranlığım ve onu örnek almamdır. Diş hekimliği fakültesine
girdikten sonra, ortodonti bölüm olarak çok ilgimi çekti. Çünkü
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izi tanıyabilir miyiz? Ahu Güngör Acar
kimdir?

ortodonti, fizik ve sanatın birleşimi olan bir diş hekimliği dalıdır.
İşin içinde güzelleştirme varsa ben mutlu olurum. Sanat benim
için vazgeçilmez, hayatımın olmazsa olmazı. Diş hekimliği zaten
artistik bir meslek dalıdır, ortodonti ise bunun katmerlisidir.

Ortodonti nedir? Ortodonti tedavisi kimler için
uygundur?

Ortodonti; dişlerdeki ve çenelerdeki düzensizliklerin teşhisi,
önlenmesi ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Ortodontik
tedavide amaç hem iyi bir estetik hem de iyi bir kapanış
oluşturmaktır. İyi bir kapanış demek, düzgün olarak sıralanmış
dişlerin karşı çenedeki dişlerle uyumlu olması demektir. Dişlerde iyi
bir kapanış varsa; ısırma, çiğneme ve konuşma kolaylaşır, fonksiyon
geliştirilmiş ve iyileştirilmiş olur. Estetikle beraber fonksiyonun
düzelmesi sonucu kişinin özgüveni artar. Ortodontik tedavi sağlıklı
diş ve uygun kemik yapıya sahip her bireyde uygulanabilir.

Ortodontik tedavinin herhangi bir riski var mıdır?
Tedavi olurken hasta nelere dikkat etmelidir?

Hayır, ortodontik tedavinin herhangi bir riski yoktur. Sağlıklı diş ve
çevre dokularına sahip her birey ortodontik tedavi görebilir. Burada
en önemli faktör ne tür bir ortodontik bozukluğunuzun olduğudur.
Buna sizi muayene eden hekiminiz karar verecektir. İlk ortodontik
muayene 5-7 yaş aralığında yapılmalıdır. Çünkü bazı ortodontik
bozukluklara erken dönemde müdahale etmek gerekir. Eğer
bozukluğunuz sadece dişlerden kaynaklı bir bozukluk ise her yaşta
sabit ortodontik tedavi görebilirsiniz. Tedavi süresince hekim-hasta
işbirliği ve uyumu çok önemlidir. Tedaviler ortalama 2 yıl sürer. Bu
uzun bir süredir, bu süreçte hastamla aramızda güven ve sevgiye
dayalı bir ilişki oluşsun isterim ki bu bana başarıyı getirir.

Sırf görüntüsü için tel taktırmayı tercih etmeyen
kişiler var. Bu durumda yapılabilecek başka
alternatifler var mıdır?

Tel takmak istemeyen hastalarımız için, son dönemde çok popüler
olan şeffaf plak tedavisi yapılmaktadır. Bu plaklar kişiye özel
üretilir, takılıp çıkarılabilir. Plakların şeffaf, küçük, hafif oluşu
hastaya büyük konfor sağlar. Ağrısızdır, konuşmaya olumsuz etkisi
yoktur, estetik üstünlüğü tartışılmaz, kimse tedavi gördüğünüzü
anlamaz. “Dişlerim çapraşık, gülüş estetiği istiyorum ama tel
takmak istemiyorum” diyen hastalarıma güvenle uyguladığım ve
çok sevdiğim bir sistemdir. Şeffaf plaklarla tedaviyi her yaşta ve
her bozuklukta uygulayabiliriz. Bu tedaviler şu an dünyada çok
popüler ve yaygın ve ben gelecekte geleneksel tel tedavilerinin
tarihe karışacağını düşünüyorum. Ortodontinin geleceği şeffaf
plaklarda.

Ortodonti tedavisini tamamlamış bireyler tedavi
sonrasında nelere dikkat etmeli?

Ortodontik tedaviler tamamlandıktan sonra yapılan düzeltmelerin
geriye dönmemesi için yani tedavinin kalıcı olması için
hastalarımıza pekiştirme tedavisi uygularız. Pekiştirme tedavileri
takıp çıkarılabilen plaklarla yapılabildiği gibi dişlerin arka
yüzeylerine yapıştırılan sabit ince tellerle de yapılabilir. Bu süreç
çok rahat ve konforludur. Ortodontik tedavisi tamamlanmış
hastalarımız yine bu dönemde uygun aralıklarla kontrole çağırılıp
muayene edilmelidirler.

Klinik olarak hangi yönünüzle öne çıkıyorsunuz?

Diş hekimliğinde teknolojiye uyum sağlamak hasta
memnuniyetini de beraberinde getiriyor. Kullanılan cihaz,
teknik ve malzemelerle ilgili her türlü yeniliği takip ediyorum.

Teknolojik yeniliklerle beraber tedavilerdeki en güncel yaklaşımları
hastalarıma sunarken mümkün olduğunca detaylı açıklamaya
çalışırım. Çünkü ortodonti çok bilinmeyenleri olan bir dal. Hastam
kendini güvende hissetsin, kafasında soru işaretleri kalmasın
isterim. Beraber olacağımız uzun süreçte hastam kendini ne kadar
huzurlu hissederse ben de o kadar verimli ve mutlu çalışırım.
Hastalarımın memnuniyeti en büyük motivasyon kaynağım.

Diş hekimliği dışında neler yapıyorsunuz?
Serbest zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Sanatın her türü en büyük ilgi ve merak alanım... Çocukluğumdan
beri müzikle ilgileniyorum, uzun zamandır fotoğraf çekiyorum,
resim yapıyorum, dans ediyorum. Ve tabii ki spor… Benim için spor
okul yıllarından beri bir alışkanlık. Ortaokul ve lisede voleybol
takımındaydım, şimdi ise iş yoğunluğum olsa bile haftada iki gün
mutlaka spor yapıyorum. 

Oran, Park Oran Ofis, Turan Güneș Bulvarı, Kudüs Cd. No:10
D:Kat No:32, 06450 Çankaya/Ankara
T: +90 312 491 67 11 - +90 552 291 67 11
www.drahugungoracar.com
drahugungoracar
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ELİF TECER

GENCO ÇETİNKAYA, SEMİH BAYKARA, TUĞBA ARIZ, AYLİN YAMAN

Diplomatlar
Güven’de
Ankara’da görev yapan
diplomatlar, Çayyolu Güven
Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde
düzenlenen yılbaşı
kutlamasında bir araya geldi.
Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nükhet Küçükel’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete
ilgi yoğundu. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin
de katılım gösterdiği gece, yaklaşan yeni yıl için özel bir
kutlama oldu. Gecede Elif Tecer ve Orkestrası sahne aldı.
Diplomatlar, canlı müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli bir
gece yaşadı. 
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AHMET TAMER, NÜKHET KÜÇÜKEL

DİDEM-SEMİH-YÜCEL-UMUT ERTAN, SEMİHA ÜNSAL, AYLİN AȘKIN

SARA DEMBLER, DERİN SÖKMEN

LAYAL ANTONİOS, BARTU ȘAHBAZ

TEODORA MERMUT, JASEMİN PALİCKO

davet

NAGİHAN AVȘAR

MİRA HOUBALLAH, REBECCA SAMUEL, MARİAM DARWİSH

ALTAN PALABIYIKOĞLU

Güven Sağlık
Grubu Yönetim
Kurulu Bașkan
Vekili Nükhet
Küçükel gelen
tüm konuklarıyla
yakından
ilgilendi.
174

LARISSA-DENİZ TÜRKKAN

TUNZALE HUSEYNOVA, SEVİNÇ ELİF ȘEN

ALİ OLGUN BOYDAK

BİR ŞİŞE SAĞLIK
BİR DOLU BAŞARI!

İNOVATİF İÇECEK
MARKASI
2019

DÜNYA
KALİTE ÖDÜLÜ
2012 - 2013 - 2014

GÜVENİLİR
MARKA ÖDÜLÜ
2011

TÜKETİCİ ÖDÜLÜ
2010 - 2011 - 2012

AVRUPA
KALİTE ÖDÜLÜ
2010 - 2011 - 2012
2014 - 2015 - 2019
GÜVENİLİR
GIDA ÖDÜLÜ
2012 - 2013

KALİTE ÖDÜLÜ
2015



UZM. DYT. GÜLER TOSUNBAYRAKTAR

2020 Yılında

Sağlıklı Yaşam İçin
Alınan Kararlar
Uzm. Dyt. Güler Tosunbayraktar 2020 yılında aldığınız yeni kararlar,
belirlediğiniz yeni hedefler için izleyebileceğiniz birkaç alternatif yoldan bahsetti...

2020 yılında;

● Bireysel potansiyelinizi ortaya çıkartmak için hedeflerinizi küçük ama
emin adımlarla ve aynı kararlılıkla geliştirerek girişimde bulunmak güzel
bir başlangıç olabilir.
● Unutmayın her yıl gelenekselleşen ve ertelemekten sıkılmadığınız
hedeflerinizi biraz canlandırmak ve daha yapılabilir kılmak sizin
elinizdedir. Bu özel yılda bu hedefleri uygulanabilir kılmaya ne dersiniz?
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üz yılda bir karşılaşılan, tarihsel bir yıl olan 2020’ye
girmenin heyecanı ve mutluluğu ile yılbaşı gecesini
büyük bir coşkuyla kutladık. Yeni yıl öncesinde
yapılan kutlamaların ve yılbaşı gecesi için kurulan
güzel eğlencenin, sofranın ardından evet yeni yılda
yeni kararlar alma zamanı geldi dediğinizi duyar
gibiyim.

● Karar vermek, hedefler koymak, planlar yapmak… Değişim
siz isteyince başlar. Peki bu istekleriniz sadece düşünceleriniz ve
sözlerinizde mi? İsteklerinizi, hedeflerinizi ve planlarınızı gerçekten
istiyor musunuz? Tüm bunları yazacağınız sizi temsil eden ışıl ışıl
bir 2020 yılı ajandası ile hem hayatınız hem de istekleriniz güzel bir
düzene girecektir.
● Hayatınızda olan kişilerin ve olayların birer öncelik sırası vardır ve
genelde pek çoğunuzun öncelikleri çevrenizdekilerdir. Bu sene sizin
seneniz ve ilk önceliği lütfen kendinize verin.
● Geçmiş senelerde tükettiğiniz, yaptığınız olumsuz alışkanlıklarınız
yerine sizi fizyolojik ve psikolojik olarak olumlu etkileyecek
sürdürülebilir hobiler, sosyal aktiviteler ve alışkanlıklar edinmeniz
hem ruhen hem de bedenen size iyi gelecektir.
● Belirlediğiniz yeni yıl kararları içerisinde ilk sırayı yıllık sağlık
kontrollerinizi yaptırmak kendi kendinize vermiş olduğunuz güzel
bir hediye olup, daha sağlıklı, daha zinde bir yaşam için de güzel bir
başlangıç olacaktır.
● Yapılan sağlık kontrolleri sonrasında multidisipliner bir ekip
ile durum değerlendirmesi yapılıp size en uygun sağlıklı yaşam
programı belirlenmelidir. Bu planlamada önemli olan etkili, size en
uygun ve sürdürülebilir olan programın çıkartılması ve kararlılıkla
uygulanmaya geçilmesidir. Bazı durumlarda bu planlama içerisinde
doktor veya doktorların cerrahi veya cerrahi olmayan müdahaleleri
(Örneğin mide botoksu, mide balonu, vb. gibi) olabilmektedir.
Yapılan müdahale sonrası doktor ve ekibiyle iletişimde kalınmalı ve
tedaviye ek olarak önerilen uygulayacağınız programlar her zaman
ilk günkü kararlılıkla devam ettirilmelidir.
● Yapılan değerlendirme ve/veya uygulamalar sonrası bugüne
kadar sizi mutsuz eden fazla kilolarınız için her pazartesi yeniden
başladığınız çok kısıtlı, tek tip besin içeren, şok diyetler yerine
alanında uzman bir diyetisyenle kararlı adımlarla, zamanla yaşam
tarzı alışkanlığı halini alacak düzenli, sağlıklı, yeterli ve dengeli bir
beslenme programına başlayabilirsiniz. Bu programı uygularken
sağlıklı yaşam günlüğü tutarak da motivasyonunuzu artırabilirsiniz.
● Doktorunuz tarafından uygulanan özel bir uygulama oldu veya
olacaksa ona özel planlanan beslenme programına takip sürecinde
de ilk işlem günü kararlılığı ile uyulmalı ve sonrasında da sağlıklı,
yeterli ve dengeli beslenme yaşam tarzı haline getirilmelidir.
● Yaşadığınız her güzel güne metabolizmanızı hareketlendirmek
için büyük bir bardak oda sıcaklığında su içerek başlayabilirsiniz.
Günlük su tüketimi vücudunuzun dengesi ve düzeni için son derece
önemlidir. Gün içerisinde sağlıklı kadın bireyler için en az 8 su
bardağı, sağlıklı erkek bireyler için en az 10 su bardağı su tüketilmesi
önerilmektedir. Günlük sıvı ihtiyacınızın dörtte üçü su olarak tercih
edilmelidir.
● Günü dinç bir şekilde geçirmenizi sağlayacak yeterli ve dengeli bir
içeriğe sahip kahvaltı ile güne başlamalısınız. Dengeli bir örüntüdeki
kahvaltıyla güne başladıktan sonra gün boyunca tüketeceğiniz
dengeli bir içeriğe sahip öğle, akşam ana öğünleri ve bir ya da iki
ara öğünle günü bölümlendirebilirsiniz. Gün içerisinde aldığınız
enerjinizin dengeli dağılması ve kendinizi zinde hissetmenizin
devamlılığı için öğün atlanmamalıdır. Beslenme örüntünüz yaşam
kalitenizi etkilemektedir. Bu nedenle günlük her ana öğününüzde,
tabağınızda tüm besin gruplarından bulunmalıdır.
● Günlük ana öğünlerinizi kendinize yemek vakti ayırarak iş, aile
veya arkadaş sofralarında teknolojik cihazlardan uzak kalarak
tüketmeniz, yediğiniz öğünün içeriğini ve tükettiğiniz içecek, yemek
miktarının farkına varmanız açısından fayda sağlayacaktır.
● Düzenli, sağlıklı, yeterli ve dengeli bir beslenme programının
yanında alanında uzman bir fizyoterapist veya spor eğitmeni

2020 yılı sizin yılınız olup önceki
yıllardan farklı, güzel ve özel olsun.
Bu yıl kendiniz için en değerli varlığın
yine kendiniz olduğunu hep hatırlayın.

eşliğinde düzenli ve kontrollü yapılabilecek bir spor programına
başlayabilirsiniz. Günlük hayatınızda da aktif ve hareketli olmaya
çalışın. Hareket etmek için vaktim yok, işim çok, yetişemiyorum
gibi bahaneler üretmek yerine bu yıl günlük hayatınızda ufak
değişiklikler ile başarı elde edebilirsiniz. Örneğin asansör yerine
merdiven kullanmak, araba ile gideceğiniz yerden uzak bir
mesafeye park etmek, iş yerinde öğle arasında yemek sonrası kısa
yürüyüşler, işleri tamamladıkça iş yeri koridorlarında kısa kısa
yürüyüşler yapmak bunlardan birkaçıdır. Günlük yaklaşık olarak
10.000 adım hedeflenmelidir. Düzenli yapılacak fiziksel aktivite
daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.
2020 yılı sizin yılınız olup önceki yıllardan farklı, güzel ve özel
olsun. Bu yıl kendiniz için en değerli varlığın yine kendiniz
olduğunu hep hatırlayın. Bu yıl kendinizi daha çok sevip, daha
çok değer verin, kendinize daha çok vakit ayırın. Planladıklarınızı
yıl sonuna kadar ilk günkü heves ve istekle uygulamaya çalışın.
Arada oluşabilecek olumsuzluklara rağmen pozitif ve olumlu
düşünün, daha çok gülün, eğlenin, ailenizle ve sevdiklerinizle ve
sizi sevenlerle birlikte daha çok vakit geçirin.
Sağlık, mutluluk, huzur, başarı, dolu fit ve formda olacağınız bir
yıl ve gönlünüzde ki gibi bir Ocak ayı geçirmeniz dileğiyle. 

UzmDyt Güler Tosunbayraktar
uzmdyt.gulertosunbayraktar
www.gulertosunbayraktar.com

BAȘAK KAVUNCU TAȘPINAR, DAVUT ÖZÜDURU

Saç ve Makyaj Alanında
İki Başarılı İsim Bir Arada
30 yıllık sektör tecrübesiyle büyük bașarılara imza atan, Dos Kuaför’ün
kurucularından Davut Özüduru ve 20 yılı așkın süredir profesyonel makyaj
alanında hizmet veren, MCT Kozmetik’in kurucusu Bașak Kavuncu Tașpınar
ile gerçekleștirdiğimiz röportajımız sizlerle...
Yeni yılla birlikte Dos Kuaför ve MCT Kozmetik, hem sezon trendlerinden
hem de beraber gerçekleștirecekleri iș birliği hakkında detaylı bilgiler aldık...

Mesleğe ne zaman başladınız?

Mesleğe 1991 yılında başladım. 2004 yılında eşimle
beraber Dos Kuaför’ü kurduk ve ekibimizle beraber
güzel bir şekilde yol almaktayız. 1985’te kurulan
Ankara Profesyonel Kuaförler Derneği’nin de 2018
yılından beri başkanlığını yapmaktayım.

Ödüllerinizden bahseder misiniz?

2017 yılında İtalya’da düzenlenen uluslar arası topuz yarışmasında

dünya üçüncülüğü, 2019’da Antalya’da düzenlenen uluslar arası
topuz yarışmasında da dünya birinciliğini ülkemize getirmenin
haklı gururunu taşımaktayım.

Bazı hanımlar kuaförden çok mutlu ayrılırken
bazıları için bu durum geçerli olmuyor. Dos Kuaför
olarak bu durumun önüne nasıl geçiyorsunuz?

İşimiz hem duygu hem de zeka isteyen bir iş. Hanımlara hizmet
verdiğimiz için hızlı olmamız, çabuk düşünmemiz ve yenilikçi
olmamız gerekiyor. Hem mesleki hem de işletme organizasyonu
anlamında verilen eğitimlerin işimizi kolaylaştıracağını düşünüyor
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avut Özüduru

ve bu eğitimlere önem veriyorum. Ayrıca salonumuzda saç uzmanı
tarafından saç analizleri yapılmaktadır. Kameralı analiz cihazı ile
saç derisine, saç tellerine çok daha yakından bakılabiliyor. Böylece
saç derisinin ve saç tellerinin nasıl bir bakıma ihtiyaç duyduğunu
çok daha sağlıklı şekilde öğrenebiliyoruz.

Dos Kuaför’ün başarısını neye bağlıyorsunuz?

Mesleğinde istekli, başarılı, eğitimlere açık ve hedefi olan bir ekiple
çalışmak başarıyı kaçınılmaz kılıyor.

Özel gün saç tasarımlarında nelere dikkat
ediyorsunuz?

Kişinin saçını nerede kullanacağı, nereye gideceği, hangi kıyafetle
taşıyacağı, kişinin saç boyu, yüz hatları ve günün moda trendleri de
dikkate alınarak kişiye özel öneriler sunuyoruz.

2020 yılı saç trendleri ve gelin saçları nasıl?

2020 yılında gelin saçları trend taramaları daha özgür ve feminen.
Daha doğrusu doğallığı ön planda olan saçlar olacaktır. Ayrıca;
sezonun trendlerinde daha uzun saçlar ön planda. Eskiden saç
kesimlerinde her türlü boyu görürdük, ancak bu sezon daha çok
uzunluk, feminenlik dikkat çekiyor. Saçlar uzun olunca düz renkler
değil, yansımalar, ışıklar, gölgelerle hareketlendirilmiş görünümler
ortaya çıkıyor. Bu sezon sarıları çok görüyoruz. Ancak bence
sarışınlık trend diye, herkes sarışın olmamalı. Sizin trend renginiz,
göz renginiz sarışınlığa uygunsa elbette ki sonuç çarpıcı oluyor.
Yani kendinize uygun bir ton bulmanız çok önemli. Benim kişisel
görüşüm, kişilerin gerçek saç renkleri ne ise, bu rengin üzerine
yansımalar yapılmalı. Bu şekilde çok doğal bir ışıltı kazanılabilir.
Yani kişinin doğal görünümünden çok fazla uzaklaşılmaması
gerekiyor. Sarının dışında kumrallar, acı kahveler, soğuk kahveler
gibi toprak tonları ve bu renkler üzerinde doğal yansımalar da
oldukça trend.

Gerçekleştirdiğiniz iş birliğinizden bahsedebilir
misiniz?

Başak Hanım’la birlikte, işinde profesyonel iki ekibin başarısını
güzel bir organizasyonla birleştiriyoruz. Sadece Ankaralı değil
tüm Türkiye’nin hanımlarına makyaj ve saç işlemleri alanında
profesyonel aktarımlar yapmayı, Dos ve MCT Kozmetik markasını
daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Dos Kuaför olarak böyle bir
organizasyonda olmaktan çok mutluyuz.

Başak Kavuncu Taşpınar
Sizi tanıyabilir miyiz?

Çevre mühendisliği mezunuyum ancak Türkiye’de duayen olmuş
makyaj sanatçısı bir babanın kızı olarak her zaman makyaja büyük
bir ilgim vardı. Babam Macit Kavuncu, Devlet Opera ve Balesi’nin
baş makyaj sanatçısıydı. Türkiye’de SFX makyajını (karakter
yaratma) ilk uygulayan kişidir. Böyle bir ortamda büyüyünce ben
de makyaj sanatına kayıtsız kalmadım ve üniversite eğitiminden
sonra sektörün kalbinin attığı Amerika’da güzellik ve karakter
makyajı eğitimi aldım. Dünyanın önde gelen makyaj sanatçılarıyla
çalışma zevkini paylaştım. 2010 yılı Kainat Güzellik Yarışması’nda
makyaj ekibindeydim. MCT Kozmetik olarak en başından beri çok
büyük bir makyaj markasının çatısı altındayız. 20 yılı aşkın bir
süredir Kryolan Professional Make-up Ankara tek bayisiyiz. Kryolan;
profesyoneller ve profesyonel hizmet almak isteyenlerin kullandığı
bir dünya markasıdır. Biz de Ankara Tunalı mağazamızda ürünlerin
satışını gerçekleştirip makyaj hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda
makyaj eğitimleri vererek ve workshoplar düzenleyerek bilgi ve
deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Makyaj sanatında nasıl bir çalışma stiliniz vardır?
Makyaj uygulaması yaparken nelere dikkat
ediyorsunuz?

Öncelikle belirtmek isterim ki, makyajda sabit kurallar yoktur.
Her makyaj sanatçısının estetik değerleri, renk algısını üç
boyutlu tuval üzerine uygulama biçimleri vardır. Kimi makyaj
sanatçısı göz makyajı ile başlarken kimi önce dudaklardan başlar.
Uygulamaya başlarken müşterimizin kıyafet seçimi, saç modeli,
kullanacağı aksesuar, mekan ve tabii ki kendisini nasıl görmeyi
hayal ettiğiyle ilgili konuşuyoruz. O gün için kendini bohem,
romantik, maskülen veya feminen bir stilde tasarlayabilir. Bizim
işimiz bu unsurları göz önünde bulundurarak yüz anatomisine
uygun, doğru renkler ve tekniklerle makyajı uygulamak. Ben de
makyaj uygulamalarımda bütün bu öğelere dikkat ediyorum. Bu
yaklaşım, stilimi belirliyor.
Herkese her makyaj yapılmaz! İnsanlar sosyal medyada gördüğü
fotoğraflarla stüdyomuza geliyorlar. Aslında kişiye özel makyaj
uygulamasında yüz anatomisine uygun makyaj ile; her kadının
farklılıklarıyla çok güzel olduğunu ve herkesi aynı şablona
koymayarak kendi güzelliklerini ortaya çıkarıyoruz.

Özel gün makyajlarında, özellikle gelin
makyajlarında neleri ön plana çıkarıyorsunuz?

Gelin makyajında düğün konseptine uygun, gelinin kendi doğal
güzelliğini ortaya çıkaran, bir ömür boyu saklayacağı fotoğraf ve
videolarda estetik bütünlüğü oluşturuyoruz. Bunu kişinin yüz
anatomisine ve o günün trendlerini takip ederek uyguluyoruz.
Gelini o günkü stres ve heyecanın içerisinden alıp, hayal ettiği
düğüne hazırlayabilmek için ekip olarak çalışıyoruz.

Gerçekleştireceğiniz işbirliğinden
bahsedebilir misiniz? Süreç nasıl ilerleyecek?
Hedeflediğiniz dinamikler neler?

Davut Bey ile yapacağımız bu iş birliğinde, yukarıda bahsetmiş
olduğum bütün öğeleri birlikte tamamlayabilmek adına, saç ve
makyajın; kuaför ve makyaj sanatçısı işbirliğinin müşteriye her
zaman daha konforlu, bütünsel bir iş sunabilmek. Açıkçası biz
bu yola karşılıklı iyi niyetlerimizle çıkıyoruz, güçler birliğine
inanıyoruz. 

Tunalı Hilmi Cad. No: 123/C Kavaklıdere-Ankara T:+90 312 427 00 44
Uğur Mumcu Cad. No:89/A GOP-Ankara T:+90 312 446 20 01
dos.kuafor
basakkavuncutaspinar
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ȘEBNEM ATİK

ENGİN-AYLA KAVAKLI

GÜRSEL-YEȘİM DELİKTAȘ

Brush&Co’da
Keyifli Açılış
İncek Vista’ta açılan Brush&Co
Hair Design, gerçekleştirdiği
özel davette Ankara’nın sevilen
simalarını ağırladı.
Kurucu ortaklar Süleyman Keskin ile İbrahim Aydın’ın
ev sahipliğinde ve MAG Pr Solutions tarafından
düzenlenen açılış, keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşti.
2020 saç trendlerinden bahseden İbrahim Aydın
“Uzun yıllardır sektörün içerisinde güzelliğinize sihirli
dokunuşlar katmaya çalışıyoruz. Brush&Co Hair
Design stüdyomuzu açarken Avrupa standartlarında
bir merkez hayal ettik ve bu hayalimizi gerçekleştirdik.”
dedi. Ardından Dr. Rıdvan Kır’ın mizaç ve sağlıklı yaşam
önerileri ise oldukça yoğun ilgi gördü. 
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SÜLEYMAN KESKİN, İBRAHİM AYDIN
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brushandcohairsaloon

K E S K İ N

0312 223 98 30

www.brushandcohairsaloon.com
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PEREN ÜNLÜ

ELİF ȘİMAL AKMAN-İBRAHİM AKMAN

EMİNE TOSUN

Saç ve güzellik
üzerine
gerçekleșen bu
özel davetin tüm
detaylarında
MAG PR
Solutions imzası
vardı.
ERGÜL KESKİN, GÜLÜMSER AYDIN

SEDA ÇAVUȘOĞLU

TUĞÇE GÜREL

AYDAN ÖZDOĞAN

EDA OKUTAN

CEMİL ERDOĞAN, GÖZDE SARGIN

NURTEN GÜRDOĞAN

DİLȘEN KARA

Akademisyen
Dr. Rıdvan
Kır’ın mizaç ve
sağlıkla ilgili
verdiği bilgilerle
renklenen
davette konuklar
keyifli vakit
geçirdi.
RIDVAN KIR

GÜL MENEKȘE AKSU, BERİL ÇAVUȘOĞLU

ASLIHAN BEZCİER

AYLİN DİLER
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SEDA SÜMER SONBAHAR

EMEL USLU ATİK

DİLEK GÜRÜN

ASLI ÇULSUZ

SEÇİL ÖZER TAȘTAN

SİBEL BAYIRLI

ENDER CANAN ADAN

Etkinliğe katılan
dünyaca ünlü
müzisyen Musa
Göçmen ile de
hayranları bol bol
fotoğraf çektirdi.
MUSA GÖÇMEN

ESRA ARAT

MELDA ALTINOK

NESRİN KILAVUZ

Kaşa Yeniden Hayat
Veren Yöntem

Kaş Kontür

Ergül Keskin Conture Make Up Studio’nun
Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni
Ergül Keskin, kaș kontür hakkında
bilinmesi gerekenleri anlatıyor...

S

osyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte estetik ve
güzellik uygulamalarına olan ilgi her geçen gün artmakta
bununla beraber konuyla ilgi bilgi kirliliği de aynı oranda
artış göstermektedir. Sosyal mecralarda en çok konuşulan
konuların başında gelen kaş kontür uygulaması, birçok
kişinin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Ancak bu
durum yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmayan merkezlerin
artış göstermesine neden olmaktadır. Bu merkezlerde yapılan kaş
kontür işlemi ise ya kötü bir görünüme yol açmakta ya da çeşitli cilt
problemlerine sebebiyet vermektedir. Ergül Keskin, güzelleşmek için
gidilen yerlerin hayal kırıklığı yaratmaması için seçilen merkezin ve
işlemi uygulayacak kişinin bilgi birikiminin çok önemli olduğunu
vurguluyor.

Kaşlar, ifadeyi ve bakışları karakterize eder

Seyrekleşmiş, dökülmüş, yanlış uygulamalar sebebiyle küsmüş kaşlar,
dolgunluğunu ve dokusunu yitirerek cansız bir görünüm yaratır.
Bu durum hem kişinin güzelliğini hem bakışlarını hem de ifadesini
olumsuz etkiler. Çünkü kaşlar yüzün merkezinde yer alır ve bakışların
karakterize edilmesinde önemli bir rol üstlenir. Gözleri çerçevelediği
için bakışların anlam kazanması doğru konumlandırılmış kaşlara
bağlıdır. Bu aşamada devreye giren kaş kontür uygulaması, tamamen
kişiye özel steril iğneler yardımıyla cildin 0.3 – 0.5 milimetre
altına organik renk pigmentlerinin işlendiği bir uygulamadır. Bu
yöntem; yüzde ve ifadede yarattığı etkileyici değişiklikler sayesinde
kaş şeklinden hoşnut olmayan kişilerin sıklıkla başvurduğu bir
yöntemdir.

Mikropigmentasyon en sağlıklı ve güvenli yoldur

advertorial

Söz konusu kaş kontür işlemi olduğundan genellikle iki yöntem
öne çıkar. Bunlardan birincisi mikropigmentasyon, ikincisi ise
mikroblading yöntemidir ve bu yöntemde birçok iğnenin bir
arada olduğu kalemlerle cilde kesik ve çizikler atılır. Bu durum
hem kanamalara hem de cildin üzerinde açık yaralara yol açabilir.
Dolayısıyla birçok kişi tarafından tercih edilse de ve sosyal medyada

normalleştirilmeye çalışılsa da sağlıklı bir yöntem değildir.
Mikropigmentasyon işleminde ise kontür uygulanacak bölgeye
pigmentler, ucunda mikro iğneler olan bir cihaz yardımıyla
bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda herhangi
bir deformasyona ve zarara yol açmaz, cilde kesikler atılmadığı
için kanama da yapmaz. Aynı zamanda iltihaplanma ve
enfeksiyon riski barındırmaz. Çünkü hem mikropigmentasyon
yönteminin tekniği hem de kullanılan ürünlerin doğal olması,
olası reaksiyonların önüne geçer. Ancak bu işlemler cilde
uygulandığından mutlaka steril bir ortamda tek kullanımlık
iğnelerle profesyonel ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır.

Peki, kaş kontür işlemi nasıl uygulanır?

Profesyonel kişilerce yapılan kaş kontürü, kişinin yüzüne en
uygun formun belirlenmesiyle başlıyor. Ön çizim sonrasında kıl
tekniği, pudralama tekniği ve 3D gibi teknikler ile uygulama
yapılıyor. Kaşlara uygulanmak için, içinde mikro iğneler
bulunan yeni nesil teknolojiye sahip mikropigmentasyon cihazı
kullanılıyor. İşlem süresi uygulanacak kaş yoğunluğuna göre 1,5
ila 2 saat arasında değişiyor. İşlem gerçekleştirildikten 20 gün
sonra son dokunuşlar yapılarak kaşa son hali veriliyor. Yaklaşık
1-2 yıl arasında kalıcılık sağlayan kaş kontürü, hem yanlış
kaş doldurmanın önüne geçiyor hem de kozmetik ürünlerin
kullanılmasına gerek duyulmamasını sağlıyor.

Kaş kontür sonrası nelere dikkat edilmeli?

Kaş kontür işleminden sonra dikkat edilmesi gereken bazı
noktalar vardır. İlk 24 saat kontür işleminin yapıldığı bölgeye
su değmemelidir. Diğer bir önemli nokta ise kaşların güneş ile
temasıdır. Her ne kadar kış aylarında olsak da güneş ışınları
kaş renginde açılmaya sebep olabilir. Ayrıca işlem sonrasında
solaryuma da gidilmemelidir. İşlem sonrasında kabuklanma
olabilir. Kesinlikle kabuklar ellenmemeli ve soyulmamalıdır.
En önemlisi de belli bir süre kaşa kozmetik ürünler
değdirilmemelidir. 

Ergül Keskin Conture Make-Up Studio
Turan Güneș Bulvarı, Park Oran Ofis, Kat: 5 No: 11-12 Oranb/ ANKARA T: +90 (312) 490 00 98 - +90 (533) 224 21 28
Zorlu Center R1 Terasevler Kat: T1 D:104 Beșiktaș / İSTANBUL T: +90 (212) 801 57 50 - +90 (538) 040 63 65
www.ergulkeskin.com.tr
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Angora Clnc ve Müşterek
Muayenehaneler Konsepti
ağlık hizmetlerinde ülkemizde özellikle son 15 yıllık
süreçte teknoloji ve bilimsel anlamda hızlı gelişmeler
yaşanmıştır. Kamu ve özel hastane hizmetlerinin
büyüdüğü, hekim sayısının büyük şehirlerde arttığı
ortamda ANGORA CLNC, muayenehaneci hekimlerinde
mevzuat çerçevesinde birliktelik oluşturulması projesini
geliştirmiştir.
Gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarında yaşanılan

tecrübeler neticesinde, özellikle kendi uzmanlık alanlarında belirli
konularda uzmanlaşmış hekimlerin bir arada kendi yönetim
otoritesi içinde sağlık hizmeti sunulması planlanmıştır. Mevzuat
çerçevesinde oluşturulan Müşterek Muayenehane Konsepti’nde
hekimlerimiz asli işi olan hekimlik görevini yerine getirmektedir.
Bunun haricindeki temizlik, güvenlik, garson, mutfak, karşılama
hostesi, hemşire, sosyal medya yönetimi, hekim PR hizmeti,
muhasebe, yazılım, iş sağlığı ve güvenliği gibi tüm alt hizmetlerin
sunumu ortak olarak planlanmaktadır.
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Angora Clnc’in kurucusu Levent Öztürk,
Ankara’nın ilk ve tek sağlıklı yașam konseptini anlatıyor…

Hizmet sunumunun yapıldığı Maidan İş ve Yaşam Merkezi, sağlık
hizmetleri için merkezi konumda olup Avrupa’nın en büyük
sağlık konsepti olan Ankara Şehir Hastanesi’nin karşısında
konumlanmıştır.
Konsept yaklaşık 2000 m2 kapalı alanda tek katta planlanmış
olup ek olarak 1000 m2 teras alanına sahiptir. Hem hekimlerimizin
hem de misafirlerimizin teras alanlarında temiz hava alması
amaçlanmıştır. Konseptimiz içerisinde ve mevzuat çerçevesinde
25-40 m2’lik ferah muayenehanelerin yanı sıra ortak kullanımda
olan toplantı salonu, eğitim salonu, pansuman odası, bebek bakım
ve oyun odası, konforlu bekleme alanı ve mutfak bulunmaktadır.

Konseptimizde özellikle kronik
hastalıkların ilaçsız rehabilitasyonu
ve sağlıklı bireylerin hastalanmadan
önce koruyucu sağlık hizmeti alması
hedeflenmektedir.

Konseptimiz, Türkiye’de ilk olarak planlanmış olup özellikle
büyük şehirlerimizde yaygın olan muayenehane konseptine
yeni bir soluk getirmektedir. Mevcut mevzuatlar kapsamında
üniversite, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışacak
hekimlerin planlamaları yapılmıştır. Kamu ve özel sağlık
kuruluşlarında planlamadan dolayı çalışamayacak veya emekli
olan hekimlerin de tek alternatifi muayenehane açabilmektir.
Ankara’da hali hazırda binin üzerinde muayenehane hekimi
olduğunu biliyoruz. Bu hekimlerimizin hekimlik vasfının
dışında diğer işletmesel hizmetler için de hem vakit hem de bedel
harcamaktadır.
Sağlık hizmetleri alanında Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereği
“Müşterek Muayenehane” düzeninde, yaklaşık 25 uzman hekimin
çalışabileceği bir konsept planlanmıştır.
Gelinen noktada GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp)
uygulamaları Dahiliye Uzmanı tarafından yapılmakta olup Estetik
ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji, Kulak Burun Boğaz,
Diyetisyen, Ağız ve Diş Sağlığı alanlarında hizmet vermektedir.
Resmi işlemleri devam eden diğer branşlarda da hekimlerimiz
yakın zamanda başlayacaktır.
Angora Clnc’de dermatokozmetoloji alanında yapılan tüm işlemler
uzman personeller tarafından uygulanmaktadır. Konseptimizde
özellikle kronik hastalıkların ilaçsız rehabilitasyonu ve kronik
hastaların yaşam konforunun yükseltilmesinin sağlanması
amaçlanmakta olup, sağlıklı bireylerin de hastalanmadan önce
koruyucu sağlık hizmeti alması hedeflenmektedir. Sağlıklı yaşam
adına Angora Clnc’de bireye özel rehabilitasyon ve protokoller
planlanmaktadır.
LEVENT ÖZTÜRK KİMDİR;
1977 doğumlu olan Levent Öztürk; evli ve 3 çocuk babasıdır.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda 13 yıl farklı pozisyonlarda
görev yapmıştır. Son olarak eski adıyla Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra memuriyetten istifa ederek
özel sektörde sağlık alanında hizmet vermeye başlamıştır.
Medical Park Grubu’nda üst düzey yöneticilik ve Ankara Medical
Park Hastanesi ortaklığı yine Koru Hastaneleri Genel Müdürü
olarak yapmıştır. Türkiye geneli yaygın olan Acıbadem Hastaneleri,
Memorial Hastaneleri, Koç Üniversitesi hastanelerinin proje
danışmanlığı hizmetini yürütmektedir.
Kanser hastalarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı nükleer tıp
ünitelerinin tedariklerini karşılayan dünya çapında 10 tesisten
birinin partnerliğini yapmaktadır.
İş hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren iki şirketi
bulunan Öztürk, bu alanda da birçok firmaya hizmet
vermektedir. 

Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cd.
No:4 C Blok Kat: 2 Çankaya/Ankara
T: +90 312 384 12 12
www.angoraclnc.com
angoraclnc
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Ankara’da
Bir İlk
Ankara’nın müşterek muayenehaneler
konsepti Maidan İş ve Yaşam
Merkezi’nde açıldı.
Estetikten genel cerrahiye, dermatolojiden diyetisyenliğe tüm
branşları kapsayan ve alanında uzman hekim kadrosuyla müşterek
muayene fikrini hedef olarak belirleyen Angora Clnc, faaliyetlerine
başladı. Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa
sağlık sektörünün önde gelen temsilcileri, Ankara’nın saygın iş
insanları ile çok sayıda davetli katıldı. 
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BANU AKTARAN, BURCU SAVAȘÇI, AYȘEGÜL AYGÜN, SILA YAVAȘ

TUBA ÜSTÜN

Sinpaş’ta
“İyi Bir Yıl”
Ankaralılar, Sinpaş Altınoran’da
gerçekleşen “İyi Bir Yıl”
etkinliğinde aileleriyle birlikte
oldukça keyifli zaman geçirdi.
“Haftada bir Pazarımız var o da iyi bir Pazar olsun”
mottosuyla yola çıkan Live in Sinpaş yeni yıl yaklaşırken “İyi
Bir Yıl” etkinliğinde her yaştan katılımcıya Sinpaş Altınoran
projesinde kendini iyi hissettirecek workshop ve söyleşiler
gerçekleştirdi. Gün boyunca konuklar; spordan yogaya,
atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden doğal pazar
alanına, ruha ve bedene iyi gelecek deneyimlerle dolu bir
hafta sonu geçirdi. Altınoran Çarşı’da gerçekleşen “İyi Bir Yıl”
etkinliği hafta sonunu yeni deneyimlerle unutulmaz kılmak
isteyen Ankaralılar’ın tercihi oldu. 

DOÇ. DR. HASAN ONUR TOPÇU

Kadınlarda sık görülen miyomlar, rahim ve yumurtalık kanseri, rahim iç zarının
iltihaplanması, rahim sarkması gibi nedenlerle rahmin alınması gerekebiliyor.
Bu durum kadınlar için cinsel yașam ve menopoz süreci ile ilgili pek çok
soru ișaretini de beraberinde getirebiliyor. Ancak gelișen teknolojiler ve
yüksek cerrahi deneyim sayesinde son derece konforlu bir ameliyat süreci
geçirmek ve sonrasında sağlıklı bir yașama kavușmak mümkün olabiliyor.
Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden
Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, rahmin alınması gereken durumlar ve cerrahi
yöntemler ile ilgili bilgi verdi...

advertorial

Kadınlığın Sonu Değil Sağlıklı
Bir Yaşamın Başlangıcı:
Histerektomi

E

sas görevi bebeğe ev sahipliği yapmak

Kadın üreme sisteminin önemli organlarından biri
olan rahim, karnın alt kısmında leğen kemiğinin
çevrelediği bölgede bulunur. Düz kaslardan oluşan,
kalın duvarlara sahip ve ters çevrilmiş bir armut
şekline benzeyen rahmin asıl görevi, doğuma kadar
bebeği tutmak ve büyümesini sağlamaktır.

En önemli sebep miyomlar

Rahmin alınmasına neden olan faktörlerin başında miyomlar
gelir. Miyomun yanı sıra endometriozis, adenomyozis, anormal
rahim kanamaları, rahim sarkması, rahim ağzı kanseri, yumurtalık
kanseri ile rahim kanseri, rahmin ve komşu organların iltihabi
durumu olan pelvik inflamatuar hastalıkları ve doğum sonrası
durdurulamayan kanamalar rahmin alınmasına sebep olan
durumlar arasında yer almaktadır. Ancak kanserler dışında
belirtilen durumların varlığı rahim alma kararını vermek için
yeterli olmamakta; bu hastalıkların hastada ilaç tedavisiyle
üstesinden gelinemeyen durumlara yol açması gerekmektedir.

Kapalı ameliyat olarak da bilinen
laparoskopik histerektomi yönteminde
enfeksiyon oranı ve ağrı seviyesi
oldukça düșüktür. Hastanın
normal hayata dönüșü çok hızlı
gerçekleșmektedir.

Dört çeşit histerektomi uygulanıyor

Tüm dünyada en sık yapılan ameliyatlar arasında yer alan rahim
alma operasyonunda bazen rahmin bir kısmı, bazen tamamı,
bazen de yumurtalık ve tüplerle birlikte hepsi alınabilmektedir.
Rahim alma ameliyatının dört çeşidi bulunur: Rahmin, rahim ağzı
ile beraber alınmasına “Total Histerektomi”, rahmin alınıp rahim
ağzının bırakılmasına “Subtotal Histerektomi”, rahmin, her iki
yumurtalığın ve tüpün alındığı ameliyata “Total Histerektomi ve
Salpingooferektomi” ve kanser ameliyatlarında uygulanan, rahmin
komşu dokuları da içerecek şekilde geniş bir alan ile beraber
çıkarıldığı ameliyata “Radikal Histerektomi” denilmektedir.

Açık ameliyat sonrası normal hayata dönüş
uzun süre alıyor

Histerektomi ameliyatları günümüz şartlarında vajinal,
laparaskopik (kapalı) ve açık cerrahi olmak üzere üç farklı
yöntemle uygulanır. Hangi yöntemin hangi hastaya uygulanacağı,
hastalığın çeşidine, rahmin boyutlarına ve sarkma olup
olmamasına göre değişmektedir. Açık abdominal histerektomi
yönteminde rahim karından çıkartılırken, karnın alt bölgesine
kesi uygulanarak rahim ve diğer organlara ulaşılır.Açık ameliyatta
iyileşme süresi daha uzun, daha ağrılı ve normal hayata dönüş
süresi daha uzun olmaktadır.

Rahim sarkmalarında vajinal histerektomi uygulanır

Özellikle sarkma durumlarında rahmin vajen bölgesinden
çıkarılması yöntemi ile yapılan cerrahiye “Vajinal Histerektomi”
adı verilir. Bu ameliyat yönteminde karında bir kesi ya da ameliyat
izi olmamakla beraber, iyileşme daha hızlı, ağrı seviyesi daha az ve
normal hayata dönüş daha çabuk gerçekleşmektedir.

Laparoskopik cerrahi daha çok tercih ediliyor

Kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik histerektomi
çoğunlukla göbek deliğinin hemen altından yaklaşık bir santimlik
kesi açılması ile başlar. Her biri ortalama bir kalem kalınlığında
olan aletlerle ve kameralarla bu açılan deliklerden girilip, iç
organların monitörde görüntülenmesi sağlanırken, ameliyat
sadece birkaç tane ufak kesiyle tamamlanmaktadır. Bu yöntemde
enfeksiyon oranı ve ağrı seviyesi oldukça düşük olurken, hastanın
normal hayata dönüşü çok hızlı gerçekleşmektedir. Hasta dostu
olan laparaskopik rahim alma ameliyatı, imkanlar dahilinde ilk
tercih olarak seçilmektedir.

Rahmi alınan kadınlar menopoza girmiyor

Rahim ile beraber yumurtalıkların alınması durumunda menopoz
hali söz konusu olmaktadır. Ameliyattan sonra ağrı, kabızlık,
pelvik taban kaslarında zayıflık, seksüel disfonksiyon gibi sorunlar
görülebilmektedir. Ayrıca 35 yaş altında bu operasyonu geçiren
kadınlarda yumurtaları korunsa bile hipertansiyon, diyabet ve kalp
hastalıklarında risk artışı yükselebilmektedir. 

OP. DR. HASAN KÜTÜKOĞLU

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr Hasan Kütükoğlu;
yüzdeki hacim kayıpları ve yüzün așağı sarkmasına karșın uygulanan
“Jaw Line” Çene Hattı Uygulaması hakkında merak edilenleri anlatıyor.
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Çene Hattı
(Jawline) Uygulaması

H

astaları estetik işlem yaptırmaya iten nedenler
arasında en sık karşılaştığımız şikayet yüz
bölgesinde hacim kayıpları ve bu kayıplara bağlı
olarak yüzün aşağıya doğru yer değiştirmesidir.
Bunun sonucunda çene hattı daha yuvarlak bir
görünüme ulaşır. Deri sarkmalarıyla birlikte
oluşan hacim kayıpları kişiye daha yorgun ve üzgün bir görünüm
verir. Son zamanların en çok talep edilen dolgu uygulaması
olan “Jaw line” yani çene hattı uygulaması tam da hastaların
bu şikayetlerini gidermek adına yaptığımız bir işlemdir. Bu
sorunu ve hacimsel küçüklükleri gidermek adına çene hattının
tamamına ve ihtiyaç halinde orta ön yüze yaptığımız dolgu
uygulamaları pratikliği ve güvenliği nedeniyle en sık yaptığımız
işlemlerdir.

Çene Hattı Dolgusu Nedir?

Dolgu uygulamalarının genelini vücudumuzda da yapı
taşı olarak bulunan hyaluronik asit içeriğine sahip ürünler
oluşturmaktadır. Tüm dolgular aynı içeriğe sahip olmakla birlikte
akışkanlıkları ve içerik partikül büyüklükleri farklı olduğu
için yüzde uygulandıkları yerler değişiklik göstermektedir. Son
zamanlarda çene hattı uygulamaları artış gösterdi ve buna bağlı
olarak da çene hattına uygun dolgular da üretilmeye de başlandı.
Çene hattı uygulamaları alt yüz gibi büyük bir alanı kapladığı
için diğer bölgelere oranla miktar olarak daha fazla dolgu
gerektirmektedir.

Çene Hattı Dolgu Nasıl Uygulanır?

Çene hattının yanlarda deri sarkması ile birlikte deformasyonuna
yönelik olan bu uygulama bir prosedür haline gelmiştir.
Uygulama kadın ve erkeklere yapılabilmektedir. Erkek hastalara
uygulanan nokta sayısı bir miktar daha fazladır. Uygulama
önce orta yüz bölgesinden başlanır ki kitle etkisine bağlı olarak
yüz bir miktar yukarı doğru hareket eder. Böylece çene hattına
uygulanacak dolgu miktarı azalırken anatomik olarak daha
eşit bir görünüm elde edilmektedir. Ek olarak çiğneme kasına
uygulanan botilinium toksini ile daha uyumlu bir çene hattı
oluşturulabilir.
Çenesi daha küçük ve geride olan hastalara miktar daha fazla
uygulanmalıdır. Her hastada uygulanacak miktar değişiklik
gösterebilmektedir. Uygulama noktaları da hasta ihtiyacına göre
belirlenmektedir. Lokal anestezik kremler eşliğinde az ağrılı
olarak nitelendirilebilir. Ayrıca piyasadaki bir çok dolgu markası
ürünlerinde ağrı azaltıcı madde de içerdikleri için uygulama
ağrısı daha az hissedilmektedir. Kanül (ucu keskin olmayan
iğne) veya iğne ile uygulanmaktadır ve işlem sırasında veya
sonrasında uygulama noktalarında hafif şişlik ve morluklar
görülebilmektedir.

Çene Hattı Uygulaması Kimlere Yapılabilir?

Belki de bu uygulamayı yapmak kadar önemli olan hangi
hastalara uygulanabileceğine karar vermektir. Yüzde aşağı doğru
olan yer değiştirmeyi tedavi edecek birçok yöntem mevcuttur.
Dolgu uygulaması bunlardan pratik, uygulaması kolay ve
düzeltmeleri yapılabilir bir seçenektir. Eğer hastada cilt sarkması
yüksek miktarda, cilt gerginliği düşük miktarda ise koyacağımız
dolgular bu sarkmayı artırabilir. Hastayı muayene sırasında tüm
bu etkenler göz önünde bulundurulmalıdır ki yapılamayacak
hastalar cerrahiye yönlendirilmelidir. Çene hattı uygulamasına
en uygun hastalar alt yüz bölgesinde cilt sarkıklığı az, yuvarlak
hattı olan ve çene kenarlarında asimetrik hatta sahip hastalardır.

“Jaw line” uygulaması
pratik bir uygulama olup
yaklașık 30 dakika sürmektedir.

Bu İşlem Ne Kadar Sürmektedir?

“Jaw line” uygulaması pratik bir uygulama olup yaklaşık 30 dakika
sürmektedir. Uygulama sonrası çene hattında hafif şişlikler olabilir
fakat bu genelde hastanın günlük hayatını etkileyecek düzeyde
olmamaktadır. Uygulama bazı bölgelerde kemik yapıya çok yakın
uygulandığı için sonrasında ağrı kesici ihtiyacı olabilir.

Çene Hattı Uygulaması Ne Kadar Sonra
Tekrarlanabilir?

Uygulama yapıldıktan sonra 12-18 ay aralığında etkisi devam
etmektedir. Çene hattı uygulaması dudak veya göz altı dolgularına
göre daha fazla miktarda kullanıldığı için aralıklı olarak uygulama
yapılabilir. Uygulanacak tam dozu ikiye veya üçe bölerek 3 hafta
arayla tamamlanabilir.

Uygulama Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hasta uygulama sonrası günlük hayatına devam edebilmektedir.
Uygulama yapıldığı gün ve sonraki gün için hafif soğuk
uygulama yapılabilir. Uygulama yapılan bölgeye herhangi bir
baskı olmamasına dikkat edilmelidir. Dolgu uygulaması sonrası
lazer veya elektriksel masajlar en az 1 ay süreyle uygulanmaması
gerekmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra etkisi gün içerisinde
görülmekte ve 3 hafta sonra gerek görüldüğü takdirde ek dozları
yapılmaktadır.

Çene Hattı Uygulamasını Neden Yaptırmalı?

Bu prosedür uygulandıktan sonra alt yüz bölgesinde ve çene
hattında daha belirgin konturler oluşmaktadır. Bu keskinlik yüzde
daha canlı, daha dinç bir görüntü oluşturmaktadır. Karşı bakışta
çene orta ve yan kısımlarda daha keskin ve ince bir görüntü
ortaya çıkar. Yaşa bağlı oluşan yüzde çökme alanlarını kütle
etkisiyle yukarı çekerek daha genç görünüm ortaya çıkarır. Çene
hattı (Jaw Line) işlemi, yüzde oluşturduğu pozitif etkinliği, pratik
uygulanması ve hastaların günlük hayatına etkisi minimal olan,
tatmin edici sonuçlara ulaştığımız bir prosedürdür. 
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OZAN DURMUȘ

ARDA YURTSEVER

MEDİHA-MEHMET İMAMOĞLU

Arben’in
Kırmızı Partisi
Ankara’nın tanınmış hekimlerinden
Fitoterapi Uzmanı ve Akupunktrist
Dr. Buğra Buyrukçu ile Güzellik
Uzmanı eşi Süheyla Buyrukçu, yeni
yıla girmeye hazırlanırken yeni
kliniklerinde bir parti düzenlediler.
“Arben’in Kırmızı Partisi” adı verilen gecede konuklar, varillerde
yakılan ateş başında ısınırken, şık masalarda kendileri için
hazırlanan sağlıklı atıştırmalıkları tattı. DJ eşliğinde birbirinden
güzel şarkılarla eğlenenen davetliler, Ankara Balkan Bandosu ile
yeni yıl coşkusunu yaşadılar. Dr Buğra Buyrukçu ve eşi Süheyla
Buyrukçu'nun sıcak ev sahipliği ile konuklar keyifli bir gün
geçirdiler. 
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BUĞRA-SÜHEYLA BUYRUKÇU

ESRA IȘIK TEKİNER

MEHMET AKYÜREK

SULTAN-GÖKHAN SUNGUR

ȘEREF DEMİRCİOĞLU

Gelen konukların
da “Arben
Kırmızısı’na”
uygun șekilde
giyinmeyi tercih
etmiș olmaları
gözlerden
kaçmadı.
CAN AKBAȘ

SAMİRA AKBAȘ

ANIL ÇİL

ONUR-SEYHAN EVCİ

DT. MERTER GÜÇLÜ, DT. RUKİYE GÖÇER

Gülüşünüzün Doğru Adresi
DentAdal’s Group Çayyolu șubesinin yöneticileri Dt. Rukiye Göçer ve
Dt. Merter Güçlü ile dental implant ve dijital implantoloji hakkında konuștuk...

Rukiye Göçer: Öncelikle DentAdal’s Group
olarak herkese şansın, mutluluğun ve kocaman
gülümsemelerin bol olduğu iyi bir yıl diliyorum.
Çayyolu’nda birlikte çalıştığımız ekip arkadaşım diş
hekimi Merter Güçlü ile bu sene her zaman olduğu gibi sağlam
adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu yılki hedefimiz yine geçen
yıllarda olduğu gibi dijital çağa ayak uydurarak modern, yeni nesil
ve dijital diş hekimliğini Ankara’da daha iyi yerlere taşımak ve
hastalarımıza daha iyi ve kaliteli servis vermek.

Merter Bey biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni tamamladıktan
sonra DentAdal’s Group bünyesindeki Polatlı şubesinde iki buçuk

sene kadar aktif çalıştım. Sonrasında yine Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi
bölümünde uzmanlık eğitimlerime başladım. Halen hem
akademisyenlik görevime hem de DentAdal’s Çayyolu’nda hekim
olarak çalışmaya devam ediyorum. Diş eti hastalıkları ve ileri
ağız cerrahisi çalışma alanlarım. Dental implantlarda bunların
içerisinde...

Bize güncel dental implantlar hakkında bilgi
verebilir misiniz ?

Merter Güçlü: Dental implantlar, çeşitli nedenlerle kaybedilen
diş veya dişlerin estetik ve fonksiyonunun tekrar sağlanması
amacıyla çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidalardır.
Titanyum bileşimlerinin tercih edilmesinin sebebi vücudumuzun
bu materyale biyolojik olarak uyumunun maximum seviyede
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Y

eni yılda Dentadal’s Group’un hedefleri
nelerdir?

olmasıdır. Günümüzdeki gelişmeler sayesinde zirkonyum
ile güçlendirilmiş titanyum implantlar da mevcuttur. Bu
materyal teknoloji ile bir basamak daha yukarı taşınmış ve
kemik dokusuyla daha iyi uyum göstererek, daha başarılı
sonuçlar verebilmektedir. Hastanın talep ve ihtiyaçlarına göre
dental implantlarda tercih ettiğim materyal ve tipler değişiklik
gösteriyor. İyi bir radyolojik ve intraoral muayeneden sonra
kullanacağım implant tipi, materyali, cerrahi teknik ortaya
çıkıyor.

Dental implantların diğer tedavi yöntemlerine
göre avantajları nelerdir ?

Merter Güçlü: Dental implantlar sadece eksik dişlerin olduğu
bölgelere uygulanır. Bu nedenle hastalarımızın mevcut
dişlerinde herhangi bir uygulamaya gerek kalmaz. Bu da bize
doğal dişlerin korunarak eksik dişlerin tamamlanabilmesi
konusunda önemli bir avantaj sağlar. Hastanın uzun vadeli
ve ömürlük ihtiyaçları karşılanmış olur. Diğer önemli bir
avantaj ise, diş eksikliği olan hastalarımızda ilerleyen süreçte
çene kemiklerinde bölgesel kemik erimesi gibi problemler
meydana gelebilmektedir. Dişsiz bölgelere uygulanan
implantlar ve implant üstü protezler sayesinde kemik tekrar
aktif görev almakta ve diş eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek
kemik kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Bu sayede
hastanın negatif prognozu pozitife doğru taşınır. Ayrıca
uygulanan implant ve implant üstü protezler, geleneksel
köprü restorasyonları ve protezlere göre daha uzun ömürlü
olup, hastalarımız için daha sağlıklı ve daha konforlu sonuçlar
verirler. Hastanın kendi dişinden ayırması imkansızlaşır.

Her hastaya implant yapılması uygun mudur?

Merter Güçlü: Kemik kaide ve hastanın genel sağlık sistemi
izin verdiği sürece boşluklar yeterliyse implant yapılması
uygundur. Dönem dönem karşımıza uzun süren dişsizliklerde
mevcut diş boşluklarının daralması, komşu dişlerin
devrilmesi gibi durumlar çıkabiliyor. Böyle zamanlarda
hastanın ortodontik açıdan dişlerinin implanta hazırlanması
gerekiyor. Bu durumlarda Rukiye Hocam ile koordinasyonlu
olarak çalışıyoruz. Diş hekimliğinde ideal ve doğru tedaviyi
yapabilmek için ekip çalışmasını çok önemsiyoruz ve bu
konuda oldukça iddialı olduğumuzu söyleyebilirim.

Dental implantların tedavi süreci hakkında bilgi
verir misiniz ?

Merter Güçlü: Tedavi süreci, öncelikle hastanın detaylı muayene
sonuçlarına göre uygun kemik bölgelerine implantların
yerleştirilmesi ile başlar. Bir implantın ortalama yerleştirilme
süresi 15 dakikadır. Bu işlem lokal anestezi altında yapılır, bu
nedenle kısa ve ağrısız bir tedavidir. Bu aşamada hastanın
hissedeceği ağrı sadece anestezi sırasında yapılan iğnenin
acısıdır. Sonrasında hastanın işlem sırasında konforunu
etkileyecek bir durum söz konusu olmaz. Cerrahi işlemler
sırasında hastanın üzerinde sedatif etki yaratacak görsel ve
işitsel teknikleri uygulamayı klinik olarak çok önemsiyoruz.
Sonrasında ideal olarak çene kemiğine yerleştirilen implantların
kemikle biyolojik olarak bağlanabilmesi için 3 aylık bir bekleme
sürecine ihtiyaç vardır. Bu süreç kullanılan implant markasına,
implantın yerleştirildiği kemik bölgesine ve kişinin sağlık
durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Cerrahi işlemden
sonra yapılan kontrol seansında iyileşme yeterli görürsek
şayet hastamıza geçici bir protez hazırlıyoruz. Bu kliniğimizin
bünyesinde var olan protez laboratuvarında uzman protez

teknisyeni tarafından hazırlanıyor. Bu sayede hastanın zamandan
kazancını da sağlamış oluyoruz. Bu geçici protezler, hastamızın 3 ay
boyunca normal günlük aktivitelerini yerine getirmesi ve estetik olarak
problem yaşamaması için tasarlanan daha basit protezlerdir. Hastanın
günlük fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olmakla birlikte
bu konforu hastaya sağlama noktasında oldukça titiz davranıyoruz.
3 aylık bekleme süreci tamamlanan implantların kontrol edilmesinden
sonra protetik aşamaya geçiyoruz. Protetik aşama, hastalarımıza göre
planlanmış kron, köprü ve protezlerin yapıldığı aşama olup genellikle
1-2 haftalık süre içerisinde tamamlanır. Bu aşamada yine protez
uzmanı hekimlerimiz hastalarımızı takip ediyorlar. Böylece tüm tedavi
tamamlanmış olup hastamızın gülüşünü sağlamış oluruz. Sadece
implant değil tüm hastalardaki tedavi aşamasında uzman hekimin
takibini çok önemsiyoruz.

Son zamanlarda daha sık duymaya başladığımız dijital
implantoloji nedir?

Rukiye Göçer: Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde
sağlık alanında da birçok önemli adım atılıyor. Bunun en önemli
kanıtlarından biri de dijital implantolojidir. Hastalarımıza implant
tedavisi planlandığında klinik ve radyolojik analizleri, yüz ve gülüş
analizleri ile birlikte bilgisayar ortamında birleştirilir. Bu eşleştirme
sonrası uygulaması planlanan implantın boyutları, konumlandırması
ve üzerine yerleştirilecek dişin estetik planlaması dijital ortamda
hazırlanabilir. Böylece daha işleme başlamadan önce işlem sonunda
istenilen protetik dişimiz hazırlanmış ve gülüş estetiğimiz sağlanmış
olur. Dentadal’s olarak konvansiyonel implantolojinin yanında dijital
implantolojiyi de hastalarımıza uyguluyoruz. Bu her açıdan hastaya
ve hekime kolaylık sağlıyor. Bu tedavi alternatifinin diğer bir artısı;
hastamızdan elde ettiğimiz veriler sayesinde bir rehber hazırlanarak
yapılan kılavuzlu cerrahi sayesinde, cerrahi aşamanın herhangi bir kesi
ve dikiş olmadan tamamlanabiliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında
normal tedavi süresini kısaltması, yara bölgesi oluşmaması nedeniyle
hasta açısından daha konforlu olması gibi önemli avantajlara sahip.

Dijital yöntem ile implant tedavisi tüm hastalara
uygulanabilir mi?

Rukiye Göçer: Şu an için bu yöntem belirli kısıtlamalara sahip.
Özellikle yeterli kemiğe sahip olmayan hastalarımızda implant
tedavisi uygulayabilmek için, kemik miktarını arttırmak amacıyla
ileri cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Bu işlemler hastalarımızdan
elde ettiğimiz verilerde farklılıklara yol açabileceğinden ileri cerrahi
içeren uygulamalarda geleneksel tedavi prosedürlerini takip etmemiz
gerekiyor.
Sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte; önümüzdeki
yıllarda bu ve benzeri dijital akışı etkileyebilecek durumların ortadan
kaldırılarak, geleneksel tedavi yöntemlerinin daha da azalacağı ve yerini
dijital destekli tedavilere bırakacağı düşünülüyor. Biz de Dentadal’s
olarak diş hekimliğindeki güncel gelişmeleri oldukça önemsiyoruz ve
gelişim sağlamak ve dijital olarak çağa ayak uydurmak için elimizden
geleni yapıyoruz.

Son olarak implant tedavisi düşünen hastalarınıza ne
söylemek istersiniz ?

Rukiye Göçer: Günümüzde implant tedavisi rutin bir tedavi haline
gelmiş durumdadır. Burada kişinin özellikle dikkat etmesi gereken
konu, tedavileri sırasında ve sonrasında bir problem yaşamamaları
için alanında gerekli bilgi, donanım ve pratiğe sahip uzman klinik
diş hekimlerine danışmaları ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgiyi
aldıktan sonra tedavilerine başlamaları olmalıdır. 

www.dentadals.com

ASLI YÜCETÜRK

Artık Endişelerinize,
Korkularınıza Veda Edin
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aslı Yücetürk,
vajinal bölgenin istemsiz ve kontrolsüz șekilde kasılma
hastalığı, vajinismusu anlatıyor...

V

ajinismus nedir?

Vajen 1/3 dış kaslarının istemsiz kasılmasına vajinismus denir.
Vajinismus, “Ya acırsa?” diye korkup ilişkinin gerçekleşmesine
izin vermeyen ve bilinç dışı gerçekleşen vajinal refleks olduğu
kadar, ilkel ve bedensel bir korku refleksidir. Sadece eşin penisine
değil tampona, doktor parmağına ve hatta kendi parmağına bile
aynı tepkiyi verir. Eşinin cinsel ilişki için pozisyon alması bile
refleksi tetikleyebilir. Kadın vajinası ve kızlık zarı (hymen) genişleyebilen
esnek bir yapıya sahiptir. Erkeğin penisinin büyüklüğüne veya küçüklüğüne
göre şekil alır. Hiçbir zaman giriş sırasında ağrı, acı, kanama, patlama gibi bir
şey olmaz.

Vajinismus belirtileri nedir?

Vajinismusun en temel belirtisi “o an” geldiğinde panik atak veya benzeri
bir durumun ortaya çıkmasıdır. Kadın eşini iter, kasılır; endişe, korku ve
kaygı gibi duygular hissederek çarpıntı yaşar. Bilinci açıktır ama kontrolünü
yitirir. Bir süre sonra suçluluk, utanç, hayal kırıklığı, kendinden nefret etme
hissi başlar. İlerleyen zamanlarda da çevreden gelen çocuk yapın baskısı
korkunun cinsel isteksizliğe dönüşmesine yol açar.

Vajinismus yüzde yüz
düzeltilebilir bir durumdur ancak
bu durumun düzeltilebilmesi
için eșlerin eșit oranda istekli ve
katılımcı olması gerekir.
O yüzden tedavi sırasında
eșlerin birlikte değerlendirilmesi
önemlidir.

Durumsal vajinismus nedir?

Bazen kadınlar partneri ile olan diğer problemleri sebebiyle istemli olarak
yanma, ağrı, acı korkusuyla kendini kasar ve ilişkiye izin vermez. Bu kişiler
jinekolojik muayenede çok rahattırlar ancak ilişki başlarken paniklerler.

Vajinusmus sorunu olan çiftler ne zaman yardım almalıdır?

CİSED’e göre ilk gece ve sonrasında birleşme yaşayamayan çiftler en fazla
1 hafta kadar bekleyip sorunu kendi başlarına çözemiyorlarsa profesyonel
yardım almalıdırlar. Cinsel ilişkiye giremeyecek, soğuk kadın yoktur.
Herhangi bir organik problem olmadığında her kadın tutku, istek ve orgazm
yaşayabilir. Aslında en büyük cinsel organımız beyindir. Eğer bir kişinin
cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceleri varsa cinsel ilişkiden haz
alması da zordur. Beyin zorlama ile karşılaştığında, yenilgiyi kabul eder,
cinsellikten soğur veya zorlamayla yaşanılan duruma duygusal katılım
olmaz.

Vajinismus nasıl tedavi edilir?

Vajen kasları üzerindeki koşullu refleksi kaldırıp yerine bilinçli ve seçici
kontrolü koymak vajinismusun üstesinden gelme süresinde anahtar
adım olacaktır. Vajinismus yüzde yüz düzeltilebilir bir durumdur ancak
bu durumun düzeltilebilmesi için eşlerin eşit oranda istekli ve katılımcı
olması gerekir. O yüzden tedavi sırasında eşlerin birlikte değerlendirilmesi
önemlidir. Tedavide yaklaşım bilişsel yeniden yapılandırma esasına dayanır.
Yani çiftlerin şimdiye kadar başarılı olamamalarının nedenleri incelenirken,
o başarısızlığa neden olan faktörlerin, hatalı, yanlış, çarpıtılmış inanışların
yerine doğru cinsellik bilgileri koyulur.
Düşüncelerin, duyguları ortaya çıkardığını biliyoruz ve gerçekçi olmayan
düşüncelerin yanlış davranışlara yol açması kaçınılmazdır. Tedavide
çiftlerin gerçekçi olmayan varsayımları belirlenir ve yerine yeni gerçek
bilgiler konulur. Bundan sonraki aşama çiftlerin özellikle de kadının ilişki
sırasında rahatlamasını sağlayabilecek, performans anksiyetesini azaltacak
yaklaşımı öğretmek olacaktır. Bunlar sağlandıktan sonra pelvik kasların
nasıl kullanılacağı hakimiyetin bilinç dışı korkulara değil de bilince
taşınması sağlanarak çiftlerin bu sorunu aşması sağlanacaktır.
Vajinismus süresi uzadıkça tedavide yol alma daha uzun zaman almaktadır.
O yüzden ilişkiye girememe sorunu olan çiftler süreci uzatmadan doğru
bir tedavi ile bu sorunu yenmeye yönelmelidir. Bu süreçte hekiminizden
çok eşiniz sizin en büyük ve tek müttefikinizdir. Tedavi sırasında eşlerin
birbirine destek ve sevgi göstermesi başarıya adımın en önemli anahtarı
olacaktır. 

Mustafa Kemal Mahallesi Mahall Ankara C2 Blok Kat :5 No.17 Çankaya /Ankara
www.drasliyuceturk.com
DrAslı Kaleli Yücetürk drasliyuceturk
Tel: +90 552 328 99 89 e-mail:drasliyuceturk.gmail.com
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Paris Kuaför
Park Oran’da
Kutlama
Paris Kuaför Park Oran,
geleneksel yılbaşı kutlamasını
Gürsel-Yeşim Deliktaş ve ekibi
ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Keyifli parti davetlilere sunulan kokteyl ve
atıştırmalıklar ile hoş bir müzik eşliğinde başladı.
Aynı zamanda Blogger Gamze Okur’un konuklarını
ağırladığı partiye gelen misafirler 2020’ye girerken
güzel temnnilerini dile getirirken, bol bol video ve
fotoğraf çekerek paylaşımlarda bulundular. 
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Hayallerinizi
Gerçekleştirdiğiniz
Bir Yıl Olsun

NURHAYAT UÇAKHAN YÜKSEL

P

ek çoğumuz yeni yıla yeni ümitlerle, yeni hayallerle
başlarız. Geçmişi gözden geçirir başaramadıklarımızı
ve yapamadıklarımızı yeniden değerlendiririz. Bazı
isteklerimizi ve hayallerimizi sürekli erteliyorsak,
“Neden ben bu isteğimi gerçekleştiremiyorum?”
sorusunu sorarak ilk adımı atabiliriz.

Yaşamın bir yol olduğunu düşünürsek yürümek için bir rota
çizmemiz gerekir. Bazen rotamız yoktur. Yolun başında durur ve
ne yapacağımızı bilemeyiz. Bir yerlere varmak istiyorsak önce
bir hedef belirlemeliyiz. Bu rotayı belirlerken yapmak istediğimiz
çok şey olduğunda, karşımızda bir sürü yol oluşur ve hangisine
gideceğimizi bilemeyiz. Bu da, çoğu zaman olduğumuz yerde
kalmamıza sebep olur. Bir yola çıkarız, sonra aklımıza bir başka şey
gelir ve geri döneriz. Bu kez de daha iyi olacağını düşündüğümüz
diğerine başlarız, tam varmak üzereyken sıkılırız ve bir başkasına
döneriz. Çok fazla hedefin olması kaos yaratır ve bu karmaşada
kayboluruz.

advertorial

Belirlediğimiz hedef, çok sevip değer verdiğimiz birine ait olabilir.
Onun önerisi, doğru bulduğu bir şey olabilir, ama bizim yapımıza
ve hayattan beklentilerimize uygun olmayabilir. Yine de onu
gerçekleştirmeye çalışır, ama bir türlü başarılı olamayız. Çünkü
bizim olmayan bir hedef içimize sinmez, sürdüremeyiz.

Katarsis EMDR ve Psikolojik
Danıșmanlık Merkezi’nin kurucusu
Uzman Klinik Psikolog
Nurhayat Uçakhan Yüksel,
yeni hedefler belirlerken dikkat edilmesi
gereken noktaları anlatıyor...
Bazen ulaşmak için çok büyük hedefler koyarız ama hedefimiz
o kadar büyüktür ki bizi korkutur. Biraz ilerler sonra vazgeçeriz
ya da nasıl olsa yapamam diye düşünerek hiç başlayamayız.
Hedeflerimizi belirlerken yeteneklerimizi ve yetkinliklerimizi
de kendimize karşı dürüst olarak gözden geçirmeliyiz. Her
şeyi isteyebiliriz ancak onları gerçekleştirmek için kendimizde
geliştirmemiz gereken farklı özellikler ve alanlar olabilir. Bu
noktada, “değer mi?” sorusunu sormak faydalı olacaktır. Çok fazla
enerji, zaman, maddi ve manevi yatırım yapmaya gerçekten değer
mi?
Tek bir hedefimiz olur ve bu hedefe kilitlenirsek bir sorunla
karşılaştığımızda çözüm bulmakta o kadar zorlanırız ki, yine
vazgeçmeyi seçeriz. İkinci bir seçenek, bir yol çizebilmemizi,
ilerleyebilmemizi ve esnek davranabilmemizi sağlayacaktır.
Son olarak; hedeflerimiz gerçekçi değilse, onlar hayallerimizdir.
Gerçekçi bir hedef belirlemek, yol haritamızı çizerken bize
kolaylık sağlar. Nereden başlayacağımızı, hangi süreçlerin bizi
beklediğini, önümüze çıkabilecek engelleri fark edebilmemizi
ve bunları çözebilmek için tedbir alabilmemizi sağlar. Böylece
karşılaşacağımız fırsatları ve tehditleri açıklıkla görebiliriz. Bir
sona varmaktan çok ona ulaşmak için yolda yaşadıklarımız gerçek
deneyimlerdir. 

Aziziye Mah. Piyade Sok. 22/17 Çankaya/Ankara Tel: +90 312 4380808
www.katarsis.com.tr- info@katarsis.com.tr
katarsisdm
KatarsisDM

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Glutatyon ve
Holistik Antiaging
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Dr. Özge Banu Öztürk; özellikle son dönemde büyük ilgi gören “Glutatyon”dan,
yararlarlarından ve uygulamalarından bahsetti…

G

lutatyon, son zamanlarda oldukça popüler, süper
antioksidan olarak anılan bir bileşiktir.

Hücrelerimizin içinde biriken toksin ve zararlı
maddelerin temizlenmesinde görevli antioksidandır.
Glutamik asit, sistein ve glisin adlı üç amino asidin
bileşiminden oluşan glutatyon, hücrelerde serbest
radikalleri temizler. Lipid ve şeker parçalanma ürünleri ve ağır
metallerin hücre dışına atılmasına katkı sağlayan glutatyonun
eksilmesi, tüm bedende oksidatif stresi arttırmaktadır. Yaşlanma
sürecinde hem tüketimi artmakta, hem de yapımı azalmaktadır.
Glutatyon, hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin
sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Hasarlanmış veya işlev
bozukluğu olan mitokondrilerin kanserleşme sürecinde kritik bir
yeri vardır.

‘“IV Glutatyon Tedavisi” sürecinde ilk
iyileșme belirtileri cilt lekelerindeki
açılma ve cilt tonu beyazlaması,
enerjik hissetme, öğrenme ve hafıza
ișlevlerinde düzelmedir.

Mitokondrilerin çalışması toksinler veya sağlıksız hücresel ortam
nedeniyle bozulduğunda hücre solunum için oksijen yerine glukoz
(şeker) kullanılan ilkel solunum formuna geçtiğinde kanserleşme
süreci başlar.
Glutatyon, pek çok vitamin ve mineralin aksine, vücudun kendisi
tarafından hücrelerde sentezlenmektedir. Ancak, biyosentez için
gerekli enzimler eksikse veya enzimlerin çalışması yavaşsa, üretim
yeterli yapılamaz. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme glutatyon yapıtaşı
olan aminoasitlerin alımı ile beraber enzim aktivitesini düzenleyen,
selenyum, çinko, magnezyum, D vitamini, A, B6, B12, folik asit, C
ve E vitaminleri de yeterli miktarda besinler yoluyla alınmalıdır.
Alfa lipoik asit, N-asetil sistein gibi güçlü antioksidanlar glutatyon
işlevlerinde desteklerler. Doğal yaşlanma sürecinde glutatyon üretimi
de azaldığından mutlaka dışardan takviyesine ihtiyaç duyulur.
Bazı ilaçlar, parasetamol gibi ateş düşürücüler, kan yağı düşürücü
statinler; sık kullanılan ilaçlar olup mitokondrilerde glutatyonu
tüketirler.
Glutatyonun azalması; kronik oksidatif stresle ilişkili tüm
hastalıklara ve bağışıklık sistemininin zayıflamasıyla
enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Tüm bedenin
gençleştirilmesini amaçlayan “Holistik Antiaging” yaklaşımda;
“Glutatyon”, bedende mutlaka takviye edilmesi gereken bir bileşik
olmuştur.
Besinler ve gıda takviyesi yoluyla alınan glutatyonun da sindirim
kanalında etkisi azalabilmekte ve az kısmı kana karışabilmektedir.
Bu sebeple son zamanlarda damardan “IV Glutatyon Tedavisi”
popüler olmaktadır.
Cildimizdeki lekeler, özellikle yaşlılık lekeleri, kronik oksidatif stresin
bir sonucu olarak 30’lu yaşlardan itibaren belirmeye başlarlar. Ayrıca
koltuk altı ve genital bölgede koyulaşma ve tüm cildin koyulaşması
yine yaşlanma sürecinin sonucudur. “IV Glutatyon Tedavisi”
sürecinde ilk iyileşme belirtileri cilt lekelerindeki açılma ve cilt
tonu beyazlaması, enerjik hissetme, öğrenme ve hafıza işlevlerinde
düzelmedir.
Damardan, IV Glutatyon Uygulamaları
▪ Glutatyon eksikliği,
▪ Kistik fibröz,
▪ Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar,
▪ Kanserde kemoterapi hasarını azaltmada destek tedavi,
▪ Detoks ve holistik antiaging,
▪ Kronik yorgunluk,

▪ Cilt beyazlatma,
▪ Karaciğer hasarına destek olunması,
▪ Katarakt, glokom gibi göz kusurları,
vKalp hastalıkları, özellikle yüksek kolesterol düzeyleri,
▪ Diyabet,
▪ Hemodiyaliz sonrası ortaya çıkan anemi durumları,
▪ Erkek infertilitesinde giderek yoğun olarak kullanılmaktadır.
Dermatolojide de özellikle leke ve kırmızı yüz gibi bedenin
oksidatif stresle ilişkili tablolarının tedavisi ile yaşlanmanın
yavaşlatılmasına destek olarak kullanmaya başlanmıştır.
2019 yılına hayırla, uğurla veda ettik. Yeni bir 10 yıllık sürecin
başladığı 2020 yılı, tüm dünyaya, ülkemize ve hepimize şifa,
iç huzur ve bollukta gelsin... 2020’de yenilikler ve güzelliklerle
görüşmek dileğiyle sevgiler 

davet

HÜSEYİN TIRMAN

REVNA DEMİRÖREN

ARZU KUNT

AYȘE KUCUROĞLU

HANDE SEZER PEKCAN

Yüz
Gençleştirmede
Yeni Dönem
Dünya starlarının tercih ettiği yeni
cilt gençleştirme tekniği Magellan,
Dr. Hüseyin Tırman ev sahipliğinde
tanıtıldı.
Kısa sürede fark edilir bir güzellik, gençlik ve sağlıklı bir görüntü
kazandırılmasına yardımcı olan Magellan’ın tanıtımı Zorlu
Fauchon’da gerçekleşti. Davete, cemiyet ve magazin dünyasının
ünlü isimleri katıldı Teknik ile ilgili bilgi veren Dr. Hüseyin Tırman,
“Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde çok sıklıkla başvurulan
enjeksiyonlardan bir tanesi PRP yani trombosit zengin plazma
enjeksiyonu Magellan ile yaklaşık 14 kata kadar yoğunlukta
trombosit elde etmek mümkün. Tek seansta yüz güldüren
sonuçlarla kadınlara yaşattığımız mutluluk mesleğimizdeki en
güzel geri dönüş” dedi. 
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FERYAL GÜLMAN

RÜYA BÜYÜKTETİK

Konumuz
Tüp Bebek

T

PROF. DR. SEVİM DİNÇER CENGİZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz,
tüp bebek tedavisinde
en çok merak edilen soruları cevaplıyor...

üp bebek tedavisine kadın doğumcular mı
karar veriyor?

Kadın doğumcu olarak görevimiz kimlerin tüp
bebek tedavisine girmeleri gerektiğine doğru
karar verebilmektir. İhtiyacı olmayanlara hemen
önermemek, olanları da oyalamamak gerekir. Daha hiç
tetkik yapılmamış ya da yeterli tedavi uygulanmamış
çocuk sahibi olmak isteyen kişilere hemen tüp bebek uygulamak
etik değildir. Erkek faktörü olan vakalarda bu kararı verirken
ürologların önerileri de önemlidir. Kısırlık sorunu olan çiftler bu
nedenle kadın doğumculara başvurduğu gibi, bazen de direkt
tüp bebek merkezlerine başvururlar. Ancak ileri yaş gurubunda
3 aylık bir periyotta başka tedavilerle sonuç alınamıyorsa fazla
bekletmeden tüp bebek önermek gerekir.

Tüp bebek tedavisi nedir?

Bir yumurtanın sperm tarafından vücut dışında suni olarak
döllenmesidir diyebiliriz. Bunun için kadına, yumurtalıklarında
daha fazla yumurta oluşturacak bir tedavi uygulanır. Sonrasında
ultrasonografi eşliğinde yumurtalar gerekli olgunluğa ulaşınca
vajinal yoldan yumurta toplama işlemine geçilir. Takiben
laboratuvar ortamında spermle birleştirilir. Bu şekilde spermle
birleşip döllenen yumurta belirli evreye gelince kadının rahmine
yerleştirilir.
Özetlersek:
▪ Yumurtalıkların uyarılması,
▪ Yumurtaların olgunlaşması,
▪ Yumurta toplanması,
▪ Döllenme ve oluşan embriyo dediğimiz döllenmiş yumurtanın
rahme yerleştirilmesi gibi evrelerden geçer.

Hangi durumlarda tüp bebek tedavisine
başvurulmalıdır?

Nedeni açıklanamayan infertilite (kısırlık), enfeksiyon tüplerde
tıkanma, erkeğin sperm sayısı azlığı veya sperm kalite düşüklüğü,
kilo veya ileri yaştan kaynaklanan çocuk sahibi olamama
durumlarında çiftlerin tüp bebek tedavisine yönlendirilmeleri
gerekir.

advertorial

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan
etkileri nelerdir?

Tedavide kullanılan ilaçlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha
saf, uygulaması daha kolay olarak üretilmektedir. Daha güvenli
bir tedavi, daha az yan etki görülmektedir. Yan etkilere gelince

çoğu kez kısa sürede kendiliğinden geçebilen geçici yan etkilerdir.
Nadiren göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, sıcak basması gibi etkiler
görülmekle birlikte, kiloya etkisi de olabilmektedir. Ancak iştah
artışı ve ödeme bağlı bu etki uzun vadede kalıcı değildir.
Ayrıca sıkça sorulan bir soru da kullanılan ilaçların kanser ya
da menopoza yol açıp açmadığıdır. Bu konuda çok araştırma
yapılmış ve tüp bebek tedavisiyle bir ilişkisi gösterilememiştir.
İlaçların en ciddi yan etkisi bizim OHSS (yumurtalıkların
aşırı uyarılma sendromu) olarak adlandırdığımız, karında
sıvı toplanması, yumurtalıkların aşırı büyümesi, kusma gibi
durumların olduğu bir tablodur. Tedaviyle kısa sürede bu durum
düzeltilir. Böyle hastaların hastanede takip ve tedavisi gerekebilir.
Ancak hafif vakalarda ayaktan da takip edilebilir ve % 1 gibi az
sayıda görülebilen bir komplikasyondur. Benim kişisel gözlemim
bu vakalarda gebeliğin tutma olasılığının daha fazla olduğudur.
Normalde kısa sürede toparlanma söz konusuyken gebelik de
oluşmuşsa düzelme birkaç hafta sürebilir.

Tedavi için belirli bir yaş sınırı var mıdır?
Kimler için uygundur?

Yaş ilerledikçe yumurta rezervi azalmaktadır. Bu durumda
gebe kalma şansını etkileyen bir durumdur. Adetin ikinci ya da
üçüncü gününde yapılan hormon testleri ve ultrasonografide
görülebilen yumurtalık kapasitesi ve AMH dediğimiz bir test
yapılarak hastanın şansı araştırılır. Başarılı bir tedavi için 45 yaş
sınır olarak düşünülmektedir. Ama bu genel görüştür. Daha ileri
yaşta gebe kalan kadınlar da vardır. Genelde 43 yaşından sonra
tüp bebek tedavisinde başarılı olma olasılığı azalmaktadır ve %
0.5-1 gibi oranlara düşebilmektedir. Ancak bu kesin bir durum
değildir. Sizin yaşınız ileri yapmayalım dememek ve moralini
bozmamak lazım. Eğer kişi 38 yaşın üzerindeyse uygulama
yapılırken preimplantasyon genetik tanı yöntemi ile embriyoların
kromozomlar yönünden normal olup olmadığının araştırılması
önerilmektedir. Kadının 38-39 yaş gurubunda tüp bebek başarısı
%24-25 civarındayken, 44 yaşına doğru ilerledikçe % 1.3’lere kadar
gerilemektedir. Son zamanlarda ileri yaşta yumurta rezervi azalmış
hastalarda da farklı uygulamalarla tedavi başlatılabilmekte ve iyi
sonuçlar alınabilmektedir. Eskiden sperm sayısının çok az olması
ya da çikolata kisti diğer bir deyimle endometriosis varlığında,
bunları tedavi etmeden tüp bebek denenemez gibi bir eğilim
varken bugün bu hastalarda da uygulama yapılabilmektedir. Yaşla
ilgili son olarak şunu söyleyebilirim; kişiler bulundukları yaşta
bir çocuğa bakabilecek, onu yetiştirebilecek enerjiyi kendilerinde
buluyorlarsa ona bu imkanı vermekten yanayım. 
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BOTOKS DOLGU UYGULAMALARI
GENÇLİK AŞISI
ALTIN İĞNE
LAZER EPİLASYON
İP İLE YÜZ GERME
LAZER TEDAVİLERİ
LEKE TEDAVİSİ
LAZERLE LEKE TEDAVİSİ
10 SAATLİK LEKE MASKESİ
drerolkoc

Prof. Dr. Erol KOÇ

PROF. DR. EROL KOÇ
DERMATOLOJİ UZMANI

Doga bazen bir
yardım eline ihtiyaç duyar
Mustafa Kemal Mah. 2086. Sk. Barış Sitesi No: 1 Çankaya/Ankara
T: +90 505 270 38 73

www.drerolkoc.com
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HANDE ÇİLEK, DİLARA KOÇAK, JALE BALCI

BERRİN ZORLU
MEHMET ÖZER, JALE BALCI

Tadında
Yolculuk
Şef-Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı
Hande Çilek’in sağlıklı, doğal ve
mevsiminde yemek alışkanlıklarından
ilham alarak hazırladığı “Tadında
Yolculuk” kitabı tanıtıldı.

HANDE ÇİLEK, JALE BALCI, AYȘE KUCUROĞLU
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Remzi Kitabevi tarafından piyasaya sürülen kitabın lansmanı,
Rustyfork’un mekan ve sevilen İsabey Bağları’nın içecek desteğiyle
cemiyet hayatının gözde isimlerinin katıldığı bir davet ile
gerçekleştirildi. En büyük ortak özellikleri üretmek, yemek yapmak,
seyahat etmek ve paylaşmak olan yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek,
“Tadında Yolculuk” kitabı için; “50.000 mil yol kat ederek, 550 gün
boyunca, 450 tarif arasında özel olarak seçtiğimiz, yapması pratik 93
tarifi deneyerek sizlerle buluşturduk.” dedi. 

ÖZLEM GUSAR-JAKLİN GÜNER
NESLİȘAH ALKOÇLAR

Ünlü șef-yazar Jale
Balcı, doğal yollardan
beslenmeye geri dönüș
ve dalından sofraya
felsefesinden ilham
alarak kitabı yazmaya
bașladıklarını söyledi.

SEDA ÖNDER

TUVANA BÜYÜKÇINAR

NUR BİLEN YAVUZER

DR. EZGİ ÜNLÜ

Cilt Hastalıkları
İhmale Gelmez
advertorial

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ezgi Ünlü,
deri hastalıkları konusunda uzman görüșünün öneminin altını çiziyor...

Cildinizde fark ettiğiniz rahatsızlıklarda,
saç ve tırnak problemlerinizde,
deri tipinizin belirlenmesi ve
size uygun ürünlerin tavsiye edilmesi
amacıyla dermatologunuza bașvurunuz.

D

eri vücudun en büyük organıdır. Deri
hastalıkları kaşıntı, ağrı gibi yakınmalara
yol açabildikleri gibi bazen de hiçbir bulgu
vermeksizin sadece kişinin dış görüntüsünü
olumsuz etkileyebilir...
Örneğin; yüzde oluşan sivilceler, lekeler, benler dış görünüşü
etkilediğinden hastaları rahatsız etmekte ve kişiler tedavi
amacıyla çözüm aramaya çalışmaktadır. İşte bu noktada
önemli olan bir dermatoloji uzmanına kendinizi emanet
etmektir. Çünkü birçok deri rahatsızlığı birbirine benzer;
hastalıklar arasında ayrım yapabilmek ileri bir uzmanlık
eğitimi gerektirir.
Cildinize uygun olmayan ürünleri kullanmak, yanlış
uygulamalar yaptırmak, tedavi etmek yerine şikayetlerinizi
daha da artırabilir. Cildinizde fark ettiğiniz rahatsızlıklarda, saç
ve tırnak problemlerinizde, deri tipinizin belirlenmesi ve size
uygun ürünlerin tavsiye edilmesi amacıyla dermatologunuza
başvurunuz.
Son yıllarda benler üzerinde gelişen kanserlerin sıklığı
artmıştır. Altı ayda bir benlerinizi mutlaka muayene ettiriniz.
Her ben yakılamaz, lazer ile alınamaz. Dermatoskopi,
dermatoskop adı verilen bir cihazla benlerin yapısının
ayrıntılı olarak incelenmesidir. Bu inceleme sonucunda kanser
riski olan benler erken tespit edilebilir. Riskli görülen benler
mutlaka cerrahi olarak çıkarılmalı ve patolojik incelemeye
gönderilmelidir. Benlerinize müdahale ettirmeden önce
işin ehli dermatoloji uzmanlarına dermatoskopik muayene
yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Unutmayın ki cilt hastalıkları
ihmale gelmez. Cildiniz bizim için değerlidir. 

Alacaatlı Mah. Alacaatlı Cad. 4750. Sok. No:15 Çayyolu/Ankara
T: +90 312 238 17 19 - +90 549 669 90 66
drezgiunluklinigi ▪ www.drezgiunlu.com

röportaj

bukita@magmedya.com.tr
bukitabutik

Ozge Ozel
Samimi, Sıcak ve
İşinin Ehli
Hande Yener, Özge Ulusoy, Ceyda Ateș gibi ünlülerin güzellik koçu Özge Özel...
Türkiye’nin dört bir yanından gelen danıșanlarına hem güzellik koçluğu yapıyor
hem kendi markası Soins Organic ile son teknoloji ile donatılmıș güzellik
merkezinde bakım hizmeti veriyor...
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iraz kendinizden bahseder misiniz?
Özge Özel kimdir?

İşine aşık bir güzellik koçu dersem yeterli olur aslında
ama kısa bir cevap olsun istemediğimden şöyle
söyleyebilirim: Bu işin mutfağından en üst noktalarına
gelmiş, sektörde çoğu alanda çalışmış, ünlülerle
çalışma fırsatı yakalamış ve birkaç ilde ofisi bulunan bir güzellik
koçu.

Güzellik insanın içinden geliyor.
Kendine duyduğu saygıdan
besleniyor. Özgüven, güzelliği en üst
noktalara rahatlıkla çıkarabilir.

Güzellik denince aklınıza ilk ne geliyor?

Özgüven özgüven özgüven. Çünkü özgüven bir insanın duruşunu,
bakışını, kendine verdiği önemi dahi değiştiriyor. Özgüvenli
yürümek dahi bambaşka bir hava katıyor insana. Güzellik insanın
içinden geliyor bence. Kendine duyduğu saygıdan besleniyor.
Siz güzelliğinizi, özgüveniniz ile en üst noktaya daha rahat
çıkarabiliyorsunuz.

Güzellik sektörüne ilk adımı nasıl attınız?

Aslında bu konuda şanslıyım çünkü eğitimleri ile ünlü büyük bir
firmanın (MAC) Nişantaşı şubesinde giriş yaptım sektöre. Bana
çok şey kattılar ve kariyerimi çok ileri bir noktaya taşıdılar.

Türkiye’nin önde gelen güzellik koçlarından biri
olarak neler yapıyorsunuz? Hangi alanlarda hizmet
veriyorsunuz?
Kaş, kirpik, saç işlemleri, bölgesel zayıflama, epilasyon ve cilt
bakımı gibi birçok işlemi şubelerimde barındırıyorum.

Son zamanların en trend ve en iyi sonuç alınan
bakım işlemleri nelerdir?

Şu an kaş ve Hollywood bakımı en gözde uygulamalarımız.

Kaş dizaynı konusunda çok iddialısınız. Kaşlar için
hangi işlemler uyguluyorsunuz?

Akla gelen tüm işlemler mevcut diyebilirim: Kaş alımı, kaş
vitamini, microblading, soin kaş bakımı (kaş sabitleme) v.b. tüm
işlemleri barındırıyoruz.

Kendi markanız Soins Organic çok fazla talep
görüyor. Ürünlerinizden ve sonuçlarından biraz
bahseder misiniz?

Evet talebin bu kadar fazla olacağını ben dahi tahmin
edememiştim başlarda. Kendi muzdarip olduğum sorunlara çare
ürettiğim ürünlerden oluşan marka bugünki günlerine kadar
gelebildi. Saç, cilt, yüz ve makyaj serisi ürünlerimiz bulunuyor.
Organik etko sertifikalı ürünler bunlar. Yani tedavi edici etkileri
olabiliyor. Ben dahil herkes çok olumlu sonuçlar aldı. Markaya geri
dönüşler de oldukça olumlu. Sıfır reklam ile bugünlere gelebildik.

Doğallık ve sağlıklı güzellikten yana
olduğunuzu üstüne basa basa ifade ediyorsunuz.
Okuyucularımıza doğal güzellik için ne gibi tüyolar
verebilirsiniz?

Biz kadınların en büyük problemlerinden biri bir başkasında
gördüğümüz her şeyi ona yakıştığı gibi bize de yakıştığını
düşünmek ve bu güdüyle hareket etmek. Benim takipçilerime
tavsiyem bu güdünün aksine vücutlarını, kendilerini tanımaları
ve bu doğrultuda adım atmaları. Düzenli yapılan cilt bakımları,
parlayan, pürüzsüz ve makyajsız bir cilt her kadına çok yakışıyor
elbette. Makyajda çok abartıya kaçmadan yapmalı günlük hayatta.

Danışanlarınız tarafından en çok tercih edilen ve
sizin favori işlemleriniz hangileri?

Bu aralar cilt bakım işlemlerinde bir yoğunluk var. Benim de favori
işlemim Hollywood bakımı.

KKTC ve Türkiye En İyileri Ödül Töreni’nde Yılın
Çıkış Yapan Estetik ve Makyaj Uzmanı ödülünü
alınca neler hissettiniz?

Tamam dedim Özge oldun sen... Ama kendimi tatminkârlığa
teslim etmedim hep daha fazlasını isteyerek, çabalayarak yoluma
devam ediyorum.

İstanbul Levent ve İzmir şubesi dışında Türkiye’nin
farklı illerinde güzellik merkezi açmayı planlıyor
musunuz?
İstanbul’da Asya yakasında bir şubem daha olacak. Bu ay sonu
Ankara Kavaklıdere’de şubemiz açılıyor. Kim bilir çok yakında
başka iller içinde düşünülebilir. 

davet

FİLİZ DAĞ YILMAZ

ESRA ARAT

HÜLYA TOPÇUOĞLU KURAL

SİNEM ȘAMGUL

SEVİLAY HELVACIOĞLU

Doğum Gününü
Dostlarıyla
Kutladı
MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını yakın
dostları ile keyifli bir yemek davetiyle
JW Marriott Otel Ankara’da kutladı.
JW Marriott Otel Ankara’da yer alan Fires And Flavors Restoran’da,
777 Organizasyon tarafından gerçekleştirilen davette konuklar;
şık sunumlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Davete katılan
arkadaşlarıyla yakıdan ilgilenen Beril Çavuşoğlu, yeni yaş
temennileri eşliğinde doğum günü pastasını büyük alkışlar ile kesti.
Dostlarına mutlu gününde yanında oldukları için teşekkür eden
Beril Hanım, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal
etmedi. 
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BERİL ÇAVUȘOĞLU

davet

ECE SALICI
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AFİTAP AKINCI

ALEV TUNA

ELİF DAMGACI

İLKAY METİN

Tülay Kaya’nın
sahibi
olduğu 777
Organizasyon
tarafından
düzenlenen
davette konuklar
șık sunumlar
eșliğinde keyifli
vakit geçirdiler.
FERİDE ȘAHİN

TÜLAY KAYA

BELİZ BÜYÜKHANLI

ELA GÜRBÜZ

YEȘİM TANDOĞAN

PINAR CANALP

TUĞBA KOÇ SARIÇAM

AYGÜL CANLI

NURTEN GÜRDOĞAN, KÜBRA KARABACAK

SEREN ERDOĞAN

BURCU YÖRÜBULUT

ÇAĞLA BAYKAM BEZCİ

GÜLENNUR AYDIN

TUĞÇE İNAL

davet

YEȘİM BELLİ
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SEHER NİGİZ

MELTEM AKȘİN

REZAN ANIK YAĞIZ

ALEV KOÇAK

PINAR GÜNSEVEN

HAFİZE AYIK

SİBEL KOȘAR

GÜLAY EMERCE

MELTEM YILMAZ

BETÜL KARAMAN

NESLİHAN AKTEPE

EBRU BÜYÜKBAȘKAN

BETÜL GÖKDOĞAN, BURCU TOPOĞLU

NEȘE AYKUT

Arkadașları Beril
Çavușoğlu’na
Aqua
Mücevherat’tan
șık bir takı
hediye ettiler.
DİDE ÖZDİKMEN

SİBEL ÖZDOĞAN

BUKET SUNGUR

davet

Anlamlı
Buluşma
Başkanlığını Fatoş Altınbaş’ın yaptığı,
Ocak 2013’den bu yana faaliyet gösteren
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği,
anlamlı bir davette buluştu.

PINAR TALAY, DERYA AYAYDIN
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Sosyal yaşam ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği
Bebek Otel & Dragon Restaurant’ta gerçekleşen buluşmada derneğin
çalışmalarından bahsedildi. Derneğin fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara
eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla kurduğu ve geçtiğimiz
aylarda açılışını yaptığı Özel Eğitim Merkezi’nden sonra sürdürebilirliği
devam eden, öğrencilere burs ve aile destek yardımlarına katkı sağlamak
adına, hayırsever hanımları buluşturan yeni yıl yemeğinde 2020 yılında
yapılacak çalışmalar hakkında da dernek üyeleri fikir alışverişi yaptılar. 

SİTARE KALYONCUOĞLU, MONİK İPEKEL, FATOȘ ALTINBAȘ, AYȘEGÜL TOPLUSOY, REVNA DEMİRÖREN, ÖZLE ÖZER

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ARZU SABANCI

BERRİN YOLERİ

EMRA ÇARMIKLI

BESTE YURTTAȘ

BEYZA UYANOĞLU

Derneğe
katkıda bulunan
isimlerin de
katıldığı yemekte
derneğin,
yıl içindeki
faaliyetleri ve
bu faaliyetlerin
derneğe
sağladığı katkılar
anlatıldı.

CANSEN KUT

AYLİN YILMAZ

NEȘE GÖNÜL

özel

Mucizelere İnanan Güzel

Sinem
Ünsal
Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinin
Nazlı’sı Sinem Ünsal ile çok keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.
Ekranlardan tașan naif güzelliği bizim kapak çekimimize de yansıdı... Sinem Ünsal’ın
oyunculuk tutkusundan mucizelerine uzanan özel röportajı sizlerle…
RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU SAÇ: LİVAN YILDIZAY
MAKYAJ: MELİS KILIÇ STYLING: YASEMİN EKE STYLING ASİSTANI: ZULAL ÖZEN BACKSTAGE: ÖZGÜR KARABULUT
YER: TİLKİ YAPIM STÜDYO FOTOĞRAF EKİBİ: SİNAN ARSLAN - BERRAK BAŞPINAR
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KAZAK: COS
ELBİSE: MUSE FOR ALL
KÜPE: JCM LONDON-PORTER

özel

TULUM: MUSE FOR ALL
KÜPE: JCM LONDON
AYAKKABI: MUSEUM OF FINE CLOTHING

Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen
insani bir yerden ilişki kurma çabası,
empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor
olması beni çok etkiliyor.

M

ucize Doktor dizisiyle kalplerimize
dokundunuz. Bu projeden önce neler
yapıyordunuz? Sizin hikayenizi sizden
dinlemek isteriz.

Üniversiteyi bitirdiğim yıl mezun olduğum
bölümle alakalı altı aylık bir editör asistanlığı iş
tecrübem oldu. Bu süreçte tiyatro ile ilgilenmeye ve oyunculuk ile
ilgili özel eğitimler almaya başladım. Daha sonra kendimi setlerde
buldum. Mucize Doktor’dan önce art arda üç dizide yer aldım. Bu
süreçte gerçekten hep mucizelere inandım ve sanırım mucize de
sonunda beni buldu.

Bu projeye nasıl dahil oldunuz?
Nazlı karakteri için sizi heyecanlandıran neydi?

MF Yapım ile proje için ilk görüşmeye gittiğimizde senaryoyu ve
Nazlı karakterini o kadar sevdim ki o andan itibaren sahiplendim
diyebilirim. Ekibimiz çok güzel ve bütün karakterler de çok
doğru kurulmuş olduğundan gerçekten kendimi hep bu
projenin içindeymiş gibi hissediyorum. Nazlı, mesleğini seven,
azimli, çalışkan bir cerrahi asistanı. Çocukluğundaki travmaları
yüzünden insanlara güvenini yitirmiş, kendini çok rahat

açamayan, temkinli davranan genç bir kadın. En güzel özellikleri de
çok naif, sevecen, ön yargısız ve hayata karşı hala çocuksu bir inanca
sahip olması. Nazlı’nın mesleğindeki azmi ve vicdanının sesini her
şeyden önce dinlemesi bana kendi hayat ve kariyer yolumda da
çok şey öğretiyor. Ama en önemlisi de otizmli bir bireyle tamamen
insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar
hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor. Ön yargısız, kalıp yargısız
iletişim kurma eğilimi ise beni hem besliyor hem de hepimize
hatırlatan kişi olması beni gururlandırıyor. O yüzden Nazlı ile olan
yolcuğum şu anda benim için çok değerli.

Üniversite yıllarınızda otizmli bireylerin sosyalleşmesi
için düzenlenen kurslara katılmışsınız. Öncelikle bu
deneyim Sinem’e neler katmıştır?

Çocukluğumdan beri ayrımcılık, dışlama, hor görme ya da üstün
görme gibi kavramlara kendimi hep uzak hissettim. Üniversitede
karşıma böyle birçok fırsat çıktı ve hepsini değerlendirdim. Ne
kadar çok insan tanırsam, ne kadar çok hayata karışırsam dünyam
o kadar büyük olur diye düşündüm. Bana bu deneyimler bu hayatın
bambaşka dinamiklerini gösterdi. Hiçbir şey sandığımız kadar kolay
ya da korktuğumuz kadar zor değilmiş.

özel

T-SHIRT: VERSACE
ELBİSE: MELTEM ÖZBEK
KOLYE: JCM LONDON
AYAKKABI: DİVARESE
YÜZÜK: LUNA MERDİN
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Beni mutlu eden
her şeyi yüksek
duygularla
karşılıyorum,
mucizevi kılıyorum.
Mucizeleri
seviyorum.
Muhtemelen Nazlı’nın Ali’ye yaklaşımı
konusunda da destek olmuştur bu deneyimiz.
Bunun dışında aldığınız herhangi bir koçluk
desteği var mıdır? Sahnelere genellikle nasıl
hazırlanıyorsunuz?

Evet bu deneyimim Nazlı’yı anlamakta büyük kolaylık
sağladı. Onun empati yeteneğini, sabırlı yanı biraz da olsa
Sinem’de de vardı. Projenin başında danıştığım, konuştuğum
Esin Hocam vardı. Sete çıktıktan sonra ise Nazlı’yla baş başa
kaldım.

Karşılaştırmalı edebiyat okumuşsunuz.
Kariyerinize neden oyunculukla devam etmeyi
tercih ettiniz?

Oyuncu olmak küçük yaşlardan kanıma giren bir tutku.
Kendimi başka meslekte hayal edemiyordum hâlâ da
edemiyorum aslında. Oyunculuk, okuma ve okuduğunu
doğru anlama, sonra da anladığını ve yorumladığını
izleyiciye en iyi şekilde aktarma yetisine gereksinim duyan
bir meslek. Edebiyat okumam benim için karakterleri
analiz etmek, hikayenin devamını gözümde canlandırmak,
yazarın ne demek istediğini çözmeye çalışmak ve son
olarak senaryo halinde gelen bütün kurguyu daha iyi bir
şekilde özümsememde çok fazla kolaylık sağlıyor. Edebiyat
bölümünü de çok isteyerek ve severek okudum ama okurken
ileride yapacağım mesleğe yani oyunculuğa yatırım olarak
düşünerek okulu bitirdiğimi de itiraf etmem gerekir sanırım.

özel

Çok sabırsızım.
Aklımdan geçen
şeylerin hemen
gerçekleşmesini
istiyorum.

Bu kadar yoğun bir dizi temposunda çalışırken
bir de tiyatro oyununda oynamak büyük bir efor
istiyordur. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz?
Modunuzun yüksek olmasını, konsantrasyonunuzu
nasıl sağlıyorsunuz?

Mesleğimi çok seviyorum. Setler genellikle yorucu, uzun saatlerinizi
ayırdığınız yerlerdir bu yüzden zor olabilir. Sahne ise sizin anlık
fiziksel ya da psikolojik durumunuzu tolere edemeyecek disiplindedir.
Ama inanın ne iş yapıyorsanız yapın, severek içinde bulunduğunuzda
fiziksel yorgunluğu ancak yatağa girdiğinizde fark ediyorsunuz.
Uyandığınızda motivasyonunuzun da, konsantrasyonunuzun da
tazelendiğini hissediyorsunuz. İkisi de beni ayrı besliyor ve yaşatıyor.
Bu tempoya alıştım ve hatta sanırım tutkunu oldum.

Şu sıralar çok boş vaktinizin olduğunu zannetmiyoruz
ama genellikle serbest zamanlarınızı nasıl
değerlendirirsiniz?

Ben evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bulduğum her kısa vakti
en sevdiklerimle evimde, evim gibi hissettiğim yerlerde geçiriyorum.

Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet nasıl bir oyun?
İzleyiciyi neler bekliyor?

Oyun, hem geleneksel hem çağdaş tiyatro unsurlarını bir arada
bulabileceğiniz iki perdelik müzikli bir komedi. İnsanların aşka ve
mülkiyete bakışlarını iki farklı perspektiften seyirciye gösterirken,
insan zaaflarını kışkırtan ve onları insani değerlerden uzaklaştıran
ekonomik sistemi eleştiriyor.
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ELBİSE: MELTEM ÖZBEK
KOLYE: SWAROVSKI/L'APPART
AYAKKABI: MUSE FOR ALL
KEMER: PORTER

özel

Benim için aşk istemsiz hareket
etmek gibi bir şey. Bugünlerde bana
da kendimi çok özgür ve şanslı
hissettiren bir aşk var hayatımda.
Peki bize biraz Letafet karakterinden bahsedebilir
misiniz?

Letafet sağduyulu ve aşkın kıymetini bilen genç bir âşık. Nefretten,
kinden uzak, sırçada yetiştirilmişçesine naif. Babası, iflası sebebiyle
onu istemediği biriyle evlendirmeye karar verince, aşkına sahip
çıkmak ve sevdiğine kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Erkek kılığına bile giriyor. Sahnede beni erkek kılığında görünce
şaşırmayın, yani biraz ip ucu da vermiş oldum.

Oyunculuk alanında idolünüz, ilham kaynağınız
kimlerdir?

Yaşı ya da konumu ne olursa olsun çalışan, gelişen oyuncu benim
için en iyisi. Oyunculukta yılgınlığa da olmuşluğa da yer yok bence.
Hayran olduğum bir isim vermek benim için zor sanırım. Az önce
de söylediğim gibi işine olan saygısı ve özeni eksilmeden devam
eden tüm oyunculara ben de saygı ve hayranlık duyuyorum.

Hayatınızda yaşadığınız mucizevi bir anıyı
paylaşabilir misiniz?

Mucizelerin sebepsiz olmadıklarını düşünüyorum. Mucize bir
sonuçtur. Bizler yolda kendimizi kaybettiğimizde, sonuca şaşırırız
ama aslında o yolu zaten geçmisizdir. Süreci es geçince sonuç
mucizevi gelir. Aklıma gelen tek bir anı yok, beni mutlu eden
her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum.
Mucizeleri seviyorum.

Edebiyat okumuş bir kişinin “aşk” tanımını merak
ediyoruz doğrusu.

Aşk bence refleks gibidir. İstemsiz hareket etmek gibi bir şey ve çok
güzel. Bugünlerde bana da kendimi çok özgür ve şanslı hissettiren
bir aşk var hayatımda.

Aşk konusunda Nazlı gibi platonik mi takılırsınız
yoksa cesaretli misinizdir?

Ben fazlasıyla cesurum bu konuda. Olumsuz bir geri dönüş alma
ihtimali bile hislerimi açık yaşamam konusunda beni yıldırmıyor.

İkili ilişkilerinizde en çok nelere dikkat edersiniz?
Sorgusuz sualsiz birinden uzaklaşmanıza ne sebep olur?
Saygı. Her türlü ilişkide korunması gereken yegane şey saygı benim
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için. Özel bir ilişkide iki tarafın da birbirlerinin bireysel alanını
kabul etmesi çok önemli. Bu alanın ihlal edildiğini hissetmek,
uzaklaşmak, bağları koparmak için yeterli bir sebep bence.

Hayatınızın sonuna kadar tek bir kitabı okumak
zorunda kalacak olsanız tercihiniz ne olur acaba?
Turgut Özakman - Korkma İnsancık Korkma

Kendinizi en sık hangi konuda eleştirirsiniz?

Çok sabırsızım. Aklımdan geçen şeylerin hemen gerçekleşmesini
istiyorum. Ve genel olarak sonuç odaklıyım. Bu durum da anın
tadını çıkarmamı engelleyebiliyor. Fark ettiğimde kendime çok
kızıyorum. Burdan tekrar sesleniyorum kendime: Sinem böyle
yapma!

Güzellik algısından uzak çok saf ve temiz bir
güzelliğiniz var. Güzellik, bakım konusunda nelere
dikkat edersiniz?

Öncelikle teşekkür ederim. Doğallık benim için çok önemli.
Yüzlerine, vücutlarına müdahalede bulunanları eleştirmek
istemem, insan kendini nasıl iyi ve rahat hissedecekse öyle olmalı.
Ama ben benzersiz yaratıklar olduğumuzu ve bu biricikliği
korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bunların dışında setlerde
çok yıpranan ve şehir yaşantısından yorulan cildime ve saçlarıma
bakmayı önemsiyorum. Sadık olduğum bazı ürünler var,
aksatmadan onları kullanıyorum.

Sahip olduğunuz en mucizevi gücünüz nedir?

Hayal gücüm. Hayallerimi önemsiyorum, bir nevi gelecek
planlarım olarak kabul ediyorum onları.

Gelecek planlarınız hedefleriniz nelerdir? İleride
kendinizi nerede ve nasıl görmek istersiniz?

Şu sıralar öncelik açısından kariyerim hayatımın birinci
sırasında yer alıyor. Ona odaklanmış vaziyetteyim. Her geçen gün
öncekinden daha çok şey öğrenerek, adımlarımı ileri atarak yaş
almak istiyorum kariyerimde. Hedeflediğim tek şey bu. Kendimi
geçen zamanı boşa harcamadığını düşünerek görmek isterim.
Nokta atışı bir konum söylemek istemem. Hayallerimin ötesinde
olsun her şey. 

kIsa kIsa

Batıl inançlarınız var mı?

Her yeni girdiğim yere sağ ayağımla giriyorum.
Bir de tiyatroda sahneye çıkmadan önce
mutlaka iki yudum su içiyorum.

Ruhunuzu dinlendiren şey nedir?
Çok sevdiğim şeyleri yemek.

Asla olmaz dediğiniz ilk şey ne?
Et yemem.

Hayat mottonuz?
Hayallerine inan.

En büyük mucizeniz?

ETEK: ATÖLYE NO:6
KAZAK: H&M
KÜPE: JCM LONDON

Başıma gelen her şeyi aynı detaylarla
hayal etmiş olmam.

davet

SEMA DOĞAN, HANZADE DOĞAN BOYNER

AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ

BEGÜM - AHMET FARALYALI

60 Yıllık
Değer
Doğan Grubu, Aydın
Doğan’ın iş yaşamının 60.
Yılını ve Grubun temellerinin
atılmasının 60. Yıl dönümünü
özel bir gala gecesi ile kutladı.
Farklı alanlardaki yatırımlarıyla Türk ekonomisine
60 yıldır katkıda bulunurken, aynı zamanda eğitim,
kültür-sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da
birçok projeyle Türkiye’ye değer katan Grubun 60.
yıl dönümünün kutlandığı törene, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onur
konuğu olarak katıldı. Doğan Grubu Kurucusu ve
Onursal Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan’ın
ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Bosphorus’ta
düzenlenen etkinlikte iş, siyaset, sanat, medya ve
cemiyet hayatından özel konuklar bir araya geldi. 
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AYDIN DOĞAN

ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ, VUSLAT DOĞAN SABANCI

ALİHAN YALÇINDAĞ, İNAN KIRAÇ, MEHMET ALİ YALÇINDAĞ

AYKUT-BANU TARAKÇIOĞLU

HÜSNÜ ÖZYEĞİN

Gazeteci Cüneyt
Özdemir’in
hazırladığı
Aydın Doğan
belgeselinde,
hem Aydın
Doğan’ın hayatı
hem de Doğan
Grubu’nun
dünden bugüne
gelen serüveni
ișlendi.
BEGÜM-ERDAL AYAYDIN

CEM HAKKO

NİHAT-EBRU ÖZDEMİR

davet

KAZIM-IRMAK KÖSEOĞLU, EMRECAN SABANCI, ȘEVKET SABANCI, ALİ SABANCI, HAYIRLI SABANCI, VUSLAT DOĞAN SABANCI, KAAN SABANCI
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PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ AKIN

KATIA-KAI DEICKMANN

AHMET GÜNEȘTEKİN

DEMET SABANCI

ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU

YAMAN, NEDRET TACİROĞLU

Hilton İstanbul
Bosphorus’da
gerçekleșen
etkinliği A46
firması yaptı.
ZEYNEP FADILLIOĞLU

METİN FADILLIOĞLU

AYTUL TARAKCIOĞLU, BANU VARGI

TUNCAY-EMİNE ÖZİLHAN

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

BB Krem ve
CC Krem Dosyası
Kore’den tüm dünyaya yayılan güzellik trendlerinden birisi de BB ve CC kremlerdir.
Benim de sık sık kullandığım bu ürünler; cildinde fondöten kullanmak istemeyen
ama cildini daha iyi göstermek isteyenler için iki farklı çözüm sunuyor.

A

BB kremin açılımı ‘’Beauty Balm’’ olarak geçiyor.
Amacı cilde, cilt bakımı faydaları sağlarken hafif
kapatıcılık ile de cilt görünümünü düzeltmektir.
Markalara göre değişkenlik gösterse de genelde BB
krem, nemlendirme, güneş koruma, antioksidan
koruma, lekelenme önleyici gibi cilt bakımı
özellikleri ile birlikte hafif kapatıcılık sağlayan
bir ürünüdür. Fondöten görüntüsünü sevmeyen ama cildindeki
kusurları hafif kapatarak aynı zamanda da cildinde ki kusurları
iyileştirmek isteyenlerin tercihi olmalıdır. BB kremi uygularken
elinizi ya da süngerleri kullanabileceğiniz gibi dairesel hareketlerle
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cildinize ürünü yedirebileceğiniz fırçalarla da sonuç alabilirsiniz.
Önemli olan cilde az miktarda ürünü iyice yedirebilmektir. BB
kremi kat kat uygulayarak daha kapatıcı bir görünüm elde etmeye
çalışmak işe yaramayacaktır. Daha kapatıcı bir görünüm için
concelaer ile lokal kapatmalar yapmak daha iyi sonuç verecektir.
Eğer lokal kapatmalarda yeterli gelmiyorsa o zaman BB krem
seçimi tekrar gözden geçirilmeli veya kusurların iyi kapanması
isteniliyorsa fondöten tercih edilmelidir. Tabi fondötenlerinde
içerisinde de cilt bakımı, güneş koruma gibi özellikte olanlar söz
konusuyken, fondötenle BB krem arasında seçim yapmak daha
karmaşık hale gelebiliyor.

Lierac BB Krem

Shiseıdo WASO CC Krem

Lamer BB Krem

O yüzden şu şekilde formüle edebiliriz: BB krem, daha çok
cilt bakımı + daha az kapatıcılık, fondöten ise daha az cilt
bakımı + daha çok kapatıcılık sağlar. Kısaca fondöten ve
BB krem arasında seçim yaparken kusursuz ten mi yoksa
daha doğal bir ten mi istenildiğine karar verilmelidir.

Shiseido WASO BB Krem

Bir de açılımı “Colour Correcting” olan CC kremler var. BB
kremler daha çok leke, doku gibi kusurları örterken, CC kremler
renk kusurlarını düzeltirler. BB krem ile ortak özelliği, ikisinin de
cilt bakımı ağırlıklı düzelticiler olmasıdır. CC kremler rengine
göre ciltteki renk eşitsizliklerini düzenler. Örneğin yeşil renkte
pigmentler içerenler ciltteki kızarıklıkları giderirken, lila
renkli pigmentler kahverengi cilt lekelerini azaltırlar. Pembe
renkler cansız cilt rengini düzenler, şeftali ya da turumcumsu
renktekiler ise cilde canlılık ve tazelik verir. CC kremler, fondöten
ya da kapatıcı bir ürüne gerek duymayan ama cildinin daha iyi
görünmesini isteyenler için ideal bir üründür. BB ve CC krem
birlikte de kullanılabilir. CC krem ile önce renk eşitsizlikleri
düzenlenir ve ardından BB krem ile de kusurlar hafifçe kapanır.
Böylece doğal ve daha az kusurlu bir cilt etkisi alınır. Bazen CC
krem ya da BB krem fondötenin altına da kullanılabilir.

Ten ürünü seçerken önemli olan cilt kusurlarını minimize
etmeye yönelik ürün seçimi yapılmasıdır. Karar vermeniz
gereken cildinizde en çok neyi düzeltmek istediğiniz, bunun
için ne kadar ürün kullanmak istediğiniz ve ne kadar doğal
olmasını istediğiniz. 

davet

Modern Regina
“Kızlar Cumhuriyeti” mottosundan
yola çıkarak adını dünya modasına
duyuran Melis Kaptanoğlu Kids’in
büyülü ve masalsı bir dünyanın
kapılarını aralayan yepyeni
koleksiyonu Modern Regina’nın
tanıtımı, Galeries Lafayette Emaar
Square Mall’da düzenlenen defile ve
davetle gerçekleşti.
Kız çocuklarını büyüleyici bir masal dünyasına davet eden
koleksiyonda rahat bir şıklık sunan payetli kumaşlar, biker ceketler
ve hareket özgürlüğü sağlayan taytlar hakimdi. Defilede sergilenen
parçalar, kız çocukları için birbirinden farklı siluetler yaratırken,
tasarımlarda farklı dokularla parlaklık yaratan kumaşlar; pul, taş,
neon ve ışıltılı detaylar ağırlıktaydı. 
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MELİS KAPTANOĞLU

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

NAZLI KEÇİLİ

SELİN SÖĞÜTLÜGİL

LALE TOLUK DEMİR

Sanat, moda
ve cemiyet
dünyasından
birçok davetlinin
katıldığı defilede
podyuma
çıkan parçalar
izleyenlerden
tam not aldı.
ESRA İNCE EFE

AYȘE BURCU KAYA

BURCU ERÇİL

YELDA GÜRAL

davet

NESRİN KILAVUZ

FATMA SEMİZ

FİLİZ SÜTÇİGİL

LEYLA DEDEOĞLU

A Design of
Luxury’den
MacKenzie Daveti
A Design of Luxury’nin dünyaca
ünlü dekorasyon markası
MacKenzie Childs markasının
distribütörü Berrin Ak, Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
yeni yıl daveti gerçekleştirdi.
A Design of Luxury’nin kurucusu Merve Ağaçlı, MacKenzie
Childs markasının Türkiye’deki ilk ve en büyük bayisi olmanın
mutluluğunu her daim yaşadığını belirterek; markayla beraber
büyümenin ve birçok farklı projede çalışmanın keyfini yaşadıklarını
belirtti. Türkiye genelinde yirmi iki bayiye ulaştıklarını belirten
Berrin Ak ise markayı temsil edebileceklerine inandıkları kişilerle
yol almak istediklerini; bayilerinin onların uzanamadıkları kolları
olduğunu belirtti. 
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BERRİN AK, MERVE AĞAÇLI

davet

SEMA UZUN, GÖZDE DEDEMEN

SİMGE ÇETİN

MİHRİYE DİNÇER

Mağazada
yılbașı akșamına
örnek olması için
hazırlanan sofra,
tüm detaylarıyla
davetlilerden tam
not aldı.
BEYZA ÖNAL

MERİH AĞAÇLI

SELEN-SEZA ARIKAN

röportaj

bukita@magmedya.com.tr
bukitabutik

Deren Karaca ve
Ayse Kucuroglu
Feminen, Stil Sahibi ve
Zamansız
Carrie, Frida, etc. markasının kurucuları Ayșe Kucuroğlu ve Deren Karaca ile
moda üzerine çok keyifli bir röportaj yaptık…
242 magdergi.com.tr

B

u yola nasıl çıktınız? Moda sektörüne adım
atmaya ve markanızı yaratmaya nasıl karar
verdiniz?

İkimizde modaya meraklı, giyimine özen gösteren stil
konusunda belli zevklere ve seçimlere sahip kadınlarız.
Stilimizin bir bölümünü de gardıroplarımızdaki demirbaş
parçalar oluşturuyor. Markamızın temelini de aslında bu demirbaş
parçalar üzerine kurduk. Her kadının gardırobunda bulunması gereken
kolay kombinlenecek, uzun süre kullanılabilecek ve en önemlisi de bizi
yansıtan ürünleri kadınların beğenisine sunma amacıyla yola çıktık.

Neden ‘Carrie’ ve ‘Frida’ isimlerini seçtiniz? Bu
önemli iki kadınla ne gibi ortak özellikleriniz olduğunu
düşünüyorsunuz?

Carrie, Frida, etc. ilhamını ve adını, tarihin en kült kadınları arasında
yer alan iki kadından alıyor: Frida Kahlo ve Sex and the City’nin
unutulmaz karakteri Carrie Bradshaw. Farklı zamanlarda yaşamış
bu iki kadının ortak yönleri çok fazla. Tabi ilk bakışta göze çarpan
noktaları aşka ve giyime olan tutkuları... Frida’ya bakınca aşk ve acı
ön plana çıkarken yaşadıklarını, kendine has tarzıyla giyimine ve
tablolarına yansıtması onu ikonik bir kadın mertebesine çıkardığını
söyleyebiliriz. Carrie Bradshaw ise sadece giyimde değil her anlamda
sıra dışı seçimleri ve hiç umudunu kaybetmeden, vazgeçmeden aşkın
peşinden gitmesiyle kadınlara ilham kaynağı olmuş. Kurgu bir karakter
olmasına rağmen bir ikon haline gelmiştir. Dizi seneler önce bitti ama
Carrie’nin, alışılmışın dışında kombinleri, günlük hayatında bile
sofistike kıyafet seçimleri ve cesaretiyle hala sohbetlerin konusudur.
Carrie, Frida, etc.’da her kadının içinde yaşattığı Carrie ya da Frida’nın
zamansız stiline, günlük hayatında sahip olması için feminen ama her
daim şık anahtar parçalar üretmek ve bu parçaları taşıyan kadınlara
kendilerini harika hissetirmek amacıyla yola çıktı.

Carrie, Frida, etc. denince ilk akla gelen saten etekler
oluyor. Koleksiyonunuz en önemli parçası neden
etekler?

Eteklerimiz feminen tarafımızı yansıtıyor. Rock t-shirtlerle giyilse
bile ortaya çıkan kombini yükseltip kadınsı ve ışıldayan bir hava
yaratıyor. En güzel tarafı da bu havanın minimum eforla ortaya çıkması.
Çünkü günümüz şehir hayatında kimsenin kıyafet kombinlemek
için çok zamanı yok. Kadınlar, Carrie, Frida, etc. parçalarıyla gündüz
veli toplantısına gidip akşam bir davete çok rahatlıkla katılabilir. Ne
şıklığından, ne feminenliğinden ne de rahatlığından ödün verir. Bizi en
mutlu eden konu ise eteklerimizi kullanan kadınlardan beğenileriyle
beraber bu yorumu almamız.

Bu ortaklıkta bireysel olarak neler yapıyorsunuz?
Belirli bir iş bölümü var mı? Yoksa akışına göre mi
ilerliyorsunuz?

Kolekisyona beraber karar veriyor, çalışmaları beraber yapıyoruz. İşin
operasyonel tarafıyla daha çok ben (Deren Karaca) ilgileniyorum.
Yakın arkadaşlığımızın ve fikir uyumumuzun da avantajıyla herhangi
bir konu ortaya çıktığında, çok kolay karar alabiliyoruz. Bu açıdan
bakıldığında akışa göre ilerliyoruz.

Kumaş seçiminde, tasarım ve üretim aşamasında nelere
özen gösteriyorsunuz?
Kumaş bizim işimizin en önemli iki bileşeninden biri. Kalitesine çok
önem veriyoruz. Klasik anahtar parçalar üzerine yoğuşlaştığımız
için işimizin aynası kumaş, dikiş ve kalıpta yarattığımız fark.
Kumaşlarımızın günlük kullanıma uygun, kolay kırışmayan,
sahibine kendini iyi hissettiren ve ilk günkü çekiciliğini uzun süre

Carrie, Frida, etc. her kadının günlük
hayatında sahip olması için feminen
ama șık anahtar parçalar üretmek
ve bu parçaları tașıyan kadınlara
kendilerini harika hissetirmek
amacıyla yola çıktı.

röportaj

varlık göstermek markaların devamlılığı için oldukca kritik. Biz
de bu tarafa ağırlık veriyoruz.

Okuyucularımıza eteklerinizi nerde ve nasıl
kombinlemelerini önerirsiniz?

Etekler, hemen hemen her stille kombinlenebilir. Giyim
tarzlarımıza bakılınca biz rock chic tarz parçalar, ceketler, payetli
üstler, keten t-shirtler, Carrie, Frida, etc. saten atletler ile yerine
göre sneaker, sandalet, stiletto hatta flip flop ile eşleştirmeyi
öneriyoruz. Ama tabiki yaratıcılık sınır tanımıyor. Farklı stil
önerilerini dünyaca ünlü influencerların, ünlülerin kombinlerini
de stil ilhamı vermesi amacıyla Instagram hesabımız aracılığıyla
takipçilerimize sunuyoruz.

Markanızı, tarzını üç kelimeyle ifade edecek
olsanız bu üçleme ne olurdu?
Feminen, stil sahibi ve zamansız.

Son olarak moda tutkunu Carrie ve Frida olarak bu
yılın trend alarmlarını sizden öğrenebilir miyiz?
Tüy ve otrişli parçalar, androjen (cinsiyetsiz) geniş omuzlu
takımlar ve ceketler, elbise ve eteklerle giyilen pantalonlar, boiler
room (işci) tulumlar, houndstooh ve ekose desenler, sweatshirt ve
jeanlerle kombinlenen abiye parçalar ve taş detaylı ayakkabılar. 

koruyacak özelliklerde olmasına dikkat ediyoruz. Üretimi ise oldukça
butik bir şekilde neredeyse couture özeninde yapıyoruz. Çünkü
bu koleksiyonda çalıştığımız saten kumaşlar hata kaldırmayacak
özellikte kumaşlar. Dikiş iyi olursa ortaya çıkan ürün ancak o zaman
tatmin edici olabilir. Altına adımızı koyduğumuz bir markanın
müşterisini kalitesiyle mutlu etmesi yegane amacımız diyebiliriz.

Yeni koleksiyonlarınızda saten etek ve sipagetti askılı
üstler dışında farklı parçalar tasarlamayı düşünüyor
musunuz?

Eteklerdeki model ve renk seçkimizi genişleteceğiz. Eteklerle
kombinlenecek üstlere ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda çekimlerde
de kullandığımız baskılı t-shirtlerimizi markamızı takip edenlerin
beğenisine geçen ay sunduk. Yeni yılla beraber kazak, sweatshirt ve
hoodieler koleksiyonumuza dahil olacak. Genel olarak bakıldığında
ürün çeşitlerimizle Carrie, Frida, etc. kadınının günün farklı
saatlerindeki kombin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz.

Markanızın ürünleri nerelerde satılıyor? İleride
showroom ya da mağaza açmayı düşünüyor musunuz?

Markamıza ait ürünleri Openhaus, 1001 Store and Design Store,
Lidyana.com ve Hipicon.com’da bulabilirsiniz. Yeni yılla beraber bu
noktalara yenileri de eklenecek. Şu anda mağaza açma gibi hedefimiz
yok, perakende de içinde bulunduğumuz multibrand mağazalardan
çok memnunuz. Onlineda bulunduğumuz platformlara ek olarak
kendi e-ticaret sitemizle ilerlemeyi tercih ediyoruz. Çok yeni marka
olduğumuz için önümüzdeki yıllar ne gösterir şimdiden söylemek
kolay değil ama dünyadaki perakende trendine bakarsak onlineda
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SAAD-AROOSHA BAHARİ

HAKAN-SEDA KUTLUGÜN

ALPER-SEDA PİȘKİN EZER

Bilkent Center’da
Star Wars Gecesi
Bilkent Center, yenilenen
sinemasında düzenlediği özel
kokteyl ve gösterimle Ankara’nın
sevilen simalarını ağırladı.
Bilkent Center; Ankara cemiyetin sevilen isimlerini
Prestige Sinema’da aileleriyle birlikte ağırladı. MAG
PR Solutions tarafından düzenlenen organizasyonda
konuklar kokteylin ardından Star Wars - Rise of the
Skywalkers filmini izlediler. Ankara’nın ilk sinemaları
arasında yer alan Prestige Sinema yenilenen fuaye alanı,
iç mimarisi, salonları ile konuklarından büyük beğeni
topladı. 

246

SEVİLAY HELVACIOĞLU

ȘEBNEM-ERHAN BİLGİN

davet

OZAN,SERCAN-OSMAN YILDIRIM

BARAN AKIN,ÖZGE KARASLAN

AHMET,KEREM,KAAN DOĞAN

Skywalker
efsanesinin
yașandığı
gecede konuklar
aileleri ile birlikte
keyifli zaman
geçirme șansına
sahip oldu.
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SEDA-CAN ÇAVUȘOĞLU

SELİM,ARDA-DENİZ GÜRSAN

BANU KURTARAN ERTÜRK

BEGÜM MELDA KELEMCİSOY

ORHAN-ARZU KÖPRÜLÜ

NURAY-HAKAN KARALAR

NAZAN-MEHMET ÜNAL

HAKAN-TUĞBA ALAÇAM

NACİ-FİLİZ YILMAZ

SİMDEN TULGAR

davet

MERAL,ALYA-AYDIN ÇETİN

250

EVREN-ZEYNEP BARUTÇU

KARİNA,KORAY,SERA ȘAMGUL

TOLGA,YİĞİT-İDİL İMAMOĞLU

BURAK,EVREN YİĞİT

İDİL-TOLGA ÜLKEALAN

AHMET,EREN-İLKNUR DEMİR

ALEV,EMRE-BERKAN TUNA

ALP-SEDEN BEKİT

Bilkent Center’ın
yenilenen
sineması
Prestige’de
gerçekleșen
davete birçok
konuk ailesiyle
katıldı.
ALİ YAĞIZ TEMİZHAN, HAKAN-DEMİRHAN BİNGÖL

DENİZ-ARAS KARAKELLE, GURUR BALIKÇI

kelebek

2020 Senin Yılın
Olsun Mu?
Tuğçe İnal

tugceinal@magdergi.com.tr

Seni sen yapan bașkalarının ayak izleri değil kendi adımların olsun. O adımlar
ister yavaș yavaș, ister birer birer, isterse de hızlı olsun ama senin olsun.
Hayat, uzun süreçte taklitleri yașatmaz, potasında eritir bitirir, sallar atar bir
kenara. Geç kalanı ise hiç affetmez. Önüne rüzgarını katar, atar yol kenarına.
Her șeyin fazlası zarar bu hayatta. Sevmenin hatta nefret etmenin bile. İkisinin
yüksek dozu da yer bitirir insanı, posasını çıkarır diyorum ve
2020 bizi sağlıkla, mutlulukla, bereketle karșıla ee mi! diyorum...

Fireroom

LOU Design Studio
Emel Sezginer tarafından kurulan LOU Design Studio,
şehirli, şık ve dinamik kadınların günlük hayatlarında
giyebilecekleri sade detaylarla sentezlenmiş tasarımlar
sunuyor. Tasarımcı özgüvenli kadınlar için farklı ve
zamansız tasarımları ile ön plana çıkmakta.

Ataşehir ve Maskak’ta şubesi olan Fireroom odun ateşinde
pişen et severler için son zamanlarda çok dikkat çeken ve
İstanbul’un sevilen lezzet duraklarından birisi oldu. Sokak
lezzetlerine olağanüstü tatlar ekleyerek harika bir menü
ortaya çıkaran Hazer Amani sizleri Türk kültürünün enfes
yemeklerini kendi “lezzet tanımı” büyüsü ile tanıştırıyor.
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Salvatore
Santoro
İtalyan markası Salvatore Santoro, İtalyan
lüksünün bir simgesi haline gelen deri parçaları
fark yaratan detaylarla yeniden yorumluyor.
Markanın tamamı İtalyan yapımı üstün kalite deri
ceket ve çantalardan oluşuyor.

Sema Gürışık
2014 yılında kendi adını taşıyan markasını kuran
tasarımcı Sema Gürışık, dünyaca ünlü İtalyan
markalarının ana koleksiyon kumaşlarıyla
titizlikle hazırlanan koleksiyonlar ile
karşınızda. Markanın ipek ve scuba kumaşlarla
harmanlanan sade, şık ve feminen tasarımları
güç ve zarafetten ilham alıyor.

Emma Cook
2001 yılında kendi adını taşıyan markasını
yaratan Manchester doğumlu İngiliz tasarımcı
Emma Cook, kendine has dijital baskı detayları
ve bol kesim elbiseleriyle tanınıyor. Doğadan
ve düşsellikten ilham alan marka, baskı
desenlerine, geometrik detaylara ve kusursuz
dokulara odaklanan giyilebilir çağdaş
tasarımlar sunuyor.

Amaya
Arzuaga
1992 yılında Madrid Polytechnic
Üniversitesi moda tasarımı
bölümünden mezun olan İspanyol
tasarımcı Amaya Arzuaga,
iki yıl sonra kendi markasını
yaratarak Paris’te ilk hazır giyim
koleksiyonunu tanıttı. Günümüzde
37’den fazla ülkede tanınan ve
ürünlerini satan ödüllü tasarımcı,
sade, pratik ve orijinal tasarımlarıyla
dikkat çekiyor.

Kalliste

Mynita
Tasarımcısının renkli hayatını ve marjinal
çizgisini yansıtan stil sahibi takı ve
aksesuarlar sunan Mynita, Hollywood
ışıltısını asi gençlik enerjisiyle buluşturan
tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Yunan dilinde “en güzel” anlamına gelen Kalliste,
koleksiyonlarını bu deyişten ilham alarak
yaratan bir ayakkabı markası. Markanın tamamı
İtalyan yapımı olan ve ünlü Calzaturificio Mima
fabrikasında üretilen sade ve feminen ayakkabı
koleksiyonları zengin materyal ve değerli aksesuar
kullanımıyla dikkat çekiyor.

davet

Seren Erdoğan
Showroom’da
Yılbaşı Yemeği
Akademiden gelen genç ve başarılı
Moda Tasarımcısı Seren Erdoğan
dostlarını geleneksel yılbaşı
yemeğinde buluşturdu.
Seren Erdoğan Showroom’da gerçekleşen yemeğin organizasyonu
777 Organizasyon tarafından yapıldı. Seren Erdoğan ve konukları,
Seren Erdoğan imzalı tasarım elbiselerle davete katıldılar.
Davetliler, 2019’u uğurlarken 2020 için güzel dileklerde bulunup,
keyifli bir gün geçirdiler. 
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SEREN ERDOĞAN

EYLÜL ERDOĞAN

ALEV TUNA

TÜLAY ERCİYAS KAYA

NESLİHAN AKTEPE

BURCU YÖRÜBULUT

davet

Evliliğe
İlk Adımı Attılar
Özel Medisun Çayyolu
Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Gözde Akboğa
ile İş adamı Taha Pekgöz
evlilik yolunda ilk adımı attılar.

TAHA PEKGÖZ, GÖZDE AKBOĞA
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Çift, sade nişan törenleri için Gunav Restoran’ı tercih etti.
Ailesi ve yakın dostları da mutlu günlerinde çifti yalnız
bırakmadı. Yüzükleri taktıktan sonra pasta kesen çift
tüm konuklarla yakından ilgilendi. Gecenin ilerleyen
saatlerine kadar eğlenen davetliler, mutlu bir akşam
geçirdiler. 

haber

Beklentilerinizin
Çok Ötesinde
Hilton İstanbul Bakırköy,
İstanbullulara ve İstanbul’un
ziyaretçilerine sunduklarına
yeni bir boyut katıyor...
Hilton Hotels & Resorts markasının İstanbul Avrupa
yakasında, Bakırköy sahil yolunda konumlanan oteli
306 oda ile hizmet veriyor. Dünya mutfağının en özel
örneklerini, modern bir atmosferde misafirleriyle
buluşturan Makri Restaurant, açık havuza ve bahçeye
doğrudan erişimi olan No 103 Bar bölgenin en yeni ve
davetkar alanı olarak öne çıkıyor. Toplam 22 toplantı ve
etkinlik alanının yer aldığı otel, iş dünyasına deniz karşı
toplantı yapma imkanı, çiflere ise eşsiz bir atmosferde
750 davetli sayısı kapasitesine kadar düğün yapma
imkanı sunuyor. 

Yeni
Sezona Hazır
Türkiye’nin kayak
tatilinde sezonu ilk açan
oteli Sway Hotels, her
yıl olduğu gibi bu yıl
da sezonu erkenden
başlattı.
Kristal kar cenneti Erzurum’un en
popüler otellerinden Sway Hotels, sezon
açılış partisiyle yeni sezona merhaba
dedi. Ünlü isimlerin de katılımıyla
gerçekleşen partide kayak sporunu
keyifli deneyimler ve eğlenceyle
buluşturdu. 

davet

Evlilik Fuarında
Yıldızlar Geçidi
Türkiye’de fuarcılık sektörüne
yön veren markalar arasında yer alan
HYF Fuarcılık imzasıyla Mac Art ana
sponsorluğunda ve MAG MEDYA
sponsorluğunda gerçekleşen
Ankara Wedding Event Fair Fuarı
Congresium’da gerçekleşti.

HAKAN YÜKSEL
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Evlenecek olan çiftlerin tüm detayları bulabilecekleri fuar,
Trio Dans Akademisi’nin gösterisi ile başladı. Şebnem Schaefer,
Wilma Elles, Nilay Dorsa gibi ünlü isimlerin podyumda yer
almasıyla birbirinden özel kreasyonların sergilendiği fuara; Nilay
Dorsa’nın şarkıları renk kattı. Laa Sia Sposa gelinlik defilesi, Seçil
İlmio defilesi, Setrms gelinlik ve abiye gösterisi ile devam eden
defilelerin koreografisine İpek Tanrıyar imza attı. 

Etkinlik, make
up gösterileri,
saç șovları,
organizasyon
detayları, 2020
trendleri evlilik
danıșmanlığı gibi
birçok konuyu
da organizasyon
sürecinde çiftlerle
bulușturdu.
NİLAY DORSA

İPEK TANRIYAR

WİLMA ELLES

ȘEBNEM SCHAEFER

dekorasyon

Ozan Ekși

ozaneksi@magmedya.com.tr

ELLEDUE

2020 Yılının Rengi
Klasik Mavi

Pantone Renk Enstitüsü, yılın renginin ‘19-4052, klasik mavi’
olduğunu açıkladı. Yılın öne çıkan rengi, sakinliği, güveni ve bağ
kurmayı kolaylaștıran özellikle de güven verici bir varoluș olarak
tanımlamakta.
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AXOLIGHT

B

eş ana renkten biri olan mavi, ilk olarak
Antik Mısır çağında keşfedilmiştir
ancak doğada sadece denizi ve
gökyüzünü mavi renkte gördükleri için
nesneleştirmemişlerdir. Mavinin boyar
maddelerini keşfeden, rengi tanımlayan kelimeler de ilk
olarak Mısır medeniyetinde kullanılmaya başlamıştır. Bu
boyar madde dünyanın en eski yapar boyar maddesidir.
Her renk kendine özel dalga boyutuna sahiptir. Mavi,
dinginliği, sevgiyi ve sezgileri uyandırır. Denizi, gökyüzünü
gördüğümüz zaman içimizi huzur ve sakinlik kaplaması
bundandır. Eski zamanlarda ve günümüzde de olan mistik
ve değerli taşlar arasında bu rengi oldukça görebiliriz.
Nazar boncuğu, mavi dantelli akik taşı, safir verebileceğim
örneklerinden bir kaçıdır. Özellikle mavi dantelli akik
taşının strese, cilt hastalıklarına, kemiklere iyi geldiği bilinir.
Nazardan ve olumsuzluklardan da koruyucu bir özelliği
vardır. Negatif enerjiden arındırdığı, insana mutluluk ve
iyilik verdiği de görülmüştür. Kararlı ve güvenilir bir renktir.
Hatta güven veren bir renk olduğu için finans ve banka
kurumları tarafından genellikle tercih edilir. Günümüzde
mavinin bütün tonlarını görebiliyoruz. Yaşamımızın
bütününde bu renk vardır. Artık renklerin hayatımızda
nasıl da iyi ve kötü enerjiye sahip olduğunu anlıyoruz.

LONGHI

ULIVI

dekorasyon

ANTONIOLUPI

ANTONIOLUPI

Yüzyıllardır dünyanın her yerinde sanat eserleri,
mutfaklar ve tamamlayıcı ürünlerde mavi kullanılmıştır.
Mavinin geçmeyen bir modası vardır. Mavi, genellikle
bütün renklerle uyum sağlayabiliyor. Açık ve koyu
tonlarını diğer renklerle bir araya getirebilirsiniz. Zengin
renklerden olan mavi, süet ve kadife gibi kumaşlarda asil
bir duruş yaratmaktadır. Mavi duvarlar, tekstil ürünleri,
koltuklar veya duvar kâğıtları bulunduğu ortamda çok
daha ferah ve temiz bir görüntüyü ortaya çıkarır. Benim
tavsiyem dinlenme alanlarınızda kullanmaktan ve
görmekten sıkılmayacağınız renklerden olan mavi, sizi
dinlendirmekle beraber ruhunuzu okşar. Denizin iyot
kokusunu duyduğunuzu hayal ettirir.

ANTONIOLUPI

Dinlenme odanızda aksesuarlara yer verebilirsiniz.
Daha soğuk tonları seviyorsanız beyaz tonlarla maviyi
eşleyebilirsiniz. Daha sıcak tonlarla kullanmak isterseniz
yeşil, pembe ya da turuncuyu kullanarak daha renkli bir
görünüm yaratabilirsiniz.
2020 yılında bol bol mavi rengi göreceğiz. Modada, ev
dekorunda, ürünlerin ambalajlarında ve çeşitli yerlerde
karşımıza çıkacaktır. Mavi renk tonunu cinsiyetsiz ve
mevsimsiz olarak adlandırabiliriz. Bu sene Pantone ilk
defa bir rengi tanımladığında hissel olarak genişletti.
Kısacası yazı ve kışı bol bol mavi rengin huzuru ve
dinginliği ile geçirecek gibi duruyoruz. 
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ANTONIOLUPI
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CENNET DİLARA KILIÇ, MERVE ÇEVİK, CANSU GÜNDOĞDU

BASSEM ASHOUR

NESLİHAN BEKDAȘ, ÖMER HAMZA AKKAYA

Internations
Ankara
Yeni Yılı Kutladı
Internations Ankara, Koza Suit
Hotels’te bir yılbaşı partisi verdi.
Partiye, yabancı misyon
görevlilerinin de aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Dünya genelinde 180 ülkede faaliyet gösteren ve amaçları o
ülkedeki yabancıları birbirleriyle ve yerel halkla kaynaştırmak
olan Internations Topluluğu, Ankara’da faaliyetlerine devam ediyor.
Topluluk, her ay geleneksel olarak düzenlenen partilerle Ankara’da
yaşayan yabancıları ve başkentlileri bir araya getiriyor. 
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HAZAL DİCLE ÇEVİK, İSMAİL FIRAT ÇEVİK

Tüze Akademi’de
Yeni Yıl

E

Tüze Akademi, yeni yıla gerek bireysel gerek kurumsal
birçok farklı eğitimlerle bașlıyor…

advertorial

ğitim merkezimizin hedefi hukukçu meslektaşlarımıza
uzmanlık kazandırmaktır. Bu eğitimler sonrasında
alınacak sertifikalar ile bilirkişilik yapılabilecektir. Tabii
temel eğitimlerin alınması ve meslek kıdeminin olması
koşulu varsa, uzmanlık sertifikalarımız bilirkişiliğin
yolunu açmaktadır.

Ocak ayında Enerji Piyasası ve Hukuku ( 4/5-11/12 Ocak),
Aktüerya Hukuku ( 11/12-18/19 Ocak), Adli Bilişim ( 18/19
Ocak-25/26 Ocak-1/2 Şubat), Marka ve Patent Hukuku
( 25/26 Ocak-1/2 Şubat), Spor Hukuku (4/5 Ocak),
tarihlerinde açılacaklar ve erken kayıt avantajı ve özellikle
butik eğitim söz konusu olduğu için kontenjan açısından
önem taşımaktadır.

Eğitim merkezimizde uzmanlık eğitimleri yanında, kurumsal
eğitimler de verilmektedir. Bu eğitimler, şirketlerin, bankaların,
hastanelerin, devlet kurumlarının personel eğitimleri kapsamında
uzman kadromuzla kurumsal çalışmalar çerçevesindeki
eğitimlerdir.

Şubat ayındaki eğitimlerimiz ve Aile Hukuku Mal Rejimleri
( 8/9 Şubat -15/16 Şubat), Sosyal Güvenlik Hukuku ( 22/23
Şubat- 29 Şubat/1 Mart ), Şirketler Hukuku ( 1/2 Şubat - 8/9
Şubat), Bilişim Hukuku (15/16 Şubat- 22/23 Şubat).

Bireysel eğitimlerimizde yakındaki eğitimlerimiz Ocak ayındakiler
ve Şubat ayındakiler yine çok önemli eğitimlerdir,

Eğitimlerimiz güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek
alanlardan seçilmektedir. 

Soysal İș Hanı Ziyagökalp Cad. Kat:1No:112 Kızılay/Ankara Tel: +90 312 433 92 22 www.tuze.com.tr ▪ info@tuze.com.tr
tuze_egitim
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2020 ACE
of M.I.C.E.
Exhibition

T

Global eventex ödüllerinde dünya MICE
sektörüne yön veren en etkin 100
isim arasına giren ilk Türk olan Volkan
Ataman’dan bu yılki ACE of MICE
Exhibition by Turkish Airlines fuarı hakkında
bilgi veriyor...
urizm Medya Grubu’nun düzenlediği
ve alanda çok ses getiren ACE of MICE
Exhibition by Turkish Airlines fuarıyla özel
bir etkinliğe imza atıyorsunuz. Bu yılki fuar
içeriğinden bahseder misiniz?

Etkinlik ve toplantı organizasyonlarınız için aradığınız
her şeyi bulabildiğiniz kongre, toplantı ve etkinlik
sektör fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’ın
yedincisini, 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi – ICC’de gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı
B2B etkinliği olan fuarımız, her yıl dünyanın dört bir yanından
gelen MICE sektörünün lider firmalarını; kurumsal şirketler,
dernekler ve MICE profesyonellerinden oluşan yerli ve yabancı
satın alıcılar ile buluşturuyoruz. Bu yıl, 15.000’den fazla ziyaretçiyi
ve 300’den fazla sektör paydaşını ağırlayacağız. “Uluslararası
Hosted Buyer Programı” için 41 farklı ülkeden gelecek 230 etkinlik
ajansı katılımcı firmalarla B2B görüşmeler gerçekleştirecek.
Etkili bir program düzeni çerçevesinde oluşturduğumuz online
sistem üzerinden HB’ler ve fuar katılımcıları karşılıklı olarak
randevu alabiliyor ve kendi isteklerine göre takvimlerini
oluşturabiliyorlar. Her yıl 1.500’den fazla profesyonel başvuru alan
Hosted Buyer programı sürecinde detaylı bir filtreleme ve eleme
süreci gerçekleştiriliyor ve süreç sonunda 230 dünyaca tanınan
uluslararası firma fuarda ağırlanmaya hak kazanıyor. Özellikle hem
kalite hem de nicelik anlamında katılımcılarımızı çok daha yüksek
düzeyde bir program bekliyor.

Bu yıl ACE of M.I.C.E. Exhibition kapsamında
düzenlenecek Vestel Production Talks hakkında bilgi
verir misiniz?

22-23 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi
Üsküdar salonunda gerçekleştirilecek Vestel Production Talks
konferansı dünya prodüksiyon devlerini bir araya getiriyor. Dev
prodüksiyonlar nasıl tasarlanır, planlanır ve yönetilir konularının
kapsamlı bir şekilde ele alınacağı konferansın sınırlı sayıda biletleri
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ise Biletix’te. “Master of Production Meets in Istanbul” mottosuyla
yola çıkılan Production Talks kapsamında Emmy Ödüllü sanat
yönetmeni Matt Steinbrenner, EXPO 2017’nin açılış şovu ve
BMW 100. yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree Verleger, Rio
Olimpiyatları 2016’nın kreatif direktörlüğünü ve EXPO 2016’nın
açılış şovunu üstlenen Adriano Martello gibi dünyaca ünlü pek çok
isim ağırlanacak.

İstanbul MICE Zirvesinde bizleri neler bekliyor?

İstanbul dünya MICE sektörü lider destinasyonu olmayı
fazlasıyla hak ediyor ancak bu konuda atılması gereken bir çok
adım var. İstanbul’un ekonomik olarak kalkınması ve nitelikli
turist gelmesi için şehrimize uluslararası kongreleri ve incentive
grupları çekebilmemiz lazım. Bunun için MICE konusuna çok
önem vermemiz ve stratejik planlar yapmamız gerekiyor. 24
Ocak tarihinde düzenleyeceğimiz İstanbul MICE Zirvesi’nde
sektörümüzün değerli isimleriyle bu bazda yol haritamız
belirlenmiş ve zirve sonuç raporu yayınlanmış olacaktır.

Türkiye’nin en büyük ödül organizasyonlarından
biri olan ve MICE sektörünün Oscar’ları olarak
bilinen ACE of M.I.C.E. Awards hakkında ne
söyleyebilirsiniz?

Her yıl, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren, MICE
endüstrisinin “en iyilerini” belirleyen ve sektördeki firmalara
prestij kazandıran ACE of MICE Awards bu sene 2 Nisan 2020
tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde 8. kez gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en iyi markalarının üst düzey yöneticileri ve sektör
profesyonellerinden oluşan 96 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda
etkinlik endüstrisinin en iyilerini birebir dinleyerek birincileri
belirlediler. İş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE
endüstrisi profesyonelleri ve kurumsal şirketlerinin üst düzey
yöneticilerinden oluşan 2.500 kişinin katılım göstereceği ACE
of M.I.C.E. Awards kazananları, kırmızı halı seremonisi, video
mapping şovlar ve büyüleyici sahne şovları eşliğinde açıklanacak. 
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TUBA HİLAL GÜÇLÜ

VELİ SARITOPRAK

ÜMİT YERLİ

Dil ve Konuşma
Bozuklukları
Terapisi
Piu Dil ve Konuşma Bozuklukları
Terapi Merkezi, açılışını
Mahall Ankara’da iş ve cemiyet
hayatının ünlü isimleri ile kutladı.
Uzm. Ody. Sermin Kumdakçı ve Uzm. Ody. Ümit Yerli beraberliğinde
kurulan terapi merkezinin açılış konuşmasını, Türk Sanayici ve
İşadamları Vakfı’nın Başkanı Veli Sarıtoprak gerçekleştirdi. Ortaklar,
çok heyecanlı olduklarını ve çok önemli bir sektörde başarılı işler
gerçekleştireceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından davetliler,
müzik eşliğinde kokteylin tadını çıkardı. 
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ȘERMİN-SERKAN KUMDAKÇI

davet

BURCU YÖRÜBULUT

MELİKE ÇELEN GÖKÇE

GÜLTEN BIÇAKCI

ATİLLA AYTUN

Modaya Dair
İki yıldır Ankara’da istikrarlı bir
şekilde devam eden, ‘’Sertaç Darcan
ile Moda Sohbetleri’’ 2019 yılının son
ayında da yeniden moda severlerle
buluştu.
İki yıl boyunca Türkiye’nin tanınmış ünlü moda tasarımcılarını
Ankara’da ağırlayan Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan, bu
kez Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede’yi ağırladı. Radisson Blu
Hotel Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen “Moda Sohbetleri”ne,
Ankara cemiyet hayatının önemli isimlerinin yanı sıra moda
severlerin de ilgisi yoğun oldu. Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Bennu
Gerede moda anlayışının yanı sıra hem kariyerini hem de yeni
kitabı ‘’Ben BenNü’’yü anlattı. Sohbetin ardından Sertaç Darcan
misafirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. 

SERTAÇ DARCAN, BENNU GEREDE
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JAVİER-HİLAL KOSİF, CARLOS PİLES

MELİS, EDA, LİLA, KAAN KOSİF

Kış Sezonu
Sway Hotels’te
Açıldı
Türkiye’nin en gözde kış otellerinden
Palandöken’deki Sway Hotels, “Yapı
Kredi Winter Escape” ile yeni sezona
merhaba dedi.

LARA, KEREM-ASLI HOTİÇ, CEM TÜRKER
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Sezon açılış partisi, Deniz Sipahi’nin canlı performansıyla davetlilere
keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist
ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler.
Otelde geleneksel hale gelen, kayak hocalarının gerçekleştirdiği
meşaleli kayak gösterisi misafirlerin beğenisini topladı. College
Engagement Marketing Agency organizasyonu ile gerçekleştirilen
partide müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi
düzenlendi. Kendileri için özel olarak hazırlanan gastronomik ve
lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler kış sezonuna bomba
gibi bir başlangıç yaptılar. 

TARA, CEM-TUBA ERGİN

PINAR ALTUĞ, SU, YAĞMUR ATACAN

Davetliler, açılıș partisine özel
hazırlanan off-road pistinde
Mercedes-Benz X-Class’ı da
deneyimleme fırsatı buldu.

BERRİN AK

BURCU ESMERSOY

MEYRA, İPEK VAROL

karma

Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Yeni Nesil
Modern
Orta Yaşlılar

Bir yıl daha geride bırakırken geriye dönüp yașlandığınızı ya da
bir yaș daha aldığınızı düșünüyorsanız artık bu konuların yerini
bașka șeylere bıraktığını size hatırlatmak için çok yeni ve farklı bir
konuyu ele almak istedim. Perennial’ler…

Y

aşlılık ve dönem kavramları artık değişiyor, dünya yaşlanıyor.
Ancak insanoğlu tam tersi gelişen teknoloji ve tıptaki
ilerlemelerle yaş ortalamasını yükseltip ölümsüzlüğe doğru
yol alıyor. Yıllar evvel, çok uzağa gitmeye de gerek yok 30-40
yıl öncesine gidersek, 50’li yaşlarını yaşayan bir kadın sosyo
kültürel çizgisi nasıl olursa olsun, yaşa uygun giyinme
kalıpları nedeniyle giyimlerinden yaşını tahmin edebiliyordunuz.
Genelde uzun ya da diz altı etekler, kolları ve boynu en az seviyede
gösterecek bluz ve gömlekler, penyeler, anne ayakkabısı dediğimiz
gösterişsiz ve daha çok rahat kullanım için tercih edilen tek tip renksiz
pabuçlar, kendisini ailesine ve çocuklarına adamış fedakar ve özverili
duruşuyla hemen ayırt edebiliyordunuz. Bugüne baktığımızda
ise modayı ve güncel aktiviteleri takip eden, modern kıyafetleri ile
zamansız çizgideki giyimiyle kaç yaşında ya da ne işle uğraştığını
tahmin edemeyeceğiniz, hobileri olan, sosyal kulüplere ve teknolojiye
oldukça hakim olan, sosyal medyayı en çok takip eden, hobilerine
zaman ayıran, modern görünmeye ve imajına özen gösteren, gençlik
ve estetik konularına bütçe ayıran ve akıllı telefonunu elinden
düşürmeyen bir nesille karşı karşıyayız: Perennial, yani yaşsız ve ilgili
nesil.
Dilimize yeni eklenen bir sözcük olan Perennial, aslında adını
Perennializm (daimicilik) adlı akımdan alıyor. Bu akım, evrensel
gerçeklik ilkelerinin tüm insanlar ve kültürlerde ortak olarak mevcut
olduğunu savunur. Sözcüğün kalıcı, tekrar eden, sürekli, uzun ömürlü
gibi anlamları da düşünüldüğünde, bu yeni “yaşsız” insan grubuna
neden bu adın verildiği sanırım daha iyi anlaşılıyor.
Modern çağdaş ülkelerde kaç yaşında olduğunuz değil hayata ne
kadar dahil olduğunuz önemli artık. Yaş ve nesil ayrımı artık eski
kafalılık olarak adlandırılıyor.
The Telegraph’ın yaptığı global ankete göre, 40 yaş üzeri kadınların;
yüzde 96’sı kendisini orta yaşlı olarak tanımlamıyor ve hissetmiyor.
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Yüzde 80’i, orta yaşlı kadın tanımının kendisine uymadığını
düşünüyor. Yüzde 70’i yaşamının zirvesinde olduğunu düşünüyor.
Yüzde 59’u hayatının hiçbir döneminde bu kadar iyi ve mutlu
olmadığını söylüyor. Yüzde 84’ü kendisini yaşı gibi anlatmıyor.
Artık değişen dünya dinamikleriyle global firmalar marka ve satış
stratejilerini belirlerken yaş değil beğeni ve talepleri göz önünde
tutuyor çünkü artık kimse yaşını göstermiyor.
Bugün Z kuşağını konuşuyoruz ancak artık X kuşağının bile
Z kuşağının yaşam alışkanlıklarını ve teknolojisini kullandığını
açıkça görebiliyoruz; bu da kuşaklar arası iletişimde ortak nokta
konusu hakkında bize ipucu veriyor.
Dünya değişiyor ve siz hala değişmediğinizi mi söylüyorsunuz?
Daily Mail gazetesinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre;
kalbiniz kendini 20 yılda, iskelet sisteminiz ve kemikleriniz ise 10
yılda yeniliyor. Yaklaşık 100 bin adet olan saçlarınızın her bir teli
ayda 1,25 santimetre uzuyor. Mide duvarınız kendisini 3-5 günde
yeniliyor. Tüm cilt epiderm hücreleriniz iki haftada bir yenileniyor.
Bağırsak hücrelerinizin kendini yenileme hızı ise muazzam. Tüm
bağırsak hücreleriniz 2-5 günde bir yenileniyor. Tat moleküllerini
sinirler yoluyla beyne ileten dilinizde bulunan 10 bin tomurcuğun
her birisinde 50 hücre bulunuyor. Dilinizdeki bu hücreler her 10
günde bir kendini yeniliyor. Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için
gerekli olan maddeleri depolayan karaciğeriniz kendini altı ayda,
akciğeriniz de kendini bir yılda yeniliyor.
Değişim kelime anlamı olarak kendinden vazgeçmek değil tam
tersine kendini keşfetmek, kendini daha iyi bilmek anlamındadır.
Değişim var oldukça zaman hep daha fazlasını ve daha iyisini
getirecek bize. Bu nedenle değişmek güzeldir, değişmeyi istemek daha
güzeldir… Yeni yılı değişimle karşılamanız ve yenilenip büyümeniz
dileği ile. 

davet

CEREN GÜREL DEMİRBAȘ, SERCAN DEMİRBAȘ

PELİN ÖZTÜRK-ALPER BATUR

ALPER-NALAN AKCAN

İkiderece’de
Yılbaşı
Eğlencesi
İkiderece Mimarlık ailesi, yılbaşı
konseptli eğlenceli bir parti
düzenledi. Sosyal yaşam ve iş
dünyasının önemli isimleri renkli
bir gece geçirdi.
Partinin ev sahipliğini Yaman Pamukçu ve Erkan Erarslan
üstlendi. Dj performansı ile başlayan gece canlı müzik ile
devam etti. Birbirinden lezzetli ikramlar da misafirlerden
tam not aldı. İkiderece Mimarlık ailesi, davetlileri kapıda
karşılayarak örnek bir misafirperverlik sergiledi. 

YAMAN PAMUKÇU, ERKAN ERARSLAN

davet

Hababam
Sınıfı Parıltıyla
Parıltı Derneği’nin görme engelli
çocukları ile iş, sanat, spor
ve sosyal yaşam dünyasının
ünlü isimleri ‘’Hababam Sınıfı
Parıltıyla’’ oyunu için Zorlu PSM
Turkcell Platinum sahnesinde
seyircisiyle buluştu.
Parıltı Derneği’nin, görme engelli çocukların sosyal
hayata adapte olabilmeleri amacıyla hazırladığı tek
perdelik tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Abdullah Avcı,
Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz,
Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp,
Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan oyunculuklarıyla
destek verirken Gökhan Tepe ve Nil Karaibrahimgil de
şarkılarıyla eşlik etti. 
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NİL KARAİBRAHİMGİL

BERAT AȘICIOĞLU

ÇİĞDEM KAMER, SİMAY URAS

HANDE SEZER PEKCAN

NESLİHAN DİLEK TAȘDEMİR

Parıltı
Çocuklarının
ünlü isimler
ile sahnelediği
‘Hababam Sınıfı
Parıltıyla’ tiyatro
oyunu ayakta
alkıșlandı.
PINAR SABANCI

NEȘE GÖNÜL

EMEL AYAYDIN

ELİF GÖNLÜM

BERRİN ZORLU

davet

Atakule’de
Sürpriz Parti
Başarılı iş kadını Aysu Yavuz
için ailesi, Atakule’de dostlarıyla
birlikte sürpriz doğum günü
partisi düzenledi.
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Pimeks
Grup’un sahibi Aysu Yavuz için düzenlenen süpriz parti
Atakule’nin özel etkinlik alanında gerçekleşti. Geceye
katılan arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Aysu Hanım,
pasta kesiminden önce kısa bir konuşma yaptı. Bu güzel
geceyi düzenledikleri için önce eşine ve ailesine, ardından
kendisini yalnız bırakmadığı için gelen tüm konuklara
teşekkür etti. 
HALUK, DOĞA, AYSU, İLAYDA YAVUZ
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CEMAL-HANİFE IȘIKÇI, PERİHAN-TURGUT UYAR

YASEMİN ASENA, REHA-YEȘİM TANDOĞAN

Atakule’nin özel
etkinlik alanında
düzenlenen
gecede, konuklar
DJ performansı
eșliğinde oldukça
keyifli vakit
geçirdiler.
NUH-NURDAN ACAR

NİHAN TANGİL,İPEK BAȘEĞMEZ,AYSU YAVUZ,OLCAY BAYSAL,EDA DURKAN,EBRU DEMİRYÜREK
FUNDA-TURGUT BEKİȘOĞLU

davet

ESRA KAKTÜS, ALİ HATEMİ

ENDER SARAÇ

SİNEM YILDIRIM

BELGİN AKSOY

Tasarım
Sanatla Buluştu
Hayata geçirdiği tasarımlarıyla
daha iyi bir yaşam alanı sunmayı
hedefleyen Lagu, TV programcısı
ve marka danışmanı Arda Sayıner’in
ev sahipliğinde davetlilerini ağırladı.

İstanbul’un buluşma mekanlarından biri olan Spago’da,
Lagu’nun özel koleksiyonu tanıtıldı. Lagu’nun sahipleri ve
tasarımcıları Dilek Ceylan ve Ufuk Ceylan, markalarını bir
mobilya markası olmanın ötesinde sanatı destekleyen ve
ev sahipliği yapan bir konsept alan olarak planladıklarını
anlattılar. 
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GÜNSELİ KATO, ARDA SAYINER

davet

ASLI PEHLİVANLAR

NESLİHAN SABANCI

NURAY FENERCİOĞLU, AYSEL AKÇAY

ÖZGE ULUSOY

Çırağan’a
Kar Yağdı
Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur
ev sahipliğinde, geleneksel hale
gelen Best Gift Yılbaşı Alışveriş
Daveti, misafirlerini ağırladı.
Jasabi Diamond ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan
Furniture katkılarıyla gerçekleşen Best Gift Best Yılbaşı
Alışveriş Balosu, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.
TOÇEV için düzenlenen etkinlik ünlü markalara,
tasarımcılara ve girişimcilere ev sahipliği yaptı. Alışveriş
davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim yoğun ilgi
gösterdi. 

ASLI ÖZDEMİR, NİLÜFER BATUR

sanat

Maslak Hilton’da Farklı
Bir Müzayede
AYA Gallery & Müzayede Evi, İstanbul Maslak Hilton’da çok neșeli bir
müzayede sundu. Sanatı sevdirmek, özellikle gençlerin ilgisini resim ve
koleksiyonculuğa yöneltmek için yapılan müzayedeyi Yuliya Ergene ile
RC Sanat Galerisi kurucusu ve küratörü Rahmi Çöğendez birlikte sundu.
Tüm eserlerin sembolik rakamla açılıșının yapıldığı müzayedeye katılım çok
büyüktü. Yeni yılın müzayede sürprizi ise çekiliș ile verilen orijinal eserlerdi.

Sanata her zaman destek veren
Maslak Hilton ailesinin ev sahipliğinde
gerçekleșen müzayedede yerli ve
yabancı sanatçılardan
100 özgün eser yer aldı.

davet

PINAR-ALPER BAKIREL

ȘEYMA-GÖRKEM SARIYÜCE

GÜLER TOSUNBAYRAKTAR, SEDA SÜMER SONBAHAR

GGYD’den
Muhteşem
Yılbaşı Balosu
Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği’nin yılbaşı balosu Bilkent
Otel’de gerçekleşti. 600 seçkin
konuğun katıldığı davete Başkan
Allıoğlu umut dolu mesajlar verdi.
GGYD’nin geleneksel yılbaşı balosu Bilkent Otel ve Konferans
Salonu’nda yapıldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, sivil
toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, iş, sanat siyaset
ve medya dünyasından konuklar ile dernek üyelerinden oluşan
davetliler GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu
tarafından kapıda karşılandı. 
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GÜRSEL BARAN, NEZİH ALLIOĞLU

davet

YAZGÜLÜ MADAK

VELİ-NERMİN SARITOPRAK

Gecenin
sponsorlarından
Yazgülü
Güzellik’in
bașarılı sahibi
Yazgülü Madak
da plaket aldı.

SÜHEYLA-BUĞRA BUYRUKÇU

NİHAL KEDİCİ-BATUHAN AYDIN

BAHAR ÇINAR

BURAK-AÇELYA ÇAKIROĞLU

davet

NURGÜN-NAHİT KEMALBAY

AYTAÇ-BANU ÇAMLITEPE

SELİN SÖĞÜTLÜGİL

CANAN GÖZTEPE

Türk Kalp
Vakfı Yeni Yıl
Balosunda
Türk Kalp Vakfı’nın, Türkiye
genelinde yapacağı ailelerin
bilinçlendirilmesi ve kalp hastalıkları
konusunda farkındalık yaratma
çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla
düzenlediği sürprizlerle dolu yeni yıl
organizasyonu yoğun ilgi gördü.
Türk Kalp Vakfı yararına organize edilen geleneksel yeni yıl
yemeği Shangri - La Bosphorus Hotel ‘de gerçekleşti.Gecenin açılış
konuşmasını yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, kalp
ve damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu
yaparak gelen herkese destekleri için teşekkür etti. Türk Kalp
Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar ve İcra Kurulu Üyelerinin
emek ve çabalarıyla gerçekleşen davette, tüm üyelerin konuklarla
yakından ilgilenmeleri gözlerden kaçmadı. 
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HAYAT- KENAN GÜVEN

AȘKIN-ENİSE GÜR

BURCU-CİHAN CESUR

BERAT AȘICIOĞLU

FÜSUN KURAN

Behzat Gerçeker
ile Enbe
Orkestrası’nın
müziği eșliğinde
konuklar
keyifli bir gece
geçirdiler.
CEM-HÜLYA KALYONCU

MUAMMER KAPUCUOĞLU, NİLÜFER BATUR

NEȘE-ÜNSAL SERT

ipek’in objektifinden

İpek Gençer

ipek@magmedya.com.tr

Malta
Şövalyelerinin İzinde
İște yepyeni 365 günlük bir serüven bașlıyor. En sevdiğim Ocak ayıyla 2020’nin 365
sayfalık yeni kitabına bașlıyoruz. Her sayfa, yeni umutlar, mutlu haberler, tamamlanan
hedefler, gerçekleștirilen hayallerle doldurulmayı bekliyor. Bu ay, bembeyaz sayfalara
açılsın, yağan karlar, șehirlerin griliğini örterken; beyaz umutlar, ruhumuzun karartılarını
aydınlatsın... Umutlar tazelensin... Hava soğuk, kalplerimiz sıcacık olsun.
Üșümekten değil, heyecandan titrediğimiz bir ay olsun...

B

FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

u ay, sizi Akdeniz’in tam orta yerinde, İtalya’nın
Sicilya Adası’na 93 km, Tunus’a ise 290 km
uzaklıkta, küçücük bir ada ülkesi olan Malta’ya
götürüyorum. Küçük bir ülke olmasına rağmen,
Malta’nın, medeniyetin başlangıcına dayanan, uzun
ve renkli bir tarihi geçmişi var. Bunun da, adanın mimarisinden
kültürüne, yemeklerinden yaşam tarzına kadar çok büyük etkisi
olduğundan dolayı biraz tarihinden bahsetmeden edemeyeceğim...
Zengin bir tarihi mirasa sahip olan Malta’nın gizemli tapınaklarla
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başlayan Neolitik dönemi, Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar
ve Bizanslıların adaya bıraktığı izlerle devam etmiş. (Bu arada
Fenikelilerin gitmedikleri yer kalmış mı çok merak ediyorum!)
Milattan sonra 60 yılında, St. Paul, adaya Hıristiyanlığı getirmiş.
870 yılında Malta, Arapların hakimiyetine geçmiş ve 1090
yılında Normanların istilasına kadar da Arapların elinde kalmış.
Dolayısıyla bu 200 yıllık hakimiyet, Malta’nın dili, mimarisi ve
kültürü üzerinde önemli bir iz bırakmış. Adadaki pek çok yerin
isminin Arapça olmasının sebebi de işte bu yüzden. Normanların
hakimiyeti de uzun sürmemiş. Daha sonra Almanya, Fransa ve

İspanya’nın hakimiyetine geçmiş. O zamanlar oldukça önemli
olan deniz ticareti açısından stratejik bir noktada bulunması
ve korunaklı doğal limanlara sahip oluşu, Malta’yı her zaman
göz önünde tutmuş. Ve gelelim Malta’nın bizimle ilgili tarihine...
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos Adası’nı
fethetmesi ve Rodos şövalyelerini adanın dışına sürmesiyle, bu
şövalyeler Malta’ya yerleşmişler (yani Malta şövalyeleri aslında
Rodos şövalyeleri) St. John şövalyeleri olarak da anılan Malta
şövalyeleri, adanın bu günkü tarih ve kültürüne büyük katkı
sağlamışlar. Bu dönemde adanın ticareti de oldukça güçlenmiş.
Hem Doğu-Batı geçiş yolları üzerindeki önemli konumundan
dolayı hem de Cezayir, Libya ve Tunus’u aldıktan sonra bir tehdit
unsuru oluşturabileceği için, Malta’yı imparatorluk sınırlarına
katmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman, 1565’te Malta’ya
güçlü bir donanmayla gelerek ünlü kuşatmayı başlatmış.
Malta cephesinde 700 şövalye ve 8000 kadar asker ve köleden
oluşan bir orduya karşılık Osmanlı donanması, yaklaşık 180
gemi ve 40.000 askerden oluşuyormuş. Sayıca böylesine bir
üstünlüğümüz olmasına rağmen, Malta, Anadolu kıyılarına
çok uzakta olduğu için destek vermek zor olmuş. St. Elmo
kalesini 23 Haziran’da almamıza rağmen, yaklaşık 4 ay süren
kuşatma sonrası, 8 Eylül’de her şeyi bırakıp gitmişiz. Türklere
karşı kazanılan bu şöhretli zafer Osmanlı’nın yüz yıldır süren
yenilmezliğine ağır bir darbe olmuş, hatta Voltaire’in ‘’Hiçbir
şey Malta kuşatması kadar ünlü değildir.’’ sözüyle edebiyat
tarihine bile geçmiştir. Malta’nın görkemli başkenti Valetta adını,
şövalyelerin lideri Jean de la Valette’den alır. Bu zafer sonrasında
Malta, sanat, kültür ve mimarlık açısından en görkemli devrini
yaşar. 1798 yılında, Napoleon Bonaparte’ın Mısır seferi sırasında
Fransızların işgaline uğrayan Malta, son olarak 1814 yılındaki
Paris Antlaşmasıyla İngiliz İmparatorluğu’na geçmiştir. 150

yıl boyunca İngilizlerin himayesinde olduktan sonra da, 1964
yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.
Özet olarak, bu kadar çok ve birbirinden farklı kültürlerin iç içe
geçmesinin sonucunda tam bir kaos oluşmuş. Ama öylesine güzel
ve sizi içine çeken bir karmaşa ki... Malta’nın eklektik büyüsüne
kapılmamak elde değil!
Valetta: Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Valetta,
Malta’nın başkenti. Yukarıda da bahsettiğim gibi, ismini Malta
Şövalyelerinden, Jean de la Valette’den alan bu mistik, güzel şehir,
barok tarzında tasarlanmış ve modern şehir plancılığının ilk
örneklerinden biridir. Buradaki binaların pek çoğu sarımtırak
renkli Malta taşından yapılmış ve rengarenk, ahşap cumbalarla
hareketlendirilmiş. Kapılar ve kapı kolları ise apayrı bir alem!
Valetta’nın bir ucundan başlayın, beğendiğiniz her sokağa
dalın ve kaybolun. ‘’Kaybolmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı’’
diyeceksiniz! Her köşede sizi ayrı bir güzelliğin beklediği, mistik
Valetta sokakları, fotoğraf çekmeyi sevmeyenleri bile, elinden
kamerasını düşüremez hale getirecek.
Aziz John Katedrali (St. John’s Co Cathedral) : Valetta’daki en
önemli yapılardan biri. 1574 yılında Malta Şövalyeleri tarafından
yaptırılmış. Tüm katedralin duvarları, kemerleri, sütunlarındaki
gösterişli oymalar ve süslemeler, hakiki som altından yapılmış.
Gerçekten de içeri girdiğiniz anda ışıl ışıl parlayan altın sarısı,
gözlerinizi alıyor. Katedralin zeminine gömülmüş, önemli
şövalyelerin mezarları var. Fark etmeden çoğunun üzerine
basarak geziyorsunuz. Ama orada mezarların üzerine basmakta
bir sakınca yok, tam tersine saygı göstermek ve hatırlamak gibi
anlamlar taşıyormuş... Burada benim en çok ilgimi çeken şey,
kuru kafa ve iskelet resimlerinin bolluğu oldu.

ipek’in objektifinden

Daha önce hiçbir kilisede bu kadar ilginç şekillerde ve farklı
yüz hatlarıyla tasvir edilmiş iskelet resimlerini bir arada
görmemiştim. Ünlü ressam Caravaggio’nun 17. yüzyılın en önemli
eserlerinden sayılan iki tablosu da burada, mutlaka görün.
Üst Kışla Bahçeleri (Upper Barraka Gardens): Game of Thrones
meraklıları burayı görür görmez hatırlayacaklardır. Dizinin ilk
sezonunda, Kral’ın Şehri (King’s Landing) olarak kullanılan yer
burası. Aynı zamanda, limanın girişinde en güzel manzaraya
sahip olan yer. Valetta’nın en romantik gün batımlarını buradan
seyredeceğinizi garanti ederim. Her öğlen 11.45 ve akşamüstü
16.00’da ana terastan denize doğru tören eşliğinde top atışları
yapılıyor. Biz sembolik bir şey olduğunu düşünürken, baya baya
attılar topu.
Grand Master’s Palace Armory: Araya araya bulamadığımız bu
müze, Valetta’da yağmur altında gezinirken şans eseri karşımıza
çıktı. Malta şövalyelerinin savaşlar sırasında giydikleri zırhlar,
kullandıkları kılıçlar, mızraklar, silahlar, toplar ve çeşit çeşit savaş
ekipmanlarıyla şövalyelerin kendi orijinal binasında, dünyanın
en büyük silah koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor bu
müze. Burada en çok ilgimi çeken şey, zırhların tasarımlarının
oldukça estetik olmasıydı. Hem kendileri süslü, hem de demir
zırhların üzerine öylesine güzel çiçek desenleri işlenmiş ki! Ve bu
desenler çizmeleri, kaskı ve kalkanıyla takım. Kim savaşa giderken
canını koruyan zırhın estetiğini düşünür ki diyorsunuz, ama
öldürmek için yapılmış bu tasarımlar bile öyle ince bir zevkin
eseri ki... Bir de beni en çok etkileyen, zırhın birinin tam kalbinin
üzerine, kabartma şeklinde işlenen bir kalp ve sevgilisinin ismi
oldu. Ne kadar romantik değil mi? Biz, bu şövalyelerin kat kat
giyilen demir zırhların altında, bırakın savaşmayı, nasıl yürüyüp,
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hareket edebildiklerine bile hayret ederken, karşımıza Osmanlı
askerlerinin kıyafetlerinin olduğu camekan çıktı. Ne bir zırh
var, ne doğru dürüst bir kalkan, ayaklarında incecik bir çarık!
Malta’nın Robocop gibi korumalı şövalyelerine karşı öylesine
korumasız ve sade kalmış ki, zaten böylesine donanımlı bir
orduya karşı günlerce savaşabilmeleri bile büyük bir mucize
olmuş bence...
Bu müzedeki savaş atmosferine doyamayanlar St. Elmo
Kalesi’ndeki Ulusal Savaş Müzesi’ni de ziyaret edebilirler.
Valetta Lezzet Durakları: Yine şans eseri keşfettiğimiz Valetta
Food Market’ta dünyadan her mutfağı bulabilir. Alt katındaki
gurme marketten, Türkiye’ye dönmeden önce yiyecek alışverişi
yapabilirsiniz. Malta’nın spesiyali olan tavşan etini denemek için
Aaron’s Kitchen’ı tercih edin. Romantik ve şık bir akşam yemeği
için Rampila’yı deneyin. Sürprizlere açığım ve deneysel takılmak
istiyorum diyorsanız Legligin’e uğrayın. O gün aşçıların canı ne
pişirmek isterse onu yiyorsunuz!
3 Şehir (3 Cities): Bence Valetta’dayken mutlaka ama mutlaka
yapmanız gereken bir gezi bu. Upper Barraka Gardens’tan
hemen deniz kenarına inerek, dilerseniz küçük vapurlarla,
dilerseniz Venedik gondollarının motorlu versiyonlarıyla bu
geziyi yapabilirsiniz. 3 Cities; Birgu, Senglea ve Bormla’dan oluşan
3 küçük şirin şehir. Biz önce 3 şehri, sadece denizden gezdiren
bir tur yaptık. Denizden o kadar hoş görünüyordu ki, ertesi
gün bu 3 şehrin en güzeli olan Birgu’ya tekrar gidip doya doya
gezdik. Birgu’da şehri gezdirmek için inanılmaz güzel bir yöntem
bulmuşlar. Rolling Geeks adı verilen elektrikli golf arabaları çok
şeker ve fonksiyonel. Önünde kendi navigasyonu var, yol boyunca

sizinle konuşarak geçtiğiniz yerleri ve buraların tarihini anlatıyor.
Dilediğiniz yerde durup fotoğraf çekebiliyorsunuz, hatta araba
sizin fotoğrafınızı da çekiyor! Normal arabaların giremediği
daracık sokakları bile rahatça gezebiliyorsunuz, yürümekten
çok daha pratik... Birgu benim Malta’da en beğendiğim yer oldu.
Gondolla şehre yaklaşırken kendinizi Venedik’te hissediyorsunuz,
limana girdiğiniz anda St. Tropez’desiniz, şehrin ara sokakları
ise Fas-Tunus’taymışsınız gibi hissettiriyor. Özenle hazırlanmış,
romantik bir film setindeymişsiniz gibi, büyülenmiş bir şekilde
kendinizi bu güzelliğin içine bırakıveriyorsunuz. Kalbiniz burada
kalıyor... Birgu çok ama çok güzel... Bir de buradan dönüşünüzü
gün batımına denk getirin. Kendinizi, sizi sağa sola sakin sakin
sallayan gondolun ritmine bırakın. Batan güneşin kızılımsı
pembeye boyadığı Valetta siluetine dalın ve bu yolculuk hiç
bitmesin...
Mdina: İşte Game of Thrones hayranlarının gözdesi! Güzelliği
dillere destan bu şehrin gösterişli taş kapısından içeri adımınızı
attığınız an, ortaçağa ışınlanıyorsunuz. Avrupa’nın duvarlarla
çevrili en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mdina’nın, yüzlerce
yıllık tarihin izlerini taşıyan bu daracık taş sokaklarını gezmek,
sizi başka dünyalara götürüyor. Şehrin girişinde Malta’da vahşi
yaşamın izlerini görebileceğiniz küçük bir Doğa Tarihi Müzesi
var. İçleri doldurulmuş bir sürü hayvanı görünce biraz canımız
sıkılıyor. Bunların maket olduğuna inanmak istiyoruz ama
maalesef hepsi gerçek... Yarasadan kurbağaya pek çok hayvanın
iskeletinin sergilendiği bölüm ilginç ama yine de burayı gezmek
yerine Mdina’ya daha çok zaman ayırın derim...
Marsaxlokk: Renkli balıkçı kayıklarıyla dolu keyifli, sakin,
küçücük bir kasaba olan Marsaxlokk, Valetta’ya yakın. Biz, epey
bulutlu bir akşamüstü oraya gittik. Kayıkların renklerinin suya
yansıması adeta tablo gibi bir görüntü oluşturuyordu. Eğer buraya
pazar günü giderseniz balık pazarını da gezebilir, her türlü deniz
ürününü taze taze deneyebilirsiniz. Koyun etrafına sıralanmış
balıkçı restoranlarının arasında bizim favorimiz ‘T’anna Mari’
oldu. Kendinizi Sicilya’da bir restoranda hissedeceğiniz bu
küçük restoranın menüsü oldukça iddialı...Tüm menüyü yemek
isteyeceksiniz!
Blue Grotto: Denizin üzerinden bir anda yükseliveren 30 metrelik
kayalıklar, dalgaların açtığı dev kemerler ve denizin içindeki eşsiz

mağaralarla tam bir doğa harikası! Rüzgar elvermediği için biz
denizden gezemedik burayı. Ama yukarıdaki manzara terasından
bile seyretmek öylesine büyüleyiciydi ki, oradan ayrılamadım.
İnsan, bir kuş olup, turkuazın maviye karıştığı denize doğru uçup,
kayaların içinde oluşan oyukların arasına pike yapmak ve rüzgara
teslim etmek istiyor kendini. Mavinin o derin tonu sizi içine çekip
adeta sonsuz bir huzurla dolduruyor. Mutlaka ama mutlaka görün.
Sliema-St. Julians-Paceville: Bu üç bölgeyi bir araya toplamak
istedim. Çünkü üçü de sonradan yapılmış, oteller, restoranlar ve
eğlence mekanlarının bir arada olduğu Malta’nın en hareketli ve
modern bölümü. Valetta’dan Sliema’ya feribotla geçip, buradan St.
Julians’a sahildeki yürüyüş yolundan yürüyerek geçmenizi tavsiye
ediyorum. Valetta’yı karşıdan seyrederek yürümek oldukça keyifli.
Hem de yol üzerinde ilginizi çeken sokaklara girip, şehrin modern
yüzü hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Malta, dil okullarıyla
meşhur olduğu için, genç popülasyon oldukça fazla ve bunlar hep
buralarda takılıyor. Paceville ise Malta’nın gece hayatının kalbinin
attığı bölge. Burada geleneksel Malta yemeklerini tadabileceğiniz
La Maltija’yı deneyebilirsiniz. Kumar sevenler Dragonara
Casino’ya... Aman kimliğinizi yanınıza almayı unutmayın!
Biz yetiştiremedik ama Malta’da mutlaka görmeniz gereken diğer yerler
şöyle:
▪ Gozo’daki Azure Window: Burası Game of Thrones’da Khaleesi
ve Kral Drogo’nun düğün sahnesinin çekildiği ünlü yer. 2017
yılındaki büyük fırtınada bir bölümü yıkılmış ama hala güzel
görünüyormuş.
▪ Yine Gozo’da bulunan Ta Pinu Kilisesi ve başkent Victoria.
▪ Dalış merklıları için St. Peter’s Pool ve Comino adasında Blue
Lagoon.
▪ Çocukla gezecekler için Temel Reis filminin çekildiği plato olan
Popeye Village.
Özet olarak, Akdeniz’in tarihiyle ünlü sayısız macera yaşamış
küçük adası, hem kültürel hem de görsel açıdan tüm duyularınıza
hitap edecek rengarenk bir ülke... Mistik şehirleri, kültürel
motiflerin çeşitliliği, Batı ile Doğu’nun mükemmel bir uyumla iç
içe geçtiği görselliğiyle Malta bizi büyüledi...
Yeni rotalarda görüşmek üzere,
Sevgi ve sağlıkla kalın 

davet

AYHAN TEKİN, HAYAL OLCAY

SERDAR YÜKSEL, HİKMET ÇETİNKAYA

ȘÜKRAN ERDİRİK

Venedik’e
Sanat
Desteği
Bilkent Sanat Sokağı’nda
yer alan RC Art Gallery
İtalya Büyükelçiliği’nin
himayesinde, “Venedik’e
Sanatla Destek Müzayedesi”ne
ev sahipliği yaptı.
Bu özel müzayededen elde edilen gelir, sanat ve
kültür mirası Venedik’te yaşanan su baskını nedeni
ile hasar gören eserlerin yenilenmesi için kullanıldı..
Gerçekleşen müzayedeye İtalya Büyükelçisi ve çok
sayıda önemli isim katılım gösterdi. Müzayedeyi
RC Art Galeri’nin sahibi Rahmi Çöğendez ve Aya
Müzayede sahibi Yuliya Ergene birlikte yönetti. 
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YULİYA ERGENE

RAHMİ ÇÖĞENDEZ

ÖZDEN-GÜLGÜN ÖZBEN

İtalya Büyükelçisi
Massimo Gaiani,
açılıș konușmasında
Venedik’te yașanan
su baskını olayına
değinerek gelen ve
katkıda bulunan tüm
konuklara teșekkür etti.
MASSİMO GAİANİ

HAKAN-FEZA KARAALİOĞLU

MURAT-NURSUN DOĞRU

davet

EBRU SANVER

MARİA-YAHȘİ BARAZ

ZEYNEP ÜSTÜNE

ONUR ÖYMEN

Sergiye
Şık Açılış
Dünyaca ünlü Ressam Mehmet
Güler’in “Diyalog-Gerilim” isimli
kişisel sergisi MAJİ Luxury Art
Gallery & Event’te düzenlenen özel
bir kokteyl ile sanatseverlerle buluştu.
Cemiyet, sanat ve iş dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı serginin
ev sahipliğini MAJİ Luxury Art Gallery & Event’in Kurucusu
Gaye Donay yaptı. Donay, kokteyl boyunca konuklarıyla yakından
ilgilenerek eserler hakkında bilgi verdi. Ressam Mehmet Güler’in
kopyası ve yeniden üretimi olmayan eserleri sanatseverler tarafından
büyük beğeni topladı. Canlı piyano performansı eşliğinde konuklar
eserleri yakından incelerken beğendikleri eserleri de almayı ihmal
etmedi. 
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GAYE DONAY, MEHMET GÜLER

renkli yaşam

Danilo İle
Mutlu Tariﬂer
Öncelikle mutlu yıllar dilerim. Umarım bu yıl sevgi dolu, eğlenceli,
her șeyin güzel geçeceği, hayallerinizi gerçekleștirebileceğiniz, așk dolu bir yıl olur.
Açık söylemem gerekirse 2019 benim yılımdı.
Çünkü çok heyecanlandığım, çok mutlu olduğum ve dopdolu bir yıl geçirdim...
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atırlıyor musunuz bilmiyorum ama MAG
dergisinde yazdığım ilk cümleler şöyle başlıyordu:
“Benden bu dergi de yazmamı rica ettiklerin de,
ilk başta gülümsediğimi inkar edemem. Altı
yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve beni televizyondan
tanıyanlar Türkçe’min çok renkli olma eğiliminde olduğu biliyor.
Tüm Türkiye’de aylarca seyahat ettim ancak bazı küçük gramer
eksikliklerim var ve bu yüzden çevremdekileri yardım etmeleri
için araştırdım. Elbette ki bana Türkçe dilini doğru bir şekilde
öğretmeleri için değil, çevirilerimi gözden geçirerek, bana yardım
edebileceklerini düşündüğüm için aradım. Doğal olarak istediğimi
ifade etmek için, önce ana dilde, İtalyanca yazıyorum, daha sonra
Türkçe’ye çeviriyorum, takım hazır… Başlayabiliriz.’’
Bununla ne anlatmak istediğimi merak ediyorsunuz değil mi?
Çok uzatamayacağım çünkü gerçekten çok heyecanlıyım.
Üzerinde bir buçuk senedir uğraştığım kitabım çıktı. Evet, ben bir
hayalimi daha gerçekleştirdim ve o kadar mutluyum ki inanın
anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Bu kitap benim geçmişim, şu
anım ve geleceğim…
Kitabımda sadece yemek tarifleri yok. Yemek tariflerini kullanarak
biraz kendimi anlatmak istedim. Ben yemeklerle oynamayı, farklı
lezzetleri birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü birbirinden farklı
lezzetlerin bir araya gelince oluşturduğu yepyeni tatlar bana
inanılmaz güzel geliyor.
Peki kitabım ne mi anlatıyor?
Adı üstünde “DANILO İLE MUTLU TARİFLER”...
Bana hep soruyorlar “Sen nasıl bu kadar mutlu ve her an nasıl bu
kadar enerjik olabiliyorsun?’’ diye. Cevabı nedir diye düşündüm.
Ben mutfakta ne zaman, en çok ne yaparken mutlu oluyorum diye...
Ve beni en mutlu eden tarifleri hatırladım. İşte bu kitapta benim
ruhuma dokunan tarifler var; bir de o tariflere eşlik eden, hayat
hikayemden anekdotlar...
Hani Türkçe’de çok güzel bir laf vardır “kalbe giden yol mideden
geçer’’ diye, aslında vücudumuz bir harita ve bence bizi özel kılan
da bu. Kalbe giden yol mideden geçer mi bilmiyorum ama geçmesi
gerektiğine inanıyorum. Kitabın başlangıç noktası işte budur!
Mutlu olmak için herkesin alıp kullanacağı bir tarif, bir reçete
yok belki ama mutluluk için yol haritaları var. Ben bu kitapta size
kendi yol haritamı veriyorum. Ama unutmayın; herkes kendi
mutluluk haritasını kendisi oluşturmak zorunda. Ne kadar
dışarıda ararsanız arayın, ne kadar uzaklara bakarsanız bakın,
ne kadar başkalarını örnek almaya çalışırsanız çalışın herkesin
mutluluğu kendi kalbinde başlıyor.
Daha önce de size söylediğim gibi size verebileceğim bir mutluluk
tarifi yok ama ben mutfakta nerede ve nasıl mutlu oluyorum
paylaşmak istedim. Belki siz de kitabımı okurken kendinizi mutlu
hissedebilirsiziniz ya da okurken en güzel anılarınız canlanabilir
veya en azından lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.
Dilerim, siz de okurken benimle beraber mutluluk peşinde
koşacak, yemek yaparken kendi mutluluk haritanızı
çıkaracaksınız.
Mutluluğuma ve heyecanıma ortak olduğunuz için size çok
teşekkür ediyorum. Sevgiler… 

Bu kitapta benim
ruhuma dokunan tarifler var;
bir de o tariflere eșlik eden,
hayat hikayemden anekdotlar.

davet

MELDA KAMHİ KOSİF, RENİ DANP, SANEM TEZMAN, HANDE GAMGAM, REYHAN SULYAL, ESMA DEREBOY

İyilik Festivali
Otizmli bireylerin yararına her yıl
geleneksel olarak düzenlenen ve
büyük ilgi gören ‘Tohum Otizm Vakfı
Alışveriş Festivali’, bu yıl da iş, sanat
ve medya dünyasından çok sayıda
ünlü ismin katılımıyla Four Seasons
Hotel at the Bosphorus‘ta kapılarını
ziyaretçilere açtı.
Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde takıdan giyime,
dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuardan
antikaya 120’yi aşkın seçkin marka da en yeni ürün ve
koleksiyonlarıyla yer aldı. Festivalde, 12’nci yıla özel birbirinden
cazip 12 hediye de Tohum Otizm Vakfı’nın küçük gönüllülerinin
gerçekleştirdiği çekilişle sahiplerini buldu. 
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MİNE NARİN

EMEL OYSAL, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

BEGÜM ÖZER, SİNEM IȘIK

Festivalden elde
edilen gelirin
tamamı, Tohum
Otizm Vakfı’nın
projelerine ve
eğitim bursuna
ihtiyaç duyan
otizmli çocuklara
aktarıldı.
AYLİN TAHİNCİOĞLU

BEGÜM AYAYDIN

AZRA ÇAKIR

ALKIM ÇETİN

BURCU HANİF

davet

Meşale Çarşısı’na
Yoğun İlgi
Türk Eğitim Derneği’nin, başarılı ancak
maddi durumu yetersiz çocuklara burs
desteği sağlamak amacıyla düzenlediği
“Meşale Çarşısı”na ilgi yoğun oldu.

ARAS-ALPER-KEZBAN-NEHİR TAȘDELEN
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Swissotel Ankara’da iki gün açık kalan Meşale Çarşısı’nda, Ankara ve
İstanbul’dan çok sayıda marka, ürünlerini satışa çıkardı. Açılan stantlarda
alışveriş yaparak eğitime katkı sağlandı. Türk Eğitim Derneği Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye’de üç bin öğrenciye burs verdiklerini söyledi
Türkiye’de eğitim alanında sosyal adaletsizliğin olduğunu savunan
Pehlivanoğlu, “Ekonomik durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere,
üniversitenin son sınıfına kadar cep harçlığı dahil destek veriyoruz. Bütün
gayretimiz daha fazla çocuğa nitelikli burs vermek.” dedi. 

davet

AYSU-ERDEM-KEREM ERKUL

BATU-TUĞÇE SAFİ

SELİN KOÇ

DİANA GÜVEN

Ziyaretçiler
birbirinden güzel
ürünler alarak
hem kendilerini
hem de maddi
imkansızlıkları
olan gençleri
mutlu etti.
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SELÇUK TÜRKÖZ, YASEMİN POLAT

SELÇUK PEHLİVANOĞLU

BEGÜM SALIRLI

NECDET AKDAȘ

DUYGU AKIN, ELİF DAMGACI

NADER RAHBAR

BETÜL AKMAN, NEVRA TUNCER

TÜLAY KAYA

SEDA ÖZBULUT

BURCU UĞURLU-NAZİRE AYRANCIOĞLU

AYFER TOPRAK

AYLİN ÖZAL

röportaj

SERDAR YILGÖREN

Yaratıcılığın
Meraklı Ruhu
Toronto’da tanıdığım çok değerli fotoğraf sanatçısı dostum
Serdar Yılgören, 1997 ‘de Kanada’ya göç etti. 20 yıl Toronto
Belediyesi’nde Grafik Tasarımcısı olarak çalıștıktan sonra
2018’de emekliye ayrılıp yașamına profesyonel fotoğraf
sanatçısı olarak devam eden Serdar Yılgören ile merak edilen
birçok soruyu cevaplandırdığımız keyifli sohbetimiz sizlerle...
RÖPORTAJ: HİKMET ÇETİNKAYA
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S

erdar Yılgören’i bir kez de
kendisinden dinleyelim mi?

İzmir doğumluyum. Babamın mesleği
nedeniyle çocukluğum çeşitli şehirlerde geçti.
Küçük yaşlardan itibaren resim çizmeye, boya
yapmaya, heykelcikler yapmaya meraklıydım.
Üç ortalı bir sari defterim, bir kurşun kalemim,
bir silgim, bir de kırmızı boya kalemim vardı. Her gittiğim yere
onları götürüp resim çizerdim. İdealim ressam olmaktı.

Kadıköy Maarif Koleji’nden sonra Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden 1977
yılında mezun oldunuz. O dönem ders aldığınız
hocalarınız arasında, Adnan Çoker, Sabri Berkel,
Vedat Ar, Devrim Erbil, Dinçer Erimez, Turgay
Betil, Bülent Erkmen, Yurdaer Altıntaş, Cafer
Türkmen, Fethi Kayaalp, Emin Barın gibi çok
değerli sanatçılar vardı. Bu değerli hocaların
bulunduğu ders ortamını, eğitim sistemini anlatır
mısınız?

Sınıfımız 20 kişi idi. Resim sınavını kazanıp gelmiştik. Sabah 9’da
başlayan derslerimiz 5’e kadar sürerdi. 4 saat süren derslerimiz
arasında, serbest desen, grafik tasarım, yazı, illüstrasyon, temel
sanat, çizgi film, fotoğraf, baskı ve baskı teknikleri, sanat tarihi
vardı. Okula biz sevgiyle giderdik, akşam 5’te de bizi okuldan zorla
çıkartırlardı. Cumartesi günleri yarım gün olan okuldan sonra
topluca ya sinemaya giderdik ya da sergileri gezerdik. Bir aile
ortamında, severek ve isteyerek çalışırdık. Hiçbir zorlama yoktu.
Bu kadar kıymetli hocalarımızdan bilgi almayı çok severdik. Hoca
öğrenci ilişkisi değil de büyük abi, kardeş ilişkisi gibi bir ilişkinin
içindeydik. Ödevlerimizin çokluğundan da şikâyet etmezdik,
çünkü severek yapardık. Zaten ileride bunun faydasını fazlasıyla
gördük.

Okul yıllarınızda asistan öğrenci olarak çalışırken,
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun son resim sergisinin
fotoğraflarını çektiniz. Çok şanslı bir nesil
olduğunuzun bilmem farkında mısınız? Bedri Rahmi
gibi çok değerli üstatlarla beraber olmak, nasıl bir
duygudur? O dönemin fotoğrafını çekseniz, ortaya
nasıl bir fotoğraf karesi çıkardı?
Okul yıllarında fotoğrafa olan aşırı ilgim nedeniyle, hocam Cafer
Türkmen’in isteği ile fotoğraf bölümünde asistan öğrencilik
yaptım. Biz gerçekten çok şanslı bir dönem yaşadık. Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun yanı sıra fotoğraf üstadı Ara Güler, şair Can Yücel,
Grafik üstadı Mengü Ertel ile de tanışıp, onların fikirlerini ve
bilgilerini paylaştım, sohbetlerine katıldım. Hele ünlü ressam
Abidin Dino ile tanışmamı hiç unutmam. O dönemin fotoğrafını
çekmeye gelince, elimdeki imkanlarla o kadar güzel, bilgili,
kaliteli, yaratıcı, sevgi dolu insanları bir kareye sığdırmak çok zor
olurdu. Çünkü o zaman geniş açım yoktu. Rus malı tek objektifli
Zenith makinam vardı.

Okuldan mezun olduktan sonra, Cenajans/Grey’de
ve Pars/McCann Erickson’da Kıdemli Sanat
Yönetmeni olarak çalıştınız. Çok iyi derecede
İngilizce bildiğiniz için Londra/McCann’de iki yıl
çalıştıktan sonra Kreatif Direktörlüğü’ne terfi edip
Orta Doğu McCann’in merkezi olan Bahreyn’e
gidip, Bahreyn/McCann Erickson’da beş yıl
çalıştınız. Ardından Doha, Katar/McCann ve Kahire,
Mısır/McCann görev yaptınız.

Biz gerçekten çok șanslı bir
dönem yașadık. Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun yanı sıra fotoğraf
üstadı Ara Güler, șair Can Yücel,
Grafik üstadı Mengü Ertel
ile de tanıșıp, onların fikirlerini
ve bilgilerini paylaștım,
sohbetlerine katıldım.

röportaj

Bașarılı olmamın
birinci nedeni,
mesleğimi,
yaratıcı olmayı
çok sevmem ve
prensiplerime
uymamdır.

Bu mesleki alanda inanılmaz büyük bir başarı.
Grafik / Tasarım alanında bu kadar başarıyı nasıl
sağladınız?

Başarılı olmamın birinci nedeni, mesleğimi, yaratıcı olmayı çok
sevmem ve prensiplerime uymamdır. Yılmadan, usanmadan
uzun saatler, uykusuz geceler, seyahatler, sonsuz araştırmalar
gerçekleştirdim. Değişik ülkeler, değişik düşünceler beni
durdurmadı aksine bana katkıda bulundu. Gittiğim her yerde
yeni şeyler öğrendim, yeni gelenekler gördüm, yeni tatlar denedim,
yeni lisanlar öğrendim. Bunlar benim yaratıcılığımda rol oynadı.
Şimdiki gibi Google ve internet olmadığından hep okudum, hep
gezdim ve hep fotoğraf çektim. Bu çalışmalarım sonucunda da
birçok uluslararası ödüle sahip oldum.

Çok parlak, başarılarla dolu bir yaşam sürmüşsünüz.
Sizi kutluyoruz. Fotoğraf ve grafik alanında
uluslararası birçok başarılarınız var.
Biraz bunlardan söz edelim mi isterseniz?
Aldığım ilk ödül, Konya’nın Akşehir kazasında ilk okul 2’de
Nasrettin Hoca’yı çizerek birinci olduğum ödüldür. Reklamcılık
alanında; Türkiye’de Samur Bukle Hali için TV dalında Kristal
Elma ödülüm, basın dalında; İngiltere’de Gulf Air için iki AIAA
ödülüm, Bahrain’de bir BAA ödülüm, USA’da bir DM ödülüm var.
Fotoğrafta ise Cumhuriyet Gazetesi üçüncülük, Canada YMCA
de ise fotoğraf birincilik ödülüm var. 24 adet fotoğrafım şu anda
National Geographic Magazine web sayfasında bulunmakta.
Türkiye’de karikatür alanında iki de ödülüm var.
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Serdar Yılgören’in bir günü nasıl geçer, ne tür
müzikler dinlersiniz, ne tür kitaplar okursunuz?
Bilgi ve deneyimlerinizin ışığında, şimdiki
gençlerimize neler söylemek istersiniz?

Hep erken kalkarım, kahvaltı etmem, yeşil çay içerim. Bastonla
da olsa, günde en az 7 km yürüyüp, makinamı hep yanımda
taşıdığım için, fotoğraf çekerim. Yolda yürürken devamlı durup
fotoğraf çektiğim için arkadaşlarım hep kızarlar. Her türlü müziği
zevkle dinlerim, kimseyi kırmak istemem ama rap dinlemem. 60
kuşağı müzikleri, Jazz ve Country severim. Beatles’ı kim sevmez
ki? Fazla kitap okumuyorum. Bilim kurgu hiç okumam, genellikle
biyografi ya da gerçek hayat hikayelerini okurum. Televizyonda
genellikle belgesel ve NBA basketbolunu seyrederim.
Şimdiki gençlere bilhassa benim konumda olan arkadaşlara,
çok araştırmalarını, öğrenmeye açık, eleştiriye açık, dinlemeyi ve
görmeyi öğrenmelerini, iç ve dış medyayı takip etmelerini ve çok
çalışmalarını tavsiye ederim. Devir internet ve teknoloji devri. Bu
fırsatlardan yararlanmalarını öneririm. Renk, dil, din, ırk, ülke
ayrımı yapmadan tüm dünyayı izleyin ve kültürlerini öğrenin,
yılmayın.

Bize zaman ayırıp, deneyimlerinizi paylaştığınız için
MAG okurları adına size teşekkür ederiz, sağlıklı ve
mutlu bir yaşam dileriz.
Ben de size çok teşekkür ederim. Ülkemdeki tüm yaratıcılara
Toronto’dan başarılar dilerim. 

davet

TURGUT-PERİHAN UYAR, SÜHAN-PINAR AYHAN, AYSU YAVUZ,
GAMZE ÖZ- HALUK YAVUZ, ONUR ÖZ

Köy Okuluna
Yardım Gecesi
Okul inşası için Ankara’nın
sosyal yaşam ve iş dünyasının
önemli isimleri; Pınar Ayhan’ın
sahne aldığı gecede Divan Otel
Ankara’da buluştular.
Sanatçı Pınar Ayhan öncülüğünde, Subaşı köy okulu
inşası için yapılan etkinliğin ev sahipliğini Tohumluk
Vakfı üstlendi. Divan Otel Ankara’da gerçekleşen
anlamlı geceye Pınar Ayhan da “Anısı Olan Ezgiler
- Ezgisi Olan Hikayeler” ile eşlik etti. Geçmişten
bugüne anıları olan şarkıları; çocuklar için hep birlikte
söyleyen konuklar keyifli bir gece geçirdiler. 
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davet

MELİSA ȘENOLSUN, METİN AKDÜLGER, BEREN SAAT, MEHMET GÜNSÜR

Atiye’ye
Görkemli Gala
Netflix’in merakla beklenen ikinci türk
orijinal dizisi Atiye’nin galası, Beykoz
Kundura Fabrikasi’nda gerçekleşti.
Genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan
mistik yolculuğunu anlatan dizinin başrollerini Beren Saat ve
Mehmet Günsür’ün paylaştı. Galaya yapımın tüm oyuncularının
yanısıra, Netflix Uluslararası Orjinal Yapımlar Direktörü Micheal
Azzolino, Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, yapımcı
Onur Güvenatam, yönetmenler Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan
ile dizinin senaristi Nuran Evren Şit katıldı. Maksut Aşkar’ın
gastronomik deneyimi eşliğinde başlayan gece, gösterim sonrası
Mercan Dede’nin mistik performansı ile devam etti. Gecenin sürprizi
ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan
Doğulu oldu. 
EZGİ MOLA
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Dizinin ilk
bölümünün
izlendiği galada
televizyon,
sanat ve moda
dünyasından çok
sayıda ünlü akın
etti.
ALİNA BOZ

PINAR DENİZ

HAZAR ERGÜÇLÜ

ELÇİN SANGU
KENAN DOĞULU

ÖZGUR MASUR

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinem.yildirim@magdergi.com.tr

THE DOLDER GRAND OTELİ

Çikolata ve Peynir
Deyince Akla Gelen
En sevdiğim iki șey çikolata ve peynir. Akla hemen neresi gelir?
İsviçre. Evet saatlerini ve lezzetlerini bilmeyen yoktur. İsviçre’ nin en
büyük șehri ve bu nedenle bașkenti olduğu zannedilen, finansın,
paranın ve bankacılığın merkezi Zürih’te kaldığım iki gün boyunca,
her gittiğim yerde yaptığım gibi düșünüp durdum.
Ben burada yașar mıydım diye. Cevabım kesinlikle “hayır” oldu.
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Dağlarındaki spa otelleri
ve kayak merkezleri
olağanüstü rahat ve güzel.

LİMMAT NEHRİ

Z

ürih güzel bir şehir. Tüm İsviçre gibi
tertemiz, aşırı organize, dakik, düzenli.
Yapraklar, ağaçlardan dökülürken bile
bir izinle bir düzenle dökülüyor adeta.
Nüfus hem genç, çünkü Zürih Üniversitesi
çok tercih edilen bir okul, hem de çok
yaşlı çünkü gelir düzeyi çok yüksek.
İnsanlar sağlıkla epey ileri yaşlara kadar yaşayabiliyorlar.
Dağlarındaki spa otelleri ve kayak merkezleri olağanüstü
rahat ve güzel. Zürih Gölü’nde yüzebiliyorsunuz da...
Pek çok spor mevcut. Avrupa’nın en büyük saati olarak
bilinen St. Peter’s Kilisesi’nin gotik kulesi de burada.
Şehirde konumundan dolayı Almanca, İngilizce,
İtalyanca ve Arnavutça konuşuluyor. Her yer yemyeşil.
Her yer müzik ve sanat dolu. Ama işte inanın iki günden
fazlasında nefes alamam ben burada. Çünkü bir ruhu yok.
Sıcaklığı yok. Ruhsal bağı yok. Her şey sadece çok düzgün
ama bir o kadar da sıkıcı. İnsanların yüzlerinde hep o
ruhsuz ifadeler. Neden böyle hissediyorum bilmiyorum
burada. Belki de çok fazla madde boyutu olduğu içindir.
Yanlış anlaşılmasın bunlar benim hislerim. Yoksa en lüks
alışverişler, en şık restoranlar hepsi burada ama duygu
yok ve hep bir taşra havasında. Hiç benlik değil yani. Ama
madde ve şekil boyutunda çok verimli bir yer bu aşikar.
Bir kere paranın baş merkezi.
Muhteşem bir spa oteliydi kaldığım. Şehrin tepesinde,
nefis manzaralı The Dolder Grand. Spası olağanüstüydü.
Sıcak taşlarla doldurulmuş küvetlerinden çıkmak
istemedim. Otelin içi bizzat bir sanat merkezi zaten. At
çiftliği, buz pisti, kapalı açık sıcak havuzları, muhteşem
mutfağı ve özellikle şehre tepeden bakan teraslı sabah
kahvaltısıyla beğeninizi kazanacak. Onlarca çeşit
ekmekleri ve yüz çeşit reçelleriyle belki de biraz kilo dahi
aldırabilir size bu otel.

CHARLEMAGNE HEYKELİ

üçüncü göz

Rösti, Zürih Gschnetzlets,
Fondü ve Raklet yemeden
ve bir İsviçre çakısı almadan
geri dönmeyin.

ZURİH

Daracık sokaklarla dolu şehirde yürüdüm, ne kadar
sanat merkezi, kilise ve çarşı pazarı varsa gezdim. Meşhur
pastanelerinde oturup makaron ve leziz pastalarından
yedim ama yine de hemen geri dönmek istedim. Bu benim
hissim. Mutlaka aşık olan da vardır. Ama benim için
dünyanın en sıkıcı yeriydi Zürih. Pek fazla fotoğraf bile
çekmedim inanın.
Ama yolunuz düşerse siz yine de Limmat Nehri kıyısında
yürüyüş yapmadan, Zürih’ in en bilinen mimarisi
Grossmüster İkiz Kuleler’i önünde fotoğraf çektirmeden,
özellikle “Rösti” (patatesten yapılıyor), “Zürih Gschnetzlets”
(kremalı mantarlı rosto), “Fondü” ve “Raklet” yemeden ve
bir İsviçre çakısı almadan geri dönmeyin. 
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GROSSMÜSTER İKİZ KULELER

