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Yıllardır hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri evinize getiren
Beko’nun, evinizde yepyeni bir dönemi başlatacak olan
kurutma makinesi ile tanışın.

Evde en çok çamaşır işine
vakit ayırıyoruz!
Haftanın neredeyse her günü, evlerimizde
çamaşır işi oluyor. Yıkaması, asması,
kuruması her biri ayrı bir dert. Bu döngüyü
hayatımızdan çıkarmak mümkün mü?
İşte tam burada Beko kurutma makinesi
devreye giriyor ve çamaşır işi bende, siz
sevdiklerinize vakit ayırın diyor.

• Beko kurutma makinesi, aynı çamaşır
makinelerinde olduğu gibi kıyafetlerin
kumaşlarına ve özelliklerine göre farklı
kurutma seçeneklerine sahip.
• Kot, pamuklu ve sentetik gibi
seçeneklerle kıyafetlerinizi ideal
programlarda kurutabilirsiniz.
• Ütü gerektiren kıyafetleriniz için ütüye
hazır programını seçebilir ve işinizi
kolaylaştırabilirsiniz.
• İşin bir de sağlık faktörü var tabii.
Kıyafetler kururken is, toz ve kir
görmediği için sağlıklı kurur, pamuk ve
tüy gibi havlar evinizde olmaz.

Bu bir reklamdır.

Kurutma makinesinin
hayatımızı kolaylaştıran
özellikleri
• Evin her yerinde kurumaya bırakılan
çamaşırların yarattığı dağınıklık son
buluyor.
• Beko kurutma makinesi, yer ve zaman
tasarrufu sağlar.
• Kurutma makinesinin verimli enerji
sınıflarındaki modelleriyle enerjiden de
tasarruf edersiniz.
• Acil ihtiyaçlarınız için Beko çamaşır
makinenizin 14 dakika yıkama özelliği ve
kurutma makinenizin 30 dakika kurutma
özelliği tam bir hayat kurtarıcı.
• Havalandırma programı sayesinde,
giysilerinizi kurutma makinesinde
yeniden giyilebilecek şekilde mis gibi
yapabilirsiniz.

Çamaşır günlerinde evde
büyük bir kaos oluyor!
Çamaşır işinin en zor kısmı hepimizin
bildiği gibi, kurutma! Asmak başlı
başına bir işken bir de asacak yer
arıyoruz. Balkonumuz, evimizin
bir odası, kaloriferlerin üzeri ya da
salonun büyük bir köşesi çamaşırlara
ayrılmış durumda. Bir de çamaşırların
kururken yarattığı nemden dolayı
evdeki nem dengesinin bozulması gibi
sorunlarımız var.

• Üstelik, yorgan programı ile yorgan
yıkama ve kurutma işini de Beko
çamaşır ve kurutma makinelerine
emanet edebilirsiniz.

Kurutma makinesi ipuçları
Beko kurutma makinesi kullanırken
işinize yarayabilecek birkaç ipucu da
şöyle sıralayabiliriz.
✓ Kurutma makinesini, çamaşır
makinenizin üzerine koyarak yer
tasarrufu yapabilirsiniz.
✓ Kıyafetiniz için doğru programı
seçtiğinizden emin olun.
✓ Kullandıktan sonra makinenizin
filtresini temizlemeyi unutmayın.

Master of complications
FRANCK MULLER BOUTIQUE +90 212 353 63 47
GREENWICH ZORLU AVM. +90 212 353 63 47 | GREENWICH ARMADA AVM. +90 312 219 12 89
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Biz Isıtalım

eğerli Okurlar;

Madem kış bu kadar soğuk geçiyor, biz de MAG olarak sizi ısıtalım dedik ve sıcacık içerikler hazırladık... Malum Şubat ayı
“aşk” ayı ve “Sevgililer Günü”nü kutluyoruz... Kapağımızda efsane bir çifte yer verdik... Hande Soral ve İsmail Demirci; bizle
aşklarının ilk başladığı günden bu yana hayatlarını, oyunculuktan aldıkları keyfi, özlemlerini ve daha birçok konuyu
samimiyetle paylaştılar. Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ta gerçekleştirdiğimiz enfes çekim ile bizi tutkulu ilişkilerine doğru keyifli bir
serüvene çıkardılar...
Yine romantizmlerine ortak olduğumuz; iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Demet Şener - Cenk Küpeli, Murat - Nihan Aygen, Gizem Arda Zor, Burcu Biricik - Emre Yetkin ile aşka yükledikleri anlamı, özel rotalarını, unutulmaz hediyelerini konuştuk... Umarım sizlere de
14 Şubat için ilham olur...
Peki biraz da sizleri mevsimin bir başka tutkusuyla buluşturalım mı? Tüm yıl beklediğimiz kar tatilleriyle... Yurt içinde ve yurt dışında
kayak - board deyince hem başarılı hem de çok güzel gezen, zevklerine güvendiğimiz isimlere sorduk; en sevdikleri merkezleri, en
eğleneceli yerleri, neler ve nereler şimdi popüler diye... Ahu Orakçıoğlu, Çiçek Güney, İpek Gençer, Murat Tarman, Rıfat Çebi önerilerini
aktardılar... Kendini tamamen bu sporlara adamış, birçok şampiyonluğu bulunan, çok eski arkadaşım Ogan Tüzel de yeni başlayanlar ve
tecrübe sahibi olanlar için ayrı ayrı en uygun pistleri, yapılması gerekenleri ve merak edilenleri paylaştı...
Ayrıca hareketlenen yapı ve inşaat sektörüne dair bir bölüm hazırladık. Peyzajdan mimariye, dekorasyondan sektörel öngörülere kadar
pek çok değerli ismi sayfalarımıza konuk ettik... 2020’de size rehberlik edecek...
Ard arda gerçekleştirdiği büyük projeleriyle ve başarılarıyla adını dünyaya duyuran Ünlü Sanatçı Ahmet Güneştekin ile çok hoş bir
röportajımız oldu... Bakü, İstanbul ve Ankara sergilerini yakından izleyebildiğim ve zaman zaman da bir arada bulunma şansına
eriştiğim değerli sanatçı, bizi “mitos”larıyla rengarenk bir yolculuğa çıkarıyor...
Açılışlar, kutlamalar, defileler, partiler... En şık ve renkli davetler MAG sayfalarında bu ay da size keyif molalarınızda eşlik edecek...
Herkese sevdikleriyle beraber, en güzel paylaşımları yaşayacakları enfes bir Şubat diliyorum.
Sevgiler
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ALIŞVERİŞ ve eğlencenin
adresi Panora...
144
İNŞAAT sektörü canlanırken
dekorasyondan peyzaja birçok
konu ve konukla dolu bir
dosya...
154
KORAY Yavuzer ile İstinye Park
projesi hakkında konuştuk...

264
226
HİNDİSTAN Ankara
Büyükelçisi’ne veda
resepsiyonu...

186

164
SABANCI Vakfı’ndan ödül..
186
ÖZGÜN eserlerle sanata yeni bir
soluk katan Ahmet Güneştekin
ile keyiﬂi sohbet..

194
194
EFSANE çift Hande Soral ve
İsmail Demirci ile özel hayatları ve
oyunculukları hakkında samimi
röportaj..
212
ÜNLÜ isimlerin Sevgililer Günü
mesajları ve aşk rotaları...

264
ÜNLÜ isimlerin kayak ve
snow board’a dair önerileri...

style

LINDA FARROW
GÖZLÜK £329
Seda Çavușoğlu

FANNIE SCHIAVONI
BLUZ €2,465

seda@magmedya.com.tr

NTINO
PREFALL 2020 VALE

JADE JAGGER
KÜPE £3,750

Oyun
Zamanı
Renklerle cesurca
oynamaktan
korkmayacağımız
bir sezon bizleri bekliyor...

ALEXANDER MCQUEEN
ELBİSE €1,990

GUCCI
TAÇ £205

ROCHAS
ETEK £994

DOLCE&GABBANA
KÜPE £457
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PRADA
AYAKKABI

OLYMPIA LE-TAN
ÇANTA £895

THE ATTICO
PANTOLON £638

MIU MIU
ŞORT €1,600

style

20
CHANEL RESORT 20

STELLA MCCARTNEY
MONT €1,395

PRADA
GÖZLÜK

BALMAIN
CEKET €2,990

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JACQUEMUS
ETEK €509

CHANEL
ÇANTA

Pastelin
Gücü
Chanel Resort 2020
koleksiyonunda bașrolde
gördüğümüz pastel renkler
bu sezon șimdiden vitrinleri
donattı.

LOUIS VUITTON
AYAKKABI 1.190$
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STORKS
YÜZÜK

ACNE STUDIOS
ŞORT €300

ROGER VIVIER
AYAKKABI €650

style

ALANUI
CEKET €1,717

FENDI

A.W.A.K.E MODE
ELBİSE £554

RAYBAN
GÖZLÜK €152

Yeni sezonda
retro parçalar nötr
renklerde bir zarafet ve
feminenlikle bulușuyor...
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THE ROW
AYAKKABI £666

VALENTINO
ÇANTA £1,269

THE ROW
ÇİZME £1,262

Nötr
Renkler

FENDI
GÖMLEK £673

THE ROW
PANTOLON €1,940

MAX MARA
ETEK £762

MAX MARA
KABAN £2,319

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

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

204
TEMSİLCİ

www.premar.com.tr

davet

ÖMER FARUK SORAK, İPEK SORAK, ALP TEKİN

GÜLCAN ARSLAN

TANSEL ÖNGEL

Galaya
Ünlüler
Akın Etti
“Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin
galası, Kanyon Cinemaximum’da,
ünlü isimlerin yoğun katılımıyla
gerçekleşti.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği,
başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç
Şaşmaz’ın paylaştığı filmin galasında, serinin ilk filminin başrol
oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de ekibi yalnız
bırakmadı. 
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AYTAÇ ȘAȘMAZ-ELİF DOĞAN

davet

BURAK KUT-CANSEL YENİ

60

GÖKÇE BAHADIR

CAN AYDIN - DİDEM BALCIN

ERDİL YAȘAROĞLU - BEGÜM KÜTÜK

BATUHAN KARACAKAYA

NESRİN CAVADZADE-YİĞİT KİRAZCI

PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

NESLİHAN ARSLAN

TAMER LEVENT

CEREN AKDAĞ

“Așk Tesadüfleri
Sever 2” filminin
galasına sinema
dünyasından
birçok ünlü isim
katıldı.
REYHAN ASENA KESKİNCİ

YAĞIZ CAN KONYALI-ASLI MELİSA UZUN

ALPER SALDIRAN

davet

GÜL GÖLGE
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ESRA İNAL

İSMAİL EGE ȘAȘMAZ - HANDE ÜNAL

BULUT REYHANOĞLU

HANDE DOĞANDEMİR

BURCU BİRİCİK-EMRE YETKİN

KENAN ECE-CANAN ERGÜDER

ȘAHİKA ERCÜMEN

davet

JÉRÔME RIO, OLIVIER FERRATON, BİKEM İNANÇ, ÖZGÜN YILMAZTÜRK

ÖZLEM-SONER OLGUN

Serenas Group
20. Yılını Kutladı
Turizm sektörünün önemli bir ayağı
olan ve kongre turizmi alanında
başarılı çalışmalara imza atan
Serenas Group sektörde geçen
20 yılını Congresium’da
gerçekleştirilen şık bir balo ile kutladı.
Serenas Group, 20. yılını çok sayıda davetlinin ve tanınmış ismin
katılımı ile kutladı. Özel bir belgesel hazırlayan Serenas Group
sektördeki 20 yılın değerlendirildiği ve anlatıldığı bu çekimi
davetlilerin izlenimine sundu. Duygu dolu anlar yaşanan gösterim
sonrası şirket yöneticileri sektöre kalıcı bir yapım bırakmanın
gururunu yaşadıklarını belirttiler. 
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OLIVIER GINON, IȘIL GÜRBÜZ, MUSTAFA FETHİ GÜRBÜZ

TUNCAY HAZIROLAN, GÜLȘEN HAZIROLAN, İ. ȘEBNEM ÖRGÜÇ, OKAN AKHAN, FULYA KAYA, TAMER KAYA, M. FAZIL GELAL

ALİ ȘEHİRLİOĞLU

Gecede, Musa
Göçmen ve
Orkestrası
da konuklara
unutulmaz
anlar yașattı.
ȘEBNEM-TİMUÇİN DALOĞLU

BAȘAK GÜRBÜZ BİLSEL-EFECAN GÜRBÜZ

İDİL-ÇAĞAN ALPAS

BERİL ÇAVUȘOĞLU

www.needcreative.com.tr

www.guzelkasap.com.tr

KalBe GIDeN yOL

Güzel Kasap’tan Geçer!

Ruşa Acar
Eşine Hediye Aldı
Ankara sosyal yaşamının tanınan simalarından
Ruşa Acar, eşine hediye almak için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezen Ruşa Hanım eşine
Beymen’den hediye aldıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup
kahve içti.

Aslıhan-Yiğithan Bezcier
Oğlu ile Panora Günü
Uğur Saat’in sahiplerinden olan Aslıhan Bezcier, oğlu Yiğithan
ile birlikte Panora AVYM’ye geldi. Rolex butiğini ziyaret ettikten
sonra AVYM’yi dolaşan Bezcier, oğlu ile birlikte film izleyerek
gününü noktaladı.
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Milay Başata
Beymen Club’tan Hediye Aldı
İş Kadını Milay Başata, eşine hediye almak için Panora Beymen Club’a
geldi. Hediye seçerken yeni sezon ürünlerini de inceleyen Milay Hanım,
alışverişin ardından akşam yemeği için Uludağ Restoran’a geçti.

Sevinç Bozkaya
Mutfak Gereçleri Panora’dan
Sosyal yaşamın sevilen siması Sevinç Bozkaya, mutfak araç
ve gereçleri almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni
tercih etti. Uzun uzun mağazaları gezen Bozkaya, alışverişini
tamamladıktan sonra Moda Cafe’de yemek yedi.

Nurdan Acar
Dostları ile Panora’da Buluştu
İş Adamı Nuh Acar’ın zarif eşi Nurdan Acar, dostlarıyla
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde buluştu. Erken
geldiği AVYM’de mağazaları gezen Nurdan Hanım daha
sonra arkadaşlarıyla buluşmak için Fatima’ya geçti.

Ayça Korkmaz, Tuğçe Gürel
Birlikte Alışveriş Yaptılar
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe Gürel ve Ayça Korkmaz,
alışveriş yapmak için Panora AVYM’ye geldi. Alışveriş için Beymen
Club mağazasını seçen iki dost alışverişin ardından Godiva’ da
kahve içti.
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Zeynep Karadaban
Sezon Ürünlerini İnceledi
Zeynep Karadaban, Panora AVYM’deki tekstil mağazalarını
gezerek, yeni sezon ürünlerini inceledi. Zeynep Hanım,
alışverişin ardından yemek için Sushico’ya geçti.

Berrin Ak, Merve Ağaçlı
Yeni Yıl Ziyareti
Design of Luxury mağazasının sahibi Merve Ağaçlı ile
MacKenzie Childs Türkiye Distribütörü Berrin Ak;
Panora AVYM’ye buluştu. Hem iş hem de keyif sohbetinin
ardından iki arkadaş AVYM’yi turladı.

Selin-Sevil Gürgan, Ivan Miletic
Yurt dışından Gelen Arkadaşa AVYM Turu
Sevil Gürgan, kızı Selin Gürgan ile birlikte, yurt dışından gelen
yakın arkadaşı Ivan Miletic’e Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni
gezdirdi. AVYM turunun ardından Godiva’ya geçen Gürgan ailesi
ve yakın arkadaşları, kahve eşliğinde uzun süre sohbet etti.

Nihan Tangil
Zara’nın Yeni Sezonunu İnceledi
Ankara cemiyet hayatının tanınan ismi Nihan Tangil,
Zara mağazasının yeni sezon ürünlerini inceledi. Uzun süre
mağazada vakit geçiren Tangil, alışverişin ardından,
kahve içmek için Happy Moons’a geçti.
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Mehtap Deveci
Beymen’den Alışveriş
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Mehtap Deveci,
alışveriş için Panora Beymen mağazasını tercih etti. Uzun süre
ürünleri inceleyen Mehtap Hanım, daha sonra arkadaşlarıyla
buluşup Godiva’da kahve içti.

Poyraz-Atlas-Engin Şanverdi
Ailecek Sinemaya Gittiler
İş Adamı Engin Şanverdi, çocukları Poyraz ve Atlas ile yarı yıl
tatilinde Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde vakit geçirdi.
Birlikte sinemaya giden Şanverdi ailesi, sinema çıkışı alışveriş yaptı.
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Feride-Melisa-Mehmet-Efe Şahin
Ailecek Panora Turu
İş Adamı Mehmet Şahin, eşi ve çocukları ile birlikte hafta sonu
Panora’yı tercih etti. Uzun süre mağazaları gezen Şahin ailesi, daha
sonra hep birlikte yemek yedi. Çocuklarının etkinliklerde vakit
geçirmesini fırsat bilen Mehmet Bey ve Feride Hanım, birlikte
Starbucks’da kahve içti.

Hülya Topçuoğlu Kural
Vakko Boutique’den
Aksesuar Alışverişi
Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Hülya Topçuoğlu
Kural, aksesuar alışverişi için Vakko Boutique’i tercih
etti. Kural, alışverişin ardından mağazaların yeni sezon
ürünlerini inceledi.

Sezin Bereketoğlu
Beymen’den Çanta Alışverişi
Ankara sosyal yaşamının genç kuşak temsilcilerinden
Sezin Bereketoğlu, çanta alışverişi için Beymen mağazasını
seçti. Sezin Hanım, çanta alışverişinin ardından
mağazaların yeni sezon ürünlerini incelemeyi de ihmal
etmedi.

Heval Aytin Soylu
İş Stresini Panora’da Attı
Aytin İnşaat yönetim kurulu üyesi Heval Aytin Soylu, iş stresini Panora
AVYM’de arkadaşlarıyla buluşarak attı. Uzun süre alışveriş yapan Aytin
ve arkadaşları, yemek için El Corazon’u tercih etti.
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Siret Uyanık
Yeni Eserler İçin Alışveriş
Ressam Siret Uyanık, yeni eserleri için resim malzemeleri almaya
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Alışverişinin ardından
Black Bear Coffee’de kahve içen Siret Hanım, daha sonra
AVYM’den ayrıldı.

Tuba Günebak
İş Toplantısı İçin Panora’yı Seçti
Diyetisyen Tuba Günebak, iş toplantısı için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Happy Moons’ta iş toplantısı
gerçekleştiren Günebak, daha sonra kısa bir AVYM turu yaptı.

Mina-Büşra Erbil
Tatili Panora’da Değerlendirdiler
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Büşra Erbil, kızı Mina Erbil
ile sömestr tatilini Panora’da değerlendiren isimler arasındaydı. Yarı
yıl tatilini fırsat bilen anne kız, Panora’da gerçekleşen Rubik Küp
etkinliğine katıldı.

Zeynep Koparan
Bershka Ürünlerini İnceledi
Zeynep Koparan, Bershka ürünlerini incelemek için Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Uzun süre mağazada vakit
geçiren Zeynep Hanım, alışverişinin ardından Kafes Fırın’da
arkadaşları ile buluştu.
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Aydan Özdoğan
Brandroom’dan Alışveriş Yaptı
Başkent cemiyetinin sevilen isimlerinden
Aydan Özdoğan, alışveriş için Panora’ ya geldi. Mağazaları
gezen Özdoğan, Brandroom mağazasından alışveriş
yaptıktan sonra arkadaşları ile yemek yedi.

Mehmet Düren
Yeni Saat Aldı
İş Adamı Mehmet Düren, saat alışverişi için Panora Rolex mağazasını tercih
etti. Uzun süre saat modellerini inceleyen Mehmet Bey alışverişin ardından
arkadaşlarıyla buluştu.
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Gülşah Özkan
Alışveriş İpekyol’dan
Ankara cemiyetinin sevilen isimlerinden Gülşah Özkan,
alışveriş için Panora’ya geldi. Mağazaları dolaşan Özkan,
İpekyol mağazasından alışveriş yaptıktan sonra, Arabica
Coffee House’ta arkadaşları ile kahve içti.

Ahu Acar
Hafta Sonu Alışverişi
Diş Hekimi Ahu Acar, yoğun bir haftanın ardından soluğu
Panora’da aldı. Hafta sonunu alışveriş ve gezmeye ayıran Acar,
mağazaları dolaşırken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Melda Şengil
Yakın Arkadaşına Hediye Aldı
Melinteriors markasının kurucusu, mimar Melda Şengil hediye
almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Yakın
arkadaşı için hediye alışverişi yapan Melda Hanım, yemek için
Uludağ Restoran’ı tercih etti.

Filiz Erol
Yoğun İş Temposuna Alışveriş Molası
Avukat Filiz Erol, yoğun iş temposundan fırsat bularak soluğu
Panora AVYM’de aldı. Mağazaları gezen Erol, alışverişinin
ardından Clinic Coffee Co.’da kahve içti.
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Alara Akman
Galaya Katıldı
Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Alara Akman, Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin
galasına katıldı. Oyuncularla bol bol fotoğraf çektiren Alara Hanım, davete
yakın arkadaşları ile birlikte katıldı.

Seda Pişkin Ezer
MaxMara Mağazasını Ziyaret Etti
Başarılı mimar Seda Pişkin Ezer, MaxMara mağazasını
ziyaret etmek için Panora AVYM’deydi. Yeni gelen
ürünleri inceleyen Seda Hanım alışverişinin ardından
Moda Cafe’de yemek yedi.
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Tüzün Mirza
Arkadaşlarıyla Panora Turu
Tüzün markasının sahibi Tüzün Mirza, dostlarıyla buluşmak için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni seçti. Tüzün Bey, mağazaları
gezip alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve içti.

Ayşegül Aygün
Panora’da Bol Bol Paylaşım Yaptı
Ankara cemiyetinin sevilen simalarından blogger Ayşegül
Aygün, Panora AVYM’ye geldi. Mağazaları dolaşırken
paylaşım yapan Aygün, son olarak Clinic Coffee’de kahve
içerken paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Birtem Kutman
Hafta Sonu Panora’da
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından
Birtem Kutman, hafta sonunu Panora’ da geçirdi.
Mağazaları gezip alışveriş yapan Kutman,
sonrasında Uludağ Restoran’da yemek yedi.

Rezan-Alara Yağız
Kızı ile Panora Turu
Cemiyet hayatının sevilen ismi Rezan Yağız, kızı Alara ile vakit
geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Anne kız, Panora’nın çocuklara özel gerçekleştirdiği atölyelere
katıldıktan sonra, birlikte yemek yedi.
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Kaliteli, Prestijli ve
Esrarengiz Lezzet Godiva
Özel formülleri ile yetenekli Godiva șefleri tarafından geliștirilen eșsiz lezzetlere
ev sahipliği yapan Godiva, Panora AVYM’de hizmet vermeye bașladığı
ilk günden beri büyük ilgiyle karșılanıyor...

G

odiva, 1926 yılında kurulduğundan
bu yana dünyanın en prestijli çikolata
markalarından biri. Bize Godiva
çikolatasının bu yolculuğundan
bahsedebilir misiniz?

Godiva, kurucumuz ünlü çikolata ustası Joseph Draps tarafından,
1926 yılında Belçika’da hayat buldu. Kaliteli, prestijli ve benzersiz
lezzeti olan çikolatalar sunma arzusuyla Godiva’yı yaratan Draps,
o kadar başarılı oluyor ki, Lady Godiva gibi bir efsaneden yola
çıkarak, eşini mutlu etmek için yaptığı çikolatalarıyla kendi
efsanesini yazmaya başlıyor. Bugün Belçika Kraliyet Sarayı’nın da
resmi tedarikçisi olan Godiva, günümüzde hala yetenekli çikolata
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şeflerinin özenle sakladığı özel formülleriyle, en kaliteli ve taze
içeriklerle tüketicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Yenilenmiş Godiva menüsünde yer alan lezzetlerin
bu kadar beğenilmesinin sırrı sizce nedir?

Özel formülü, kullanılan ham maddelerin tazeliği, doğallığı ve
yetenekli Godiva şefleri tarafından yapılması; Godiva lezzetlerinin
kalitesinin sırrını oluşturuyor. Godiva ürünleri çok özel reçetelerle,
usta şefler tarafından geliştiriliyor. Bazı lezzetler mağazalarımızda
günlük olarak hazırlanırken, çikolata çeşitlerimiz dünyanın
farklı noktalarında bulunan Godiva fabrikalarında aynı lezzet ile
kaliteden ödün verilmeden üretiliyor. Misafirlerimizin en güzel

tatlara erişebilmesi için tüm ürünlerimizi gerçek Belçika
çikolatası tariflerine sadık kalarak geliştiriyoruz.
Godiva lezzetlerini farklı kılan bir diğer en önemli etken
ise, oldukça yüksek kalite standartlarımızın olmasıdır. Bu
standartlar her daim çok sıkı bir şekilde korunarak; ham
madde aşamasından tüketiciye ulaşana kadar her adımda
ürünlerin en yüksek kalitede kalmasını sağlıyor. Ortam
sıcaklığından, neme ve hijyene kadar çok çeşitli konuları
içeren Godiva Kalite Standartları, çikolatalarımızı diğer
çikolatalardan ayıran en önemli faktörlerden biri.

Menünüzde yer alan ve en çok tercih edilen
lezzetlerinizden söz edebilir misiniz?

Godiva Café’lerde fondü, krep veya Belçika Waffle gibi
imza lezzetlerimizin yanı sıra, sıcak çikolatalarımız ve ev
yapımı limonatalarımız da çok tercih ediliyor. Bizi özellikle
eşsiz kılan diğer ürünlerimiz ise çikolataya batırılmış
lezzetlerimizdir. Başta çilek olmak üzere, hurma, portakal,
lokum gibi birçok seçeneği Godiva çikolatasına batırarak
lezzetinin katlanmasını sağlıyoruz.

Godiva menüsüne yeni eklenen tatlarınız var
mıdır? Menünüze yeni lezzetler eklerken nelere
dikkat ediyorsunuz?

Çikolatadan ilham alan menümüze en son Godiva
cheesecake, sütlü çikolatalı küre pasta ve ruby çikolatadan
doğan tatlar eklendi. Tüm dünyada büyük ses getiren ve
pembe çikolata olarak da bilinen yeni ruby çikolatayı, fondü,
stick veya mendiant çikolata gibi farklı formatlarda sunarken,
imzamız olan çikolataya batırılmış çileklerde de görmek
mümkün.

Godiva’da tatlıların yanı sıra tuzlu seçenekler
de menünüzde yer alıyor. Bu lezzetlerden bize
bahsedebilir misiniz?

Godiva Café’lerde karışık yeşil salata ile birlikte sıcak olarak
servis edilen zengin sandviç çeşitlerimizin yanı sıra peynirli
ve dereotlu muffin, parmesanlı kurabiye, zahterli ve peynirli
kruvasan gibi farklı tuzlu lezzetlerimiz de bulunuyor.

Sevgililer Günü’nde insanlar neden birbirlerine
çikolata hediye ediyorlar? Sizce sebebi nedir?

Biz işimizi aşk ve tutkuyla yapan bir markayız ve sevgililerin
de Sevgililer Günü’nde aşklarını göstermek için bizi tercih
etmesinin doğal olduğunu düşünüyoruz. Kalbe giden yolda
sevgiyi temsil eden çikolatalarımızla çikolata severler için her
zaman buradayız.

Panora AVYM’de kaç yıldır hizmet veriyorsunuz
ve müşterilerinizin size geri dönüşleri nasıl
oluyor?

Godiva, 2011 yılı Ekim ayından bu yana Panora AVYM’de
hizmet veriyor. Misafirlerden gelen görüşlerde, Godiva’yı
ziyaret etmelerinin en önemli nedenleri arasında, rahat ve
sıcak bir ortam sunması ve çikolataya dair her türlü lezzeti
bulabilmelerine dair yorumlar öne çıkıyor. Misafirlerimizin,
güleryüz ve özenle karşılandıkları Godiva Panora mağazasını
her gün yeniden ziyaret etmek istemeleri, markamız için en
anlamlı geri dönüş oluyor. Panora mağazamızda, üst düzey
müşteri kitlemize hitap edebilecek niteliklere sahip, altı
kişiden oluşan tecrübeli kadromuz hizmet veriyor. 
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MİNA , ZEYNEP ÜSTÜNEL

REVNA DEMİRÖREN

FERYAL GÜLMAN

DALİA GARİH

ÇEV Sanat’ın
Genç Yetenekleri
ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler” projesi
kapsamında eğitimlerini sürdüren
Türkiye’nin üstün yetenekli genç
müzisyenleri sanatseverleri büyüledi.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde, Çağdaş
Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın, kültür ve sanat
alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli
genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer
dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak
amacıyla hayata geçirdiği “Genç Yetenekler” projesi 11’inci konserini
verdi. Ünlü Şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni
Orkestrası eşliğindeki konserde sahneye çıkan genç müzisyenler,
performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. 

90

BERRİN YOLERİ

davet

DİLEK TÜRKER

BEYZA UYANOĞLU

IRMAK KÖSEOĞLU, DERYA KARAGÜLLE

Konser,
cemiyet,
sanat ve iș
dünyasından
seçkin
bir davetli
topluluğunu
bulușturdu.

EMEK KÜLÜR

BANU ÇARMIKLI

SUZAN TOPLUSOY

DEMET, DENİZ HANİF

PERVİN ERSOY

Güçlü Bir Bağışıklık
Sistemine
Sahip Olmak

G

Bağıșıklık sistemimizi güçlendirmek, vücut
direncimizi artırmak için, günlük hayatımızda
uygulayabileceğimiz altı pratik bilgiyi
Uzm. Dyt. Güler Tosunbayraktar açıklıyor...
eçirmekte olduğumuz bu kış aylarında tüm dünyada
ve ülkemizde salgın (grip, nezle, solunum yolları,
bakteriyel veya viral v.b.) enfeksiyon hastalıklarıyla
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu salgın hastalıklarla ve
zararlı mikroorganizmalar ile mücadele etmemizi
sağlayan vücudumuzun savunma sistemi bağışıklık
sistemimizdir.

4. İnsan yaşamı için elzem olan ve metabolizmasının çalışmasında,

Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa zararlı
mikroorganizmalara, bu tarz salgın hastalıklara yakalanma riskimiz
oldukça düşük olur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, vücut
direncimizi artırmak için günlük hayatımızda yapabileceğimiz pratik
bilgileri paylaştım, keyifle okumanız dileğiyle...

vücut ısısının denetiminde, metabolik atıkların vücuttan
uzaklaştırılmasında su son derece önemlidir. Su tüketimi kış aylarında
azaltılmamalıdır. Gün içerisinde herhangi bir sıvı kısıtlaması olmayan
yetişkin sağlıklı kadın bireyler için en az 8 su bardağı, sağlıklı erkek
bireyler için en az 10 su bardağı su tüketmesi önerilmektedir. Günlük
sıvı ihtiyacınızın 3/4 ünün su olarak tercih edilmesi önerilmektedir.
Günlük yaşamınız da asitli içecekler, hazır/taze sıkılmış meyve suları
ve diğer meşrubatlar yerine su tüketilmelidir.

1. Bağışıklık sistemini yaş, fiziksel aktivite, uyku durumu ve süresi,

5. Bağışıklık sistemini etkileyen önemli unsurlardan biri de bağırsak

psikolojik durum (mutluluk, stres, depresyon, anksiyete, v.b.),
biyokimyasal bulgular, vitamin ve mineral düzeyleri, beslenme
programı gibi pek çok unsur etkilemektedir. Rutin doktor
kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Biyokimyasal bulgularınızdaki kan
düzeyi eksiklikleri ve olumsuz değişimler bağışıklık sisteminizi
etkilemektedir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmakta kişiyi
etkileyen unsurlar içinde sağlıklı, yeterli ve dengeli bir beslenme
düzeni son derece önemli ve olmazsa olmazdır. Sağlıklı, yeterli ve
dengeli beslenme içeriğinde tüm besin öğeleri ve besin çeşitlerini
barındırmaktadır. Tek tip beslenmeden, şok diyet programlarından
uzak durulmalıdır.

2. Kişilerin zararlı mikroorganizmaların yarattığı hastalıklardan

etkilenmemesi, sağlıklı hücrelerinin yenilenmesi için protein,
enerji, karbonhidrat, yağ, lif, vitamin ve mineral örüntüsü yeterli
ve dengeli beslenmenin etkisi büyüktür. Sürdürülebilir, yeterli ve
dengeli beslenme bağışıklık sisteminizi güçlü tutarken sizi de zinde
tutacaktır. Alerji v.b. durumlar nedeniyle herhangi bir kısıtlamanız
yoksa bağışıklığı güçlendirmeye destek olan baharatlar, propolis
gibi desteklere diyetisyeniniz tarafından önerilen miktarlarda
beslenmenizde yer veriniz.
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beslenmenizde günü dengeli bir şekilde bölümlendirmek, dengeli
içeriğe sahip üç ana öğün ve en az bir ara öğüne yer vermek sizi ve
bağışıklığınızı zinde tutacaktır.

3. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve onu güçlü tutmak için güne

yeterli ve dengeli bir içeriğe sahip kahvaltı ile başlayınız. Günlük

sağlığıdır. Bağırsak florasının normal olması ve bağırsakların
düzenli çalışması bağışıklık sistemini etkilemektedir. Bağırsak
florasının düzenlenmesine destek probiyotik, prebiyotik desteklere
ve besinlere günlük yaşantınızda doktorunuz ve diyetisyeninizin
önerileri doğrultusunda yer veriniz. Bir sağlık sorununuz nedeniyle
beslenmenizde özel bir kısıtlama yoksa lakto fermente gıdalar,
fermente turşular, sirke çeşitlerine, kombucha gibi fermente içeceklere
yer veriniz.

6. Beslenme düzeninizin yanında yaşam tarzı alışkanlıklarınızda

da olumlu değişikliklere yer veriniz. Sizin sağlığınıza uygun ve size
özel hazırlanmış fiziksel aktivite yapınız. Düzenli yapılan fiziksel
aktivite daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Günlük
hayatınızda yeterli ve düzenli bir uyku düzeni oluşturunuz. Evinizi
ve uyku alanınızı düzenli olarak havalandırınız. Sigara, alkol gibi
zararlı alışkanlıklardan uzak durunuz. Psikolojinin, depresyonun
ya da mutluluğun, stresin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkisi
bulunmaktadır. Siz de stres yaratan olay ve kişilerden mümkün
olduğunca uzaklaşınız. Hayata gülümseyin, kendinizi sevip değer
verin, sevdiklerinizle birlikte size mutluluk veren sosyal aktiviteler
yapınız.
Mutluluk, sağlık, huzur, enerji, başarı dolu zinde ve formda olacağınız
bir Şubat ayı geçirmeniz dileğiyle 

UzmDyt Güler Tosunbayraktar
uzmdyt.gulertosunbayraktar
www.gulertosunbayraktar.com

Tüp Bebek
Tedavisinde
Yeni Yaklaşımlar

R

OSI tekniği nedir?

ROSI, sperm kaynaklı infertilite (kısırlık) tedavisinde
kullanılan bir tekniktir. Azospermi tanısı
konmuş kişilerde, menide olgun sperm hücresi
bulunamadığından, TESE yöntemi ile bulunan
yuvarlak spermatid adı verilen hücrelerin yumurta
içerisine verilmesi ile gerçekleştirilir.
Bu yöntemle yapılan detaylı aramada öncül yuvarlak sperm
hücrelerini bulunuyor ve normalde yumurtayı döllemesi
mümkün olmayan spermlere özel dölleme işlemleri uygulanıyor.
Bu işlemle elde ettiğimiz embriyoları transfer ederek ROSI işlemini
gerçekleştiriyoruz.

Kimler ROSI tekniğinden faydalanabilir?

Azospermi tanısı olan, menide olgun sperm hücresi bulunmayan
kişiler ROSI tekniğinden faydalanabilir. Bu kişilerin bir kısmında
TESE işlemi ile olgun sperm hücresi elde edilebilirken; olgun
sperm hücresi elde edilemeyenler için ROSI tekniğinden
faydalanılabilir.

ROSI tekniği başarılı mıdır?

ROSI tekniğinde olgunlaşmamış sperm hücreleri kullanılır. Bu
nedenle hücrelerin bir yumurta hücresini dölleyebilme kabiliyeti
düşüktür. Tipik olarak düşük gebelik oranlarına neden olduğu
için hiçbir yöntemin yararlı olmadığı durumlarda kullanılması
tavsiye edilir.
ROSI prosedürünün geliştirildiği ilk yıllardan itibaren bazı bilim
adamları tarafından ortaya atılan birtakım riskli durumların

mevcut olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.
Bozulmuş oosit aktivasyonu, embriyonik sentrozom üzerindeki
potansiyel yan etkiler ve bebeklerde meydana gelebilecek ciddi
genetik bozukluklar; bu prosedür üzerinde tartışılmakta olan
konulardır. ROSI tekniği kullanılarak oluşturulan gebeliklerde
herhangi bir fiziksel ya da zihinsel bozukluk görülmemiştir.
Fakat aday olan hastaların prosedürün sınırlamaları ve potansiyel
riskleri hakkında açıkça bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Başarısız TESE operasyonu sonrası ROSI tek
seçenek mi?

Kendi hücreleri ile çocuk sahibi olmak isteyen, azospermi tanısı
konmuş kişiler için günümüzde var olan tek seçenek olduğunu
söyleyebiliriz.

ROSI tekniğinin klasik tüp bebekten farkı nedir?

Klasik tüp bebek tekniğinde, dışarıya atılmış meni örneğinden
olgun sperm hücreleri toplanır. En iyisi seçilir ve yumurta içerisine
verilir. ROSI yönteminde ise, erkekte meni içerisinde olgun sperm
hücresi olmadığından klasik işlem yapılamaz. TESE ile elde
edilen dokudan ayıklanmış yuvarlak hücreler, yani oosit yumurta
içerisine verilir.

ROSI yöntemi ile dünyaya gelen çocuklar sağlıklı
mı?

Bugüne kadar 90’dan fazla canlı doğum meydana geldi. Belki
bu sayı bugün 300’ler ile ifade edilebilir. Bu veriler, 2017 yılında
yayınlanan geniş ROSI serisine dayanıyor. Dünyaya gelen 90 çocuk
arasında 3’ü dışında tümü sağlıklı. Ayrıca bilinç-zihin gelişimleri
de yaşıtlarına göre uyumlu.

advertorial

ESRA ÇABUK CÖMERT

Opr. Dr. Esra Çabuk Cömert,
bebek sahibi olmak isteyen çiftler
için ROSI tekniğini, gebelik așısını ve
preimplantasyonu ele alıyor...

Gebelik aşısı nedir?

Rahmin iç zarının uyarılarak embriyoyu tutmaya çok daha yatkın
bir hale gelmesini kolaylaştırmak için yapılan aşıdır. Gebelik aşısı
sayesinde özellikle tüp bebek tedavisinde embriyonun rahim içine
tutunması ve canlı bebek doğma şansı arttırılabilir. Ancak yöntemi
daha çok rahim iç zarı ince olan hastalara uygulamak daha uygun
olacaktır. Son yılların popüler yöntemi olan gebelik aşısı bir süredir
bazı kliniklerde kullanılmaktadır. Ancak mucizevi bir yöntemmiş
gibi hastalara anlatılmamalıdır. Amaç rahim iç zarının uyarılarak
embriyonun daha iyi tutunmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla
tedaviye önce hastaya bağışıklık sistemini uyaran bir ilaç verilerek
başlanır. 2-3 hafta sonra hastadan alınan kandan, rahim iç zarını
onaracak hücreler ayrıştırılıp, laboratuvar ortamında özel besi
yeri içerisinde çoğaltılır. Elde edilen bu hücreler embriyo transferi
öncesinde rahim içine verilerek embriyo için daha iyi bir yer elde
edilmesi amaçlanır.
Bazı durumlarda embriyolar sağlıklı olarak gelişse bile, rahim
içindeki sorunlardan dolayı tutunma olmaz. Bu tip durumlarda en
önemli neden olarak rahim iç zarı problemleri öngörülmektedir.
Rahim iç zarında herhangi bir sebeple oluşan incelme durumu,
yapışıklık, yer kaplayan kitle (polip, myom) iltihap olup olmadığı
rahim filmi ve muayene ile değerlendirilmeli ve varsa bu sorunlar
ameliyat ile giderilmelidir. Bu durumlar ekarte edildikten sonra iyi
kalitede embriyo verilmesine rağmen tutunma olmayan ve düşük
yapan hastalarda tutunma sorunu nedeniyle de bu aşı uygulanabilir.

Gebelik aşısı nasıl uygulanır?

Hastadan yumurta toplama gününde önce kendi kanı alınır ve bu
kanın içindeki onarıcı hücreler bu kandan ayrıştırılır. Ardından özel
kaplarda kültür oluşturularak bu hücreler çoğaltılır ve destekleyici
bazı hormon ve faktörler eklenir. Bu şekilde elde edilen sıvıya gebelik
aşısı adı verilir.
Kadından toplanan yumurtalar erkekten toplanan spermlerle
laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmesi sağlanır.
Bu şekilde elde edilen embriyolardan en sağlıklı olanları seçilir ve
transfer gününe gelinir.
Embriyoların rahime transferinden 1-2 gün önce ultrason eşliğinde
rahimin transfer için en kalınlaşmış yeri belirlenir. Kadının
kanından oluşturulan gebelik aşısı rahim ağzı yıkandıktan sonra
rahim içine verilir. Yapılan gebelik aşısı ile rahmin daha sonradan
transfer edilecek embriyoların yerleşip gelişmesine çok daha rahat
imkan verebileceği belirlenmiştir. Bu aşı ile embriyonun çok daha
rahat tutunabileceği düşünülmektedir.
48 saat süren evreler sonucunda karar verilen embriyo transfer
gününde veya 1 gün öncesinde elde edilen ve embriyonun rahime
tutunma olasılığını artıracağı düşünülen gebelik aşısı sıvısı rahmin
içine enjekte edilir. Gebelik aşısı sıvısı verilmiş rahim iç ortamına
transfer edilen embriyoların, rahme daha yüksek oranda tutunduğu
ve gebelik oranlarının da arttığı gözlenmiştir.
Gebelik aşısı yapılmış rahim içi ortamına transfer edilen
embriyoların, rahime daha yüksek oranda tutunduğu ve gebelik
oranlarının da bununla paralel olarak arttığı gözlemlenmektedir.

PGT (Preimplantasyon) öncesi genetik tanı nedir?

Tüp bebek çalışmaları sonrasında bebeğin anne rahmine
yerleştirilmeden önce yapılan genetik çalışmadır. Bu çalışma ile
kromozomal anomaliler gebelik meydana gelmeden bilinmektedir.

Gebelik öncesi yapılan genetik tanıdan dolayı gebelikte oluşabilecek
düşükler azaltılmakta ve meydana gelecek fiziksel veya psikolojik
durumların önüne geçilmektedir.
İyi embriyo kalitesine ulaşılmış olmasına rağmen 2’den fazla
düşüğü bulunanlar, annenin yaşının 37’den büyük olması veya
eşlerden birinin kromozomal anomali taşıması bu testi yaptırmak
için geçerli sebeplerdir. PGT embriyo gelişiminin 3. veya 5. gününde
yapılır.

Preimplantasyon genetik tanı kimlere
uygulanmaktadır?

a) Cinsiyete bağlı hastalıklar
X kromozomuna bağlı hastalıklar genellikle resesif geçişlidir ve
çoğu zaman çocuğa taşıyıcı bir anneden geçmektedir. Anormal
bir X kromozomunun anneden oğluna transferi sonucu
gerçekleşmektedir.
Anne sağlıklı ve babanın etkilenmiş olduğu durumlarda oğula
geçen X kromozomu anneden geldiği için erkek çocuklar sağlıklı
olmaktadır.
Kız çocuklar ise babadan anormal bir X kromozomu aldıkları için
taşıyıcı olmaktadırlar. X kromozomuna bağlı resesif hastalıklara
örnek olarak hemofili, frajil X sendromu, Becker Müsküler Distrofi
(BMD) ve Duschenne Müsküler Distrofi (DMD) örnek gösterilebilir.
Cinsiyete bağlı dominant hastalıklar Rett sendromu, Incontinentia
pigmenti gibi hastalıklar örnek gösterilebilir.
b) Tek Gen Hastalıkları (otozomal resesif ve otozomal dominant kalıtım)
PGT, Beta Talasemi, Kistik Fibroz, Spinal Müsküler Atrofi, Orak
Hücre Anemisi ve Huntington hastalığı gibi tek gen hastalıklarının
embriyo tanısında kullanılmaktadır.
Bu gibi hastalıklarda embriyodan biyopsi yapılan tek veya birkaç
hücre kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain
Reaction - PCR) tekniğiyle anomaliler belirlenebilmektedir.
Bununla beraber BRCA1 ve 2 gibi belli bir hastalığı direkt
oluşturmayan fakat bir dizi hastalığın (kanser) olasılığını arttıran
genlerdeki mutasyonlarda taranabilmektedir.
Tek gen hastalıklarına yapılacak PGT siklusuna başlamadan önce
bir hazırlık aşaması gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu hazırlık
döneminde aile bireylerinden kan ve ağız sürüntüsü gibi örneklerin
alınması gerekebilmektedir.
Böylece çiftler taşıdıkları kromozoma ait yapısal ve sayısal
bozuklukları ya da tek gen hastalıklarını, çocuklarına aktarabilirler.
Bu durumda doğacak çocukta hayati tehlike dahil hayatı boyunca
tedavi için çare araması gereken durumlar ortaya çıkabilecektir.
Bu nedenle hastalığa sebep olan geni veya kromozomal bozukluğu
gebelik oluşmadan preimplantasyon genetik tanı yöntemi ile
eleyerek sağlıklı embriyonun seçilip transfer edilmesi ve çiftlerin
sağlıklı çocuk sahibi olabilmesi mümkündür.
Ayrıca kadınlarda yaşın ilerlemesi ile birlikte özellikle 39 yaş
ve üzerinde yumurtada kromozomal anormalliklerin arttığı
bilinmektedir. Bu durumda embriyo transferi öncesi yapılan PGT
yöntemi ile kromozomal olarak sağlıklı embriyoların seçilmesi ve
transferi çiftlerin daha sonra karşılaşabileceği abortus (düşükler)
ve down sendromu gibi anomalili doğumların önlenmesine olanak
sağlar. 

esracab Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert
esracabukcomert33@gmail.com - Tel:+90 506 293 52 79

Aşkın
Rengi

ATASAY
KÜPE 7.100

MACHKA
GÖMLEK 712

Sevgililer Günü için
sevdiğinizin kalbini ısıtacak
çok özel parçalar vitrinleri
süslüyor...

STRADIVARIUS
ETEK 119

İPEKYOL

NETWORK
MONT 4.995

ZARA
ELBİSE 199

BEYMEN-MELİS GÖRAL
YÜZÜK
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BEYMEN-BALMAIN
ÇİZME 6.695

BRANDROOM-MICHAEL KORS
ÇANTA 3.245

MUDO
ELDİVEN 74

BURBERRY
KABAN

MASSIMO DUTTI

UĞUR SAAT
ROLEX

BOYNER
ŞAPKA 129

SARAR
PANTOLON 349

Genç ve
Havalı
Sofistike ve genç
bir görünüm için yeni
sezon birbirinden șık
alternatifler sunuyor...

VETRINA-KENZO
BOT 2.955

BEYMEN-BOTTEGA VENETA
ÇANTA 8.495

HUGO BOSS
CEKET

Sanatın Her Hali Panora’da!
Ankara’nın en kaliteli ve en çok tercih edilen özel
tiyatro salonlarından, Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi bünyesinde bulunan Panora Sanat Merkezi
(PSM), Şubat ayında da hem yetişkinler hem de
çocuklar için sahnelenecek birbirinden muhteşem
oyunları ve oyuncuları ağırlamaya hazırlanıyor. Her
hafta farklı oyunların sahnelendiği Panora Sanat
Merkezi ile Panora, Ankaralılar için yaşamın her
alanının merkezi olmaya devam ediyor.

Usta Oyuncular Panora Sanat
Merkezi’nde!
12 Şubat’ta usta oyuncu Genco Erkal, ülkemizde
oynanan ilk tek kişilik oyun olan “Bir Delinin Hatıra
Defteri” ile Panora Sanat Merkezi’nde olacak. Saat
20.00’de başlayacak oyun, Genco Erkal’ın 50 yıl
sonra yeniden yorumlamasıyla Ankaralı seyircileri
bekliyor olacak.
13 Şubat saat 20.00’de “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.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde, Erdal Özyağcılar’ı
uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesinde izleme
fırsatının bulunabildiği, Donald Churcill’in yazdığı
ve Füsun Günersel tarafından Türkçeye çevrilen
“Hoşgeldin Boyacı” oyunu Panora Sanat Merkezi
sahnesine konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak
oyun, Sevgililer Günü’nü, en sevdikleriyle tiyatro
aşkını yaşayarak taçlandırmak isteyenleri bekliyor.

15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde, PSM Ankara tarafından sahnelenecek “Yalancı Aranıyor” oyunu Panora Sanat Merkezi’nde Ankaralılarla
buluşacak. Usta oyuncu Münir Canar’ın yıllar sonra yeniden yönettiği oyun saat 20.00’de başlayacak.
16 Şubat’ta, kadın – erkek ilişkilerini eğlenceli bir bakış açısıyla yorumlayan romantik komedi oyunu “Kadın Kafası” seyirciyle buluşacak. Melda
Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı’nın bir araya geldiği oyun saat 20.00’de Ankaralı izleyicilerini bekliyor olacak.
21 Şubat’ta, tiyatronun usta isimlerini buluşturan, seyircisine çağdaş bir “Yaşar ne yaşar, ne yaşamaz” hikayesi sunan “Alevli Günler” oyunu Panora
Sanat Merkezi sahnesi konuk olacak. Cem Davran, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler ve Selin Yeninci’nin sahneye koyduğu oyun, saat
20.00’de perdelerini açacak.
Şubat ayının sonunda, 28 Şubat’ta ise Panora Sanat Merkezi, sahnesinde dev bir ismi ağırlayacak. Tiyatro sahnesine tekrar dönen usta oyuncu Nevra
Serezli, “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli oyunuyla Ankaralı izleyicisiyle buluşacak. İyilik, sevgi kavramlar üzerine yoğunlaşan ve dağılan aileyi bir
araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu olan oyun saat 20.00’de sahnelenecek.

Çocukların Sanatla Buluştuğu Merkez!
9 Şubat saat 13.00’te, 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.
15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde ise Pamuk Prenses ve yedi Cüceler masalına farklı bir pencereden bakan ve bir ceylanın hayatının da en az bir
insan kadar değerli olduğunu vurgulamayı amaçlayan “Cüceler Kayıp” oyunu, saat 13.00 seansında sanatsever çocuklarla buluşacak.
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5 Mini Cooper 3 Kapı Sahiplerini Buluyor!
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 Mini Cooper 3 Kapı’nın hediye edileceği
kampanyaya, son günlerinde de Ankaralıların 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 Mini Cooper 3 Kapı, Milli Piyango
ve noter yetkililerinin katılımıyla canlı olarak yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak. Halka açık
olacak çekiliş, 22 Şubat saat 15.00’te, Panora Piri Reis’te gerçekleştirilecek.
Katılım koşullarına ait tüm detayların panora.com.tr web sitesinden ve danışma bankosundan
ulaşılabileceği Yılbaşı Kampanyası’nda misafirler; 15 Ekim’den itibaren yaptıkları, tek seferde
200 TL ve katlarındaki alışverişleri, son gün olan 15 Şubat saat 22.00’ye kadar danışma
bankosunda kaydettirebilecekler.

Aşkın “İzler”i, Aşkın
Gününde Panora’da!

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sevginin ve aşkın günü 14 Şubat’ta da Ankaralıların buluşma
noktası olacak. Şarkılardan, şiirlerden ve görsellerden oluşan hayata dair bir yolculuğa eşlik
etmek, aşkın “İzler”ini takip etmek isteyenler, farklı ve yaratıcı bir etkinlikte bir araya gelecek.
Aşk üzerine yazılmış onlarca şarkının, şiirin hikâyesine tanıklık edilebileceği; buzukinin, klasik
gitarın, akustik gitarın, neyin ve ritim sazların muhteşem uyumuyla ruhların dans edeceği
“İzler” gösterisi Panora misafirleriyle buluşacak. Hepsi birbirinden değerli 7 ismi bir araya
getiren etkinlik, Sevgililer Günü’nü müzikle ve edebiyatla geçirmek isteyenleri ağırlayacak.
Âşık Veysel’den, Cemal Süreya’ya, Ahmed Arif’ten Orhan Veli’ye kadar edebiyatımızın kıymetli
isimlerinden eserlerin hayat bulacağı gösteriyle izleyenler keyifli dakikalar geçirecek.
“İzler” gösterisinin yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, 3 kadın müzisyenden oluşan ve yaylı
çalgıların aşk notalarına eşlik edeceği “Triolin” konseri ile 1890 yılında ilk çıkan aşk filminden
2019’a kadar hayatımıza dokunmuş aşk filmlerinin kolajı da “Geçmişten Günümüze Aşk
Filmleri Gösterimi”nde Panora misafirleri ile buluşacak. Etkinlikler 17.00-20.00 saatleri arasında
Piri Reis’te gerçekleşecek.

Sevginin Ayı Şubat Ayında
Birbirinden Eğlenceli
Etkinlikler Panora’da!

Her hafta sonu çocuklara özel olarak gerçekleşen hem eğitici hem de öğretici atölyeleriyle
çocukların ve ebeveynlerin tercihi olan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Şubat ayı, sevgi dolu
ve eğlenceli etkinliklerle devam ediyor.
Her Cumartesi-Pazar, 15.00-18.00 saatleri arasında 1. katta yer alan Çocuk Sokağı’nda gerçekleşen,
çocuklar için en kolay ve eğlenceli öğrenme yöntemleriyle hazırlanmış farklı etkinlikleriyle dikkat
çeken Panora’da, “Sevgi ayı” olan Şubat ayının programı dikkat çekiyor. Şubat ayının ilk hafta
sonundan itibaren her hafta sonu “Sevgi” konseptli etkinliklerde buluşacak olan çocuklar, aile
sevgisini, arkadaş sevgisini, okul sevgisini, hayvan sevgisini oyunlarla ve atölyelerle deneyimleyerek
öğrenecek, geleceğin sevgi dolu çocukları olma yolunda bir basamak daha ilerleyecek.

düğün

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ

BAȘAK-MUSTAFA ÇAĞLAR

ÇAĞLA-MURAT AKSU

Rüya
Düğün
İş adamı Timur Doğan ve
Tilbe Taş, boğazda rüya gibi
bir düğünle evlendi. Çiftin şık
düğün törenine yoğun bir
katılım oldu.
Eski Devlet Bakanı Ali Doğan’ın oğlu İş İnsanı Timur
Doğan ile Avukat Tilbe Taş, Hilton Bosphorus Convention
Center’da dünya evine girdiler. Düğüne siyaset, spor, cemiyet
ve iş dünyasından birçok ünlü isim katılım gösterdi. Doğan
çiftinin nikah şahitliğini Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve
TBMM Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan
yaptı. Nikahın ardından çift ilk danslarını ederek romantik
anlar yaşadı. 
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TİMUR DOĞAN-TİLBE TAȘ

düğün

İPEK ÖZKAN

NURSEL-CAVİT ÇAĞLAR

TUNCAY-EMİNE ÖZİLHAN

Hilton Bosphorus
Convention
Center’da
gerçekleșen düğün
iș ve cemiyet
hayatından birçok
önemli ismi ağırladı.
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GÖKTUĞ-SELCEN GÜR, DAĞHAN GÜR, EREN AĞAKAY, ALİ-MERAL DOĞAN

ELİF ÖZDEMİR YILMAZCAN

Yeni ve Tecrübeli Bir Ekip
Celebrida Event
advertorial

Ankara’nın yeni organizasyon șirketi Celebrida Event’in kurucularından
Elif Özdemir Yılmazcan, Celebrida Event hakkında merak edilen soruları
MAG okurları için cevaplıyor...

C

elebrida Event faaliyete geçeli ne kadar
oldu?
Henüz çok yeni, birinci ayımız...

Bu hızlı girişte sektördeki geçmişinizin
katkısı ne kadar oldu?

Büyük bir katkısı oldu. Sonuçta uzun yıllardır
organizasyon sektöründeyim.

Ankara’nın en önemli organizasyon firmalarından
birisinin kurucususunuz ve herkesi şaşırtan bir
kararla, Celebrida Event’le yeni bir maceraya
atıldınız. Bu kararın sebebi nedir?

Yaklaşık beş yıl önce, çok sevdiğim bir dostumla birlikte ortaklık
kurduk. Kısa sürede de girişimimizi Ankara’nın en çok tercih edilen
organizasyon firmalarından birisine dönüştürmeyi başardık. Benim
için harika bir serüvendi. Çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. O
günleri hep gülümseyerek hatırlayacağım.

Özel değilse bu ayrılık kararının sebebini bizimle
paylaşabilir misiniz?

Elbette. Aslında ayrılmış sayılmayız. Evet ticari birlikteliğimizi
bitirdik ama hala dostluğumuz devam ediyor. Bizim ayrılma
sebebimiz bir anlaşmazlık değil, benim değişim istememdi. Biraz
daha niş işlere yönelmek istedim. Bu ticari olarak büyük bir risk...
Farklı işler her zaman talep görmeyebilir, kimse de bu riski almak
zorunda değil. Ama benim için maddi tatmin kadar duygusal
tatmin de çok önemli. Çok iş yapmaktan ziyade, az, öz ve özel işler
yapmak istiyorum. Celebrida Event’in arkasındaki düşünce de bu.

Yeni bir isimle yola çıkmak riskli değil mi?

Yeni bir şey yapmak her zaman zor. Ama bizim sektörümüzde en
büyük risk heyecanınızı kaybetmeniz. Dünya trendlerini takip
etmek, yeni malzemeler bulmak, bulamıyorsan onları ürettirmek...
En zor taraflar bunlar. Çünkü bunlar büyük vakit ve emek isteyen
süreçler. Çok yorucu. Yorulmamanın tek yolu da insanın işini çok
sevmesi heyecanını kaybetmemesi.

Birçok düğün organize ettiniz. Peki sizin bu konuya
ilginiz nedir?

Onlarca düğün organize ettim ama inanır mısınız bilmem, en az
heyecanlandığım düğün kendi düğünüm oldu. Hatta en rahat
olduğum düğündü. Sorumluluk azdı. Mahçup olacak kimse
yoktu. Ben en çok söz verdiğim bir şeyi yerine getirememekten
korkuyorum. Beni en çok geren şey bu. Kendi düğünümde mahçup
olacak kimse olmadığı için çok rahattım.

Peki Elif Hanım, insanlar Celebrida Event’i
neden tercih etmeliler?

Seçim yaparken unutulmaması gereken bir şey var. En özel
günlerini bir firmaya emanet ediyorlar. Ekibin gücü ve malzeme
kalitesi çok önemli. Ankara’da bu kaliteyi sunabilecek firma
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Celebrida Event’in ve benim
sunabileceğim en büyük farkı biraz önce söyledim. Beş yılı geçti
bu işe başlayalı ve her organizasyonuma kendi düğünümden daha
büyük heyecanla yaklaştım.

Yeni Celebrida Event kuruluşunda ekibi oluştururken
zorlandınız mı?
En kolay kısım, ekip kısmı oldu. Zaten yıllardır birlikte çalıştığımız
arkadaşlarım da benim düşüncelerimi ve yapmak istediklerimi
benimsedi ve ilk günden itibaren Celebrida Event’e dahil oldular.

Bu durumda Celebrida Event’e yeni bir firma
demek çok da doğru değil, sizi deneyiminizle
birlikte beş yıllık bir firma sayabilir miyiz?

Evet sayabilirsiniz. Celebrida yeni bir fikir aslında, yeni bir
yaklaşım. Dediğim gibi biz özel işler yapmak üzere bir araya
gelmiş tecrübeli bir ekibiz. 

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

celebridaevent

DOÇ. DR. BÜLENT DEĞERTEKİN

Midemizdeki Şüpheli Misaﬁr
Helikobakter Pilori
Acıbadem Ankara Hastanesi Gastroentoloji Bölümü’nden
Doç. Dr. Bülent Değertekin, Helikobakter Pilori ile ilgili detaylı bilgiler veriyor…

H

elikobakter Pilori nereden çıktı?

Bilim dünyası yıllarca mide ve onikiparmak bağırsağı
ülserinin nedeninin, midedeki yüksek asit düzeyi
olduğunu düşünüyordu. Bu öyle değişmez bir görüştü
ki, “Asit yok ülser yok” gibi bir kural geçerliydi. Ancak
1980’li yıllarda, Dr. Barry Marshall ve arkadaşları 2005
yılında Nobel Tıp Ödülü’nü almalarına neden olacak
müthiş bir buluş yaptı. Midemizde “Helikobakter Pilori” isimli bir
mikroorganizmanın var olduğunu, ülserin nedeninin bu olduğunu

ve asit azaltıcı tedaviler yerine antibiyotik tedavisi ile ülserin tedavi
edilebileceğini buldular. Gastroenteroloji dünyasında yepyeni bir
kapı açtılar.

Helikobakter Pilori’nin sıklığı nedir?

Helikobakter Pilori, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan
ülkelerin bir sorunudur. Gelişmiş ülkelerde, toplumda %5-10
sıklıkla görülürken, gelişmemiş ülkelerde toplumun % 80’inin bu
mikroorganizmayı taşıdığı görülmüştür.

Ülkemizde yapılan son çalışmalarda toplumun % 50-60’ının
midesinde Helikobakter Pilori taşıdığı gösterilmiştir.

Helikobakter Pilori hangi durumlara neden olur?
Ne şikayetler yapar?

Temelde neden olduğu durumlar:
▪ Gastrit (midenin iltihabı), atrofi (mide duvarında incelme),
intestinal metaplazi(kansere neden olabilecek hücresel değişiklikler)
▪ Mide ülseri,
▪ Onikiparmak (duodenum) bağırsağı ülseri,
▪ Mide kanseri,
▪ Mide lenf kanseridir. (lenfoması),
Mide yanması, mide ağrısı, göbek çevresi karın ağrısı, bulantı
kusma, gaz ve şişkinlik, yemek sonrası dolgunluk hissi, geğirme ve
ağız kokusu gibi sindirim sistemi semptomları bu durumun temel
bulgularıdır.

Temelde geçiș yolunun çocukluk
çağında, özellikle ilk 5 yașta,
anne veya babadan olduğu
düșünülmektedir.

Helikobakter Pilori nasıl bulaşır?

Temelde geçiş yolunun çocukluk çağında, özellikle ilk 5 yaşta,
anne veya babadan olduğu düşünülmektedir. Ancak belli toplum
gruplarında sık görülmesi bu durumun bulaşımında hijyen ve
sosyoekonomik düzeyin önemli olduğunu düşündürmektedir.
Helikobakter Pilori temelde geniş aileler ve kalabalık yaşam
koşulları olanlarda, kirli besin, su tüketimi olanlarda ve sağlık
çalışanları gibi mide içeriğine maruz kalan popülasyonlarda diğer
gruplara oranla daha sık görülmektedir.

Kimler Helikobakter Pilori için taranmalıdır?

Mide kanserine neden olduğu için ailesinde mide kanseri öyküsü
olanlar, şikayetleri olmasa bile mutlaka taranmalıdır. Bunun dışında
mide yanması, mide ağrısı, bulantı, gaz, şişkinlik, yemek sonrası
dolgunluk hissi, geğirme ve ağız kokusu gibi dispeptik yakınmalar
Helikobakter Pilori ile ilişkili olabileceğinden dolayı mutlaka
araştırılmalıdır.

Tanısı nasıl konulur?

Yukarıda bahsedilen şikayetleri olan danışanlar mutlaka bir
Gastroenterolog’a başvurmalıdır. Aşağıdaki durumların varlığında
danışan, öncelikle üst GİS endoskopisi ile değerlendirlmeli ve
mideden alınacak biyopsiler (parçalar) ile Helikobakter Pilori varlığı
araştırılmalıdır.
▪ 40 yaş üzeri ise;
▪ Kilo kaybı,
▪ Anemi (kansızlık),
▪ Yutma güçlüğü,
▪ Sarılık,
▪ Ağızdan veya makattan kanama olması,
▪ Ailede mide kanseri öyküsü olması,
▪ Tekrarlayan inatçı kusmaların varlığı...
Bunların dışındaki danışanlarda endoskopiden ziyade üre nefes
testi veya dışkıda Helikobakter Pilori antijeni aranması gibi
girişimsel olmayan yöntemler ile bu mikroorganizmanın varlığı
araştırılmalıdır.

Herkes tedavi edilmeli mi?

Bunun cevabı kesinlikle hayır. Toplumun yarısının taşıdığı bir
mikroorganizmayı ortadan kaldırmak, hem maliyete etkin değildir
hem de tıbben gerekli değildir. Özellikle antibiyotik kullanımının
minimuma indirilmesini önerdiğimiz bugünlerde, her danışanın
tedavi edilmesine kesinlikle gerek yoktur. Türk Gastroenteroloji
Derneği ve dünyadaki çeşitli Gastroenteroloji dernekleri belli bir
grup danışanın mutlaka tedavi edilmesini önermektedir.

Bunlar;
▪ Midesinde veya oniki parmak bağırsağında (duodenum) ülser
olanlar,
▪ 1. derece akrabalarında mide kanseri öyküsü olanlar,
▪ Mideden ameliyat geçirmiş olanlar,
▪ Mide lenfoması olanlar olarak ayrılıyor.
Bunların dışında ise;
Nedeni belli olmayan demir eksikliği veya vitamin B12 eksikliği,
Midede şişkinlik, erken doyma, gaz geğirti gibi midenin boşalması
ile ilgili sorunu olanlarda,
▪ Uzun süre NSAİ dediğimiz ağrı kesici tedavi kullanacak
danışanlarda Helikobakter Pilori bakılması ve pozitif ise tedavi
verilebileceği önerilmektedir.

Tedavisi nedir? Kolay mıdır?

Bir mide koruyucu ile beraber verilen 2 haftalık bir antibiyotik
tedavisi, bu durumu % 85-90 düzeylerinde başarı ile tedavi
edebilmektedir. Mikroorganizmanın ölüp ölmediği üre nefes testi,
dışkıda antijen tayini gibi girişimsel olmayan yöntemler ile kontrol
edilebilir. Bazı vakalarda (mide ülseri olanlar, mide lenfoması
olanlar) kontrol üst GİS endoksopisi ile yapılmalıdır. Erişkin hayatta
bulaşma oranının düşük olması, pratikte tedavi edilen vakaların
yeniden enfekte olmayacağını düşündürür. İlerleyen yıllarda
yeniden tarama yaptırmaya eğer şikayet yoksa gerek yoktur. 

Kilo Vermenin
En Kolay ve
Güzel Yolu
ZEYNEP BARAN-AYBALA KIRDI

Periﬁt Studio

Polonya’da üretilen ve Avrupa Birliği onaylı en iyi kilo verme aracı
seçilen cihazların bulunduğu, Perifit Studio kurucularından
Aybala Kırdı ve Zeynep Baran ile Perifit Studio hakkında konuștuk.

N

eden Perifit?

Biz Perifit markasını almadan önce de marka sahibi
Perihan Hanım’ı takip ediyorduk. Kendisinin girişimci
bir bayan olarak ülke ekonomisine istihdam yönünden
sağladığı faydaları görüp, işbirliği yaparak biz de bir
istihdam yaratmak istedik.

Perifit Studio Çayyolu ne zaman açıldı?

Peki aldığınız sonuçlar, geri dönüşler nasıl?

Biz ilk seansa başlamadan önce danışanlarımızın ölçümlerini
alıyoruz ve her üç seansta bir tekrarlıyoruz. Üç seans sonucunda
tüm vücut olarak toplamda 15-22 cm incelme oluyor. Kilo verme
ise, 8-10 seans aralığında başlıyor. Kişi dengeli beslenir ise, 10 seans
sonucunda, 4-6 kiloya kadar kilo kaybı olabilir. Ancak dediğimiz
gibi kilo verme kişi ve metabolizma ile doğru orantılıdır. 

Perifit Studio bir aydır Çayyolu Beytepe Officium’da hizmet vermekte.

Verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Polonya’da üretilen, en son teknoloji, Avrupa Birliği onaylı en iyi
kilo verme aracı seçilmiş cihazların bulunduğu merkezimiz, renkli
konsepti ve nezih ortamıyla kişiye özel ilk kilo verme ve motivasyon
stüdyosudur. Seanslarımız paket halinde alınabilmektedir. Her seans
minimum 45 dakika, maximum bir saattir. Kısacası burada minimum
zamanda, maksimum fayda sağlanır.

Vaculife ve Slimroll olarak iki ayrı cihazımız var. Vaculife’ın “termal”
ve “vakum” olarak iki ayrı özelliği mevcuttur. Vakum, kan dolaşımını,
metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. Termal ise verdiği infrared
ısı sayesinde derinin dört kat altına inerek yağ dokularına ulaşır ve yağ
yakımını sağlar. Bu sayede tüm zararlı toksinler dokulardan atılır.
Slimroll tüm bedeni şekillendirmek üzere tasarlanmıştır. Vücudun
tüm bölgelerindeki yağları kırar ve sıkılaşma sağlanır. Lenfatik drenaj
olarak da adlandırılan bu cihaz lenf akışını hızlandırır. Güçlü bir kan
dolaşımını sağladığı için selülitleri yok eder.

Officium Beytepe AVYM Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No:4/52 Çayyolu-ANKARA
T: +90 532 012 88 12 - 0 531 762 26 87
perifitstudiocayyolu_ankara
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Cihazlarınız ve sağladığı etkiler nelerdir?

davet

BURCU YÖRÜBULUT, PINAR CANALP, SEREN ERDOĞAN, AFİTAP AKINCI, ALEV TUNA, TUĞBA KOÇ SARIÇAM

Yeni Yaşını
Dostlarıyla
Kutladı
Ankara cemiyet hayatının sevilen
isimlerinden Afitap Akıncı,
yeni yaşını dostları ile birlikte
Atakule’de bulunan bir restoranda
düzenlenen davetle kutladı.
Gerçekleşen davet, sosyal yaşamın tanınan isimlerini bir araya getirdi.
Oldukça renkli anlara sahne olan davette, Afitap Hanım kendisini
yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Yeni yaşını
kutlayan Afitap Akıncı, doğum günü pastasını kestikten sonra yakın
dostlarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi. 
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AFİTAP AKINCI

DR. HALİL ÖSER - ESTETİK MEZOTERAPİ & ANTİAGİNG UZMANI

Bütüncül Tıp Penceresinden
Estetik Uygulamaları

advertorial

Estetik Mezoterapi ve Antiaging Uzmanı Dr. Halil Öser; estetik amaçlı
uygulamaların, bütüncül tıp yaklașımları ile ilgisini vurguluyor.

E

stetik amaçlı uygulamalar, her ne kadar
kişilerin var olan patolojisinden daha formda
ve güzel görünmelerini amaçlasa da, birçok
olgu sağlıklı ulaşma yolunda yine bütüncül
tıp yaklaşımlarından geçmektedir.

Bütüncül tıp vakaları, sorunu neden-sonuç ilişkisi içerisinde
inceleyen ve temel olarak tedaviyi değil sorunu önlemeyi
birincil hedef alan, koruyucu ve önleyici bir tıp anlayışına
dayanır. Bunun için de, yalnızca sorun olan bölge ya da
sistemi değil, bütünü ve bu bütün içinde aksayan olayları
anlamaya ve çözmeye çalışır. Bu yönüyle tedavi tıbbına
değil, koruyucu ve önleyici tıp anlayışına hizmet eder.
Estetik amaçlı uygulamalar, her ne kadar çoklukla kişilerin
var olan bir patolojisinden daha formda, daha iyi ve güzel
görünmelerini amaçlasa da, birçok olgu da sağlıklı ulaşma
yolunda yine bütüncül tıp yaklaşımlarından geçmektedir.
Örneğin, botoks uygulamaları daha iyi ve genç görünmeyi
amaçlasa da aslında ilerleyen yaşla beraber ortaya
çıkabilecek düşkün ve yıpranmış görünümü engellemek için
planlanmaktadır.
Modern Botoks Uygulamaları, yüzdeki çizgi ve kırışıklığı
gidermenin yanında bu patolojilerin derinleşmesi ve kalıcı
hale gelmesini engellemesi ile hem görsel hem de psikolojik
iyilik hali oluşturmaktadır. Botoks uygulamalarının, aşırı
terleme, migren, diş sıkma gibi sorunlarda da hem önleyici
hem tedavi edici etkileri vardır.

BELMA ÇELİK, DR. HALİL ÖSER, BÜȘRA ÖZDEMİR

Hyalüronik Asit

Cildin nem ve kolajen düzeyleri, başta Hyalüronik Asit
olmak üzere birçok mezoterapi ürünü tarafından (vitaminler
mineraller, peptitler, glutatyon, growth faktör, vb. ) yüksek
tutulmaya çalışılarak, yaşlanma etkileri ve deformasyon,
önemli ölçülerde engellenmekte ve önlenmektedir.
Estetik dünyasında teknolojinin çok hızlı geliştiği gerçeği
doğrultusunda, konunun uzmanı hekimlerin özellikle
ülkemizde bu gelişme hızına ulaşmada dünya çapında
saygın bir yerleri bulunmaktadır. Özellikle en sık kullanılan
mezoterapi ürünlerinden Hyalüronik Asit konusunda
ülkemiz hekimlerinin “BDDE” ve “CPC” gibi kimyasallar
içermeyen, alerjen veya virüs/ prion aktarımı olmayan
preparatları özellikle tercih etmeleri etik ve estetik değerler
adına gurur verici bir tablodur. Bu duyarlılığı komşu
ülkeler estetik çevrelerinde görmek, ne yazık ki çok daha az
mümkün olmaktadır.

Kişiye Özel Uygulamalar

Her estetik uygulama, kişinin cilt ve yüz haritaları
çıkartılarak, yaş, cinsiyet ve aile öyküsü de göz önünde
bulundurularak, önce koruyucu ve önleyici bütüncül tıp
penceresinden doğru bakışla değerlendirilmeli, beraberinde
daha güzel daha iyi olma kavramları rehberliğinde, kişiye
özel uygulamalar olarak planlanmalı ve takip edilmelidir.
Bir uygulamanın yararlılığında yapılan işlem, kendisi kadar
yaşamsal öneme sahiptir.
Bütüncül tıp doktorları olarak hangi branşta olursak
olalım, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.”
söylemine layık olmak en önemli görevlerimizden
olacaktır. 

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
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-BARBAROS ȘANSAL, ÖZDEN TOKER, YILDIRIM MAYRUK, AYLA HATIRLI

MUSTAFA-GÜLSÜM BİLGEHAN

Burslu
Öğrenciler
Yararına Defile
İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş
Eğitim Vakfı (ANAÇEV), burslu
öğrenciler yararına Yıldırım Mayruk
ve Barbaros Şansal defilesi düzenledi.
Swissotel Ankara’daki gecede ünlü
mankenler podyuma çıktı.
Gecenin ev sahipliğini İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve
ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı üstlendi. Geceye Ankara cemiyet
hayatından çok sayıda isim ve yardımsever katıldı. Toker ve Hatırlı,
Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal’a katkılarından dolayı teşekkür
plaketi verdi. ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı, geceden elde edilen
gelirle ilk olarak vakfın 400 burslu öğrencisinin bot ihtiyacını
karşılayacaklarını söyledi. 
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İ B R A H İ M

A Y D I N

&

S Ü L E Y M A N

brushandcohairsaloon

K E S K İ N

0312 223 98 30

www.brushandcohairsaloon.com
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NİRVANA-MEHMET AYDINER

ZEYNEP-ÖZGÜR İNCESU

EMRE, ELİF, DENİZ GÜRAY

Swissotel
Ankara’da
gerçekleșen
defile,
davetlilerden tam
not aldı.
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HANDAN BAYKAM, ÇAĞLA BAYKAM BEZCİ

SAVAȘ ÇOLAKOĞLU, GÜLZİN ÖĞÜT

ZEYNEP KÖKSAL YAYKIRAN

Yaşam
Sevgi ile
Başlar
NURHAYAT UÇAKHAN YÜKSEL

D

oğduğumuz an, dünyaya mutluluk saçmamızı sağlayan
ilk şey, annemizin bize sevgiyle bakan gözleridir.

Sevgiyi içimizde hissettiğimizde; bu, dokunduğumuz
her şeye nüfuz eder. Severek yaptığımız her yemeğin
tadı diğerlerinden başka olur. Çiçeklerimizle yaptığımız
sohbetlerden her biri, sağlıklı ve güzel çiçekler,
yapraklar olarak hayatımızı güzelleştirir. Sevgimizi neye, kime
verirsek onlar da bize kendilerince sevgilerini gösterirler.
Bizi seven, değer veren insanların etrafımızda olmaları da bize
güven verir, kendimizi değerli hissettirir ve yaşamımızı anlamlı
kılar. Hayatımızı, yaşadığımız anları, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi
ve gelecekle ilgili hayallerimizi sevdiklerimizle paylaşmak isteriz.
Hele bir de sevgilimiz varsa, daha fazla heyecanlanırız. Karnımızda
kelebekler uçuşur. Her an onunla birlikte olmak, gözlerinden
yüreğine akmak isteriz. Geleceğe birlikte el ele yürümeyi
düşlediğimiz insanla beraber, tüm hayallerimizi gerçekleştirmek
isteriz. Tek arzumuz mutlu olmaktır.

advertorial

Bu Sevgililer Günü’nde hem kendinize hem de
ilişkinize bir hediye verin!

Bazen karşımızdaki kişinin bizi tamamen anlamasını ve
hayallerimizi gerçekleştirmesini bekleyebilir; istediğimiz cümleleri
kurmasını ve aklımızdan geçenleri bilmesini ister bir yandan

Katarsis EMDR ve Psikolojik
Danıșmanlık Merkezi’nin Kurucusu,
Uzman Klinik Psikolog
Nurhayat Uçakhan Yüksel ile
“sevgi” üzerine gerçekleștirdiğimiz
röportajımız sizlerle...

da gözlerinin içine bakıp onun tüm istek ve beklentilerini
anladığımızı düşünerek bunları gerçekleştirmeye çalışırız.
Bu yıl kendinize hediyeniz, önce kendinize bakıp, neye ihtiyacınız
olduğunu keşfetmek olsun. Birisinin size değer vermesini
istiyorsanız; kendinize, bir arkadaşınıza nasıl değer veriyorsanız
öyle değer verin. Birinin sizi sevmesini istiyorsanız; önce siz
kendinizi tüm hatalarınızla, eksikliklerinizle sevin. Can dostunuzu
nasıl sevip onun gözünün içine bakıyorsanız, bir ihtiyacı var mı
diye kendinizi paralıyorsanız, kendiniz için de aynı şeyleri yapın.
Önemsenmek istiyorsanız, önce siz, kendinizi ve önceliklerinizi
keşfedin. Kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın.
Kendiniz için yola çıktığınızda, sevdiğiniz kişi için de kocaman
bir adım atmış olursunuz. Ona bakarken hayallerinizdeki kişiyi
görmeye çalışmaz, onu kendi istediğiniz forma sokmak için
uğraşmazsınız. Bu ilişkiye neler verebileceğinizi bilirsiniz. Onun
gerçeğini, sahip olduklarını ve size sunabileceklerini görürsünüz.
Kendi hayal ettiğiniz tabloya sevdiğinizi yerleştirmek yerine
birlikte yeni bir tablo yaratabilirsiniz. Bu da ilişkinize verdiğiniz
hediye olur.
Karşınızdakini sadece kendi gerçekliği ile görüp kabul
edebiliyorsanız, hayat hem sizin için hem de partneriniz için çok
daha kolay ve keyifli bir maceraya dönüşecektir. 

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

ERGÜL KESKİN

Leke ve İzlere Elveda
Bir mücevher kadar saf ve kusursuz
Ergül Keskin, Conture Make Up Studio’nun Kurucusu ve
Kontür Makyaj Eğitmeni leke ve iz tedavileri uygulamalarının bașında gelen
Bloomea Zümrüt Bakımı hakkında önemli bilgiler veriyor...

advertorial

Zümrüt Bakımı

Sevgililer Günü nedeni ile
Șubat Ayı boyunca, özel indirim
fırsatından yararlanmayı unutmayın.

G

üzelliğinize değerli bir dokunuş…

Zaman özgürdür, durdurmanız mümkün değildir. Aynı
zamanda başına buyruktur… Bıraktığı etkiler bazen çizgi
çizgi kalır, bazen de derin izler bırakır. Asıl mesele ise,
zamanı durdurmak değil, etkilerine karşı gardınızı almaktır.
Bu noktada teknolojik gelişmeler sayesinde, yeni nesil cilt
bakımları uygulanmakta ve zamanın istenmeyen miraslarını ortadan
kaldırmaya yardımcı olmaktadır.
Bu yöntemlerden biri olan Bloomea Zümrüt Bakımı, Fransız plastik
cerrahlar tarafından dizayn edilmiş üç aşamalı bir cilt yenileme cihazıdır.
Bütünsel bir tedavi olan Bloomea Zümrüt Bakımı; Optimal Bloomea
Makro Eksfoliasyon, Bloomea Yüksek Frekanslı Mikro Vibrasyon masajı,
cilt üzerinde aktif dalga boyu (633nm) ile light terapiden oluşur. Bu üç
farklı tedavi prosedürünü birleştiren uygulama, ilk önceleri ameliyat
sonrası oluşan yaraların iyileştirilmesi kapsamında geliştirilmiştir.
Titizlikle yürütülen araştırma ve çalışmalar kapsamında, cilt yenileme
terapisinde devrim niteliğinde bir yenilik olan Bloomea Zümrüt Bakımı
ortaya çıkmıştır.
Efektif ve güven parametreleri üzerine kurulan bu modern teknoloji, cildi
pürüzsüzleştirir, estetik açıdan hoş görünmeyen cilt tonu eşitsizliğini
dengeler. Mikro titreşim özelliği, cildin dermis tabakasındaki elastin
ve kolajen üretimini tetikleyerek cildi gençleştiren, sıkılaştıran ve
canlandıran bir etkiye sahiptir.

Zümrüt Bakımı Nasıl Uygulanıyor?

Cilt yenileme protokolünün ilk aşaması Makro Eksfoliasyon’dur. Bu
seansta işlem uygulanacak kişinin yanında tek kullanımlık yeni bir
zümrüt uç açılır. Cihazın çalıştırılmasıyla uygulama başlığı yüksek
frekansta çalışmaya başlar. Zümrüt uçların granüllü eksfoliasyon yüzeyi;
cilt düzensizliklerini katman katman yok ederek cildi pürüzsüzleştirir
ve cilt tonunu eşitler. Uygulama sırasında kişi, herhangi bir acı hissetmez.
İkinci aşamada, zümrüt uçların eksfoliasyon yüzeyi sıyırılır ve alttaki
silikon katman açığa çıkarılır. Cilde yüksek oranda kolajen, elastin ve
hyalüronik asit içeren Bloomea Krem uygulanır. Cildi derinlemesine
uyaran yüksek frekanslı vibrasyon terapisi bu şekilde başlar. Uygulanan
işlem, elastin ve kolajen üretimini arttırarak ciltte sıkılaşma ve canlanma
sağlar.
Son aşamada ise, ışık terapisi uygulanır. Seans boyunca başlıktan yayılan
633 NM dalga boyundaki kırmızı led, birinci ve ikinci aşamada uygulanan
işlemlerin cilt yenileme etkisini destekler. Cildi rahatlatır ve kontrollü
hasarın iyileşmesini hızlandırır. Toplamda 30 dakika süren devrim
niteliğindeki bu uygulama; tıpkı doğanın en özel armağanı zümrüt kadar
saf ve doğal bir ışıltı kazandırır. 

Ergül Keskin Conture Make-Up Studio
Turan Güneș Bulvarı, Park Oran Ofis, Kat: 5 No: 11-12 Oran / 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

ergulkeskinofficial

Ölçüm ve ilaç
Çizergesi

Bulut Sistemi
Hasta takip

Dakik Uzaktan Hasta Takip Uygulaması, Doktorunuz tarafından
oluşturulan zaman çizergesini
takip edebilmeniz için geliştirilmiştir. Size özel hazırlanan ilaç ve
ölçüm çizergelerini zamanında hatırlatmasının yanı sıra, Bluetooth
cihazlarla entegre çalışarak medikal

Eş zamanlı
Doktor kontrolü

ölçümlerinizi hızlı ve güvenli olarak
yapabilmenizi sağlar. Doktorunuzla
anlık haberleşme, medikal
dosya götüntüleme, hastalığınız ile
ilgili uyarı ve öneri sistemi içermektedir, geçmiş ilaç ve ölçüm
grafikleri gibi bir çok özelliği
barındırmaktadır.

Modern
Hasta Takip
Telemetri Sistemi

ECG
Glikoz Ölçümü
Nabız / Tansiyon
Oksijen Saturasyon
Vücut Isısı

Tek kanal ECG
7/24 Holter
HRV Ölçümü

www.dakik.app
+90 850 532 62 49

Remote Patient Monitoring Systems

Kalpten
Öğreneceğimiz
Çok Şey Var

B

Yaklașık 30 yıldır Kalp ve Damar Cerrahisi branșında
görev yapan Prof. Dr. Tayfun Aybek, kalbin, gün
içerisinde her insanda farklı șekilde attığını tespit
ettiklerini ve kalp ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.
ize kendinizden ve mesleğinizden bahseder
misiniz?

Yaklaşık otuz yıldır, Kalp ve Damar Cerrahisi
branşında aktif olarak çalışmaktayım. Bu süre zarfında
yaklaşık 20 bin kalp ameliyatı gerçekleştirdim. Her
gün insanların kalplerine dokunarak, onların sağlığına
kavuşması amacı ile çalışıyorum.

O kadar çok insan kalbi gördünüz,
bu durum size neler kattı? Nasıl bir his?

Kalp oldukça sansasyonel bir organ. Hayranlık duyuyorum ve
aslında bize çok şeyler söylüyor.

Nasıl yani? Neler söylüyor?

Son zamanlarda, kalp hızı değişkenliği üzerinde çalışmalarımızı
derinleştirip, kalbin gün içerisinde her insanda farklı bir şekilde
attığını tespit ettik. Bu kalp değişkenliklerden artık bir insanın
biyolojik yaşını, stres indeksini, rejenerasyon gücünü, uyku
düzenini, alışkanlıklarını, otonom sinir sisteminin gücünü ve
yaşam enerjisini tespit edebiliyoruz. Tüm bu veriler ile bazı
hastalıkları daha erken tespit etme olanağına sahip olduk.

Yani kalp hızı hızlı atarsa insan stresli mi oluyor?

Hayır. Atım hızı değişkenliği önemli. Bu bize insanlardaki yaşam
enerjisini ve gücünü gösterdiği gibi, günlük yaşantısındaki olaylara
dayanıklı olup olmadığını ve nerelerde, hangi zamanlarda bu
enerjinin düştüğünü/arttığını bilimsel olarak göstermekte. Bir
TÜBİTAK projesi kapsamında yazılım geliştirerek, danışanları
uzaktan takip ederek, kalp atım farklılıklarını değerlendirip, analiz
ettik. Örneğin, 20 yaşındaki bir kişinin 24 saatlik yaşam enerjisi
grafiği, gece nöbetleri tutan kronik bir hastalığa yakalanmak
üzere olan bir kişiden farklılıklar gösterirken, burn-out sendromu
(tükenmişlik sendromu) yaşayan birinin yaşam enerjisinin
tamamen kaybolmuş olduğu gerçeği ile karşılaştık. Tüm bu veriler
arka planda yapay zeka ile değerlendirildiğinde inanılmaz verilere
ulaşabiliyoruz.

Peki bu danışanlardaki analizlerden sonra
kurduğunuz sistem neler yapıyor?

Danışanın genel durumunu gösterirken, bazı hastalıklara
yakalanma oranları rakamsal olarak tespit edebiliyor, gerçekçi

önerilerde bulunuyor, en güzeli veri tabanındaki binlerce kişi
ile kendi durumunun karşılaştırmasını yapıyor. Kullanıcıya 20
sayfalık hayat raporunu çıkartıyor. Beslenme düzeni, uyku düzeni,
yaptığı sportif faaliyetlerinin kendisine yarayıp yaramadığı,
konsantrasyon gücünü ve hatta örneğin, şoförlerde kaza yapma
potansiyeline dek ciddi detaylı saptamalarda bulunuyor.

Tüm bunlar nasıl yapılıyor?
Kalbi okuyan cihaz nedir?

Yaklaşık 10 gr ağırlığında ve 4 cm büyüklüğünde göğse yapıştırılan
küçük teknolojik çip sayesinde kalp atışları, gün boyunca (istenirse
günlerce 21 güne dek) kayıt ediliyor. Veriler anlık hastaya ve doktora
ulaştırılabildiği gibi patolojik durumlarda alarm fonksiyonu var.
Sonrasında toplanılan veriler, o insanın mevcut ve gelecekteki
hayatı boyunca bazı sırlarını veriyor. Tüm bunları araştırmak
oldukça keyif verici... Bazen check-up muayenesi, normal çıkmış
kişilerde bile bu sayede birçok hastalığın ipucuna ulaşabilmekteyiz.

Yani kalpten öğreneceğimiz çok şey var mı
diyorsunuz?

Evet! Bize çok şey anlatıyor, o insana ait sırları açıklıyor. Bunun
sadece yöntemini bilmek gerek. İşte bu proje kapsamında
gerçekleştirdiğimiz çalışma ve elde ettiğimiz yazılım ve cihaz
sayesinde sadece danışanlara değil, sporculardan ev kadınlarına,
firma CEO’sundan şoförlere kadar birçok kişinin kullanabileceği ve
faydalanabileceği bir sistem haline getirdik. 
20 yaşında erkek, yaşam
enerjisi sayısal olarak yüksek,
olası hastalıklara karşı
dirençli ve stres enderi düşük.
45 yaşında kadın, stresli bir
hayata sahip, gece nöbetleri
tutan ve hücre yenilenmesi
düşük, biyolojik yaşı 62...
52 yaşında şirket sahibi,
tükenmişlik sendromunda,
ancak son yaptırdığı check-up
normal olarak değerlendirilmiş.

Kendinizi ve
Bedeninizi
Tanıyın

Ö

ncelikle sizi tanımak isteriz. Zeliha Seher
Özsüer kimdir?

15 Temmuz 1974 Muğla doğumluyum. Dış Ticaret
alanında eğitim aldım. Hissedarı olduğum şirketin,
İdari Mali İşler sorumlusu olarak çalıştım. Evli ve iki
çocuk annesiyim. Eğitimler sırasındaki en büyük
yardımcılarım ve destekçilerim, Özay, Emircan
ve Alya Ece Özsüer’dir. Öncelikle, spor hayatımda hep vardı ve
favorim tenis oynamaktı. 1999 senesinde işim nedeniyle Amerika’ya
yerleştim. O zamanlar daha çok ağırlık çalışmaları ile ilgiliydim.
Amerika dönüşü, İzmir-İstanbul ve Kıbrıs gibi çeşitli merkezlerde
çalışmalarıma aralıksız devam ettim. Birçok seminer ve eğitimlere
katıldım. İtiraf etmeliyim ki, hayatımda kendim için hep iyi şeyler
yapmaya ve kendimi iyi hissettiğim bedenimle, tanıştığım her
yeniliğe tutkuyla devam ettim.
Kendimi tanıma yolundaki ilk adımım, pilates ve yoga ile
tanışmamdır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün Antrenörlük sertifikası
ve birçok programından antrenörlük belgemi aldım. Ve eğitmen
olarak ders vermeye başladım. Hem eğitmen hem de öğrencilik
hayatım hep devam etti. Yurt içi ve yurt dışı spor merkezlerinde
eğitimlere devam ederken, kendimdeki içsel yönümü keşfetmeye

ve bundan keyif almaya başladım. Çıktığım bu yolculuk hiç
bitemiyor aslında. Şu an eğitmenliğe devam ediyorum ve kendimi
tam olarak iyi hissettiğim pilates ve yoga sisteminde, yenilenmeye
ve öğrenmeye, öğrendiklerimi aktarmaya devam ediyorum. Ben
yaptığım çalışmalarla sadece bedenimi güçlendirmek değil, iç
huzurumla buluşturmak isterim.
Zeliha Seher Özsüer Pilates ve Yoga Çalışma Stüdyosu’nun en
büyük amacı ve farkı, sadece fit olmak değil, bedeninizin ne
istediğini bilmek ve onu yaşam tarzı haline getirmenizdir.
Çünkü sen demek, her şey demektir!

Pilates ve yoga eğitmeni olmaya nasıl karar verdiniz?

Biz kadınlar hormonlarımızla hareket eden varlıklarız.
Ailemizden, çevremizden, partnerimizden yani havadaki nemden
bile aldığımız güzellikleri duygularımızın zirvesinde yaşar,
bambaşka biri olur çıkarız. Yaşadığımız duygu hassasiyeti bizi her
anlamda hareketsizliğe itebiliyor. Asıl bu dönemlerde kendimizi
yargılamaktansa harekete geçmek deneyebileceğiniz en iyi
yöntemdir. Ben de böyle dönemlerimden birinde pilates ve yogaya
başlayıp, bedenime kattıklarına, bana hissettirdiklerine aşık
oldum. Daha sonra bilgi paylaşılınca güzeldir neden olmasın dedim
ve kendi yaşadığım bu heyecanı, öğrendiklerimi, hissettirdiklerini
aktarmaya karar verdim.

advertorial

ZELİHA SEHER ÖZSÜER

Sporu bir yașam felsefesi edinen
Zeliha Seher Özsüer’in pilates ve
yogadan yola çıkarak kendi benliğinin
yolculuğuna ortak oluyoruz...

Bildiğimiz kadarıyla 12 kilo verdiğiniz bir başarı
hikayeniz mevcut. Bize bu süreçten bahsedebilir
misiniz?

Genel olarak yuvarlak hatlara sahip bir bedene sahibim, dikkat
etmezsem çok çabuk kilo alabiliyorum. O zamanlarda duygusal
bir dönemden geçiyordum ve dengeli beslenme konusunda
uzaktan yakından bir ilgim yoktu. Tam betimlemem gerekirse
sürekli kaşık kaşık çikolata yiyordum. İşte bu dönem benim
kırılma noktam oldu. Pilates ve yoga sistemiyle tanıştım. Eğer bir
programa girersen, düzgün ve doğru beslenme ile egzersizlerini
düzenli yaparsan sonuç alırsın. Yani aslında bu, istemekle alakalı.
Bırakın başkası sizi onaylamasın, gurur duymasın. Siz kendinizle
gurur duyun. Hareket edin. Kendinizle olan randevularınızı
ertelemeyin. Kendinize saygı duyun. Sizi düşüren her neyse
kalkın. Kendinizi iyi hissettiğiniz egzersiz sisteminiz olsun.
Özellikle pilates, yoga olmazsa olmazınız olsun. Kısacası sonuç
istiyorsanız kendinize zaman ayırın.

Pilates kilo vermek için etkili bir yöntem midir?

Sıklıkla karşılaştığım bir soru. Sağlıklı bir kilo verme yöntemi
pilates, beslenme ile desteklenirse daha kısa sürede kendi
ulaşmak istediğiniz zirveye ulaşırsınız. Yine tekrarlıyorum
istikralı olursanız, hareketlerinize odaklanırsanız ve kendinizi
yargılamazsanız çok etkili bir sistemdir. Pilates, yoga kendi
içlerinde prensipleri olan egzersiz sistemleridir. Sabırlı
olunmalıdır. Her beden de aynı sürede yanıt vermeyebilir.

Yoga hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Her şey doğru olabilir, her şey yanlış olabilir. Kişi kendi
hissettiğine bakmalı. Bunun için deneme dersleri var. Sana hitap
ediyor mu? Ediyorsa bırak yanlışı doğruyu. Yoga dönüşümdür.
Hangi hareketini yaparsan yap niyetini koy ortaya. Kendine
dürüst ol. Önemli olan hangi harekete çıkabildiğin değildir.
Yogada hangi hareketi yaparsan yap o senin ihtiyacına ulaşır.

Yogaya veya pilatese yeni başlayacak birinin dikkat
etmesi gereken noktalar nelerdir?

Her şey hemen olmaz. Eğer şimdiye kadar hiçbir şey yapmadıysan
bedenini şaşırt ki güçlensin. Pes etme, sabırlı ol. Sadece gözlemle.
Sağınla solunla işin olmasın, kendine dürüst olarak devam et.
Pilates ve yoga hareket sisteminde hareketlerin bedene uyumu
muhteşemdir. Size hissettirdiği dinçlik, güç, hafiflik, zarafet
yansıması, daha dikkatli, yaratıcı çabalarınızla bu yöntemlerin
sunduğu sayısız yararları elde etmeye başlayabilirsiniz.
Ve yeniden bedeninizi hareket etmeye ve zihninizi bilinçli
düşünmeye yöneltebilirsiniz. Pilates ve yoga yönteminin
getireceği asıl sonuca da ulaşmış olucaksınız. Ayrıca sağlıgınızı
korumanın ve sağlam bir zihin ve bedene sahip olmanın
en önemli unsuru olan ruhunuza da yeniden yaşam vermiş
olacaksınız.

Yeni dönem hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Ben öncelikle pilates, yoga ve egzersiz eğitmeniyim. Öncelikle
yapılan çalışmanın kendi bedenime iyi hissettirmesi benim için
önemli. Eğer yaptığım şey bana heyecan vermezse, kendimi iyi
hissetmezsem mümkün değil yapmam. Zeliha Seher Özsüer
Pilates & Yoga kendi içinde sempatik, samimi bir çalışma alanı.
Bu alanda pilates, reformer cadillac ve yoga dersleri veriyorum.
Aslında uzun süreden beri var. Yeni yıl heyecanımı, yeni yıl
partisiyle birleştirip sizinle paylaşmak istedim. Bedenimiz bizim
en kıymetlimizdir. En özeli hak etmiyor mu sizce?

Pilates üstatları der ki: Koçunuz kendi zihninizdir. Ve bedeninizdeki
kaslar da takımınızdır. Ve yedek kulübesinde oturan kimse yoktur.
Sonsuz sevgimle teşekkür ederim. 

Koza Sokak No: 125/8 Gaziosmanpașa/Ankara T:+90 506 908 10 80
seherozsuer_pt
s.zelihaozsuer@gmail.com
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FATİH-ESRA ÖZTÜRK

FİGEN KIRAL

HÜSEYİN-RABİA KURȘUN

Tema-K
20 Yaşında
Cemiyet hayatının önde gelen
kadınlarından oluşan ve TEMA
Vakfı’na kaynak geliştiren gönüllü
grubu TEMA-K, düzenlenen bir
etkinlikle 20’inci yılını kutladı.
TEMA Vakfı yararına 20 yıldır çalışan TEMA-K gönüllülerinin
düzenlediği bu önemli geceye sanatçı Linet şarkılarıyla anlam
katarken, gecenin sunuculuğunu ise Özlem Yıldız üstlendi.
Yemekten elde edilen gelir ile TEMA Vakfı’nın doğa eğitim
programları ve ağaçlandırma faaliyetlerine destek verildi. 
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BORA-ASLI PEHLİVANLAR
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ÖZLEM YILDIZ

ÖZNUR YAKIN

FERYAL GÜLMAN

Gecede,
TEMA Vakfı’na
katkılarından
dolayı 15 ve 20
yıl olmak üzere
iki kategoride
desteklerini
uzun yıllardır
esirgemeyen
gönüllülere
plaketleri verildi.

BURCU HATTAT

EŞSİZ VE ZENGİN LEZZETLER
Ankara’nın kaliteli mekanları
arasında yer alan Şehir Kebapçısı,
sizler için en iyisini ve en lezzetlisini
sunmaya devam ediyor.
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sehirkebapcisi

sehirkebapcisii

www.sehirkebapcisi.com

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Biraz da Cildimize
Detoks
advertorial

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk cildin bölgesel detoksuna yardımcı,
yeni bir tedavi yöntemi olan Biodermogenesi hakkında merak edilenleri anlatıyor.

B

edeni bir bütün olarak kabul etmemiz ve sadece
cildi korumak-güzelleştirmek-gençleştirmek
hayalinden vazgeçmemiz gerekiyor... Her zaman
vurguladığım gibi cildimiz bedenin dışa açılan en
geniş kapısıdır ve tüm bedenin genel sağlığının
habercisi, koruyucusu ve terazisidir...

Bedende, pek varlığından haberdar olmadığımız, ancak tüm
hücrelerimizin sadece onun dengesini korumak için yoğun
çaba sarf ettiği bir ortam daha vardır ki, bu geniş dünyaya;
“Ekstraselüler Matriks” yani, “Hücreler Arası Sıvı” diyoruz.
Tüm organlarda, hücreler kana geçmek üzere bu ortama; su,
elementler, besinler, hücresel atıkları ve toksinlerini alıp verirler.
Bu hücreler arası matriksin asidik ortamı, organın fonksiyonunu
etkiler. Örneğin, diyabet, kronik inflamatuar hastalıklarda tüm
bedende bu matriksin pH değeri düşük, ortam asidiktir. Asidik
ortam çok tehlikelidir. Bu ortamda onarım ve rejenerasyon çok
yavaştır veya hiç yapılamamaktadır. Asidik ortamdaki hücrelerde
toksin birikimi ve hasarı da şiddetli olur. Beden, bu ekstraselüler
matriks sayesinde bir bütündür. Bu sıvı ortam, enformasyon yani
bilgi deposudur. Bedenin tüm sırları, tüm sessiz konuşmaları
orada olur. Bu sıvı ortamın detoksu, bedende organlarının
gençleşmesini, hücrelerin rejenerasyonunu ve iyileşmesini sağlar.
Cilt, geniş bir alanı kaplayan bir organ olduğu için detoks
tedavilerinde bu hücreler arası sıvının detoksuna yardımcı
olabilir. Cildin detoksu bu yolla tüm bedenin arınmasını ve
temizlenmesini sağlar. Cildin bölgesel detoksuna yardımcı olan
yeni bir tedavi yöntemi de biodermogenesidir.

Biodermogenesi Nedir?

Biodermogenesi, İtalyan hükümeti tarafından inovasyon ödüllü
bir cihazdır. 10’a yakın üniversitede tamamlanan ve devam
etmekte olan bilimsel çalışmaları vardır. Birden fazla ve CME
Akreditasyonu olan Anti Aging ve Medikal Estetik Master
Programlarında öğretilmeye başlanan Biodermogenesi’nin,
endikasyon alanları sürekli gelişmektedir. Amacı başlangıçta
sadece çatlakların tedavisi iken, günümüzde çok farklı alanlarda
kullanılmaktadır.
Tedavi Alanları:
▪ Cilt Çatlakları Tedavisi
▪ Selülit Tedavisi
▪ Anti-Aging Uygulaması
▪ Sıkılaştırma ve Germe
▪ Göğüs Kaldırma ve Toparlama
▪ Popo Kaldırma ve Toparlama
▪ Yanık ve Skarlar
▪ Sedef Hastalığı
▪ Estetik Jinekoloji
▪ Androloji
Cihaz çok temel bir prensiple çalışmaktadır. Tek tek uygulama
alanındaki hücrelerde, hücre zarında Na-K kanallarını uyararak
elektriksel bir aktivite başlatılır. Yaşlanma sürecinde, çeşitli
sebeplerle hücre zarında madde alışverişini sağlayan kanallar
tıkanmakta ve yavaşlamaktadır. Biodermogenesi uygulaması
sonrası hücre zarındaki kanallar açılır ve madde alışverişi artar.
Faydalı maddeler içeri alınırken, toksin ve zararlı maddelerin
hücre dışına çıkışı sağlanır. Ayrıca hücre zarı elektriksel olarak
uyarıldığında, yani şarj olduğunda, o hücrenin görevi neyse, o
görevi yapma hızı artar.

Cilt, geniș bir alanı kaplayan bir organ
olduğu için detoks tedavilerinde
bu hücreler arası sıvının
detoksuna yardımcı olabilir.

Cildimizde, Biodermogenesi tedavisi ile uyarılan üç önemli
temel hücre var;
Birincisi, üst deri yani epidermisin keratinosit dediğimiz bazal
tabaka, ölü deri hücreleridir. Bu hücrelerin döngüsü ve cildin
kendini yenileme hızı artar. Yenilenen cilt parlak ve pürüzsüz
görünüp ince kırışıklıklar azalır.
Biodermogensi ile uyarılan ikinci hücre grubu, melanositler
yani renk yapan hücrelerdir. Çatlak alanlarında beyaz rengin
sebebi o alanda bazal tabakada bu hücrelerin sayıca çok azalmış
olmasıdır. Sayıca az olan bu renk hücrelerinin uyarılması, sayıca
artış olmamasına rağmen o bölgede cilt renginin tekrar geri
gelmesini sağlar. Çatlak alanlarındaki beyaz renk kaybolur.
Tedavi, yaz aylarında rahatlıkla yapılabilir. Hatta çatlak alanına
4. ve 5. seanstan sonra, güneş maruziyeti renk hücrelerini
uyararak tedavi sürecini hızlandırır.
Biodermogenesi ile uyarılan en önemli üçüncü hücre ise, orta
derinin temel hücresi fibroblastlardır. İşte bu hücreler çalışmaya
ve kollajen, elastin ve hyalüronik asit üretmeye başlar. Daha
evvel videolarımda anlattığım gibi diğer tedavi yöntemlerinde
kollajeni temelde arttırmak mümkün iken, Biodermogenesi ile
çatlak alanlarında asıl parçalanan elastin liflerin yapımı uyarılır.
Biodermogensi’yi diğer yöntemlerden daha efektif, etkili kılan da
işte bu özelliği, elastin liflerde anlamlı artış yapabiliyor olmasıdır.
Biodermogenesi yöntemi; yüz, boyun, dekolte, eller, göğüs, karın,
kollar, bacaklar gibi tüm vücut bölgelerinde uygulanabilir.
Yanık izi ve ameliyat izi, sivilce izleri ve cilt çatlaklarında
oldukça başarılıdır. Cilt gençleştirmede kırışıklık ve sarkmanın
iyileştirilmesinde yine yan etkisiz acısız, kansız bir uygulamadır.
Dış genital bölgenin, kadında ve erkekte gençleşmesine yardımcı
olur. Hemen her yaşta ve her mevsimde uygulama yapılabilir.
Biodermogenesi, bedende geniş alanlara uygulanabilir. Bir
sonraki yazımda, cildimiz aracılığıyla tüm bedenin detoksunu
nasıl yapabiliriz anlatacağım. Önümüzdeki sayıda görüşmek
üzere sevgiler... 
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ÖZLEM SAVAȘ, DENİZ KARABONCUK, ASLI DAL,
NECDET AKDAȘ, AYȘE ALTINKAYNAK, GÖKHAN ÇAĞATAY

SUAT ÖZDİLEN, AHMET ÇAVUȘOĞLU

TED 52. Yıl
Kutlaması
TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği, kuruluşunun 52. yıl
dönümünü Kolej-IN sosyal
tesislerinde gerçekleşen gece ile
kutladı.
Dernek Başkanı Yasemin Polat ve yönetim kurulu üyelerinin ev
sahipliği yaptığı geceye, çok sayıda davetli katıldı. Eski ve yeni
mezunların bir araya geldiği gecede 52. yıla özel pasta kesimi
gerçekleşti. Katılımcılar, eski dostlarını görmenin mutluluğunu
yaşarken renkli kutlamalar ile eğlence dolu bir gece geçirdi. 
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SİBEL OĞUZ UTKU

HANDE İLALAN

OĞULCAN ARIKAN, HAZAL GÜRSOY

Eski ve yeni mezunların
bir araya geldiği gecede
52. yıla özel pasta
kesimi gerçeklești.

DUYGU AYTAÇ
MELİH-NURKAN ZAİM

ANIL ÖZYÜRT
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HAȘMET KASAPOĞLU, SELDA BÜLBÜL, ZEYNEP SARIİBRAHİMOĞLU, ERHAN YALÇIN

Stres Kilo
Aldırır Mı?

DYT. HUMA KARABULUT

S

tres altında salınan hormanlar besin
seçiminizi nasıl etkiliyor?

Çoğu zaman, sınav, mülakat veya iş stresi gibi kısa
zamanlı stres durumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kısa
vadede yaşanan stres, iştahın azalmasına neden olabilir.
Stres durumunda salgılanan hormonlardan adrenalin,
kanda hızla artar, kan şekerinde yükselmeye neden olur.
Kan şekerindeki artış, besin alımında azalmayı beraberinde getirir.
Ancak stres devam ederse, bu farklı bir döngüye dönüşür. Böbrek
üstü bezleri kortizol adı verilen başka bir hormon salgılar ve
kortizol, adrenaline kıyasla iştahı artırır. Bununla beraber yemek
yemeği alışkanlık haline getirmeyi doğurur. Bu stresli durumun
yönetimi için, hızlı yakıt olarak gördüğümüz (çikolata, cips,
kraker, asitli içecekler, dondurma vb.) besinleri tercih edebiliriz.
Tabii ki sadece stresin kilo artışı üzerindeki tek sorumlusu
beslenmedeki yanlışlıklar değildir. Aynı zamanda stresli ve
depresyonda olan bireyler daha çok uyuma, daha az hareket, daha
fazla alkol tüketimi gibi eğilimlerinin de arttığı bilinmektedir.

Stresiniz vücut şeklinizi değiştirebilir...

advertorial

Strese yanıt olarak artan kortizol seviyelerine sahip sağlıklı
bireyler, stres yaşamayan bireylere kıyasla daha yüksek stres
hormonları ve daha yüksek bel çevresine sahip oldukları
gözlemlenmiştir. Yüksek düzeyde insülin ve yüksek kortizol
seviyeleri bel çevresinde yağ birikiminine neden olurken,
şişmanlık başta olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde
getirir.

Peki stres ile nasıl mücadele edilir?

Stres hormonlarını sakinleştirirken, aynı zamanda enerjinizi
yüksek tutan, besin değeri ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayan

Stresli bireylerin kilo alımı, obezite ile
sonuçlanabilecek yüksek kalorili ve
yüksek yağlı yiyeceklerin tüketimini
artırma eğiliminde olduğunu dile getiren
Diyetisyen Huma Karabulut,
stres ile mücadele etmenin
yollarını anlattı...
besinler seçmek; stres yönetiminde büyük fayda sağlayacaktır.
O kadar çok besin var ki, stres yönetiminde etkinliği
kanıtlanmıştır. İşte bunlardan birkaçı:
Su; Stresinizi azaltmanın hızlı ve basit bir yolunu mu arıyorsunuz?
Bir bardak su doldurun ve bir yudum alın. Vücudumuz susuz
kaldığında kortizol hormonunun kanda seviyesinin arttığı ve
bu da stresin vücutta artışına neden olabileceği bilinmektedir.
Yeterli miktarda su içmek stres hormon seviyenizi azaltmaz fakat
etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir.
Sıcak İçecekler; Sakin hissetmenizi sağlayacak ve bu duygularınızı
harekete geçirecektir. Bu içeceklerden biri, yeşil çaydır. Çünkü
içeriğindeki flavonoidler ve düşük miktarda bulunan kafein,
beyin sağlığını destekler niteliktedir. Aynı zamanda papatya
çayının da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan serotonin ve
dopamin (mutluluk hormonları) sentezinin üretimini arttırarak
endişeyi azaltacağı bildirilmiştir.
Avokado; İçerisinde barındırdığı C vitamini, B6 vitamini,
potasyum,lif ve omega-3 yağ asitleri ile, stres yönetiminde iyi
bir seçim olacaktır. Bu esansiyel yağ asitlerinin, stresi ve kaygıyı
azalttığı, konsantrasyonu arttırdığı ve iyi bir ruh halini sağladığı
bildirilmiştir.
Tam Tahıllar; Cips, kurabiye, kraker gibi rafine karbonhidratlar
ihtihaplanma, stres ve depresyon seviyelerini ve kan basıncını
arttırarak kalbi zorlayabilir. Ve günün ilerleyen saatlerinde tekrar
yemek yemenize yol açabilir. Kompleks karbonhidrat içeriği
yüksek olan besinler, daha yavaş sindirilir ve kan şekerinizi
dengede tutar. Yulaf, kinoa, kepekli ekmek, kahverengi pirinç
seçenekleriniz arasında olabilir.
Daha birçok besin sayılabilir fakat tek başına beslenme yeterli
olmayacaktır. 
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. ASIM KAYAALP

Robotik Cerrahinin
Avantajları

advertorial

Standart protez uygulamalarından farklı olarak, robotik cerrahi ile eklemin sağlam
bölümleri korunarak kısmi protez ameliyatları gerçekleștirildiğini belirten
Orto Klinik ve Çankaya Ortopedi Grubu’nun kurucusu Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Asım Kayaalp, robotik cerrahinin avantajlarından bahsetti ...

E

klem protezleri hayatımıza ne zaman girdi?

1968 yılından itibaren, diz ve kalça protezleri yapılmaya
başlamıştır. Gelişen teknoloji ile protezlerin yapısal özellikleri
de gelişmiştir. Ülkemizde de yaygın şekilde uygulanan
cerrahi işlemler arasındadır.

Sizce eklem protezi ameliyatlarının başarısını etkileyen
en önemli faktörler nelerdir?

Bunu iki ana başlıkta toplamak gerekir. İlki, kişiye özel uygun protez
boyutunun belirlenmesi, diğeri normal eklem yapısına en yakın olarak
protezin yerleştirilebilmesidir.

Robot, cerrahın yaptığı ișlemin
tamamlayıcı bir unsuru olarak
karșımıza çıkıyor.

Robotik protez cerrahisinin hazırlığı nasıldır?

Bilgisayar destekli cerrahi, robotik ortopedi girişimlerinin temelini
oluşturuyor. Danışanın MR veya bilgisayarlı tomografi ile sanal 3
boyutlu modelini oluşturmak, girişimin planlamasını ve hatta sanal
uygulamasını bu model üzerinden yapmaktır. Böylece ameliyat öncesi
yapılacak planlama ile danışanda ideal sonucu elde etmek mümkün
oluyor.

Cerrah mı robot mu? Sizce hangisi ön planda?

Yanıt oldukça kolay; tabii ki doktor. Robot, cerrahın yaptığı işlemin
tamamlayıcı bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bizim çalışma
şeklimiz buna en iyi örnektir. Çankaya Ortopedi grubu hekimlik
hizmetini verdi, Çankaya Hastanesi ise grubumuza robot temin etti.
Yaptığımız işi daha kaliteli yapabilmemiz için, tamamlayıcı olarak
bu robotu aldı. Biz zaten protez uygulamalarımızı tecrübelerimizle
birlikte en kaliteli şekilde yapıyoruz. Robotik cerrahi ile kişiye en uygun
protezi en uygun ölçümlerle, kişinin anatomisine en uygun haliyle
uyguluyoruz.

Çankaya Ortopedi Grubu nasıl oluştu?

İçerisinde akademisyenlerin de bulunduğu yaklaşık 14 ortopedi
uzmanından oluşan grubumuzda, kendi içerisinde branşlaşmış
özellikli hizmetler verilmektedir. Haftanın iki günü akademik
toplantı ve danışan konseyleri yapılmaktadır. Omurga cerrahisi, spor
yaralanmaları ve diz cerrahisi, travma, artroplasti, çocuk ortopedisi,
ayak ve ayak bileği cerrahisi, omuz cerrahisi gibi ortopedi alt dallarında
uzmanlaşmış hekimlerimiz mevcut. Ortopedi ekibi, eklem koruyucu
cerrahi ve eklem protezleri konusunda yurtdışından da onaylanmış
mükemmeliyet merkezdir. (Center of Excellence). Yılda yaklaşık
600 adet protez cerrahisi yapılmaktadır. Aslında grubumuza, örneği
olmayan ciddi bir profesyoneller ekibi dersek, özetle anlatmış oluruz.

Standart protez uygulamalarından farklı olarak,
robotik cerrahide ne yapıyorsunuz?

Robotik sistem ile kalça ya da diz eklemindeki ileri derecede aşınmanın
zarar verdiği, eklem yüzeyi çevreleyen sağlıklı doku ve bağları
koruyarak protez ameliyatı yapılabilir. Eklemin sağlam bölümleri
korunarak, kısmi protez ameliyatları gerçekleştirilebilir. İlk adım
danışana özel cerrahi planlamadır. Ameliyattan önce, diz veya kalça
ekleminizin üç boyutlu sanal modelini geliştirmek için bilgisayarlı
tomografi taraması yapılır. Doktorunuz, görüntüleri, kemik yapınızı,
durumun ciddiyetini, eklem dizilimini ve çevresindeki kemik ve
yumuşak dokuyu değerlendirmek için kullanır. Tomografi kesitleri
üzerinden size özel yapılan planlama ile protezinizin en uygun
boyutunu, yerleşimini ve dizilimini belirleyerek cerrahi planı hazırlar.
Yani operasyon öncesi, sanal olarak ameliyatınız tamamlanmış olur.
Diğer önemli bir avantajı da, ameliyat sırasında canlı olarak alınan
denge ve uzunluk verileridir. Ameliyat sırasında cerrah robotik olarak
yapılan ölçümlerle, diz protezinde bağ dengesini ve kalça protezinde de
bacak boyu eşitlenmesini hatasız olarak gerçekleştirebilir.

Robotik cerrahinin avantajlarını kısaca
özetleyebilir misiniz?

▪ Cerrahi kesiklerin daha küçük olması yani minimal invazif
girişim
▪ Ameliyat öncesi planlama ile en uygun protez boyutunun ve
yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
▪ Ameliyat sırasında canlı verilerle diz protezinin dayanıklılığı
için çok önemli olan eklem bağ dengesi ve açısal yerleşiminin
mükemmel olarak sağlanması
▪ Dizdeki ve kalçadaki doğal hareket aralığının tam olarak
oluşturulması
▪ Kişiye özel hesaplamalar ile eklemdeki bozulmaların hedef
alınarak kısmi protezler ile sağlıklı dokuların ve bağların
korunarak cerrahi yapılması
▪ Daha az kan kaybı ve istenmeyen doku hasarı
▪ Daha düşük emboli riski
▪ Önceki cerrahi işlemlere bağlı var olan metal implantların
çıkartılmasına gerek olmadan protezin hatasız bir şekilde
yerleştirilmesi
▪ Hızlı iyileşme ve aktif yaşama erken dönüş. 

davet

MESUT-ENDER CANAN ADAN, NURAY TUNÇ, ALPARSLAN ÖZARSLAN

Antant’tan
Özel Davet
Alternatif uyuşmazlık
çözümleriyle toplumsal barışa,
ortak iyiliğe ve hoşgörüye katkıda
bulunmak amacıyla yola çıkan
Antant Arabuluculuk Merkezi
özel bir davetle kapılarını açtı.
Antant Arabulucukluk Merkezi, Ayşe Nuray Tunç
Bay, Alpaslan Özarslan, Ender Canan Adan ve Mesut
Adan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa hukuk
ve iş dünyasının tanınan simaları katıldı. Açılış
konuşmasını Arabulucu Ayşe Nuray Tunç Bay’ın
yaptığı organizasyona Kore Büyükelçisi Choi HongGhi, Singapur Büyükelçiliği Müsteşarı Ashraf Yoonus
ve Finlandiya Büyükelçiliği Müsteşarı Pirjo Valinoro
ve Arabulucuk Eğitmeni-Yazar Andrew Goodman
da katıldı. Organizasyonda davetliler arabuluculuk
hakkında bilgi alma fırsatı buldular. 
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EVREN ÇAKIROĞLU

SELDAĞ GÜNEȘ

HANDE TÜFEKÇİ
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BETÜL BAĞIȘLAR,ÇAĞDAȘ KARAOĞLAN
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ASHRAF YOONUS, ALİ OĞUZ DİRİÖZ

ELİF SEVİNÇ -MURAT ONUR

Antant
Arabuluculuk
Merkezi
MAG PR
Solutions
organizasyonu
ve çok sayıda
davetlinin katılımı
ile kapılarını açtı.
GÖKÇE-MERTER MUTLUTÜRK

YEȘİM-OKAN YELOĞLU

YAȘAR MERAL

MELİKE BEYAZIT, DİLEK YUMRUTAȘ, ZEYNEP KETENCİ

SİBEL YALÇIN

ABDULLAH DÖLEK

SAVAȘ-BURCU OTMAN TAȘDAN

BİRGÜL TAVȘANKAYIRAN

IȘIN YILDIRIM

DENİZ DEMİRYÜREK, CAN ÇAVUȘOĞLU
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FERDİ -DUÇEM ÇİFTÇİ
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ALİ YÜCEL

LARA KAVASOĞLU

BURCU AYBOĞA

MUSTAFA NAZLIER

DİLEK ATAY

FİRJO VALİNORO

BURÇİN-ÖZGÜR AKIȘ

ASUMAN GÜLENÇ ÇİL

İREM-REȘAN BALIKÇIOĞLU

SEFA-HATİCE FİDAN

ERKAN AKIN

Davetliler
arabuluculuk
hakkında
yakından bilgi
alma fırsatı
buldular.
MÜRVET MARDİNİ

ANDREW GOODMAN, NURHAN ÜNAL

YUSUF DÜNDAR

SUNA KAYA

İnşaat
Yeniden ivme kazanan inşaat sektörüne
dair; mimariden dekorasyona
birçok konuyu ve konuğu
sayfalarımıza taşıdık...

MÜGE AKBULUT

Yaşam Alanınıza İç Mimari
Bir Dokunuş
İç Mimarlık alanında birçok bașarılı projeye imza atan, İç Mimar ve Tasarımcı
Müge Akbulut ile kariyer hayatını ve gerçekleștirdiği projeleri hakkında konuștuk...

1994 yılında doğdum. Ankara’da yaşıyorum. Düzeni
ve uyumu çok severim. Hayatımın bütün ilkeleri
buna bağlıdır diyebilirim. Mesleğime aşığım.
Hobilerim arasında spor yapmak var. Düzenli yoga yapıyorum.
Yoga benim için, kendimi bulduğum ve zihnimi boşalttığım
bir aktivite.

Eğitim ve bu zamana kadarki kariyer hayatınızı anlatır
mısınız?

Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
mezunuyum. Mezun olur olmaz bir iş teklifi geldi ve kariyerime
başladım. Sonrasında projelerim arttı ve yaklaşık iki senede, on yedi iş
tamamladım. Anahtar teslim projeleri yapıyorum. En keyif veren kısmı,
zihnimizde tasarladığımız ve oluşturduğumuz mekanların üretimini
gerçekleştirmek. Sonunda mesleğime bir kere daha aşık oluyorum.

advertorial

S

izi tanımak isteriz. Biraz kendinizden
bahseder misiniz?

Mesleğiniz sizin için neyi ifade ediyor?

Mesleğim; hayata karşı bakış açımı ve kendimi
ifade ediyor. Karakterimden bir parça gibi üretmek,
insanlara hizmet vermek ve mutlu etmek... Bunu
gerçekleştirirken tasarım gücüne bağlı bir göz olması,
benim için hayata karşı bakış açım.

Ankara, iç mimarlık firmaları
arasında başarılı çalışmalarınız var.
Bu başarının en büyük sebebi nedir?

Çok sevmek... Heyecanlanmak... İşim ile aramda
gönül bağı kurmak.

Gerçekleştirmiş olduğunuz birçok
proje var. Bunlardan bahseder
misiniz?

Benim için hepsi birbirinden değerli. Her
projem, farklı bir dokuda ve yaşanmışlıkta gizli.
Çünkü her insan birbirinden farklı ve özeldir.
Bana keyif ve heyecan veren kısımlardan
biri de; herkesin kendi yaşamlarına özgün
mekan tasarlamak Bunu yaparken de insanları
tanımak ve keşfetmek... Aslında her projemizde
farklı bir rol oynuyoruz. O kişinin hayatını
özümseyip, kişiye özgün mekanlar çıkarıyoruz.

Projeler içerisinde sizi en çok
etkileyen hangi projeydi?

Beni en çok etkileyen proje, Altay Collection
adına tasarladığım, IMOB 2020 için fuar
standı idi. İlk fuar standı tasarımımdı ve
aylarca verdiğimiz emeklerin sonucunda
hayalimizdekinden daha güzel bir iş çıktı.

Genç mimarlara ve tasarımcılara vermek istediğiniz
tavsiyeler nelerdir?

Kendimi de bu kategoriye alarak, önce sevmeliyiz; alçıyı, sıvayı, boyayı,
atölyeyi, demiri, betonu... En önemlisi samimi olmalıyız, çalıştığın emektar
ekibinle, müşterilerinle... Aynı amaca kilitlenip, aynı dili konuşmalıyız.
Asla pes etmemeliyiz, olmuyor dememeliyiz düşersek kalkıp, yeniden
başlamalıyız. Bilmiyorum dememeliyiz ve biliyoruz dediğimiz gün
kendimizi öğrenmeye kapattığımız gün olur. 

MUSTAFA TOGAY CÖMERT

İnşaat Sektörüne
Deneyimli Bir Bakış

advertorial

MTC Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa Togay Cömert,
inșaat sektöründeki değișimleri, sektörün sorunlarını ve
kendi projeleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

T

ogay Cömert Kimdir?
Kendinizden bahseder misiniz?

Küçük yaştan beri ticaret hayatının içindeyim.
Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı mezunuyum. Sporla yakından
ilgileniyorum. Galatasaray Spor Kulübü Genel
Kurul üyesiyim ve birçok STK’da Başkanlık ve Yönetim
Kurulu üyeliklerim var.

İnşaat sektörünün geçmişi ile günümüzdeki
durumu arasında ne gibi farklar var?
Değişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle inşaat sektörünü ikiye ayırmak lazım. Gerçekten
inşaatı bilenler ve hiç inşaat ile alakası olmayan kişiler.
Günümüzde inşaat sektöründe bir daralma olduğu
görülmektedir. Bunun asıl sebebi, olur olmaz kişilerin
yaptıkları projelerden kaynaklı diye görüyorum. İyi
projelere bakıldığında bir yavaşlama var ama sonuç olarak
satılıyor. Bu konu tamamen projeyi yapan kişinin bilgisi ve
tecrübesi ile alakalı...

Şu an devam etmekte olan projelerinizden
bahseder misiniz?

Şu an devam etmekte olan, Türkiye’de kentsel dönüşüm
projelerine ağırlık vermiş durumdayız. Ankara, İstanbul
ve İzmir’de projelerimiz devam etmektedir. Bunun yanı
sıra yurt dışında şantiyelerimiz aktif olarak işlevini
sürdürmektedir.

Firmanızı sektörde öne çıkaran özellikleri
nelerdir?

Firmamız yıllardır değişmeyen politikası ile şartlara
ayak uydurmaktadır. Eğer ki günün şartlarına ayak
uyduramıyorsanız, geride kalmış iseniz firmanız yok
olmaya mahkumdur. Biz projelerimizi bugün için
yapmıyoruz, ilk beş-on yıl gündemde kalan malzemeler
kullanarak yapıyoruz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün çözülmeyi
bekleyen sorunları nelerdir?

Sektör olarak, şu anda Türkiye’de arz fazlası olduğu için her
sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe büyük bir daralma
söz konusudur. Bu durumdan korkup işleri bırakmak
yerine, günü kendimize adapte ederek projelerimizi daha
hızlı bitirmeliyiz ve sektörü canlandırmalıyız. Türkiye’de
inşaat sektörü her beş yılda bir bu tür durumlardan geçer.
Önemli olan bu durumları sancısız şekilde atlatmaktır.

İnşaat sektörünün geleceğini nasıl
görüyorsunuz? Sizce önümüzdeki dönemlerde
sektörde önemli hale gelecek bir etken var
mıdır?
Bugün stabil durumda diye, inşaat sektörü bitti demek
çok yanlış olur. Konutlarda iki derecede temel ihtiyaçtır.
Ben inşaat sektörünün iki yıl içerisinde ivme kazanarak
tekrar gündeme geleceğini ve koltuğuna oturacağını
düşünüyorum.

Peki iş ve aile dengesini kurabiliyor musunuz?
Zaman zaman aksıyor. Ama iş ve aile dengesini kurmaya
gayret ediyorum. İşlerim çok yoğun ama ben elimden
geldiği kadar evi aksatmamaya çalışıyorum.

İnșaat sektörünün iki yıl içerisinde
ivme kazanarak tekrar gündeme
geleceğini düșünüyorum.

Bir yerden fedakârlık yapacaksın. Yurt dışındaki çok büyük
işadamları günlerce evine uğramıyor. Aileme de söylerim,
fedakârlık yapmadan başarılı olunmaz.

Sizin için olmazsa olmaz nedir?

Benim için spor olmazsa olmazlardandır. Çünkü beni rahatlatıyor. 

KORAY YAVUZER
İlhamı Doğadan Alıp
Mimari ile Bütünleştirdi
Yurt içinde ve yurt dıșında bașarılı projelere imza atan mimarlık șirketi
kurucularından Koray Yavuzer, heyecan verici serüven diye adlandırdığı
İstinye Projesi hakkında bilgi verdi.
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H

er noktasında ayrı bir tasarım ve özen içeren İstinye
Projemiz’de her biri kendi konusunda tecrübeli, genç
ve oldukça enerjik bir proje ekibi ile çalışmamız ve
birlikte ortaya çıkardığımız sonuç heyecan verici
oldu.Yıllardır bu bölgede ve İstanbul’un çeşitli
bölgelerinde lüks rezidans projeleri yapmakta
uzmanlaşmış mimar arkadaşlarımızla birlikte, bu
heyecan verici serüvene başladık.
Yatırımcımızın hayal ettiği proje konsepti, farklı daire
büyüklüklerinin aynı blok içerisinde çözümlenmesini gerektiren
çok farklı plan şemaları içeriyordu. Projemizden daire satın alacak
kullanıcılar için, 90 m2’den başlayıp 650 m2’lere uzanan geniş
bir yelpazede onlarca farklı plan çözümü hazırlandı. Ancak tabii
ki bu kadar farklı plan çözümü içeren bir blok için, gerekli teknik
çözümlerin her birinin ayrı uzmanlık gerektirmesinin yanı sıra, aynı
zamanda estetik bir cephe çözümüyle tasarlanmalıydı. Bu noktada
doğadan esinlendik ve Yunan Mitolojisine göre bolluk ve bereketi
simgeleyen “Zeytin Ağacını “ ilham kaynağımız olarak kabul ettik.
Aynı çıkış noktasıyla tasarladığımız satış ofisini, insanların gelip tüm
daire tiplerini ve projeye ait tüm detayları görürken, aynı zamanda
hoş vakit geçirebilecekleri keyifli bir atmosfer yarattık. Konseptimizi
oluşturan zeytin ağacı, doğada hem pastel tonda renkleri, hem de
asimetri içerisinde ama dengeli formu ile bize ayrı bir tasarım ufku
açtı.

Zeytin ağacımız görünen formunda asimetrik büyürken, sonuçta
ortaya çıkan bütün de denge içinde doğal bir renk harmonisi
oluşturuyordu. Cephe tasarımlarımızda farklı plan tiplerini içeren
tüm dairelerimizi asimetri içindeki bu doğal denge ile birleştirerek
tasarladık. Ortaya harika bir sonuç çıktığına inanıyoruz.
Günümüz İstanbul’unda, aranılan daire tipinin bahçe katları
olduğunu görüyor ve biliyorduk. Bu projemizde ise çatı
dublekslerimiz için daha önce eşi benzeri görülmemiş ayrı bir
çözüm ve tasarıma gittik. Arsamızın eğimli yapısı sebebi ile, tüm
çatı katlarımızda harika İstinye Koyu ve Boğaziçi manzaramız
olduğunu gördük. Biz de tüm planlamayı değiştirerek, salon,
yemek odası, mutfak, yardımcı odası gibi mekanları çatı katında
topladık ve alt katı ise yatak odaları ve bir kısım plan tiplerimizde
olan ikinci oturma odası olarak tasarladık. Her iki kattan da giriş
imkânı sağladık. Hepsinin üzerine, belediyeden aldığımız izin
ile çatı katımızın etrafında 2,5 metre derinliğinde, dört tarafında
çepeçevre devam eden bir teras oluşumu sağladık. Bu da ev
sahiplerine, rezidans içerisinde bir nevi müstakil villa konforunu
yaşatacak... Hakikaten şu ana kadar İstanbul sınırları içerisinde
ilk defa yapılan bu yenilikçi planlama ve tasarım şekli, bizi ve
tüm ekibimizin sonucundan heyecan duyduğu, 4 metreye yakın
tavan yükseklikleri içeren salonları ve harika Boğaziçi manzaralı
terasları ile benzersiz bir ürün çıktı. Tüm bu tasarım kararlarımız,
satış ofisinde aslını birebir temsil eden örnek dairelerde
deneyimlenerek satışları gerçekleştirilmektedir.
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Yönetim kadrosunda görev alan tüm teknik
proje müelliflerine ve dirsek teması içerisinde
çalıştığımız, tarzımıza ve tasarım mantığımıza
çok iyi adapte olup bize harika çözümler
üreten başta peyzaj ekibi olmak üzere, tüm
takım arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür
ederiz. Baştan sona yüksek enerji ve mutlulukla
hazırladığımız bu projenin parçaları, üzerine
düşen görevleri detaylı ve eksiksiz yerine
getirdiler. Daima yenilikçi yüzüyle ve benzersiz
tasarımı ile daire sahiplerinin de, tasarladığımız
evlerinde mutluluk ve huzur ile yaşamasını
dileriz. 

E. DİLȘEN KARA

Çevre Peyzaj ile
Doğal Bir Yaşam Alanı

advertorial

Yurt içi ve yurt dıșı olmak üzere birçok peyzaj projesine imza atan
E. Dilșen Kara ile son yıllarda projelendirdiği “Wind Ankara”
projesi hakkında konuștuk...

Ç

evre Peyzaj tarafından projelendirilen ve uygulaması yapılan
bu projede “Yeşil ve Su”yun dansına şahit olacaksınız...

Ankara’nın gözde semtlerinden Çayyolu Park Caddesi’nde
bulunan kule ve 14 adet müstakil villadan oluşan “Wind
Ankara” projesinde , suya hasret Ankaralılar’ın zengin su
öğeleri ve geniş yeşil alanlarının kesintisiz devam etmesi ana
prensip kararı olarak ele alınmıştır.
Suyun ve yeşilin dengeli kullanılması; dinginleştirici, sihirli ve
birleştirici etkisi ile birçok hayalin yaşandığı özel yaşam alanları, peyzaj
ile yorumlanarak kullanıcılarına çağdaş bir görüntüde sunulmak
istenmiştir.
Su öğesi, her bir konutun önüne kadar getirilerek bir yalı etkisi
yaşatılmak istenmiştir. Konutlar arasındaki komşuluk ilişkileri de
her bir noktadan küçük yaya yolları ve su içerisindeki adım taşları ile
sağlanmıştır.
Bu projede gündüz olduğu kadar gece görüntüsünde de büyük titizlikle
çalışılmış, su içi aydınlatmalar ile suyun gücü; konut çevresinde de
yeşil alanlar, küçük bahçe tipi aydınlatma elemanları ile aydınlatılarak
gözü yormayan soft bir aydınlatma tercih edilerek peyzaj ön plana
çıkarılmıştır.
Sade olduğu kadar doğanın coşkusunu da yansıtan, yılın her döneminde
konut sahiplerine doğanın eşsiz enerjisini yaşatmak ve bu coşkuya onları
da ortak etmek peyzajdaki hedefimizdir. 
Arsa Sahibi: Ege Grup
Yüklenici Firma: Voga-Taha İșbirliği
Mimari Proje: Ayșin Sevgi Mimarlık
Peyzaj Proje: Çevre Peyzaj

Ozan Ekși

ozaneksi@magmedya.com.tr

LUMINA CONTARDI

Aydınlatma Unsurlarının
Yaşantımızda ve Dekorasyondaki
Vazgeçilmez Önemi
Evler, ofisler, sokaklar... Dünyanın neresinde olursa olsun yapılar iyi aydınlatmaya
ihtiyaç duyar. İnsanların içinde yașayacakları evlerdeki ve kullanım alanlarındaki
en temel ve ihtiyaç duyulan unsurlarından bir tanesi aydınlatmadır.
Bu yüzden aydınlatmanın kullanımı mimarlıkta son derece önemli
bir husus olarak karșımıza çıkar.
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CONTARDI-CORNELIA

I

şık, ihtiyaç olmasının yanı sıra
dekorasyonda vazgeçilmez
tamamlayıcı bir unsurdur. Genellikle
mimarlar, tasarımda aydınlatma
kullanımını insanlara, daha aydınlık ve
ferahlık hissi verecek şekilde psikolojik
olarak iyi yönde etkilemesi için doğru yerlerde
kullanmaya özen gösterirler. Kelvin ışık rengi ölçü
birimi ile yaşantımızda seçeceğimiz aydınlatma
hakkında bize oldukça bilgi verir. Örneğin, 53006500 Kelvin arası beyaz ışığı genellikle hastaneler
tercih etmektedir bunun sebebi ise daha uyarıcı
ve dikkat toparlayıcı özelliğinin olmasıdır. Beyaz
ışığı evinizde tercih ettiğiniz zaman sizi yoran bir
aydınlatma türü olacaktır. Gözlerinizde parıldama,
kontrast ayırmada güçlük ve yorgunluk gibi
sıkıntılara neden olabilir. Evlerde daha çok gün
ışığı renkleri tercih edilmelidir, yani 2800-3000
Kelvin arasında aydınlatma kullanılmalıdır. Bu
aydınlatma skalası enerjik hissetmeye ve güneş
ışığının insan üzerinde olumlu etki yaratmasına
sebep olacaktır. Bu renkleri yaşam alanlarınızda
tercih edebilirsiniz. Işık ve ruh doğru orantılı bir
şekilde değişim gösterebiliyor.

AXOLIGHT-FAIRY

AXOLIGHT-SKIRT

Günümüzde tasarım alanlarındaki gelişmelerin temelinde
pozitif bilimlerdeki gelişmeler yatmaktadır. Pozitif bilimlerin
gelişmesi insan ile ilgili tüm çalışmalarda, aydınlatmanın yan bilgi
olmasının daha da ötesinde başlı başına bir konu olduğunu ortaya
koymuştur. Mekândaki aydınlatma ile verimlilik, performans
gibi fiziksel değişimlerde oldukça önemli rol oynar. Yaşadığınız
mekânda iyi görme koşullarının sağlanması için doğru aydınlatma
türleri seçilmelidir. Örneğin; görsel performans düzeyinin yüksek
olmasının istendiği durumlarda mekânda yapılacak aydınlatma
tasarımının da mekânla birlikte tasarlanması gerekmektedir.
İç mekânlarda olduğu kadar dış mekânların aydınlatmaları da
önemlidir. Bahçeler, havuz kenarlarındaki aydınlatma ile atmosferi
değiştirmeniz iyi bir şekilde fark yaratacaktır. Mekânsal özellikler
ve yaratılmak istenilen atmosfer en iyi aydınlatma unsurları
sayesinde vurgulanabilir. Aydınlatma mekânın kimliğini ve
mekânsal özelliklerini doğrudan etkilemekte ve oluşturmaktadır.

CONTARDI-CALYPSO

Evinizde yaratmak istediğiniz ambiyansın yolu, belirlediğiniz
ışık miktarı ve stilden geçiyor. Aydınlatma unsurları güçlü
tasarımlarıyla dekorasyonu tamamlayan kilit unsurlardır. Odadaki
doğru aydınlatmayı seçerek, tüm dekorasyon ve mobilyaları
vurgulamak için her türlü atmosferi yaratabiliriz. Örneğin,
odanın gerçekte olduğundan daha büyük göründüğü izlemini
verecek olan aplikleri tavana doğru çevirerek mevcut alanı görsel
olarak genişletebilirsiniz. Tercih edilen iç tasarım projesine göre
aydınlatma seçiminde modernize ve özgünlük dokunuşunu
benimseyerek geleneksel kodları kırmayı tercih edebiliriz. 

AXOLIGHT

AXOLIGHT-POLIA LED

MASIEROGROUP-SOUND
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CONTARDI-STARDUST

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

davet

VEYSEL ASLAN, LUDOVİC BOURCE

YELDA KEMİKSİZ
AYȘEGÜL DİNÇKÖK

ARZUHAN, AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ

HAZAR ERGÜÇLÜ

Sabancı
Vakfı’ndan
Ödül
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film
Uzun Etki” sloganıyla bu sene
dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film
Yarışması’nın kazananları belli oldu.
“Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni,
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı
Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde,
Sabancı Center’da düzenlendi. Etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam
dünyasından önemli isimler katıldı. 490 film ile rekor katılımın
gerçekleştiği yarışmada birincilik ödülünü “Parti” filmiyle Efe Can
Yıldız kazandı. 
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EFE CAN YILDIZ,GÜLER SABANCI

Dünyanın
dört bir yanında
500’ü aşkın lounge’da
konforu yaşayın!
Ücretsiz İNDİRİN!
EXPLORER

1 ADET ÜCRETSİZ
GİRİŞİN ARDINDAN
HER GİRİŞİNİZ €27

Tek seferlik bir giriş satın
alabilir veya üyelik
paketlerimizden birini
seçerek ayrıcalıkların
TRAVELLER
10 ADET ÜCRETSİZ
keyfini çıkarabilirsiniz.
GİRİŞİN ARDINDAN
HER GİRİŞİNİZ €27

VOYAGER
LOUNGE’LARA
SINIRSIZ ERİŞİM

SINGLE
BITE

Günün Her Saati
Luca Cafe

advertorial

Ankara’nın seçkin șefleri ile Asya ve Dünya Mutfağı’ndan
lezzetler sunan Luca Cafe, gelen misafirlere eșsiz menüleri,
özel konseptleri ile hizmet vermeye devam ediyor...

Luca Cafe, her biri sektöründe
deneyimli personeli ile beraber
her zaman kalitesini en üst
düzeyde tutmayı hedefliyor.

L

uca Cafe’nin ismini ön planda tutan değişmeyecek ilkeleri;
konseptin farklı olması, güler yüzlü ve deneyimli personeli,
kaliteli hizmeti ve eşsiz lezzetleri....

Çankaya Gaziosmanpaşa bölgesinde şık ambiansında,
aynı zamanda ev rahatlığı sunan Luca Cafe, 2020 yılı ile
beraber kapılarını misafirlerine açtı. Yemeklerin malzeme
seçiminden sunumuna kadar büyük bir titizlik ile çalışan ve her biri
sektörde deneyimli personeli ile beraber kalitesini en üst düzeyde
tutmayı hedefleyen Luca Cafe, günün her saati lezzet şöleni yaşatıyor...
Güne güzel bir kahvaltı ile birbirinden lezzetli ve geleneksel ürünlerin
eşliğinde başlayabilir, kahve keyfini de ekleyerek doyumsuz sohbetler
için tercih edebilirsiniz. Öğlen farklı salonlarda gerek iş toplantısı gerek
dostlarla buluşabileceğiniz gibi, devam eden günde hafif aperatifler
ya da tadımlık lezzetler için akşam üstü uğrayabilirsiniz. Akşam
saatlerinde organik ürünler ile hazırladığımız kokteyllerimiz eşliğinde
eğlenceli saatlar geçirebilirsiniz.
Haftanın belirli günlerinde, DJ performanslarının olduğu, konsept
partilerin de düzenlendiği Luca Cafe, başkentlilere unutulmaz anlar
yaşatıyor... 

Nenehatun Cad. No:74 Gaziosmanpașa/Ankara
T:+90 532 785 55 56
luca.house

davet

DERYA-TURALP SİVRİ

ENGİN-ASENA ȘAHİN

MURAT-TÜLAY KODAMAN

Skal Ankara’da
Yönetim
Değişimi
Küresel turizm ve dostluğun
yayılmasını amaçlayan turizm
sivil toplum örgütü Skal
International Ankara Kulübü’nde
yönetim değişti.
Ankara Skal Kulübü’nde düzenlenen törenle Gürkan
Akbay başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı.
Uluslararası seyahat ve turizm endüstrisindeki tüm
sektörleri bünyesinde toplaması bakımından da dünyada
tek olan Skal International, turizm endüstrisinde
profesyonelliği kuvvetlendirmek amacı ile seminer,
konferans ve benzeri uygulamalar organize ediyor. Skal
Kulüp her yıl onlarca turizm öğrencisine de burs veriyor. 
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GÜRKAN AKBAY

HASAN FAHRİ BOZKURT

MANOLYAM BAYUR

ATİLLA AYTUN

SEVGİ-NECİP BOZ, NİLGÜN-SELÇUK NAZİLLİ

Skal
International
Ankara
Kulübü’ndeki
yeni yönetim
katılan tüm
konuklara
teșekkür etti.
İSMAİL FIRAT ÇEVİK

AKIN-HANDAN OKYAY

BERNA-DENİZ-MURAT ALTUNAY

DERMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. EROL KOÇ

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç, minimal uygulamalarla
ve doğallığı koruyarak genç ve güzel kalmanın yollarını bizimle paylaștı…

advertorial

Doğallığı Koruyarak
Güzel Olmak
Artık Çok Kolay

Doğru ellerde,
hem güzel olun,
hem de sadece
siz olun.

G

üzel olun, doğal olun ama suni olmayın.
Bakımlı olun, genç olun ama sahte olmayın.
Orijinal olun. Doğru ellerde, hem güzel
olun, hem de sadece siz olun.

Güzel olmak için geliştirilen yöntemleri;
gereksiz, abartılı ve aşırı uygularsanız hiç
istemediğiniz bir sonuç alabilirsiniz. Halbuki malzeme
çok kıymetli...
Güzellik bir bütündür. Onu oluşturan öğeleri tek
tek çalışmak gerekir. Tıpkı bir heykeltıraş gibi, bir
mimar gibi, bir ressam gibi. Asıl önemli olan tek tek
güzel olanların birlikte güzel olmalarıdır. Minimal
uygulamalarla doğallığı koruyarak her zaman genç
ve güzel kalmak mümkün. Deneyimli hekimlerce
yapılan uygulamalar ve dokunuşlar, doğallığı
koruyarak, genç ve güzel görünmeyi sağlayabilir.
Merdiven altlarında, olur olmaz yerlerde yetkisiz
kişilere bu tür uygulamaları yaptırmamanızı özellikle
hatırlatmak bizim için bir görev.

İyi bir estetik, dermatolojik ve kozmetik uygulama için;
▪ Danışanının isteğini ve hayalini iyi etüt etmek,
▪ Kişinin yüzünün yaşlanmasını ve ihtiyacını iyi
belirlemek,
▪ Belirlenen bu ihtiyacın en doğal, en etkin ve kişi
için en zahmetsiz yollarla nasıl giderilebileceğini iyi
bilmek ve danışanı ile birlikte karar vermek esastır. 

Klinik: Mustafa Kemal Mahallesi Barıș Sitesi Villaları 2086 Sokak No:1 Çankaya-Ankara
T: +90 312 468 08 88-Gsm: +90 505 270 38 73
www.drerolkoc.com-drerolkoc@yahoo.com
Prof.Dr.Erol KOÇ
drerolkoc
drerolkoc
drerolkoc

davet

MEHMET TUNÇBİLEK, SELİN ESENERGÜL BİRLİK, ZEYNEP ÇOBANOĞLU, DENİZHAN SUNGUR, BAHADIR GÜNEL, MERVE LAÇİN,
NİLDA AĞAÇLI, ELİF TECER, ȘENİZ TOPALOĞLU

Yeni Yıl
Kahvaltısı
TED Meşale Komitesi
tarafından Geleneksel Yılbaşı
Kahvaltısı düzenlendi.
Etkinlik süresince elde edilen
bağışlar burs fonuna aktarıldı.
Kuzu Effect AVM’de gerçekleşen kahvaltı
organizasyonu, komite üyelerinin gelen konukları
kapıda karşılamasıyla başladı. Çok sayıda eğitim
gönüllüsünün katılım gösterdiği kahvaltıda
davetliler uzun uzun sohbet edip, güne keyifli bir
başlangıç yaptı. 
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YASEMİN POLAT

SELÇUK PEHLİVANOĞLU

KARTAL-İNCİHAN USLUEL

SELÇUK BÖREKÇİ

ȘENİZ TOPALOĞLU

TED Meșale
Komitesi’nin
düzenlediği
Geleneksel
Yılbașı Kahvaltısı
gerçeklești.
Etkinlikten elde
edilen bağıșların
burs fonuna
aktarıldı.
ÖZGE-MESUT YAKICI

BEGÜM SALIRLI

AYDA UÇUL

NECDET AKDAȘ

UZMAN ODYOLOG NUR BAYKAL

Baş Dönmesi (Vertigo)
Tedavisinde İlk Adım

advertorial

Vücudun denge sisteminde yașanan sorunlardan kaynaklı,
baș dönmesi olarak açığa çıkan vertigo, günlük yașamı
olumsuz etkiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi
İșitme, Konușma ve Denge Ünitesi Uzman Odyolog
Nur Baykal, baș dönmesi (vertigo) ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

Stresten uzak durun. Bağıșıklık sisteminizi
kuvvetlendirin. Sağlıklı beslenin.
Doğal ve organik ürünler tüketin.

T

edavide asıl önemli olan sorunun kaynağının
bulunmasıdır. Denge egzersizleri, vertigo teşhisi
konulan danışanlar için etkili bir yöntemdir.
Uzm. Ody. Nur Baykal, “Vücut dengesi, iç kulak
ve gözlerden gelen pek çok duyunun beyin ve
beyincik tarafından toplanması ile gerçekleşir. İç
kulakta işitme organları ile yan yana olan “labirent”
adı verilen 3 yarım daire kanalı ve 2 adet kese yerçekimi ve
dönme duygusunun algılanmasını sağlar. Normalde her iki
kulaktan beynimize eşit ve uyumlu sinyaller gelir. Ancak iç
kulak veya başka organlardaki bazı sorunlar bu sinyallerin
gelmesini aksatabilir ve etraftaki her şeyi hareket ediyormuş gibi
hissedebiliriz. İşte bu duruma baş dönmesi ya da tıptaki adı ile
“vertigo” ismi verilir. ”dedi.
Normal kişilerde görme alanı içindeki bir cisme bakarken,
bakışlarını odaklayarak, görüntüyü sabit bir şekilde göz üzerine
düşürebilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Uzm. Ody. Nur
Baykal, “Bu yetenek bozulduğunda kişilerde gözler sabit kalmaz,
rastgele göz hareketleri ortaya çıkabilir. Bu göz hareketleri son
teknolojik aletler ile çeşitli pozisyonlarda kayıt altına alınarak bu
duruma yol açan sorunlar ve sorunların kaynağı tespit edilebilir.
Sorunların kulaktan mı yoksa beyinden mi kaynaklandığı
ayrıca hangi noktada sorun olduğu, Vestibüler Denge Testleri ile
araştırılabilmektedir.” ifadesini kullandı.
Vertigonun nedenlerinin stres, yorgunluk, mevsimsel bağışıklık
düşmesi, çeşitli gıdalar ve benzeri nedeniyle kulak kristallerinin
yerlerinden oynaması, iç kulaktaki sıvının artış veya hareketi,
viral enfeksiyonlar gibi kulaktan kaynaklanabileceği gibi
beyin sapı beyincik bölgesindeki çeşitli patolojilerden de
kaynaklanabileceğini vurgulayan Ody. Baykal, yapılan detaylı
testlerle problemin nereden kaynaklandığı ortaya koymak tedavi
için ilk adımı oluşturduğunun altını çizdi.
Baş dönmesi / Vertigo tedavisinde asıl önemli unsurun, sorunun
kaynağının bulunması olduğunu açıklayan Nur Baykal; Zararlı
içecekler, stres, tuz tüketimi vb. gibi tetikleyici faktörlerden
uzak durulmasını önerdi. Denge egzersizlerinin, vertigo teşhisi
konulan hastalar için etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

Vertigo’dan Nasıl Korunabiliriz?

Stresten uzak durun. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin. Sağlıklı
beslenin. Doğal ve organik ürünler tüketin. Güne yumurtayla
başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah bir ya da iki köy
yumurtası yeyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve
fıstık yeyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.

D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir
vücut için D vitamini çok önemlidir.
Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup, vertigoyu
tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.
Bol su için: Vücuttaki su - tuz dengesini korumak için bol bol su için.
Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz
içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.
Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür.
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora, hayatınızda
mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan
uzak durun. Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin, lunaparklardaki
oyuncaklardan uzak durun, hızlı araba kullanmayın. 

davet

ÇAĞIL TAȘBAȘI DOĞAN

GÜLENNUR AYDIN,
GÜLCE AYDIN AY

HANDAN DÖKMECİ

2. Yıla Coşkulu
Kutlama
Beytepe Officium’da bulunan Tuğçe
Zinciroğlu’nun kurduğu Tone Zone Pilates,
2. yaşını coşkulu bir parti ile kutladı.
ELİF ÖZAL, TUĞÇE ZİNCİROĞLU, RÜYAM ÖZAL

Pole Dance şovları ile Berna Berkman, Meryem Yılmaz ve
Zenne Diva performansları ile üyelere keyifli ve nefes kesici
anlar yaşattı. 

MEHMET İPEK, TUĞÇE ZİNCİROĞLU, PINAR İPEK, FULYA KARAKURUM,
ALİ KARAKURUM

ASLI-SERPİL-TUĞÇE ZİNCİROĞLU

Partiye
katılan
misafirler
eğlenerek
anın tadını
çıkardı.

FUNJA GÜLER

ELİZ BARTU, TUĞÇE ZİNCİROĞLU, BERNA BARTU ORHAN,
NURDAN ȘENOCAK SÜER

PINAR CHAMİ

ORHAN-TUĞÇE ZİNCİROĞLU

Tasarımın
Mücevherle
Buluştuğu
Serüven
Cesaretinin, hayallerine dokunabilmesi
ve yaratıcılığının tüm potansiyeline sahip
olabilmesi için en büyük șansı olduğunu
söyleyen ONEKISS Jewelry markasının
yaratıcısı Burçin Ozaner Tokgöz ile keyifli
röportajımız sizlerle...

BURÇİN OZANER TOKGÖZ

B

iraz kendinizden bahseder misiniz?

Liseyi ODTÜ Özel Lisesi’nde okudum. Bilkent
Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü
tamamladım. Farklı mimarlık ofislerinde, birçok ölçekte ve
projede çalıştım. Serbest olarak iç mimarlık yaptım.

ONEKISS Jewelry markasını nasıl yarattınız?

Hayallerimin peşine düşüp sahip olduğum vizyona, estetik ve özgün
bakış açısını da katarak, eşsiz tasarımlardan oluşan, günlük şıklık
anlayışını hayata geçirmek adına 2019 yılında ONEKISS Jewelry
markasını yarattım.

ONEKISS Jewelry kimlere hitap ediyor?

Farkını daima ortaya koyan, özgüvenli, cesur, stil sahibi, hayatı farklı bir
çizgide yaşayan, çağdaş ve yaratıcı kadına hitap ediyor. Aynı zamanda
günlük kullanıma rahatlıkla eşlik edecek modern, zarif ve çarpıcı
parçalardan oluşan ONEKISS Jewelry ile mücevherin gizemli, büyülü
ve karşı koyulmaz çekiciliğine tanıklık edeceksiniz.

Heyecan ve tutkuyla tasarlanan her bir parça, mücevher sektöründe,
Türkiye’nin kalbi olan Kapalıçarşı’da, kuyumculuk zanaatını
geleneksel yöntemlerle yaşatan, usta ellerin emek ve sabır dolu
çalışmalarıyla hayat buluyor. Böylelikle, günlük şıklık anlayışı
çerçevesinde tasarlanan her parça ile günlük stillerde ışıldıyor.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Ruhuma yerleşen mücevher tutkusunu, kendi olma cesaretini
gösterebilen, hayata pozitif bakan, cesur ve yaratıcı kadınlardan
aldığım ilham ile besliyorum. Tasarladığım her parça, kuşkusuz ilham
aldığım kadınlarla, daha farklı bir anlam kazanıyor ve büyüleyici bir
etkiye dönüşüyor. Mücevherin ışıltılı dokunuşuyla, kadınlara eşsiz

olduklarını, hayata karşı farklı bir duruş sergileyebilecek
özgüvene ve cesarete sahip olduklarını hissettirmek istiyorum.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Tutkuyla içinde olduğum bir serüveni yaşıyorum. Tasarımın
mücevherle buluştuğu, yaratıcı keşiflerle dolu, büyülü
bir serüven. Aksini hayal bile edemiyorum. Cesaret ise,
hayallerime dokunabilmek ve yaratıcılığın tüm potansiyeline
sahip olabilmem için büyük bir şansım. ONEKISS Jewelry
olarak farklılığımızdan biri de, sizler için çok özel tasarımlar
yapıyoruz. Kendi tasarladığım ürünlerin yanı sıra, online
olarak koleksiyon parçalarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

T: +90 535 825 66 77 - www.onekissjewelry.com

onekissjewelry

advertorial

Tasarlanan parçalar nasıl hayat buluyor?

davet

EBRU SANVER

ÜMİT-NİLAY GÜVENİR

CHARKRİENORRATHİP SEVİKUL, CHAYAN EKAHORİT

Burslu
Öğrenciler
İçin Balo
Gönül Birliği Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ile
Bir Demet Umut
Derneği bursiyerleri için
defileli balo düzenledi.
Gönül Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Bir Demet
Umut Derneği’nin Hilton Otel Ankara’da gerçekleştirdiği
geceye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim
katılım gösterdi. Ünlü Modacı Mehmet Köymen’in defilesi
ve konser ile renklenen gecede elde edilen gelir burslu
öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere fona aktarıldı. 
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MİNE KAVASOĞLU, MELTEM TÜRKER, MEHMET KÖYMEN

LARA KAVASOĞLU

TÜRKAY HELVACIOĞLU

MELTEM-SUAT YILMAZ

AYȘE BİÇER

Uluslararası
GRED Emlak
firması da
geceye sponsor
olarak katkıda
bulundu.
BÜLENT-AFİTAP AKINCI

HÜLYA-FAİK KURAL

BETÜL KARAMAN

PROF. DR. KORAY GÜMÜȘ

Kontakt Lens
Kullanırken Dikkat
Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden
Prof. Dr. Koray Gümüș, kontakt lenslerin özellikleri ve kullanımları
konusunda bilgi verdi.

Yeni nesil kontakt lenslerle çok daha güvenli ve
konforlu lens kullanımı!

Gözdeki refraksiyon kusurlarının tedavisi için gözlük kullanmak
istemeyen danışanlar, genellikle kontakt lens kullanmayı tercih
etmektedir. Materyal özelliklerinde, ciddi bir değişim yapılarak
oksijen geçirgenliği artırılan; dizaynı, su içeriği, kenar yapıları ve
yüzeylerinde de çok önemli güncellemeler gerçekleştirilen kontakt
lensler danışanlara daha güvenli, uzun süreli ve konforlu bir
kullanım sağlamaktadır.

advertorial

G

özde oluşan miyop, hipermetrop ve astigmatizm
gibi kırma kusurlarının tedavisinde, kontakt lens
kullanımı önemli bir yer tutuyor. Teknolojinin
ilerlemesi ile birlikte, kontakt lenslerin materyal,
şekil, dizayn ve yüzey kaplamalarında da büyük
gelişmeler kaydediliyor. Yeni nesil kontakt lenslerin
danışan konforuna önemli katkıları bulunuyor. Ancak
doğru lens seçimi için mutlaka bu konuda deneyimli uzmanlara
başvurulması gerekiyor.

En çok miyop ve hipermetrop kusurlarının
düzeltilmesinde tercih ediliyor

Günümüzde en çok miyop ve hipermetrop gibi refraksiyon
kusurlarının düzeltilmesi için kontakt lens kullanımı tercih
edilmektedir. Ancak tüm dünyada 45 yaş üstü popülasyonun
artması ve yakını görmede bozulmanın daha da yaygın hale
gelmesiyle, yeni jenerasyon multifokal (çok odaklı kontakt lens)
üretilmeye başlandı. Bu lensler, danışanların hem yakını hem de
uzağı görmesini sağlayarak, onları günlük faaliyetlerinde gözlük
kullanmaktan kurtarmaktadır.

Astigmatizm sorununuz varsa, çözüm torik kontakt
lensler!

Astigmatizm, göz kusurları arasında oldukça yaygın görülen
ancak kontakt lens kullanılırken, genelde yokmuş gibi varsayılan
bir kırma kusuru olmaktadır. Baş ağrısına sebep olan astigmat
sorununu ortadan kaldıran torik kontakt lenslerle danışanlara
çok daha kaliteli bir görüş sağlamak mümkün olabilmektedir.
Dolayısıyla, bu danışanlara mutlaka torik kontakt lensleri
kullanmaları önerilmektedir.

Bandaj (terapötik) lensler ile kornea yaraları tedavi
ediliyor

Kontakt lenslerin bir diğer kullanım amacı ise kornea yüzeyinde
oluşan yaraları tedavi etmektir. Terapötik kontakt lens adı
verilen bandaj, yani tedavi edici lensler ile korneada açılan yara
bölgesinin kapatılması sağlanmaktadır. Bu tip lensler, özellikle
PRK yöntemi (Excimer Laser) sonrasında ya da cross-linking
tedavisi sonrasında da kısa süreli olarak kullanılmaktadır. Kuru
göz hastalığı olan danışanlarda da bu tip kontakt lenslerin
kullanımı oldukça yaygındır.

Özel durumlar için tasarlanmış kontakt lenslerle
hayat daha kolay!

Bazı özel durumlarda (çok yüksek veya düzensiz astigmatizm) ve
bazı kornea hastalıklarında (keratokonus) kişiye özel tasarlanmış
kontakt lensler kullanılmaktadır. Yumuşak keratokonus lensleri,
sert gaz geçirgen kontakt lensler, hibrid lensler (hem sert hem
yumuşak materyal içerikli) ve skleral lensler bu örnekler
içerisinde yer almaktadır. Bu lensler sayesinde, gözlükle görme
düzeyi ve kalitesi düşük kalmış danışanlarda çok daha yüksek
kalitede görme düzeyi sunulabilmektedir.

Işık hassasiyetine karşı “Kararan Lensler”

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak son dönemlerde
geliştirilen lens çeşitlerinden bir tanesi de, kararan (renk
değiştiren) lensler olmaktadır. Bu lensler, özellikle ışık hassasiyeti
olan, gece araba kullanırken zorlanan, ekran ışığından rahatsız
olan kişilerde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Göze giren ışığın
miktarını, kesintisiz ve hızlı bir şekilde, iç ve dış ortamda, ışığın
şiddetine göre ayarlayan bu lensler, yüksek UV koruması yaparak
gözleri UV’nin zararlı etkilerinden de korumaktadır.

Özel dizayn ve gece takılan lenslerle miyopun
ilerlemesi durduruluyor

Yapılan çalışmalarda son yıllarda özellikle çocuklarda miyop
rahatsızlığının ilerleme kaydettiği görülmektedir. Bu ilerlemeyi
durdurduğuna dair kanıtları olan “Ortokeratoloji” adı verilen özel
tasarımlı, gece yatarken kullanılması gereken özel yapım lensler
bulunmaktadır. Hastalar bu lensi gece yatarken takmakta, sabah
uyandıklarında ise çıkarmaktadır. Gündüzleri ise lenssiz ve
gözlüksüz bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.

Yeni trend: Günlük kullan-at lensler

Bütün dünyada bir trend oluşturmaya başlayan günlük kullan-at
kontakt lenslerde, her gün yeni bir lens takılmakta ve dolayısıyla
bakım ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bu lensler çok yoğun
çalışan, hijyenle uğraşmak istemeyen, sadece özel günlerde lens
kullanmayı tercih eden ve spor yapan kişilere tavsiye edilmektedir.

Kontakt lenslerinizi doğru kullanın, göz sağlığınızı
koruyun!

Kontakt lenslerin doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır.
Çünkü lenslerin yanlış ve kötü kullanımı, istenmeyen ve görme
kaybına dahi yol açabilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Kontakt
lens kullanan ya da kullanmak isteyen kişilerin öncelikle
göz doktoru takibinde olması gerekmektedir. Lens kullanımı,
genellikle kendi bakımını yapabilen ve kişisel hijyenini sağlama
bilinci olan 12-13 yaştan itibaren önerilmektedir.

Kontakt lens kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

▪ Kullanılan lens sık değiştirilmeli, lenslerin kullanım süresi
aşılmamalı,
▪ Gece uykusunda kesinlikle lens kullanılmamalı (Ortokeratoloji
lensleri hariç) ve gözde lens varken uyunmamalı,
▪ Kaynağı bilinmeyen yerlerden (internetten) kontak lens
alınmamalı,
▪ Enfeksiyon riskine karşı havuza ve duşa lensle girilmemeli,
▪ Doktorun önerdiği solüsyon dışında başka hiçbir solüsyon ya da
sıvı ile kontakt lensler temas ettirilmemeli,
▪ Lens kullanımında gözde kızarıklık, batma hissi, çapaklanma ya
da görmede bulanıklık oluştuğunda lens hemen çıkartılıp doktora
başvurulmalı,
▪ Lensler makyaj malzemesiyle kirlenmemeli, makyaj yapmadan
önce lens takılmalı,
▪ Gözlük ve kontakt lens dönüşümlü kullanılmalı, 10-12 saat lens
kullanımının ardından gözlük kullanmaya devam edilmeli,
▪ Kozmetik amaçlı kullanılan renkli lenslerin de kornea veya göz
yüzeyinde sorun çıkarmaması için mutlaka doktor kontrolünde
kullanılması gereklidir. 

davet

SELVİN CUHRUK GAFUROĞLU, EKİN NAMLICI ÇİRMENE, RAHMİ EYÜBOĞLU, MİNE NAMLICI

Sergiye
Yoğun İlgi
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren
Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna
ait eserlerden oluşan “Yalnızlığın
Mis Kokmalı” sergisinin açılış daveti
Nişantaşı’nda gerçekleşti.
Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliği ile gerçekleşen sergide, Bedri
Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna
ait özel eserlerden seçilen 30’a yakın büyük ebat eserleri ilk kez
sergilendi. Serginin açılış davetine, iş, sanat ve sosyal yaşam
dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı. Eserleri dikkatle
inceleyen davetliler bol bol fotoğraf çekerek bilgi aldılar. 
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PINAR-SERDAR HOTİÇ

GÜL AĞIȘ, ALİ ESAD GÖKSEL

LEVENT ERDEN

ÖZLEM GÜSAR

YAHȘİ BARAZ

100’e yakın
resimden 40
adetinin ilk defa
gün yüzüne
çıktığı sergi,
konukların
büyük beğenisini
topladı.
CANSEN YENİ KUT

TURGUT TOPLUSOY

ȘELİ ELVAȘVİLİ

YİĞİT YILDIZ

BATYA KEBUDİ

röportaj

Ahmet Gunestekin
Özgünlüğün ve Yaratıcılığın
Sanatsal Yolculuğu
Birbirinden özgün eserleriyle sanata yepyeni bir soluk katan ve sanat severleri
ses getiren sergileriyle büyüleyen Sanatçı Ahmet Güneștekin ile
çok özel bir röportaj gerçekleștirdik...
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İ

lk ortaya çıkardığınız sanat eserinin,
ilk atölyenizin, ilk serginizin hikayesini
dinlemek isteriz. Geçmiş, bugünün Ahmet
Güneştekin’ine neler katmış, aynı zamanda
ondan neler alıp götürmüş acaba?

Kendi dünyamı resim aracılığıyla keşfetmeye
çocuk yaşlarda başlamıştım. 1991 yılında İstanbul’a
yerleştiğimde daha önce gördüklerimden ayrışacak, tümüyle bana
ait bir dil yaratmak istiyordum. 1997 yılında Beyoğlu’nda açtığım
ilk atölyemde denemeler yapmaya başladım. Çalıştığım işler
üzerinde her zaman geçmişten gelen izler bulursunuz. Çocukken
dinlediğim masallar bu izlerdendir. Bir diğeri de 1997-2003
yılları arasında Türkiye’de çok sayıda kentte yürüttüğüm saha
araştırmaları... Bu çalışmalar daha sonra Güneşin İzinde (2005) adlı
sanat temalı belgesel filmlerimin kaynaklarına dönüştüler. Ama
esas olarak bu araştırmalarda dinlediğim kişisel bellek anlatıları ve
bu anlatıların doğduğu dünyaların renk uzayı görme biçimlerimi
şekillendiren önemli unsurlardı ve düşünüşümü biçimlendirdiler.
Mitoslar işlerimin dinamiğini oluşturdu. Farklı disiplinlerde
çalıştığım melez yöntemler alışılmışın dışına çıkmamı ve özgün
tarzımı bulmamı sağladı. 2003 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde
açılan Karanlıktan Sonraki Renkler adlı ilk kişisel sergim
masalların ve renklerin eserlerim üzerindeki etkisini gösterir. Daha
önce de eserlerim sergilenmişti ama bu sergi, sergileme boyutu ve
pratiği açısından benim için önemli bir eşik oldu.

Kendinize olan güveniniz ve cesaretiniz eserlerinize
de yansıyor. Doğup büyüdüğünüz bölgenin bu
duruma katkısı olmuş mudur? Birbirinden güzel
eserlerinizdeki söz konusu ilhamın kaynağını merak
ediyoruz doğrusu...

Kültürel ve duygusal kaynaklarım mitoslar. Bana göre mitoslar
uydurulmuş hikayeler değil, olayların fantastik bir yansıması;
subjektif bir kavrayışın sonucu ve diyalektik bir zorunluluk.
Mitolojilere ve modern kültürlere ait düşünme biçimlerinin bir
sentez içinde olduğunu düşünüyorum. Modern mitleştirme içinde

BELLEĞİN ALFABESİ

yaşadığımız yüzyılın bir olgusu. Bu dönüşün doğasını açıklamak
için ilksel zamanların mitoslarına ve oluşum süreçlerine bakmayı
öneriyorum. Mitoslar alegori ve sembolizm yoluyla anlatılan
hikayeler olmamış sadece, insanın ve evrenin yaşamını etkileyen
olağanüstü kavrayışlar olarak ilksel dünyaların kabul ettiği
gerçeklikler olarak kabul edilmiş. Mitolojilerin psikolojik karakteri,
mitoslar ritüellerle yeniden üretildiğinde kültürlere eklemlenmiş,
korunmuş ve olağanüstü işaretlere dönüşmüş. Mitosların benim
için en şaşırtıcı ve ilginç yanı da bu olmuştur. Modern kültürlerin
oluşması zorunlu olarak diyalogdan geçer. Çünkü kültürün
oluşumu zorunlu olarak uzlaşmaya, adaptasyona ve melezleşmeye
dayanır. Kültürler hareketsiz değildir, evrim geçirir, dönüşür ve
başkalaşırlar. Mitoslar bu nedenle şimdiki zamanda da geçerliliğini
koruyarak modern kültürlerle bir ilişki üzerinden çalışabiliyor.
Mitosları yorumlayarak çalıştığım tüm işler de bu ilişkiler üzerine
yerleşiyor.

Tarzınızı tek bir kalıba koymak pek mümkün
olmuyor... Siz tarzınızı nasıl tanımlıyor, nasıl
somutlaştırıyorsunuz?

Yüzey üzerinde de hareketli görüntüler üzerinde de çalışmayı
seviyorum. İşlerimde yaşam nesnelerini de atık kumaşları da
kullanabiliyorum. Kendimi ifade etmek istediğim ortam ve araçlar
farklılaşıyor. Yüzeye ışıkla ya da fiziksel müdahaleyle boyut
vermek istediğimde yeni olasılıklar görüyorum. Bir yöntemin
doğal sınırlarının olması beni rahatsız ediyor sanıyorum, ben de
o sınırlara karşı alternatifler oluşturuyorum. Bir şeyi tanımlamak
ona sınır çizmektir bu bakımdan. Tarzımın tanımlanamaz oluşu
buna bağlı olabilir.

Viyana, Bakü, İstanbul, Ankara… Birbirinden
etkileyici sergiler… Bunlardan ve yakın zamandaki
projelerinizden bahseder misiniz?
Viyana’daki sergim Mitoslar Evreni Bank Austria Kunstforum
Wien’de 3 Ağustos’ta DAAX Corporation sponsorluğunda
açılmıştı.

röportaj

Hafıza mekânı olarak çalışan işlerle mitosların bir
arada kurgulandığı bir sergiydi. Kunstforum Wien
Avusturya’nın uluslararası düzeyde tanınmış ve kabul
edilmiş sanat müzelerinden biri. Çağdaş sanatta yeni
akımların oluşmasında belirleyici bir rol üstleniyor ve
uluslararası sergilere ev sahipliği yapıyor. Oluşumundan
itibaren Schiele, Kokoschka, Turner, Van Gogh, Cézanne,
Picasso, Miró, Malevich, Schwitters, Kandinsky,
Lempicka, Chagall ve Lichtenstein gibi sanatçıların
eserlerini sergilemiş. Bu müzede işlerimin sergilenmesi
benim için gurur vericiydi. DAAX Corporation daha
sonra Bakü’de açılan Belleğin Alfabesi adlı sergimin
de sponsorluğunu üstlendi. Sergide Ölümsüzlük
Odası, Dilek Ağacı, Yüzleşme ve Nesimi’ye Recm gibi
geçmiş dönem ve son dönem başyapıtlarım bir arada
sergileniyor. Bu işleri bir araya getiren, bellek kavramına
dilin aynasından baktığım işler olması. Sergi 30 Mart’a
kadar Heydar Aliyev Kültür Merkezi’nde devam edecek.
Şu anda devam eden sergilerimden bir diğeri 6 Aralık’ta
açılan Hafıza Odası, bellek politikalarının doğasına
baktığım işlerden oluşuyor. Pilevneli Mecidiyeköy’de
DAAX Corporation sponsorluğunda açıldı. Hafıza
Odası’nda nesnelerle çalıştığım enstalasyonlar, bellek
ve dil çalışmalarını içeren video yerleştirmelerimle
birlikte geniş bir seçki yer alıyor. Ankara’da 12 Aralık’ta
CerModern’in yeni sanat galerisi MAMM’da halen
devam eden kişisel sergim ise özel bir seçkiyle açıldı.
Önümüzdeki iki büyük sergi Moskova ve Tiflis’te
gerçekleşecek müze sergilerim. 16 Nisan’da Moskova
Modern Sanatlar Müzesi’nde bu yılın ilk büyük sergisi
açılacak. Ardından da Tiflis’te Zurab Tsereteli Modern
Sanat Müzesi’nde kişisel sergim açılacak.

HAFIZA ODASI

Çalışmalarınızda oluşan olağandışı dinamizm
sürecini dinlemek isteriz. Eserlerinizin
doğuşundan sanat severlerle buluşma anına
kadar geçen yolculuğu anlatabilir misiniz?
Düşüncenin nesneye nasıl dönüştüğünden
bahsediyorsunuz. Yaratıcı bir süreç gerektiriyor
bu yolculuk. Taslaklar hazırlayarak çalışmıyorum,
ama tuval üzerindeki çalışmalarımı ön çizimlerle
yapılandırıyorum. Bu ilk yüzeye ışın demetleri, motifler,
desen ve çizgiler yerleştiriyorum. Ardından yüzeyin
bir köşesine sezgisel bir biçimde renk uygulamaya
başlıyorum. Resmin duygusal ufkunu belirleyen renkler
sezgisel olarak oluşuyor. Ardından gelen geometrik
formlar ilk yüzeyi kesiyor. Bu formlar kendi motiflerime
yaptığım göndermeler, aynı zamanda sezgi, bellek
katmanları ve bilinçli müdahale arasında oynadığım bir
oyun. Bazı işlerimde geçmişin katmanları, fragmanlar
ve izler olarak ortaya çıkıyor. Yapbozu andıran siyah
alanlar, hafızadaki boşluklarmışçasına resimsel
bütünlüğü kaplıyor. Saha araştırmalarımda mozaikleri
ve freskleriyle gördüğüm pek çok eski kilise, bunların
bazıları camiye dönüştürülürken resimlerin üzerleri
sıvanmış, kısmen zarar görmüştü. Buradaki mozaikler
yer yer dökülmüş, barındırdıkları gelenekler sonsuza
dek yok olmuştu. Dökülen yüzeylerin altından figürlerin
göründüğü duvarlar, işlerim için bir yol gösterici
oldu. Saha araştırmalarında gördüğüm ve oluşmaya
başlayan bir düşüncemin esere dönüşme süreci kişisel
deneyimimde buna benzer bir süreç izliyor.
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Eserlerinize boyutluluk katmayı ve farklı materyaller
kullanmayı neden tercih ettiniz?

Başkalarının sınırlar gördüğü yerde ben yeni olanaklar görüyorum.
Deneyler yapmak, her bir malzeme ve her bir duruma özgü yeni ve
şaşırtıcı çözümler bulmak benim için sanatsal sürecin vazgeçilmez
bir parçası. Örneğin Hafıza Odası sergisinde iki boyutlu resim
uzamını parçalayarak çalıştığım işler de yer alıyor. Bazı eserlerde
geometriler o kadar güçlü ve baskın bir hal alır ki, resmin dışına
çıkmak istediklerini düşünebilirsiniz. Kafes konstrüksiyonlarla
çevrili küreler, esere gölge ve derinlik hissi verir. Bazen resmin daha
derin katmanlarında yer alan figürlere destek sağlayacak şekilde
koruyucu bir kafes gibi uzanırlar. Yağlıboyayı dikey ve yatay şeritler
halinde tabloya yerleştiriyorum veya her bir eserin ana mitolojik
karakterini ön plana çıkacak şekilde vurguluyorum. Renklerin
çevreye taştığı, ışıkla oynadığım ve izleyenle iletişi kuran plastik
formlar böylece oluşuyor. Her renk nihayet uygun biçimlere ve
birbirlerinden oldukça farklı olan sütunlara dönüşerek eserden
ayrışıyor.

Sergileriniz çok uzun süredir yalnızca ülke içerisinde
değil dünya çapında büyük ilgiyle takip ediliyor.
Başarınızı neye bağlıyorsunuz?

INNOCENCE OF LEDA

Küresel sahnede yerini alan sanatçılar, yerel kültürel kodlarını
kendi çalışmalarına dahil ettikleri ve çalışmalarını çağdaş
sanat bağlamında yenilikçi kıldıkları için ilgi çekiciler. Farklı
bakma biçimleri sunabilme potansiyelini taşırlar. Bu nedenle bu
sanatçıların çalışmaları, modanın sadık takipçileri tarafından
şekillendirilmiş tek düze ve sıradan çalışmalarla karşılaştırıldığında
onlardan rahatlıkla ayrıştırılır. Ayrıştırmayı yaratan kültürel
kodlarınızı, ki buna duygusal dünyanız da dahil, yorumlayarak
onu başka bir nesnede görünür ve anlaşılır yapabilmenizdir.
Anlaşılmayı başarı olarak tanımlıyorsanız kendi başarımı da buna
bağlıyorum.

Sanatla uğraşmak isteyen ancak nereden, nasıl
başlaması gerektiğini bilmeyen birine ne tavsiye
edersiniz?

Genç sanatçıların iç dünyalarını anlamaları çok önemli. Bütün
sanatlarda her zaman fark yaratan bu kişisel dünyalar olmuştur.
Bunu gösterebilmek ve gösterirken de insanlar üzerinde bir
etki bırakabilmek gerekir. Dolayısıyla en yakın yerden yani
kendilerinden başlamaları gerekir. Sanatçı olmak kolektif olarak
kavranabilecek bir şey hakkında bütünüyle kişisel bir şey
üretebilmek demektir. 

VİYANA-MİTOSLAR EVRENİ

davet

SUZAN TOPLUSOY

ERSİN-SİREN ERTAN KAYALAR

REVNA DEMİRÖREN

HÜLYA KALYONCU

Deepsix
Görücüye Çıktı
Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer
Ademoğulları’nın alışılmışın dışında
kurdukları yepyeni bir jean markası
olan Deepsix, özel bir davetle
tanıtıldı.
İstinye Park Le Petite Maison’daki lansmanda iş, cemiyet ve
magazin dünyasından pek çok davetli katılarak markayı yakından
incelediler. İstanbul’da satışa çıkan Deepsix, Amerika’da da Şubat
ayı sonunda satışa sunulacak. Marka aynı zamanda
www.deepsixjeans.com adresinde online olarak da satılıyor.
Yerli marka yaratmanın gurunu yaşadıklarını belirten Bahar
Şer, hedeflerinin Deepsix’i sevilen bir dünya markası yapmak
olduğunu söyledi. 
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OZAN-BAHAR ȘER

AHMET GÜNEȘTEKİN

ASLI ACAR, BERRİN ZORLU

BANU TARAKÇIOĞLU

HAKAN AKKAYA

Burcu
Esmersoy’un
marka yüzü
olduğu Deepsix,
pantolon, șort,
mont, gömlek
ve aksesuarlarla
kota dair her șeyi
sunuyor.
BEYZA UYANOĞLU

PINAR TEZCAN

BURCU ESMERSOY

EDA KOSİF

İLKEM ÖZTÜRK

davet

SUDE, TEOMAN-NİLÜFER, SARP ADEMOĞULLARI

192

ASLI ȘEN

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK

GÜLȘAH ALKOÇLAR

HANDE ACAR

ZEYNEP ÜSTÜNEL

SITARE KALYONCUOĞLU

Senin Yerin
Ayrı!
TAV Passport Kart’ınla
birçok havalimanında
hızlı geçiş ayrıcalığını
hisset!

Havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryollarından yapacağın tüm
seyahatlerinde 1.000’i aşkın hizmet noktası ile TAV Passport her anında yanında!

özel

TUTKULU, İÇTEN, AȘIK

Hande Soral
İsmail Demirci
Ekranların sevilen yüzü Hande Soral ve reytinglerde bașarıyı yakalayan Kuzey Yıldızı
dizisinin Kuzey’i, İsmail Demirci ile çok keyifli bir sohbet gerçekleștirdik.
Güzel çift, özel hayatlarından oyunculuğa kadar birçok konuyu samimiyetle paylaștı.

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU
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HANDE SORAL
ELBİSE: RAISA&VANESSA
AYAKKABI: DOLCA&GABBANA/BEYMEN
KOLYE-BİLEKLİK: MER'S
İSMAİL DEMİRCİ
TAKIM: VAKKO
GÖMLEK: HUGO BOSS
AYAKKABI: HOTİÇ

özel

HANDE SORAL
ELBİSE: NICHOLAS/VAKKO
SAÇ AKSESUAR: ELI PEACOCK
YÜZÜK: MER'S VE MON REVE
İSMAİL DEMİRCİ
TAKIM: DAMAT/TWEEN
GÖMLEK: HUGO BOSS

Tekrar seçme şansım olsa asla
başka bir iş yapmak istemezdim.
Hayalim sektörün farklı
dallarına da hizmet etmek.

B

irkaç cümle ile kendinizi anlatabilir
misiniz?

Hande Soral: İsmail beni anlatsın, ben de onu
anlatayım. En zoru insanın kendini anlatması...
İsmail; merhametli, komik, zaman zaman
huysuz ama çok anlayışlı, zor gibi görünse de bir
gülümsemeyle kalbini fethedebileceğiniz, kocaman bir adam.
İsmail Demirci: O zaman ben de Hande’yi anlatayım: Merhametli,
anaç, zorları kolaylaştıran, aşık olduğum kadın. Aynı zamanda
en yakın arkadaşım.

Tanışma hikâyenizi dinlemek isteriz...

Hande Soral: İsmail tanışma hikâyemizi benim anlatmamı hiç
istemez. Çok uzun anlatıyormuşum ama size özetle anlatacağım.
Bodrum’da tanıştık, uzun uzun bakıştık ve İsmail tanışmak için
yanıma geldi. Pardon çakmak istemek için... Ben de, çakmak
istemek çok kötü numaraydı dedim.

Hayatınızda kırılma noktası diyebileceğiniz anlar
nelerdir?

Hande Soral: Üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelmem, “Komedi
Dükkanı” programında sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik
kazası, İsmail ile tanışmam... Hepsinin hayatıma etkileri büyük
oldu.
İsmail Demirci: Oyunculuğa karar vermem... Ben 23 yaşında
girdim konservatuvara. Daha önce bilgisayar programcısıydım.
Oyunculuğa karar verip okulunu okumak istemem, benim için
gerçekten kırılma noktasıdır.

Sektörün bugünkü durumunu göz önünde
bulundurarak yine oyuncu olma yolunu seçer
miydiniz?

Hande Soral: Oyunculuk yapmaya karar verdiğimde, para
kazanmak, kariyer yapmak ya da tanınır olmak aklımın ucundan
geçmemişti. Çok sevdiğim için başladım ve bugün artıları olduğu
gibi eksileri de var ama ben hala işimi aşkla yapıyorum.
İsmail Demirci: Ben sektörden ve şartlardan bağımsız olarak
oyunculuğu seviyorum. Sektöre girmeden önce de sektörün
zorluklarından haberdardım. Şartlar iyileşse hepimiz için daha
güzel ve kolay olacak. Ama şartlar buysa yine de oyunculuk
yapmak istiyorum. Çünkü gerçek manada bildiğimi hissettiğim
tek iş bu. Çok memnunum bu işi yapmaktan. Tekrar seçme şansım
olsa asla başka bir iş yapmak istemezdim. Hayalim sektörün farklı
dallarına da hizmet etmek. Yönetmen olmak istiyorum. Bir şeyler
karalıyorum. Günün birinde kendi filmlerimi çekmek istiyorum.
Oyunculardan iyi yönetmenler çıktığını düşünüyorum. Umarım
ben de iyi bir yönetmen olma yolunda doğru adımlar atarım.

Proje seçimlerinizde neleri göz önünde
bulundurursunuz?

Hande Soral: Önceliğim senaryo... İyi yazılmış bir proje, doğru cast
ve yönetmen, yapımcı diye sıralayabilirim. Aslında olması gerektiği
gibi.. Fakat kararımı aklımla değil daha çok duygularımla veririm.
İsmail Demirci: Bir hocam, “Dramatik bir metinden kendi rolünüzü
çıkarın, eğer yapı dağılıyorsa o rolü oynayın.” derdi. Böyle bakıyorum.
Beni okurken heyecanlandırıyorsa, şurasını da şöyle oynarım
diyebiliyorsam, hayal kurduruyor ise, kabul ediyorum.

özel

Aşkı
tanımlamaktan
ziyade
yaşamayı
tercih
edenlerdenim.
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özel

Aslında iyi oyun arkadaşıyız,
birlikte çok eğleniriz, birbirimizi
çok iyi tanıyoruz ama karakter
olarak benzemeyiz.

İlerleyen zamanda sizi beraber bir projede
görecek miyiz?

Hande Soral: Dizi olarak sanmıyorum ama sinema filmi olabilir
tabii ki, hem de çok güzel olur.
İsmail Demirci: Büyük konuşmak istemem ama sinema filmi
dışında pek sıcak bakmıyorum.

Oyuncu biri ile evli olmanın veya sette geçen uzun
vakitlerin evliliğinize etkisi nasıl olmuştur?
Hande Soral: Aynı anda çalıştığımızda birlikte çok vakit
geçiremiyoruz ama ikimizin de çalışmadığı zamanlar oluyor
neyse ki. Oyunculuğumuzun evliliğimize etkisi var mı
bilmiyorum ama mesleğimize çok var...
İsmail Demirci: Artı veya eksi diyemem. Biz evlendiğimizde
de oyuncuyduk, şimdi de oyuncuyuz. Böyle olacağını bilip,
kendimizi ona göre konumlandırmıştık. Elbette özlüyoruz
birbirimizi. Bence burada tek sıkıntı özlemek... Şu an Ordu’da
“Kuzey Yıldızı” çekimlerim var ve eşimi özlüyorum. Onun
dışında bir sıkıntı yok.
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Önünüzdeki ilk tatil fırsatında gideceğiniz rota neresi
olur?

Hande Soral: Galiba Amerika. Hem gezerek hem dinlenerek uzun bir
tatil planlıyoruz.
İsmail Demirci: Uzun süredir bir Amerika tatili planlıyoruz. Umarım olur.

Hangi ülke sizi tanımlıyor? Türkiye dışında nerede
yaşamak isterdiniz?

Hande Soral: Ülke diye ayıramam ama şehir derseniz Amsterdam.
Küçük, kalabalık ve güvenli bir şehir. Muhteşem bir mimari,
sanat, istediğinde sakin... Yaşayabilir miyim, denemeden bilemem..
Barcelona’da çok rahat yaşarım ama İstanbul’dan sonra yine büyük bir
şehirde yaşamayı tercih eder miyim ondan emin değilim.. Her ikisini de
tecrübe etmek isterdim.
İsmail Demirci: Ben Türkiye’de yaşamaktan çok mutluyum. Bu soruya
cevabım yine Türkiye olurdu. Bu kültürün insanıyım ve kendimi
burada çok rahat ifade edebiliyorum. İnsanlarını seviyorum, havasını,
suyunu... Dünyanın hiçbir yerinde bunları bulamadım. Ben yine burada
yaşamak isterim.

HANDE SORAL
CEKET ELBİSE: NAKISH
CHOKER-KÜPE: MER'S
İSMAİL DEMİRCİ
TRİKO: VAKKO
CEKET: CACHAREL

özel

ELBİSE: RAISA&VANESSA
KOLYE-BİLEKLİK: MER'S

Güven temelinde
kurulmayan bir ilişkide
huzur, mutluluk zor...

Hayattaki olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Sizce mutluluğunuzun sırrı nedir?

Aşkı nasıl tanımlarsınız?

14 Şubat, yıl dönümü veya doğum günü gibi özel
günlere önem verir misiniz?

Hande Soral: Olmazsa olmazım; ailem.
İsmail Demirci: Yemek yemek... Yemek benim için bir tutku. Yemek
için yaşıyorum diyebilirim. Güzel yemek yemek için dünyanın
öbür ucuna giderim.

Hande Soral: Kim tanımlayabilmiş ki? Aşk, duygu durum
bozukluğu bana göre... Çok sevmek, çok özlemek, yanındayken
de özlemek, hep yanında istemek, midende kelebekler uçuşması,
gözlerinin dolması gibi birçok neden... Bendeki liste daha da uzun..
Ama aşkın en güzel hali, demlenmiş hali...
İsmail Demirci: Ben aşkı tanımlamaktan ziyade yaşamayı tercih
edenlerdenim.

Bu zamana kadar en unutulmaz anınızı bizimle
paylaşabilir misiniz?

Hande Soral: İsmail ile ilk tanıştığımız gün, İsmail’in Bodrum’da son
gecesiydi. Tatillerimiz bittikten sonra İstanbul’a döndük. Kahvaltı
yapmak için birbirimizle sözleştik. İsmail bir hafta sonra mesaj
attı. Nasılsın diye... Çeşme’ye gidiyoruz dedim ve tesadüfen onların
bulunduğu yere rezervasyon yaptırmışız. İki saat sonra yine
karşılaştık ama İsmail’in son gecesiydi. Ertesi gün havaalanına gitti.
Uçakları beş saat rötar yaptı, hemen valizini alıp geri döndü, benim
yanıma. Bir daha hiç ayrılmadık.

Hande Soral: Güven... Güven temelinde kurulmayan bir ilişkide
huzur, mutluluk zor..
İsmail Demirci: Söylersem sırrı kalmaz değil mi ? Şaka bir yana
mutluluk, sağlıkla çok ilintili. Sağlıklıysak mutluyuz.

Hande Soral: Doğum günlerimizde ve evlilik yıl dönümümüzde
küçük kutlamalar yaparız ama bizim için 14 Şubat sadece sözlü
bir kutlama oldu.
İsmail Demirci: Elbette. Özel günler insanların birbirine
verdiği değeri tekrar tekrar göstermesi için bir fırsat. Bunları
değerlendirmeye çalışıyoruz.

İlişkinizin uyumunu nasıl tanımlarsınız?
Birbirine zıt iki karakter misiniz yoksa
her konuda çok iyi anlaşan iki karakter misiniz?

Hande Soral: Aslında iyi oyun arkadaşıyız, birlikte çok eğleniriz,
çok güleriz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama karakter olarak
benzemeyiz.. Her konuda anlaşamasak da anlaşmak için ortak bir
yol bulmayı başarabiliyoruz en azından..
İsmail Demirci: Genellikle zıt karakterleriz. Ben endişeliyimdir,
Hande rahat. Ama zevklerimiz çok benzer. Tamamen zıt ya da
tamamen aynı diyemeyiz. Her ikisinin de olduğu konular var.

özel

HANDE SORAL
ELBİSE-AYAKKABI: RAISA&VANESSA
CHOKER: MER'S
İSMAİL DEMİRCİ
CEKET: HUGO BOSS
GÖMLEK: BALENCIAGA
PANTOLON: VALENTINO
AYAKKABI: ELLE

Özel günler insanların birbirine
verdiği değeri tekrar tekrar
göstermesi için bir fırsat.
204 magdergi.com.tr

HANDE SORAL
CEKET-PANTOLON: NAKISH
BÜSTİYER: MOONIGHT/VAKKORAMA
AYAKKABI: DOLCE&GABBANA/BEYMEN
CHOKER VE BİLEKLİKLER: MER'S
İSMAİL DEMİRCİ
TAKIM: VAKKO
GÖMLEK: PAUL SMITH/BEYMEN

özel

KAZAK: VAKKO
GÖMLEK: BALENCIAGA
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kIsa kIsa
Sizce aşk...

Hande Soral: İsmail
İsmail Demirci: Hande

İlk buluşmanız?

Hande Soral: Alaçatı

Filminiz?

İsmail Demirci: 13 Mart Müstakbel Damat

Şarkınız?

Hande Soral: Düğün şarkımız, Ed Sheeron- Shape Of You

Birbirinizi ilk gördüğünüz an?

Hande Soral: O bana bakmazken aslında ona bakıyordum.
İsmail Demirci: Bana bakmadığını düşündüm.. 

HANDE SORAL
ELBİSE: NAKISH
SAÇ AKSESUAR: ELI PEACOCK
İSMAİL DEMİRCİ
GÖMLEK: DAMAT/TWEEN
PANTOLON: HUGO BOSS
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN

davet

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ, BÜȘRA DEVELİ
GÖZDE DURU

Emanet
ve Deli’ye
Görkemli Gala
Karakomik Filmler 2 galası
Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CEM YILMAZ
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MUZAFFER YILDIRIM

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini
üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin devam filmi
olan Karakomik Filmler 2 galası görkemli kadrosuyla
dikkati çekti. Cem Yılmaz Emanet filminde Birol,
Deli’de ise Taksici Güven karakterleriyle beyazperdede
iki karakteri canlandırıyor. Cem Yılmaz’ın yıllar
önce kaleme aldığı senaryoların beyazperdeye
uyarlanmasıyla oluşan Emanet ve Deli, kara bir mizah
barındırıyor. 

BADE İȘCİL

Gala gösteriminin
sonunda tüm
oyuncular sahneye
çıkarak izleyicileri
selamladı ve
teșekkürlerini
sundu.

DİLEK HANİF, DEMET AKBAĞ, SEDEF İYİBAR

TARA DE VRIES

LEVENT BABATAȘ, DEMET EVGAR
MERT-İDİL FIRAT

davet

ALİ SUNAL-NAZLI KURBANZADE SUNAL, DOĞA RUTKAY-KERİMCAN KAMAL

MEHMET-CAN ASLANTUĞ

ALP, İDİL, SARP LÜLECİ

CEM-HÜLYA KALYONCU
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ESRA-VEDAT İNCEEFE
CİĞDEM KAMER, SİMAY URAS

Deli ve Emanet’e,
iș ve sanat dünyasının
birçok ünlü ismi
adeta akın etti.

AYȘEGÜL DİNÇKÖK

BANU YENTUR
ELİF GÖNLÜM, SEVDA KAYA

Sevgililer Günü
Birbirinden ünlü isimlerin aşklarıyla
ilgili samimi açıklamaları,
14 Şubat hakkındaki düşünceleri ve
Sevgililer Günü planları ile renkli
röportajlarımız sizlerle...
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sevgililer günü

Burcu
BiricikEmre
Yetkin
Ekranların sevilen oyuncusu
Burcu Biricik ve reklamcı eși
Emre Yetkin ile birlikte tanıșma
hikâyelerini ve Sevgililer Günü
hakkındaki düșüncelerini
konuștuk…
Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Burcu Biricik: Emre ile Çanakkale’de, Düşman Kardeşler setinde
tanıştık. Partnerimin kuzeniydi ve Emre sete ziyarete gelmişti.
İkimizin de o zaman ilişkisi vardı. O süreçte ilişkimiz başlayana
kadarki arada iki yıl geçti aslında. İki yıl ara ara birbirimizi
görüyorduk ama merhaba diyorduk sadece.
Emre Yetkin: Kuzenim Murat’tan, Burcu’nun ilişkisinin bittiğini
duydum. O sırada ben de bekardım ama hiç denk gelmemiştik. Bir
akşam denk geldik ve öyle ilişkimiz başlamış oldu.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Burcu Biricik: Aşk; kişisel bir şey... Yani kişiden kişiye değişen,
tamamen herkese özel tasarlanmış bir his. Bana kalırsa,
tamamlanmak hissi. O yüzden kişisel diyorum. Bazılarınınki sevme
ve sahiplenmedir, bazılarınınki dürüstlüktür. Aslında önemli olan
kiminle nasıl tamamlandığındır. Çünkü aşk, insanın aurasını, hayat
görüşünü, yaşam kalitesini arttıran bir his. Yanındaki o adamı
bulduğun zaman mutlu bir insan oluyorsun ve mutluluk hayattaki
her şeyine sirayet etmeye başlıyor. Umarım isteyen herkes bulur.
Emre Yetkin: Ben aşkı, paket olarak görüyorum. İnsanlar aşk
deyince, “Aşık mısın?”, “Seviyor musun?”, “Alışkanlık mı?” gibi bir
şey soruyor. Ama aşk dediğin şey, bunların hepsinin bir paketidir.
Burcu’nun da dediği gibi tamamlanmaktır. Vakit geçirmeyi
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seviyorum, arkadaş olmayı seviyorum, paylaşmayı da seviyorum,
tensel anlamda da insanlık anlamında da hepsi birleşince işte aşk
denen şey oluyor. İnsanların her zaman bulamamasına üzülüyorum
bir de. Şans herkese denk gelmeyebilir. Denk gelemeyince insan,
geçmişten gelen bir yapı ile evlenme kararı alıp evleniyor. Elindeki
ile yetinme noktasına geliyor. Bence aşık olduğu kişiyi araması
lazım.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?

Burcu Biricik: Şöyle ki, setten geldiğimde demlenmiş güzel bir bitki
çayıydı. Çok da Sevgililer Günü gibi bir algımız yok. Aslında hediye
algımız da çok yok. Doğum günü hediyesi, Sevgililer Günü hediyesi
gibi bir durum olmuyor. Emre buna bayılır deyip alıyorum. Genelde
spontane olan hediyeler var. Birbirimize küçük sürprizler yaparız
ama Sevgililer Günü hediyesi gibi bir durumumuz yok.
Emre Yetkin: Bizde hediye algısı şöyle çalışıyor; arkadaşa da alsam
anneme de alsam Burcu’ ya da alsam, bu ona ne kadar güzel olur
dediğim zaman alıyorum.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Emre Yetkin: Örnek verecek olursam, insanlar bir şekilde yılbaşını
sahiplenmemeye çalışıyor. Bu Hristiyanların bayramı diyorlar ancak

Sevgililer Günü’nde Aziz Valentine’e adanmış bir günü herkes
kutluyor. Çok enteresan geliyor bana.

En romantik aşk yolculuğunuz hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Burcu Biricik: En romantik aşk yolculuğumuz Sri Lanka
diyebilirim. Belki de evlenme teklifini orada aldığım için
söylüyorumdur. Gerçekten oda paket gibi, hem aşkı hem
romantizmi, eğlenceyi hem de keşfetmeyi birlikte barındırdığı
için hepsi... Ama evet en romantik aşk yolculuğumuz Sri Lanka
diyebilirim.
Emre Yetkin: Ben evlilik teklifi etmeye Kamboçya’da karar
vermiştim. Burcu ile yurt dışına çıkışımız Makedonya’ydı. Oradan
kalkıp Kamboçya’ya gittiğimizde bütün garip şartlara, böceklere,
konaklamalara rağmen çok güzel ve eğlenceli geçince ben bu
kadınla evlenirim demiştim kafamda. O benim için özeldi. Bali’de
kumsala yüzüğü el izi yapıp içine sokup teklifi ederim gibi bir
hayal kurarken cuma günü volkan patladığını öğrenip, akşam
karar verip pat diye Sri Lanka’ya gittik. Bütün hepsi macera
gibiydi. Ne otelimiz, ne gideceğimiz yer hiçbir şeyimiz belli
değildi. O da benim için enteresandı.

14 Şubat için planınız var mı?

Burcu Biricik: Üzülerek söylüyorum ki yok. Ama belki spontane
yaparız bilmiyorum.
Emre Yetkin: Arada böyle yemek yemişizdir ama şu an bir planımız
yok.

Sizce en iyi randevu kıyafeti nedir?

Burcu Biricik: En, ben gibi olandır. Yani biraz özenilir tabii, daha
şık ama spor olmayı tercih ediyorum. Bu da karşı tarafa, “Bak
ben böyleyim ama senin için de bir tık özendim” mesajını da
barındıracak kadar, çok da abartmayacak bir şıklıktır.
Emre Yetkin: Spor ayakkabı giyeceğime, bot giyerim. O kadar
bir farkı olur. Başak burcuyum zaten. Bakkala giderken bile
toparlanırım.

SRI LANKA

En çok hangi mekanları romantik buluyorsunuz?

Burcu Biricik: Ev, koltuk ve televizyon karşısı diyebilirim.
Bildiğimiz ve içinde rahat olabildiğimiz bir yer...
Emre Yetkin: Evet, evimiz, koltuğumuz ve televizyonun karşısı, baş
başa olduğumuz güvenli alan, neresi olduğu fark etmez...

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
50 FIRST DATES

Burcu Biricik: Not Defteri olabilir...
Emre Yetkin: Aklıma gelenlerden, İlk Öpücük... 

sevgililer günü

Demet
Şener Cenk
Küpeli
Ünlü manken ve oyuncu
Demet Șener, iș adamı eși
Cenk Küpeli ile olan așkını
ve 14 Șubat Sevgililer Günü
hakkındaki düșüncelerini anlattı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Cenk’in talebi üzerine, ortak bir arkadaşımızdan gelen tanışma isteği
ile, üçümüz bir araya gelerek kahve içtik ve böylece aramızdaki iletişim
başlamış oldu...

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi
ülkede gerçekleştirdiniz?

İlk seyahatimiz olan Londra, bizim için hem çok
özel hem de çok romantikti. Zaman buldukça da
tekrarlıyoruz.

Aşk, karşılıklı etkileşim ve elektriktir... Kelimelerle anlatılabilecek bir duygu
değil bence... Bizim aşkımıza gelince; inanılmaz bir çekim, her dakika
beraber olma isteği, yan yana olduğumuz her saniyeden keyif almamız...

14 Şubat için planınız var mı?

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?
Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Sizce en iyi randevu kıyafeti nedir?

Özel günleri tek bir güne sığdırılmasını tasvip eden bir çift değiliz.
Dolayısıyla sevgimizi en olmadık zamanlarda bile sık sık birbirimize
gösteririz. Cenk, sevgisini bana çok güzel belli eden bir eştir. Güzel, anlamlı
sürprizler yapar. O yüzden 14 Şubat’ta da hoş bir sürprizin beni beklediğini
tahmin ediyorum.
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Buna beraber karar vermiyoruz. Cenk muhakkak güzel
bir program ayarlamıştır...

Cenk’in bende en sevdiği kıyafet tabii ki... Jean, ceket ve
topuklu ayakkabılar...

En çok hangi mekanları romantik
buluyorsunuz?

Baş başa kaldığımız her yer bizim için romantik... 

sevgililer günü

GizemArda
Zor
İnstagram’ın sevilen
ailesi olarak bilinen,
Arda-Gizem Zor çifti,
tanıșma hikâyelerini ve
14 Șubat planlarını anlatıyor.
Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Ortaokul zamanından beri birbirimizi tanıyoruz. Yıllar sonra, hayatın
bizi doğru ve özel zamanda birleştirdiğine inanıyoruz. Zaten ondan
sonra hiç beklemeden çok hızlı bir şekilde evlenme kararı aldık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Aslında aşkın belli bir tarifi yoktur. Bana göre aşk, sevginin tutkulu
halidir. Bir olmaktır. Aşk, sadece bir insana duyulan duygu değil, tüm
evreni kapsayan bir duygudur.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
veya yaşadığınız an neydi?

Eşimle en büyük tutkumuz, seyahat etmek... Birlikte ilk seyahatimiz
sırasında ve tam da Sevgililer Günü’nde bana evlenme teklifi etti.
Ondan sonra benim için hep özel bir gün oldu.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Sevgililer Günü’ne ticari olarak bakanların aksine, ben hayatın
karmaşası içinde, belki de bazılarımızın yeterince gösterip,
yaşatamadığı sevgiyi ve aşkı daha yoğun hissettirmeyi sağlayan bir
fırsat olarak görüyorum. Sevgi enerjisinin, tüm dünyada daha yoğun
yaşandığı bir gün olarak düşünüyorum.
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En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?
Evlendiğimiz ülke olan Bali’de gerçekleştirdik.

14 Şubat için planınız var mı?

Yine bir seyahat planımız var. Daha önce hiç görmediğimiz ve
bizi çok heyecanlandıran bir ülkede olacağız.

Sizce en iyi randevu kıyafeti nedir?

Ortama uygun, içinde kendimi rahat hissettiğim, sade ama şık
bir kıyafet benim için en uygunu olacaktır.

En çok hangi mekanları romantik buluyorsunuz?
Mekandan ziyade, birlikte huzurlu ve mutlu hissettiğiniz her
an ve her mekan romantiktir. Bu arada otelimiz, Türkiye’nin
en romantik oteli seçildi. Bu soruya cevabım sanırım, “Rox
Cappadocia” olacak.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Özel anılarınızın olduğu filmler, her zaman çok romantik
hatırlanır. “Serendipity” birlikte izlediğimiz ilk filmdi. Hala
defalarca bıkmadan izleyebilirim. 

MuratNihan
Aygen
NİHAN ASLI ELMAS-NİL-MURAT AYGEN

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2010 yılında, bir sahne projesi yapmaya karar vermiştim. Projenin
seçmelerinde, sevgili eşim Nihan kapıdan içeri girdi. Kendisini
görür görmez, karım olacağını hissetmiştim. Seçmeler bitip
provalara başladığımızda kendisine durumu eğlenceli bir dille
anlatmaya çalıştım. Altı ay sonra da evlendik. Evlendiğimiz gün,
ileride bir kızımız olacağına inandığımızı, olunca da isminin Nil
olmasına karar verdiğimizi ilan etmiştik. Aynen dediğimiz gibi de
oldu.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Aşk, başkasının göremediğini senin görebilmendir. Bir arayıştır. Bir
yakarıştır. Kendine yaklaşma, kendini bulma, kendinden kaçma,
kendini duyma, kendini görme, kendini hissetme arayışıdır. Önce
bir, sonra ikidir. Birinin adı Nihan, diğerinin adı Nil’dir.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?

2015 yılında, Sevgililer Günü’nden birkaç gün önce bir çocuğumuz
olacağını öğrenmiştik. Bu ikimizin de aldığı en büyük hediyeydi.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Bizim için her gün hatta her an Sevgiler Günü. Geçen her an

Sevilen dizi “Mucize Doktor”da
canlandırdığı Tanju karakteriyle
tanınan Murat Aygen, eși
Nihan Aygen ile tanıșma
hikâyesini ve Sevgililer
Günü’nün anlamını paylaștı.
içerisinde o anı ilk defa yaşadığımız için anlamı ve heyecanı çok
büyük.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?
Fransa’da gerçekleştirdik. Kızımız Nil de Paris bebeğidir.

14 Şubat için planınız var mı?

Elbette var. Ama sürprizi kaçırmayalım.

Sizce en iyi randevu kıyafeti nedir?

Duruma ve yere göre değişir. Ama her ne durum ve yer olursa olsun,
her yeni randevuda yaşadıklarımızdan bir küçük anıyı üzerimizde
taşımayı severiz. Bu ikimize de sürpriz olur.

En çok hangi mekanları romantik buluyorsunuz?

Birbirimizle yalnız kaldığımız tüm mekanlar her zaman bizim için
çok romantiktir. Zamanı durdurmayı severiz. Bodrum’un kışlık
mekanları bir başkadır her zaman.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

İngiliz Hasta... En sevdiğimiz romantik diziyi de söylemeden
geçmeyelim; Outlander... 

davet

Güzeller
Taçlarına
Kavuştu
Models Of Turkey - Güzellik Yarışması
finali Grand Ankara Otel’de yapıldı.
Bu yıl onuncusu düzenlenen Models Of Turkey - Güzellik Yarışması,
final gecesiyle son buldu. Jürinin oyları sonucu ODTÜ İktisat
Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hüray Ertürk yarışmanın birincisi oldu.
20 yaşındaki güzel, tacını ünlü manken Tuğba Özay ve modacı
Muammer Ketenci’nin elinden aldı. 
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BURAK ÖZDEMİR

TÜZÜN GELGEL

DİLEK-YALÇIN GENÇ

CELALETTİN SOLMAZ

KUTLU TAMAY

NEZİH ALLIOĞLU

Yarıșmanın
jürisinde Yazgülü
Madak, Nesrin
Kılavuz, Nezih
Allıoğlu, Selver
Yazar Sümer,
Beril Çavușoğlu
gibi iș ve cemiyet
hayatının değerli
isimleri yer aldı.
YAZGÜLÜ MADAK

NESRİN KILAVUZ

SELVER YAZAR SÜMER

BERİL ÇAVUȘOĞLU

davet

SİNEM YILDIRIM
VERDA PENSO, ALİN TAȘÇI

Dev Açılışa
Dev Defile
LeShow İstanbul Deri & Moda
Fuarı açılış defilesi dünyaca ünlü
modacı Hakan Akkaya tarafından
İstanbul Kongre Merkezi’nde dev
bir organizasyonla gerçekleşti.

HAKAN AKKAYA
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Hakan Akkaya imzalı, 400 parçadan oluşan LeShow İstanbul
“Glamour” koleksiyonu tanıtım defilesinde baş manken
olarak ünlü top model Çağla Şikel, koleksiyonun tanıtım filmi
yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal ve 40 model podyuma
çıktı. Defilede iki ayrı tasarımla podyuma çıkan baş manken
Çağla Şikel nefesleri keserken, Tuğba Ünsal defilenin ikinci
yarısında kendi seslendirdiği şarkısıyla podyuma çıkarak
büyük sürpriz yaptı. 

EMEL YILDIRIM
NİHAL YAZGAN

Hakan Akkaya, 54 metre
uzunluğunda ve 1.60
yüksekliğinde dikdörtgen
dev podyumuyla bir ilke
imza atarak izleyicileri boș
bir havuzun içinde ayakta
ağırladı.
BUKET-HAYRETTİN TAȘDELEN

AYȘE SAN

HANDE ACAR

CİHAN ȘENSÖZLÜ

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Sevgililer Günü’nde
Işıldayın
Güzel bir makyajın sırrı güzel bir ten olduğu için, 14 Șubat’tan bir önceki akșam
güzel bir cilt bakımı yapmak hem cildinizi hem de modunuzu hazırlayacaktır.
İște size vereceğim o tüyolar...

E

ğer kuru bir cildiniz var ise, nazik bir arındırıcı
ile pul pul görünen ölü derileri temizlemek,
sonrasında uygulayacağınız ürünlerin de daha
iyi absorbe edilmesini sağlayacaktır. Daha
sonrasında yoğun nem veren bir maske ile cildi
doyurarak daha pürüzsüz ve canlı bir cilt elde
edebilirsiniz. Özel günler için, makyajlarda
kurtarıcı olarak kullandığım göz altı maskelerini de mutlaka
kullanın. Kısa sürede, kırışıklıkları pürüzsüzleştiren maskeleri
makyaj sırasında göz altında bırakıyorum ve en son çıkarıyorum.
Böylece nemli pürüzsüz ve temiz bir göz altı görünümü
yakalayabiliyorum.
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Yağlı ya da karma bir cildiniz varsa; fazla yağı emen ve gözenekleri
temizleyen bir maske ile cilt bakımına başlayın. Temizlediğiniz
cilt, fazla yağ dengelendiği için, Sevgililer Günü’nde makyajınızın
çabuk bozulmasını da engelleyecektir.
Sevgilinizle geçireceğiniz romantik akşamda makyajınızın da
romantik olmasını isterseniz, bu senenin trendi ve her dönemin en
romantik rengi pembeleri kullanabilirsiniz. Açık ve hafif sedefli
pembe bir allığı, hem highlighter gibi kullanarak 2020 makyaj
trendlerini yakalayabilir, hem de cildinize romantik bir ışık
katabilirsiniz. Aynı allığı göz pınarlarınızda da kullanarak dikkati
bakışlarınıza çekebilirsiniz.

SHISEIDO-Kağıt Göz Maskesi
NARS-Allık

GLAMGLOW-Temizleyici Maske

BECCA-Pudra
MAC-Jel Eyeliner

Cildinizin etrafa ışık saçması, romantik bir yemekte özellikle mum ışığında
çok çekici görünecektir. Bunun için cildinize fondötenden önce ya da
fondöten sürmeseniz de, aydınlık ve nemli gösterecek bir primer uygulayın.
Bu aynı zamanda ten makyajınızın gece boyu kalıcılığını sağlayacaktır.
Bu romantik akşamı sık sık makyaj tazeleme ile kesmek istemiyorsanız;
dudaklar yerine göz makyajının ağırlıkta olduğu bir makyajı tercih
edebilirsiniz. Doğal bir göz makyajı yapsanız da kirpik diplerine çekeceğiniz
dipliner ve bol maskara uygulamasıyla bakışlarınızı netleştirebilirsiniz. Daha
derin bir bakış tercih ediyorsanız, smokey göz makyajı ideal olabilir. Fazla
koyu renkler yerine naturel ve sıcak kahve tonlarını ve tüm göz çevresi yerine
sadece kirpik boyunca ve dış köşelere doğru yayılan buğulu bir makyaj çok
daha taze ve etkili olacaktır. Genelde mat ve koyu renklerle yapılan smokey
makyaj ile zıt metalik ya da ışıltılı renkleri göz pınarlarına uygulayarak
makyajın etkisini artırabilirsiniz.
Mum ışığında bile ışıl ışıl parlayan bir cilt için; highlighter’ın dozunu biraz
artırabilir; hatta kremsi bir highlighter ve onun üstüne toz bir highlighter’ı
birlikte kullanarak ışığı cildinize hapsedebilirsiniz.
Dudaklarda ise sürekli tazeleme gerektirmeyecek kalıcı rujlar ya da silinse
bile etkisini kaybetmeyecek ıslak ve dolgun gösteren lip gloss’ları tercih
edebilirsiniz.
Sevgililer gününde, sevgilisi henüz olmayanlar için düzenlenen pek
çok partiden birinde çekiciliğinizi ortaya çıkarmak için; net ve etkili bir
eyeliner tercih edebilirsiniz. 2020 trendlerinden biri de, göz çevresinde
farklı yerlerde uygulanan ya da farklı renklerdeki eyeliner’ı denemek için de
klasik görünümü korumak için de ideal kalıcı jel eyelinerlar kurtarıcı... Gece
boyunca hatta sabaha kadar eğlenmek isteyenleri yarı yolda bırakmayacak
kalıcı bir maskara da olmazsa olmaz.
Fazla abartıya kaçmadan az ama etkili bir makyajla güzelliğinizi çabasızca
ortaya çıkarmak en ideali. 

davet

Defile ile Veda
Resepsiyonu
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay
Bhattacharrya ve eşi Ranu Bhattacharrya,
görev sürelerinin sona ermesi sebebiyle
veda resepsiyonu verdi.

AHMET ÖZCEYHAN

AKIO MIYAJIMA

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharrya ve eşi Ranu
Bhattacharrya, veda resepsiyonu verdi. Çok sayıda büyükelçi ile
Ankara cemiyet hayatından isimlerin katıldığı gecede modacı Ahmet
Özceyhan’ın “Hint Rüyası” isimli koleksiyonu da görücüye çıktı.
Büyükelçi Bhattacharrya konuşmasında, görev süresince başta ticaret
olmak üzere tüm alanlarda iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı
sağlamak için çalıştığını belirtti. Türkiye ve Hindistan arasındaki
işbirliğinin gelecekte de devam edeceğinin altını çizen Bhattacharrya,
iki ülkenin de zengin kültürü ve potansiyeli bulunduğunu aktardı. 

DENİZ- EBRU DEMİRYÜREK, BANU BİRDAL, RANU - SANJAY BHATTACHARRYA, BERİL ÇAVUȘOĞLU

BURAK ÇAĞIRMAN, SOFİ YEGİN

ANNA TURENICOVA, DUSAN TURENIC

Büyükelçi,
Türkiye ve
Hindistan
arasındaki
ișbirliğinin
devam
edeceğinin
altını çizdi.

REHA-YEȘİM TANDOĞAN

KJARTAN MAGNUSSON, MUDITE PRIEDE

ÖMER İÇKALE

GABRİEL ȘOPANDA, LAVİNİA OCHEA

davet

GHASSAN MOALLEM

ESRA DEMİR, ECE DOĞANOĞLU

MEHMET-TÜLAY KAYA

JW Marriott
Buluşması
Dünyanın en büyük otel zinciri
Marriott International’ın, lüks otel
markası JW Marriott, Türkiye’deki
ilk oteli olan JW Marriott Hotel
Ankara’da, markanın yeni
üyesi, İstanbul’daki oteli ile
birlikte Ankaralı iş ortaklarını ve
büyükelçileri ağırladı.
Gece, JW Marriott Ankara Oteli’nin Genel Müdürü Albert
Helms ve JW Marriott Istanbul Bosphorous Oteli’nin Genel
Müdürü Sinan Köseoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Her
iki genel müdür JW Marriott markasının Ankara ve İstanbul’da
her zaman olduğu gibi ayrıcalıklı işlere imza atmaya devam
edeceğini dile getirdi. 
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ALBERT HELMS, SİNAN KÖSEOĞLU

haber

Bikap’ın
Geleneksel
Başkent Çıkarması
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP),
Türkiye turnesine hız kesmeden devam
ediyor. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru
önderliğinde gerçekleşen alışveriş ve
eğlence şenliği yoğun ilgi üzerine 4. kez
Ankaralılar ile buluşacak.

MEHTAP ÖZDOĞAN, BİLGE KURU

Sağlık Aşkı
Zade Vital
Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam
markası Zade Vital, sağlık aşkıyla
yanıp tutuşanların günün her saati
hem dinç hem kuvvetli hem de
güzel hissetmesi için birbirinden
farklı ürünler sunuyor.
Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, sağlık
aşkıyla yanıp tutuşanların günün her saati hem dinç hem
kuvvetli hem de güzel hissetmesi için birbirinden farklı
ürünler sunuyor. 

Girişimciler 12 Şubat Çarşamba günü Mehtap Özdoğan ev
sahipliğinde BİKAP Sevgililer Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği’nde
JW Marriott Hotel’de yeniden bir araya gelecek. Sevgililer Günü’ne
özel gerçekleşecek etkinlik yine birbirinden özel markaları
ziyaretçileriyle buluşturacak. 

BİNNAZ ÇİFTCİ

GÖKÇE ERYILMAZ

Dijital
Dünyadaki
Eviniz
Need Creative

Dijital dünyadaki ihtiyaçlarınız için en uygun çözümleri sunan
Need Creative’in kurucu ortaklarından Binnaz Çiftci ve Gökçe Eryılmaz
ile bir araya geldik. Verdikleri hizmetlerden sektörün geleceğine kadar
birçok konuya değindik...

Ajansımızın yolculuğu yaklaşık üç sene önce özellikle
Ankara’da var olan reklam ajanslarında gözlemlediğimiz
çeşitli eksikliklerden ve farklı ihtiyaçları ticari kaygılardan
uzak bir şekilde giderme isteğimizden dolayı başladı. Her
zaman yaratma isteğimizi en üst seviyede tutarak, enerjisi
yüksek ve birlikte çalışmaktan keyif alan ekibimiz ile her gün gelişerek
ve büyüyerek emin adımlarla ilerliyoruz.

Verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Tam kapsamlı reklam ajansı hizmetimize dahil; 360 derece tasarım
hizmeti, dijital reklam yönetimi, video prodüksiyon, animasyon ve
ilüstrasyon, web sitesi tasarım ve yazılımı, promosyon ürün tasarımları
ve tedarik süreci, PR organizasyonları ve danışmanlık hizmetine kadar
geniş kapsamlı bir skalamız var. Bu ivme hiç düşmemekle birlikte
yerine yeni hizmetleri de dahil ediliyor. Tüm bunların yanı sıra,
ajansımıza gelen bir projeyi, anahtar teslim olarak ediyoruz. Bu da bizi
farklı kılıyor diye düşünüyoruz.

Anlaşmalı olduğunuz markalarla süreç nasıl
ilerlemektedir?

Need Creative olarak reklamın her türlü ihtiyacı barındırabileceğini
benimsediğimiz için, bir ihtiyacın doğuşundan başlayarak,
müşterilerimizin markalarını pazarda en iyi şekilde konumlandırmayı
ve çözüm ortağı olmayı felsefe olarak benimsiyoruz. Anlaşmalı
olduğumuz markalarla “aile olarak” ilerliyoruz. Kısa bir sürede TED
Üniversitesi, Babymall, TED Ataşehir Koleji, Güzel Kasap, Crew Group,
Marlinda, DietChef, End Cocktail House, Koza Suit Otel, BUPROJE
gibi kurumsal markalarla ile iş birliğinde bulunarak referanslarımızı
gün geçtikçe arttırıyoruz. Uzun vadeli müşteri ilişkilerini ve karşılıklı
güveni esas alarak ilerliyoruz.

Need Creative Agency

Dijital dünyanın her geçen gün gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Geçmişte çoğu şey konvansiyonel ilerlerken, günümüzde
her şey dijitalleşmeye başladı. Dijital dünyanın gücü bizleri
de korkutuyor. Bu gücü nasıl doğru yerlerde kullanabiliriz
diye düşünürken Need Creative ortaya çıkıyor ve o günden
beri, gün geçtikçe dijitalleşen dünyamızda barınmak için
elimizden geleni yapıyoruz.

Sektör geleceğinde Need Creative’i
nerede konumlandırmak istiyorsunuz?
Gelecek hedeflerinizi dinlemek isteriz.

Butik olarak başladığımız Need Creative’in sektördeki
yeri, yaptığı çalışmalarla ve iletişimle doğru orantılı olarak
ilerliyor. Kısa bir süre içinde müşterilerimizle yaptığımız
paylaşımlarımız sonunda “Need Creative” ismini herkesin
bilinçli olarak kullanmasını istiyoruz. Bizi isimlerimizle değil,
biz olarak tanıtmak için gereken eforu ve özeni göstermeye
devam ediyoruz ve edeceğiz. Ekip olarak enerjimizi ve
motivasyonumuzu hiç düşürmediğimiz sürece, yaklaşık
bir-iki yıla kadar istediğimiz sonuca ulaşacağımızın
bilincindeyiz.

Diğer firmalardan sizi farklı kılan nedir?

Fabrikasyon işler yapmadan, daha doğal, etkileşimli ve
aileden gibi çalışmamız bizi diğer firmalardan farklı kılan
şey. Bunun yanı sıra anahtar teslim projeler yapmak da yine
bizim farkımız. Sektörün ileri gelen isimleriyle çalışma fırsatı
bulduğumuz noktada; büyük ajansların hatalarını, butik
ajansların eksikliklerini harmanlayarak inovatif ve yaratıcı
içerikler üretmeyi hedefliyoruz. 

needcreativeagency

www.needcreative.com.tr

advertorial

N

eed Creative’in yolculuğu nasıl başladı?

davet

TÜLAY ERCİYAS KAYA, ASLIHAN BARIȘ, BURCU YÖRÜBULUT, ALEV TUNA, AFİTAP AKINCI,
SEREN ERDOĞAN, EYLÜL ERDOĞAN, BERİL ÇAVUȘOĞLU, TUBA GÜNEBAK, İLKNUR DEMİR

Yeni Yaşını
Arkadaşları
ile Kutladı
Ankara’nın sevilen isimlerinden
Moda Tasarımcısı Seren Erdoğan,
Aruni Restaurant’ta arkadaşları ile
birlikte yeni yaşını kutladı.
Genç ve başarılı modacı Seren Erdoğan, mağazasının karşısında
yer alan Sheraton Ankara Otel-Aruni Restoran’da doğum gününü
kutladı. Yakın arkadaşlarının yer aldığı yemekte, özel tasarım pasta
ile taçlanan doğum gününe cemiyetin önde gelen isimleri de katıldı.
Seren Erdoğan pastasını keserken, kendisini yalnız bırakmayan tüm
arkadaşlarına teşekkür etti. 
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SEREN ERDOĞAN

davet

Renkli
Parti
Zeliha Seher Özsüer
Pilates ve Yoga Stüdyosu,
dostları ve öğrencileri ile
keyifli bir partide buluştu.
Ankara Gaziosmanpaşa’da kurucusu ve
sahibesi Zeliha Seher Özsüer’in ev sahipliğinde
gerçekleşen partide, konuklar lezzetli ikramların
tadına baktıktan sonra gece boyunca dans edip
eğlendi. Özsüer, “Yeni bir dönemi de çalışma
arkadaşlarımla, dostlarımla karşıladığım için çok
mutluyum. Umarım bu yıl herkese şanslı gelir.”
dedi. 
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ALYA-ZELİHA SEHER-EMİRCAN ÖZSÜER

haber

Storks’un
Rakibi Yine
Storks
Türkiye’nin en eski mücevher
markası ve pırlantalı mücevher
ihracatında son beş yılın
şampiyonu olan Storks
Mücevherat, 2019 yılını da
zirvede tamamladı.
Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, “2019’u
lider olarak tamamlamak bize yetmiyor, 2020 için de
iddialıyız. Seneye çıtayı daha yükseğe çıkartacağız.
Antalya’daki Storks Mega Center’da ihracatı
3. sırada tamamladı. Bir anlamda Storks’un rakibi yine
Storks…” dedi 

Karanlığı
Arala
World Human Relief (WHR)
Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin
çocuk cinsel istismarını önlemek
adına başlatılan hareketin, sanatçı
koordinatörlüğünü Hande Soral
üstlendi.
Psikolog Ayten Zara’nın önderliğinde neredeyse tüm illerde
ilerletilen bu projede, Hande Soral kurduğu gönüllü bir ekip
ile, oyuncularla beraber bir video ve afiş çalışması yaptı.
Hande Soral sosyal medyada “Ben birşey söylemeye çalıştım
siz de #birşeysöyleyin.” dedi ve tagledi:
#karanlığıarala #cinselistismarasessizkalma
www.birliktecinselistismarionleyebiliriz.org
@worldhumanrelief 

davet

FİGEN TOKUȘLU

GÜLHAN KAYA

ELİF YILMAZ

GONCA ALHAS

ÖZÜM ERDEM

Fika’dan
Keyifli Parti
Sıcak ambiansında sunduğu
ev yemekleri ile farklı bir
konseptte hizmet veren
Fika Kafe, yeni yılı samimi
bir davetle karşıladı.
“İyi kahvenin, lezzetli bir lokmanın, sıcak bir
sohbetin adresi’’ anlayışıyla yola çıkan; kafe sektörüne
farklı bir bakış açısı getiren Fika, yeni yıla keyifli bir
davetle girdi. Mekanın sahibesi Cansel Önal’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen davete özellikle hanımların
katılımı yoğun oldu. Lezzetli ikramların konukların
beğenisine sunulduğu gecede unutulmaz şarkılarla
canlı müzik performansı da etkinliğe renk kattı. 
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CANSEL ÖNAL

DİYAR ÖNAL

BARAN ÖNAL

haber

Harika
Kanatlar
Ankara’nın eğlence, yaşam ve
gastronomi noktası olan Bilkent
Center, minik ziyaretçileri için
düzenlediği Harika Kanatlar ile
sömestr tatilinde unutulmayacak
bir hafta sonuna imza attı.
Çocukların merakla takip ettiği Harika Kanatlar,
Bilkent Center’da minikler ile buluştu. Sömestr tatili
sürerken çocuklara, aileleri ile keyifli zaman geçirme
olanağı sağlayan Harika Kanatlar gösterisinde,
minikler doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ücretsiz
olarak gerçekleştirilen etkinlikte, üstün fiziksel
yeteneklere sahip, dünyanın en güçlü takımına
dönüşen ve patron ile çetesinin planladığı kötülüklere
engel olmaya çalışan Jimbo, Jett ve Dizzy ile eğlence
dolu anlar yaşandı. 

Aranılan
Yeni Mekan
Açıldığı günden bu yana menüsüne
kattığı yeni tadlar ve özel yeni
arabica kahveleriyle kendini
geliştiren Brothaus, çok kısa
zamanda toplu organizasyonların
ve doğum günlerinin aranılan
mekanı haline geldi.
Fransız esintileriyle dekore edilmiş konsepti, haftanın
her günü ev sıcaklığında sunduğu özel kahvaltısı, günlük
hazırlanan Alman pastasına eşlik eden taze arabica kahve
çeşitleri, akşamların vazgeçilmezi içecekler eşliğinde
alınabilecek peynir tabakları ve pizzaları ile farkını
hissettiren Brothaus’ta bir Avrupa kentinde hissetmek
mümkün. 

fikacoffeenkitchen
Hilal Mahallesi 700. Sokak No:4
Çankaya/ANKARA
T: +90 312 438 20 19

ŞEHRİN EN İYİSİ

davet

BUKET-VOLKAN HASKALP

HATİCE-HAȘİM AYRANCI

ENGİN-EMEL ERDEM

Divan Ankara
Ailesine
Özel Gece
Divan Otel Ankara ailesi, renkli
gecede bir araya geldi. Otel Müdürü
Boğaçhan Çakın ev sahipliğinde
gerçekleşen davet, konuklar için
motivasyon kaynağı oldu.
Ankara Tunalı Bölgesi’nde yer alan Divan Otel emek verenleri
için düzenlenen bu keyifli gecede, katılanlar aileleri ile birlikte
gönüllerince bir akşam geçirdiler. Otel Müdürü Boğaçhan
Çakın, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, tüm
personele katkıları için teşekkür ederek, gece sonunda sürpriz
hediyeler dağıttı. 
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PERİHAN UYAR, BOĞAÇHAN ÇAKIN

haber

Pizza Il
Forno’ dan
Özel Etkinlik
Tadına doyulmaz incecik hamuru ile
iştah kabartan Pizza Il Forno şubeleri
gerçekleştirdiği özel etkinlikleri ile
renkli anlara imza atıyor.
Dikmen Il Forno’da düzenlenen pizza yapım atölyesinde, renkli
anlara imza atıldı. Pizza hamurunun açma anından fırınlanma
anına kadar her detayı ile ilgilenen misafirler, pizza yapımını
deneyimleme fırsatı yakaladı. Gün boyu devam eden etkinlik,
yapılan pizzaların tadımı ile son buldu. Yıldız, Bilkent Station,
Tunalı Hilmi, Maidan, Çayyolu, Bahçeli, Armada Hayat Sokağı,
Kaşmir, Eskişehir, Dikmen, Adana şubeleri ile pizza severler ile
buluşan Pizza Il Forno, düzenlediği renkli organizasyonlar ile
ziyafet şöleni sunmaya devam ediyor… 

Hava Kalitesi
Sorununa Çözüm
Sercair, sağladığı temiz hava sayesinde;
nefes darlığı, baş ağrısı, solunum yolu
hastalıkları, astım, dikkat dağınıklığı
ve depresyon gibi rahatsızlıkların
oluşmasını engelliyor.
Pencerenin uzmanı Hatüpen, daha sağlıklı bir yaşam için nefes
aldığımız ortamların hava kalitesini 24 saat analiz ederek,
yaşadığımız ortamlara sadece temiz bir hava alma konusunda
devrim niteliğinde çözümle geliyor... Sercair yeni doğan bebek ve
çocuk odaları, hastane odaları, ofisler, kreşler, restoranlar ve kafeler
başta olmak üzere herkes için ideal bir çözüm üretiyor. 

davet

AFİTAP AKINCI

AYȘE BİÇER

SEVİNÇ TOPGÜL

BURÇAK TANRIKULU

İlgi Otizm
Yararına Davet
Kavaklıdere Sosyal Kulübü’nde
İlgi Otizm Derneği, otizmli çocuklar
yararına özel bir davet düzenlendi.
Otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla İlgi Otizm
Derneği tarafından gerçekleştirilen yemeğe başkentin iş ve cemiyet
hayatının bilindik isimleri katılım gösterdi. MAG Medya’nın da
destekleriyle düzenlenen davette Nejla Gemici Arslankurt ev
sahipliğini üstlendi. Oldukça renkli aktivitelerle renklenen yemek
davetinde konuklar keyifli bir gün geçirdi. 
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BERİL ÇAVUȘOĞLU, NEJLA GEMİCİ ARSLANKURT

BURCU YÖRÜBULUT, GİZEM GÖĞÜȘ

SEREN ERDOĞAN

FİLİZ YILDIRIM

AYDA GÖRGÜLÜ

Derneğin bașkan
yardımcısı
Çiğdem
Ergüvenç de
otizmi anlattığı
kitaplarını
çocuklar yararına
imzaladı.
BELİZ BÜYÜKHANLI

DİLȘEN KARA

FUNDA EREN

YEȘİM BELLİ

HANİFE IȘIKÇI

karma

Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Hepimiz
Ambivalans Olduk
Kurtulamıyoruz
Hem seviyor, hem nefret mi ediyorsunuz:
Ambivalans olabilirsiniz…

Ş

ubat ayı, aşk ayı... Ancak önemli olan 12 ay aşkla
yaşayabilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirip
mutluluğu hayatın her anına yayabilmek. Bazen
sevdiklerimize çok büyük sevgi beslerken büyük
nefretler hissettiğimiz zamanlar oluyor ya da bir eşyaya
karşı aynı şeyleri hissedebiliyoruz. Bunu tanımlarken
çoğunlukla sempati ve antipati olarak adlandırıyoruz. İlk kez,
Dr. Eugen Bleuler tarafından ortaya çıkarılmış olan ve son
zamanlarda ayrı bir duygudurum bozukluğu olarak kabul edilen
“Ambivalans” bir psikolojik bozukluk olarak adlandırılamaz.
Bu açıdan “Bazen böyle hissediyorum, acaba bende psikolojik/
psikiyatrik bir sorun mu var?” endişesine kapılmamakta fayda var.
Fransızca ve İngilizce ambivalence, “kararsızlık, iki nitelik arasında
gidip gelme hali” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca
ambivalenz sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Bleuler, Alm.
psikolog.) Bu sözcük Latince ambi, “her iki yönde” ve valens, “kadir
olan, değeri olan” sözcüklerinin bileşiğidir. Sözcük Latince valere,
“kadir olmak” sözcüğünden türetilmiştir.
Ambivalans, bir kişi, bir nesne veya bir durumla ilgili olarak zıt
duyguların, fikirlerin ve isteklerin aynı anda oluşmasıdır.. Duygu
olarak, birine karşı aynı anda sevgi ve nefret; düşünce olarak, bir
fikri savunurken antitezini de dile getirmek; davranış olarak ise
aynı anda hem ağlamak hem gülmek gibi örnekler verilebilir.
Hızlı duygu değişimleri yaşayan kişilerde bu iki zıt duygunun
temelinde aile ilişkileri, çocukluk çağı travmaları ya da tetikleyici
bir travmanın yaşanmış olması etkili olabilir. İlişkide ambivalans
yaşayan kişiler, genellikle yaşadığı ilişkide problemler yaşadığı ve
çok mutlu olmadığı halde bir türlü ilişkiyi bitiremeyen, ilişkiye ya
da kişiye bağımlı oldukları oldukça sık görülür.
Kendinden ödün verdikçe duruma bağlılıkla ilgili olarak bir
öfke ya da nefret hatta yüksek bir aşk duygusu hissedebilir.
Ambivalansı çok sık yaşadığınızı ve baş edemediğinizi
düşünüyorsanız mutlaka bir uzman desteği almanızda fayda
vardır. Eğer ara ara oluşan bir durumsa, bu normal olarak
değerlendirilir ve hissettiğiniz duyguları kendinize tanımlayıp
bu durumu ne şekilde çözeceğiniz konusunda kendinize sorular
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sorarak üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz.
▪ Zıt duyguları yaşadığınızı hissettiğiniz anda öfkeli tepkiler
vermemeniz ve bu durumu yönetiyor olmak çok önemli.
▪ Bu duygu durum değişimlerinde size yaşananları iletiyorsa, bu
iletişimi sağlamak için gerekli yakınlığı gösteriyor olmanız gerekir.
▪ Ambivalans duygularını sizinle yaşıyorsa, ilişkinizi
değerlendirmek gerekir. Birlikte çözüm ortamı yaratmak en önemli
ilerleme olacaktır.
▪ Bu duruşta olan kişilere karşı azarlayıcı bir tutumda
bulunmamak ve “davranışlarına dikkat et” ya da “artık kendini
toparla” gibi cümleler kurmamak gerekir.
▪ Kişinin tabiatında öyle ya da böyle öfke vardır. Yardımcı olmak
adına, paylaştığı ölçüde negatif duyguları hissettiği durumlara
karşı neler düşündüğünü, neler yapabileceğini konuşmak faydalı
olacaktır.
Bu durum, birçok zaman hamilelerde görülmektedir. Anne adayı
hamile olduğunu öğrendiğinde, gebeliğini planlamış olsa bile
bebek sahibi olmak için doğru zaman olup olmadığı konusunda
kararsızlıklar yaşar. Bebeği isteyip planlamasına rağmen,
doğmamış bebeğe kötü duygular besleme, bazı günler bebeği
istememe gibi farklı karmaşık duygular yaşar. Uzun vadede yapmış
olduğu planlar, ekonomik sıkıntılar, iş planları, var olan çocukların
ihtiyaçlarını karşılamadaki zorluklar gibi pek çok durum anne
adayının karmaşık duygular yaşama nedenlerinin başında gelir.
Anne adayı bir yandan bu sorulara yanıt ararken, diğer yanda
yoğun, çelişkili ve karmaşık duygular yaşamaktadır. Bu karmaşık
duygular gebeliğin son aylarına kadar sürer.
Bu durumlarla en iyi baş etme yöntemi, mevcudiyetin farkında
olma ve bilinçli olarak davranma yetisi edinmedir. Hayat boyu
birbirine zıt duygular arasında gidip geleceğiz çoğu zaman. Ancak
bu bizi ele geçirmeye başladığı anda müdahale etmeyi başarmak
çok değerli yoksa bağımlılıklarımıza esir olup onlar için yaşamaya
devam edeceğiz. 

davet

ALEV KARAMEHMET

TÜKAL’den
Nefes Semineri
On yılı aşkın süredir nefes seansları
ve seminerleri düzenleyen Alev
Karamehmet, Best Apart Otel’de
TÜKAL için düzenlediği söyleşi ve seans
deneyimiyle hanımlara özel anlar yaşattı.
William sendromlu oğlunun doğumundan sonra yaşadığı dönüşümle
birlikte nefes çalışmalarına başlayan Alev Karamehmet; TÜKAL
üyesi kadınlarla Best Apart Otel’de buluştu. Nefesin solunumdan
farklı olduğunun altını çizen Karamehmet, bilinenin aksine nefesin
bir manyetik alan oluşturduğunu söyledi. Birçok insanın %30 nefes
kapasitesiyle yaşadığını belirten Karamehmet çocuklukta edinilen
disfonksiyonel nefes alışkanlıklarının çarpıtılmış düşüncelere, dolayısıyla
hastalıklara ve ilişkilerde problemlere sebep olduğuna değindi.
Konuklarla birebir ilgilenen Alev Hanım,’a; seminere katılan hanımlar
da oldukça farklı deneyimler yaşadıklarını ve çok huzurlu hissettiklerini
söyleyerek, teşekkür ettiler. 
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ZEYNEP KÖKSALAN

ELİF AKMAN

FERAY CANDAȘ

CEYLİN CANDAȘ

SEVTAP KABABULUT

RENGİN BOROVA

Best Apart
Otel’de Zeynep
Köksalan’ın
evsahipliğinde
gerçekleșen
etkinliğe TÜKAL
üyeleri yoğun
ilgi gösterdi.
IȘIK TEKIȘIK

FÜSUN ȘENER

AYSEL AKÇAY

ESİN GÜREL

GAMZE HİSARCIKLIOĞLU

davet

AÇELYA ÇAKIROĞLU

MUSTAFA ÖZBEY, ZEYNEP BARAN, GÜRSEL BARAN

Peri Fit Stüdyo
Çayyolu Açıldı
Son teknoloji kilo verme, fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi
olan, yeni nesil fitness merkezi
“Peri Fit” yoğun bir katılım ile
Officium Beytepe’de açıldı.

ZEYNEP BARAN, PERİHAN ÖZGEDİZ, AYBALA KIRDI

248

İş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği
açılışta, merkezin ortaklarından Zeynep Baran minimum
zamanda, maksimum kalori verdirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Kişiye özel stüdyonun yer aldığı merkezde, davetliler cihazları
yakından inceleme fırsatı buldu. 

Adem BAŞPINAR

Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. No: 82 / A - B Çankaya - 06550 / ANKARA
GSM: +90 532 550 99 94 • T: +90 312 438 86 70 • F: +90 312 438 86 72
www.galerisoyut.com.tr - galerisoyut@gmail.com
galerisoyut

galerisoyut

galerisoyut

davet

ASLI ȘEN

İPEK VAROL

EDA KOSİF

BURCU ȘENDİR

BURCU BEȘTAȘ

Junoo’dan
Sömestr
Kutlaması
Junoo, “Junoo.com Sömestr
Kutlaması”nı Raffles İstanbul
Hotel’de gerçekleştirdi.
Junoo.com Kurucu Ortakları, Yasemin Oğralı ve Mehmet
Oğralı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş, sanat
ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri buluşarak, hem
kendileri hem de çocukları için alışveriş yaptı. Çocukların kişisel
gelişimine katkı sağlayan, yetişkinler için de akılcı çözümler
üreten Junoo akıllı ürünleri, gelişmiş teknolojisiyle etkinliğe
katılan misafirlerden büyük ilgi gördü. 
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MEHMET- YASEMİN OĞRALI
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0532 404 06 64

röportaj

SERMİN KUMDAKCI

Dil ve Konuşma
Terapisinin Önemi
Piu Dil ve Konușma Bozuklukları Merkezi kurucusu,
Uzman Odyolog Sermin Kumdakcı, dil ve konușma bozukluğu
bulunan yetișkin ve çocuklara yönelik terapiler hakkında bilgi veriyor...

S

izi tanıyabilir miyiz?

Ankara doğumluyum ve iki çocuk annesiyim.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü’nde lisans eğitimi, Başkent Üniversitesi
Odyoloji Konuşma Ses Bozuklukları Bölümü’nde
yüksek lisansımı tamamladım. 1998 yılından bu
yana, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri’nde
eğitimci, koordinatör ve yönetici olarak çalıştım. AB Projeleri’nde
“Uzman Değerlendirmeci” görevlerim oldu. Bu sürede çoklu zeka
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kuramına yönelik ve ayrıca çocukların gelişimlerini destekleyen
16 adet eğitim kitabı yayınladım. Akademik hikâyemin dışında;
anneyim, fotoğrafçılıkla ilgileniyorum, öğrenmeyi, tasarımı,
üretmeyi, okumayı ve sporu çok seven biriyim.

Piu Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nin
kuruluş hikâyesini dinleyebilir miyiz?

Uzun zamandır bir klinikte danışanlarıma dil ve konuşma terapisi
veriyordum. Üniversite yıllarından bu yana, kendi merkezim

olmasını arzu ediyordum. Bir gün sosyal medyada, yüksek lisanstan
arkadaşım olan Ümit Yerli’nin kendisine profesyonel bir hesap
açtığını gördüm. Ona,“Hadi gel hayallerimizi birleştirelim, bir
merkezimiz olsun.” diye mesaj attım.
Daha sonra, yazdık, çizdik, tasarladık, bolca hayal kurduk, çok
yorulduk, yeri geldi usta olduk, yeri geldi marangoz olduk. “Daha
fazla” anlamına gelen “Piu” bizim felsefemizi anlatsın dedik ve
sonunda Piu’yu kurduk. Eylül 2019’ dan bu yana da merkezimizde
keyifle çalışıyoruz.

Verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Merkezimizde dil ve konuşma bozukluğu bulunan yetişkin
ve çocuklara yönelik terapi vermekteyiz. Gecikmiş konuşma,
artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk, kekemelik, hızlıbozuk konuşma, apraksi, işitsel işlemleme bozukluğu,velofaringeal
yetmezlik, disleksi, işitme kaybı, beyin hasarı sonucu oluşan dil ve
konuşma bozukluğu (afazi, dizartri), pragmatik dil bozukluğu gibi
pek çok dil ve konuşma bozukluğuna yönelik çalışmaktayız.

Bu dönemde görülen
dil ve konușma bozukluklarının,
okuma yazma becerilerine kadar
görülen zincirlemede olumsuz
etkileri olabilmektedir.

Tüm bunların yanında, gelişimsel desteğe ihtiyacı olan çocuklara
yönelik gelişim desteği hizmeti de vermekteyim.

Ebeveynler çocuklarında konuşma bozukluğu
olduğunda neler yapmalıdır? Müdahele edilmesi
gerekilen yaş aralığı var mıdır?

Her konuşma bozukluğunun, müdahale yaşı farklıdır. Gecikmiş
konuşma için artık nörogelişimsel yaklaşımlar erken müdahalenin
önemini vurgulamaktadır. Eğer çocukta yaşına uygun gelişimsel
özellikleri göremiyorsak, o zaman risk grubunda olup olmadığını
belirleyip ona göre terapiye alıyoruz.
Yaşamın ilk üç yılı, beyin gelişiminin dolayısıyla dil gelişiminin
çok hızlı olduğu kritik dönemdir. Özellikle ekranın, yaşamın ilk üç
yılında çocukların dil, konuşma becerilerinde çok olumsuz, hatta
bazen geri dönülemez etkilerini görüyoruz. Bu yüzden, 18 aydan
itibaren dil, konuşma ve iletişim geriliği olan çocuklarla çalışıyoruz.
Çünkü bu dönemde görülen dil ve konuşma bozukluklarının, okuma
yazma becerilerine kadar görülen zincirlemede olumsuz etkileri
olabilmektedir. Bu yüzden ilk üç yılda erken müdahale fark yaratır.

Konuşma bozukluğu terapisi kesin sonuç verir mi?

Dil ve konuşma bozukluğunun çeşidine göre değişir. Organik bir
altyapısı olmayan artikülasyon bozukluğunda, sonuç almamamız
neredeyse imkansızken, altta yatan bir zihinsel gerilik veya işitsel
algı problemi terapi sürecinde istediğimiz sonuçlara ulaşmamıza
engel olabiliyor. Kekemelik terapisinde, okul çağı çocuklarında ve
yetişkinlerde amacımız kişinin kekemeliğini ortadan kaldırmak
değil, kekemeliğini yönetmeyi öğretmek ve kekemeliğine
duyarsızlaşarak, yaşamdan geri kalmalarını engellemek. O yüzden
“kesin sonuç” ifadesi dil ve konuşma bozukluğunun çeşidi ve
şiddetine göre farklı anlamlar taşıyabiliyor.

Terapi süresince nelere dikkat edilmelidir?

Terapide multidisipliner olmaya özen gösteriyoruz. Gerektiğinde
duyu bütünleme, özel eğitimci, psikolog, psikiyatrist ve çocuk gelişim
uzmanı ile çalışıyoruz. Fakat terapide bu çok yönlü bakışın en önemli
ayağı ise ailedir. Eğer çocukla çalışıyorsak ailenin desteği, katılımı,
ev çalışmalarını yönetebilme ve uygulama becerisi terapinin hızını
ve başarısını inanılmaz etkiliyor. Kişi yetişkin ise ev ve sosyal ortam
çalışmalarını her gün ve düzenli yapması terapinin başarısını
oldukça önemli kılıyor. 

www.konusmasesterapisi.com
konusmasesterapisi

davet

JEAN-LUC FOURNIER, DANIEL COHEN, ZOÉ ZEYNEP CAN KORAY,
BRUNO LASSERRE, AUDREY BACHERT, SYLVIANE MARTIN LE CORRE

TUBA ÜRÜN, DANIEL COHEN, DAMLA ÜRÜN, SEVTAP KABABULUT,
ZOÉ ZEYNEP CAN KORAY, ARDA KORAY, NİSAN DİNÇ, ADELAIDE HELLO,
SAMVEL DER ARSENIAN, PAUL GUÉHENNEC

Görkemli Törenle
Ödülünü Aldı
Dr. Zoé Zeynep Can Koray’ın
“Hissedarın Zararı” tezi, Cercle FranceAmériques tarafından, yüzlerce tez
arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

ZOÉ ZEYNEP CAN KORAY
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Fransa’nın hukuk alanında en önemli üniversitelerinden Panthéon-Assas
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan, Dr. Zoé Zeynep Can Koray’ın, Profesör
Daniel Cohen’in koordinatörlüğünde yazılan, “Hissedarın Zararı” tezi, köklü
kuruluşlardan Cercle France-Amériques tarafından, yüzlerce tez arasından
seçilerek, tarihi Paris Hotel Le Marois’ da onuruna verilen görkemli bir
törenle ödülünü aldı. 

davet

YAȘAR ÇALLI,ENGİN ÖZTÜRK,ÇİĞDEM ÇALLI

SİBEL KOȘAR

Yarım Asırlık
Yolculuk
Başkanlığını Engin Öztürk’ün yaptığı
Türkiye Devlet Hastaneleri ve
Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK)
45. yıl dönümünü kutladı.

VELİ SARITOPRAK
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Grand Ankara Otel’de gerçekleşen kutlamada HASVAK Başkanı
Engin Öztürk, gelen herkese teşekkür ederek davetlilere ödüllerini
takdim etti. Renkli gece önce Ayşe Taş’ın performansı ardından
Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ekibinin gösterisi ile devam etti. 

SAİME-KÖKSAL TOPTAN
KUTLU TAMAY

Asiye Özkeskin’in
Bodrum Tasarım Defilesi
geceye renk katarken
davetliler tarafından
büyük beğeni topladı.

ERKAN İBİȘ
IȘIN KURȘAKLIOĞLU

PINAR CANALP

davet

CEM YILMAZ, BÜȘRA DEVELİ
FERİDE-MELİSA ȘAHİN

Karakomik
Filmler 2
Panora’da
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve
senaristliğini üstlendiği Karakomik
Filmler 2 oyuncuları, Ankara’da
izleyici ile buluştu. Cem Yılmaz ve
Büşra Develi filmi seyirci ile izledi.

EREN, EZEL KÜÇÜKBAȘKAN,
YAĞIZ, ELİF, YAREN DAMGACI
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Cem Yılmaz ve Büşra Develi, Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nde düzenlenen “Karakomik Filmler 2”nin, özel
gösteriminde sinemaseverlerle bir araya geldi. Ankaralı
sevenleriyle buluşan ve sohbet eden Cem Yılmaz ve Büşra Develi,
sohbetin ardından seyircilerle birlikte filmi izledi. Başkentte
bulunmanın mutluluğunu dile getiren Yılmaz ve Develi, salonu
dolduran Ankara seyircisine teşekkürlerini iletti. 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinem.yildirim@magdergi.com.tr

Ekolojik
Okuryazarlık
Ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürün ve hizmetlerin doğaya ve
insanlığa etkilerini, uyandığımız andan itibaren, hem düșüncemizde
hem hareketlerimizle farkında olalım. İște bu konuda size
MEB ve TEMA Vakfı iș birliği ile kurulan Ekolojik Okuryazarlık
Öğretmen Eğitimi’nden bahsetmek istiyorum...
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D

ünyamızın durumu ortada. Buna sebep biziz. Öncelikle
gerçekçi olup durumu kendimizi kayırmadan, insanlık
denen bütünün bir parçası olduğumuzun farkında
olarak, kendimizi ve bu felaketlerdeki kendi payımızı
kabullenmeliyiz.

Acaba gezegenimizi sevmekten başka neler yapıyoruz?
Fiili olarak, gündelik hayatımızda, evimizde, işimizde dünyamız
için yaptığımız her hareketimizi kalem kalem dökelim. Çöplerimizi
ayrıştırıyor muyuz mesela? Suyu tasarruflu kullanıyor muyuz ya da
elektriği ve diğer enerjileri... Günde ne kadar çöp üretiyoruz? Kaçımız
sıfır atıkla sürdürüyor yaşamını?
Yeni yıla girdik geçen ay. İrili ufaklı hediyeler aldık verdik. Bunların
paketlenmesi esnasında, kaçımızın aklından bu süsler kağıtlar ve
kutular bir anda yırtılıp çöpe atılacak düşüncesi geçti? Biz aldığımız
hediyelerin paketlerini ne yaptık? Kaçımız yerden eğilip bir çöp aldı ve
kutuya attı? Kaçımız hayvanları besledi korudu kolladı? Bu sorularım
uzar gider... Bir durup kendimizi düşünelim yatağa girince. Bu gün
gezegenimiz için ne yaptım?
Her şeyden önce kendi kendimize neler yapabileceğimizi bilmemiz
lazım. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitim ve bilinç şart.
Öyle sadece doğayı sevmeyle ve oturup düşünmekle korunamıyor ve
kurtarılamıyor hiçbir şey. Fiiliyat şart. Bilinçli fiiliyat.
İşte bu konuda size MEB ve TEMA Vakfı iş birliği ile kurulan Ekolojik
Okuryazarlık Öğretmen Eğitimi’nden bahsetmek istiyorum. Bu eğitimi
alan öğretmenler, öğrencileriyle beraber bahçeler oluşturuyorlar,
fidanlar dikiyorlar, öğrencilere doğanın ve tabiata ait olan varlıkların
sınırsız olmadığını, korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini, ben
doğayı seviyorum demenin ne kadar yetersiz olduğunu, doğaya
sadece bakmak değil, bakınca doğru görmek, doğayı okumak ve
doğru yorumlamak demek olduğunu anlatıyorlar. Öğretmen demek;
geleceğin bankacısını, politikacısını, mimarını, mühendisini, her şeyden
önce de geleceğin anne ve babalarını yetiştirmek demek. İnsanlığın
yaşam sistemini kapsamlı olarak kavramış ve üzerinde yaşadığımız
dünyamızı doğru okuyan ve koruyan çocukların yetişmesi bağlamında
işte bu ekolojik okuryazar öğretmenlerin yetişmesi o kadar değerli ki.
Ekolojik Okuryazarlık Öğretmenliği eğitiminde, teorik ve uygulamalı
eğitimler veriliyor. Doğa olmadan insanların da olamayacağı
bilgisinin altı çiziliyor. Milyarlarca yılda oluşmuş olan gezegenimiz,
tüm yaradılışın laboratuvarı ve kütüphanesidir. Değeri kelimelerle
anlatılamaz. Buna rağmen dünyanın bize sunduğu kapasitenin 1.5
katını ve pek çok hayvanın neslini tüketen, pırıl pırıl suları içilmez, mis
gibi havasını nefes alınmaz hale getiren, göllerini boşaltan, nehirlerini
kurutan, denizlerini çöpe boğan bizlerin bu yaptıklarımızın ödenmesi
zorunlu faturaları epey birikti. İşte şimdi bu geçiş döneminde, doğa
bizim ona yaptığımız tüm bunların karşılığında her gün bir doğal
afetle bizi titretmekte. Hepimiz ne ekersek onu biçiyoruz ve biçeceğiz.
İnsanların olduğu kadar ülkelerin de karmaları var. Karmalarımızı
ödüyoruz. İşte tam da bu anda Türkiye’ de ilk defa oluşturulan bu
oluşumla doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu
yaşamayı ilke edinmiş ekolojik okur yazarların yetiştirilmesinin önemi
benim açımdan çok değerli. TEMA Vakfı’nı canı gönülden kutluyorum.
Geç de olsa uyanıyor insanlık. Zararın neresinden dönülse kârdır.
Ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürün ve hizmetlerin doğaya ve insanlığa
etkilerini her gün uyandığımız andan yatağa girdiğimiz ana dek hem
düşüncemizde, hem hareketlerimizle farkında olalım.

Bir kişinin yapacağı olumlu değişikler doğada tonlarca çöpün,
suyun, havanın, canlının olumlu yönde etkilenmesi demek.
Kendi gücümüzü küçümsemeyelim. Bu yolda kendimiz
kendimizi düzeltirken başkalarına da rol model olalım. Bu
nedenle değişim her zaman önce insanın kendisinden başlar. Bu
konuda sorumluluk almalıyız. Uygulamalı ve uygulatmalıyız.
Uygulamaların peşini takip etmeliyiz. Bunların hepsini
severek yapmalıyız. Katkılarımızın sürdürülebilir olmasını
sağlamalıyız. Bir şeyin etkin olması için sürekli tekrar edilmesi
gerekir. Bunun için sürdürülebilirlik çok önemli. Gittiğimiz her
yerde gözlerimiz çevreyi ekolojik okuryazar olarak izlemeli.
Pet şişe ve plastik atık üretmeye son vermeli, her şeyi geri
dönüştürmeliyiz. Kendi karbon ayak izimizi iyi analiz etmeli,
önce kendimizi düzeltmeliyiz. Ve tüm bunları çocuklarımıza
öğretmeliyiz. Zira çocuklar o evde ne konuşulursa, onlar da o
oluyorlar.
Artık sadece alfabeyi ve görüneni okumak ve bilmek
yeterli değil. Görünmeyeni görmeyi, duyulmayanı duymayı
öğrenmeliyiz. Gözle görünmeyen bağları sezmeli ve
anlayabilmeliyiz. Her hareket ve düşüncemizin yankılarının
bize geri döneceği bilincini oturtmalıyız. Geçmişin analiz
ve sentezini doğru yapmalı ve doğru yorumlamalı buna
göre geleceği doğru programlamalıyız. Kısa bir süre için bu
gezegendeyiz ve bizim dünyamıza borcumuz var. Her gün ben
dünya için ne yapabilirim çabası içinde olmalıyız. Hepinize
ekolojik okuryazarlık oranımızın arttığı günler
diliyorum. 

davet

TUĞBA KOÇ SARIÇAM

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ALEV TUNA

NESLİHAN AKTEPE

Pınar Canalp’in
Renkli Kutlaması
Birçok derneğin yönetiminde
yer alan ve sosyal sorumluluk
projelerine destek veren, Ankara
cemiyetinin sevilen simalarından
Pınar Canalp yeni yaşını yakın
dostları ile birlikte kutladı.
Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Pınar Canalp,
doğum günü kutlaması ile arkadaşlarını bir araya getirdi.
Keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşen yemeğin ardından
konuklar oldukça renkli ve eğlenceli pastasını kesen Canalp’a
güzel dileklerde bulundular. 
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SEVİLAY HELVACIOĞLU

PINAR CANALP

AFİTAP AKINCI

PINAR GÜNSEVEN

BETÜL KARAMAN

SEVİNÇ TOPGÜL

KADRİYE CİRİTÇİ

ALEV KOÇAK

Arkadașları,
Pınar Hanım’a
Aqua
Mücevherat’tan
șık bir küpe
hediye ettiler.
BURCU YÖRÜBULUT

NURTEN GÜRDOĞAN

TÜLAY ERCİYAS KAYA

İLKNUR DEMİR

Kayak
Kayak ve snowboard’da hem başarılı
hem de mekan, giyim gibi konularda
trendleri takip eden ünlü isimlerden
öneriler...
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kayak

BURAK KAYA

MURAT-ZEYNEP TARMAN

MURAT DALKILIÇ

ZEYNEP- VOLKAN DEMİREL

Kartalkaya’ya
Yoğun İlgi
Kartalkaya Kayak
Merkezi, birçok kişinin
ilgi odağı oldu. Tatile
gelen pek çok ailenin
yanı sıra, ünlü isimler de
soluğu Kartalkaya Kayak
Merkezi’nde aldı.

DORUK-TUĞANA KAYA

Her kış sezonu olduğu gibi, bu yılda da tatilini
Bolu Kartalkaya’da geçirmeyi tercih edenler
arasında birçok ünlü isim vardı. Murat Dalkılıç
ve Hande Erçel gibi birçok ünlü isim, bu sene
Kartalkaya’yı tercih edenler arasında yer aldı. 

kayak

Board Tutkunu

Ogan TUzel

Snowboard - Kiteboard eğitmeni olan Ogan Tüzel’den
bu sporlara dair bilinmesi gerekenler…

S

izi tanıyabilir miyiz? Farklı bir kariyeriniz
var, bundan bahseder misiniz?

Snowboard ve Kiteboard sporcusuyum. Aynı zamanda,
bu iki spor dalı ile alakalı spor okulları işletiyorum.
Kışın, Golden Key Otel Kartalya’da, yazları ise Kite
Camp, Urla’da faaliyet gösteriyorum.

Bu sporlara başlama yaşı kaç olmalıdır?

Kayak merkezinde yaşayan ailelerin çocukları, 2-3 yaşında bu
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sporları öğrenebilir. Yurt dışında bunun örnekleri çok var. Fakat
bu yaşta, bu sporlara başlamak kısa bir süre olduğu için, dağa
çıkan çocuklara tavsiye etmiyorum. 6-7 yaşına kadar bol bol
kızak yapmalılar. 7 yaşından itibaren bir hocadan ders almaya
başlayabilirler.

Kayak ve Snowboard’a başlamak isteyenler için en
uygun pistler hangileri?
Az eğimli ve kalabalık olmayan pistler tercih edilmeli. Ders

Türkiye Kayak Federasyonu
kapsamında; alp,
serbest stil,slalom, boardercross
disiplinlerinde yarıșmalar düzenleniyor.

almadan bu spora başlayan acemilerden uzak durmak gerekiyor.
Bütün kayak merkezlerinde eğitim için ayrılmış özel pistler
mevcut.

Tecrübeliler için en uygun pistler hangileri?

Uzun ve dik pistler usta kayak ile snowboardcular tarafından
tercih ediliyor. Freestyle yaparak atlamak ve zıplamak isteyenler
için ise, özel snowparklar mevcut. Kartalkaya Kartal Snowpark
bu alanda Türkiye’nin en iyisi.

Bu alanda kendini geliştirmek ve sakatlanma riskini
azaltmak için diğer sporlardan hangisini tercih
etmeliyiz?
Bütün bu tip denge sporları için bir denge tahtası alıp evde, ofiste
fırsat buldukça üzerine çıkmak çok faydalı oluyor. Büyük spor
mağazalarında bunlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca snowboard
için; kaykay, wakeboard ve kiteboard gibi sporlar çok iyi çapraz
antreman niteliğinde... Kayak için ise; paten ve su kayağı olabilir.

Peki kıyafetlerde ve takımlarda sizin önerdiğiniz
markalar hangileridir?

Güncel bilgim olduğu için snowboard’dan öneriler verebilirim.
Takım olarak, Burton çok önerdiğimbir marka. Kıyafet olarak;
Quiksilver, Roxy, Burton Analog...

Bu spora gönlünü verenler için ülkemizde
yarışmalar düzenleniyor mu?

Evet, Türkiye Kayak Federasyonu kapsamında; alp, serbest stil,
slalom, boardercross disiplinlerinde yarışmalar düzenleniyor.
Özel yarışmalar ve festivaller artık eskisi gibi fazla organize
edilmiyor.

Türkiye’deki pistleri, dünyadaki pistler ile
kıyasladığınızda neler söylemek istersiniz?

Türkiye’deki dağlar da en az yurt dışındakiler kadar büyük
olmasına rağmen, pistler dağın eteklerine kadar değil, sadece
zirvesine yapılıyor. Bu da pistlerin nispeten kısa olmasına sebep
oluyor. Daha büyük, mastır planlı kayak tesisleri dizayn edilmeli.
Bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Umarım ileride daha
uzun kayak pistlerimiz olacak. 

kayak

Ahu
Orakçıoğlu
Ekotürk TV Anchor
ve Apivital/Orka Vitals
yönetici ortaklarından
Ahu Orakçıoğlu,
kayak tatil rotalarından ve
planlarından bahsetti.
Bu yıl kayak tatiliniz için neler planladınız?

Bu yıl kayak tatilimizi, Club Med Grand Massif Samoëns
Morillon’da yaptık.

Türkiye’de kayak için genellikle hangi rotayı
tercih ediyorsunuz?
Türkiye’de kayak için Kartalkaya’yı tercih ediyoruz.
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Peki yurt dışında neresi?

Yurt dışında Courchevel, son derece keyifli
oluyor. Pistlerin yanı sıra, yeme, içme ve
eğlencesi ile favorimiz.

Çocuklu tatil planlandığında en iyi
merkezler nereler?

Club Med’ler çocukların kayak öğrenmesi için
ideal bir ortam sunuyor.

COURCHEVEL

COURCHEVEL

Sizce en eğlenceli partiler hangi kayak
merkezlerinde oluyor?
Şüphesiz en eğlenceli partiler, Courchevel’de
oluyor.

BOGNER

Kayak kıyafetlerinde hangi markanın
ürünlerini tercih ediyorsunuz?
Kayak kıyafetlerinde Bogner ürünlerini
kullanıyoruz.

Sizi yaz tatili mi yoksa kış tatili mi daha
mutlu ediyor?

Kışın kış tatilini, yazın yaz tatilini seviyorum. Ama
kayak ve dağ havasını çok sevsem de, masmavi
denizlerde yüzmeyi hiçbir şeye değişmem.

BOGNER

kayak

Çiçek
Güney
Türkiye Snowboard Șampiyonu
Çiçek Güney, yurt içi ve yurt
dıșındaki kayak rotalarından
bahsediyor....

Bu yıl kayak tatiliniz için neler planladınız?

Her sezon olduğu gibi sezonun büyük bir kısmını,
Erciyes’te Magna Hotels’de geçiriyoruz. Onun dışında,
Türkiye Snowboard Şampiyonası’nı spor kulübüm
olarak takip ettiğimiz için, Sivas, Erzincan ve
Palandöken gibi ülkemizin çeşitli kayak merkezlerinde
sporcularımızın yarışlarında yanlarında olacağım.
Bunların dışında her yıl olduğu gibi yine yurt dışında,
Gerlitzen, Lackenhof ve Simonhoehe gibi farklı kayak
merkezlerinde olacağız.

CAP HORN COURCHEVEL

Peki yurt dışında neresi?

Yurt dışında kayak tatili yapmaya gittiğimizde eğlence için
Courchevel her zaman çok keyifli. Ancak Chamonix en
sevdiğim off pist spotlarından biri. Tabii her zaman güneşli
kayağı yakalama şansınızın çok yüksek olduğu St Moritz yine
çok sevdiğim merkezlerden biri...

Çocuklu tatil planlandığında en iyi merkezler
nereler?

Yurt dışında çocuklu tatil için Club Med’leri öneriyorum. En
yenilerinden olan Club Med Valmorel, konforuyla, pistleriyle,
çocuklar için aktivite ve kayak eğitimleriyle favorilerim arasında.
Kayak tatilini ve eğitim masraflarını topladığınızda özellikle
yeni öğrenen çocuklarınız var ise eğitimler konaklamaya dahil
olduğu için Club Med’ler son derece hesaplı oluyor. Ayrıca
Valmorel küçük ve şirin bir kasabaya sahip. Kayak tatillerine
gittiğinizde alışveriş yapabilmek ve kasabada keyifli vakit
geçirebilmek sizin için önemli ise, Club Med Val Thorens veya
Val D’Isere’i öneririm.

CLUB MED VALMOREL

CHAMONIX

Sizce en eğlenceli partiler hangi kayak
merkezlerinde oluyor?

Bizim eğlence anlayışımıza çok yakın olan Courchevel, eğlenceli
kayak tatili için bir numara. Keyifli bir akşam yemeği için La
Mangeoire favorilerimden... Gündüz apres-ski için Nammos ve Cap
Horn; öğle yemekleri için herkesin buluşma noktası olan Bagatelle...

Yaz tatili mi kış tatili mi daha mutlu ediyor sizi?

Her ikisinin de yeri ayrı, ancak kar ve snowboard başlı başına
benim için mutluluk sebebi. Bir de üzerine keyifli bir kayak
kasabası olunca kış tatilleri benim vazgeçilmezim.

CHLOE X SOREL

Son birkaç senedir favorim, Perfect Moments’ın kayak tulumları.
Şıklığınızdan taviz vermek istemiyorsanız, her yıl farklı desenli
tulumları ve şık kazaklarıyla sizin de vazgeçilmeziniz olabilir.
Bunun dışında, Moncler’in bu sezon fringe montları son derece
havalı. Chloe X Sorel’in ortaklaşa yarattığı kar botları ise çok
şık. Goggle’lardan favorim, Oakley Prizm ve Lindsey Vonn’un
tanıtımını üstlendiği Yniq Goggle’ları.

PERFECT MOMENT

YNİQ

Kayak kıyafetlerinde hangi markanın ürünlerini
tercih ediyorsunuz?

kayak

İpek
Gençer
Yazar ve fotoğrafçı İpek Gençer,
Türkiye’de doya doya kaymak için
Erciyes’i tercih ediyor...
Bu yıl kayak tatiliniz için neler planladınız?

Şubat tatilinde ailecek Avusturya ve İtalya Alpleri’nin
arasında küçük bir kayak kasabası olan Kranjska Gora’ya
gidiyoruz.

Türkiye’de kayak için genellikle hangi rotayı
tercih ediyorsunuz?

ZERMATT

En yakında Kartalkaya olduğu için, orayı daha çok tercih
ediyoruz. Ama pistler hala birleşmediği için de kayak
imkanı biraz sınırlı. Geçen yıl toz karıyla ünlü olan
Sarıkamış’ı denedik ve çok sevdik. Ama doya doya kaymak
için kesinlikle Erciyes! Tesisler çok yeni, açılan yerleri kar
makineleriyle hemen kapatıyorlar, tek bir ski-pass ile dağın
her yerinden kayabiliyorsunuz ve dilerseniz gece kayağı
yapabiliyorsunuz.

SARIKAMIȘ

ZERMATT

Peki yurt dışında neresi?

Kaymaya doymak için kesinlike Zermatt. Pistler inanılmaz
bakımlı ve uzun. Dilerseniz Matterhorn Dağı’nın arkasına
geçip, aynı gün içinde İtalya’da da kayabiliyorsunuz. Bu
bölge buzul kayağı ile ünlü, adrenalin sevenler için ise
Zermatt harika bir heli-ski bölgesi.

Çocuklu tatil planlandığında en iyi merkezler
nereler?

Çocuklarla gitmek için yurt dışında en sevdiğim kayak
merkezi St. Moritz. Hem yeni başlayanlar hem de usta
kayakçılar için çok çeşitli pistler var. St. Moritz’deki
donmuş gölün üzerinde yapılan Snow Polo ise hem
çocukların, hem de büyüklerin çok keyif alacağı bir
aktivite...(Snow Polo World Cup bu yıl yine bizdeki Şubat
tatiline denk geliyor.) Yurt içinde ise Erciyes’teki kayak
okulları iyi. Ama çocuklu ve kalabalık bir grup iseniz,
Doğu Ekspresi ile Kars’a gidip, Sarıkamış’ta kayak yapmak,
çocuklar için unutulmaz bir tatil olabilir.

En eğlenceli partiler hangi kayak
merkezlerinde oluyor sizce?

Türkiye’de Erciyes Magna Hotel’in partileri en eğlencelisi.
Yurt dışında ise Verbier ve Ischgl.

ST. MORITZ

Kayak kıyafetlerinde hangi
markanın ürünlerini tercih
ediyorsunuz?
Yaz tatili mi kış tatili mi
daha mutlu ediyor sizi?
Kar ve dağları çok sevdiğim
için kış tatilleri benim için en
vazgeçilmezi.

VERBİER

MONCLER GRENOBLE

Moncler Grenoble, Völkl, Atomic.

kayak

Murat
Tarman
Tarman Group İcra Kurulu
Bașkanı Murat Tarman, kayak
rotalarından bahsediyor...

Bu yıl kayak tatiliniz için neler planladınız?

Yılbaşını Kartalkaya’da geçirdik. Onun dışında şimdilik
henüz bir program yapmadık. Genelde programlarımızı
çok öncesinden planlamıyoruz.

Türkiye’de kayak için genellikle hangi rotayı
tercih ediyorsunuz?
Kartalkaya.

VAL D’ISÈRE

Peki yurt dışında?

Val d’Isère.

Çocuklu tatil planlandığında en iyi
merkezler nereler?
Kartalkaya veya Val d’Isère.

En eğlenceli partiler hangi kayak
merkezlerinde oluyor sizce?
Val d’Isère.

LA FOLİE DOUCE-VAL D’İSERE

Kayak kıyafetlerinde
hangi markanın
ürünlerini tercih
ediyorsunuz?
Marka bağlantım yoktur.

Yaz tatili mi kış tatili mi
daha mutlu ediyor sizi?

İkisi de farklı. İkisi de ayrı ayrı
mutlu ediyor.
KARTALKAYA

kayak

Rıfat
Çebi
İș adamı Rıfat Çebi, eğlenceli
partiler için Courchevel kayak
merkezini tercih ediyor…
Bu yıl kayak tatiliniz için neler planladınız?

Bu yıl kayak için İtalya Cortina’ya gidiyoruz. Öncesinde
üç gün Venedik planımız var. Genellikle kayak tatilleri
öncesi en yakın kenti ziyaret ediyoruz.

Türkiye’de kayak için genellikle hangi rotayı
tercih ediyorsunuz?
Türkiye’de Uludağ, Kartalkaya, Erzurum’u tercih
ediyoruz.
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Peki yurt dışında neresi?

Yurt dışında İtalya, İsviçre ve Fransa’yı yani
Alpler’i tercih ediyoruz.

Çocuklu tatil planlandığında en iyi
merkezler nereler?

Gittiğim tüm kayak merkezleri çocukla rahat.
Courchevel’de kayak hocaları daha tecrübeli ve
işlerinin ehli. Bu açıdan bir adım önde olabilir.

En eğlenceli partiler hangi kayak
merkezlerinde oluyor sizce?
Eğlencede de yine Courchevel iyidir.

NAMMOS-COURCHEVEL

Kayak kıyafetlerinde hangi markanın ürünlerini
tercih ediyorsunuz?
En son Moncler almıştım.

Yaz tatili mi kış tatili mi daha mutlu ediyor sizi?
Kesinlikle yaz tatili. Sıcak severim tam bir yaz insanıyımdır.

MONCLER GRENOBLE

kayak

OZAN-BAHAR ȘER

MURAT TÜRKER, ALİ AĞAOĞLU

Uludağ’da
Kar Keyfi
Türkiye genelinde geç gelen kışa
rağmen, sezon başından beri hareketli
olan Uludağ, özellikle hafta sonları ve
sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte
iyice hareketlendi.

ENDER-GÜLȘAH ALKOÇLAR
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Yağan bol kar ile, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de aileleri
ile birlikte sezonun tadını çıkarmak üzere Uludağ’a akın ettiler.
Hem kayak ve snowboard keyfi hem de eğlenceli zaman geçirmek
isteyenler dağda çeşitli etkinliklere katıldılar. 

ÖMER KIZIL

GAMZE-NEDİM-MELİSA KEÇELİ

Uludağ Gazozları’nın sahibi Ömer Kızıl da
karın keyfini çıkaranlardan...

NESLİȘAH DÜZYATAN
BEYZA UYANOĞLU, MURATCAN ASLAN

davet

ONUR BÜYÜKTOPÇU, MELİKE ÖCALAN,
PERVİN ERSOY, SABA TÜMER, ATIL KUTOĞLU

Rotahane İle
Özel Seyahat
Pervin Ersoy’un yürüttüğü
“QNB Finansbank’la Her Şehri
Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi,
bu kez Eskişehir’e özel bir
seyahat düzenledi.

ATIL KUTOĞLU, ASLIHAN ABACI, SAFFET EMRE TONGUÇ,
EMEL OYSAL, BİLGE KURU, SEDEFHAN OĞUZ
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Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından
gerçekleştirilen seyahate, Saba Tümer, Atıl Kutoğlu, Onur
Büyüktopçu, Melike Öcalan ve aralarında iş dünyasından
da isimlerin olduğu tur katılımcıları eşlik etti. Eskişehir’e
yeni bir sanat çehresi kazandıran OMM Müzesi ve tarihi
dokusuyla Eskişehir, ünlülerle seyahat yapılan projeye ev
sahipliği yaptı. 

