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ÇAMAŞIR 
DÖNGÜSÜNÜ

h�tınızdan çıkarın

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. 

• Üstelik, yorgan programı ile yorgan 

yıkama ve kurutma işini de Beko 

çamaşır ve kurutma makinelerine 

emanet edebilirsiniz. 

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.

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.

Kurutma makinesi ipuçları 
Beko kurutma makinesi kullanırken 

işinize yarayabilecek birkaç ipucunu 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. B
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19 Mayıs Atatürk’ü anma 
Gençlik ve Spor Bayramınız 
kutlu olsun.
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eğerli Okurlar,
Tüm dünyanın yepyeni bir süreçten geçtiği bu dönemde, biz de MAG Ailesi olarak evde kal çağrılarına uyarak 
çalıştık. Nisan sayımızı dijital mecralarda yayınladık ve şimdi Mayıs ayında kağıt kokusunu özleyenler, dokunarak 
okumak isteyenler için ayrıca basmaya da karar verdik. Yine çok keyifli bir sayıyla karşınızdayız...

Mayıs ayının en anlamlı günlerinden Anneler Günü’nü kutlarken ünlü annelerle samimi sohbetlere yer verdik... Amerika’da yaşayan 
ve oğlu ile sevimli paylaşımlarını takip ettiğimiz Didem Uzel Sarı’yı ailesiyle  kapağımıza taşıdık. Sıcacık kalplerini bize açtılar...

Evde kalmayı seçerek örnek olan birçok önemli isme nasıl zaman geçirdiklerini, film-kitap-müzik konusunda önerilerini, bu 
zamanda neler öğrendiklerini sorduk...

Türk resmim sanatına damgasını vuran değerli sanatçılar da evde neler ürettiklerini anlattılar...

Dünya çapında isim yapmış şeflerle sizleri buluşturduk... Muhteşem tarifler aldık...

Fütürist Ufuk Tarhan ve dijital dünyanın başarılı CEO’su Çağla Gül Şenkardeş ile yaptığımız röportajlarla geleceğe doğru yolculuğa 
çıktık...

İçeriğimizde daha pek çok zevkli söyleşimizi bulabileceksiniz. Bunların yanı sıra geçtiğimiz ayın ilk yarısında, dışarıda olduğumuz 
zamanlarda gerçekleşen davetleri de paylaştık. Umuyoruz ki en kısa zamanda yine hep beraber hoş etkinliklerde buluşabiliriz... 

Sağlığımızı korumak için mümkün olduğunca evde kaldığımız günlerde, daha da keyifli zaman geçirmeyi sağlamak adına 
@magdergi instagram hesabında canlı programlar yaptık ve devam ediyoruz... Yaptığımız yayınları tekrar izlemek isteyenler veya 
kaçıranlar için de youtube kanalımızı daha aktif hale getirerek bu programları yayınladık... Sizlerin de ilgisiyle oldukça güzel geçiyor, 
çok teşekkür ederiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı da kutadığımız bu ay herkese sağlıklı, bereketli, huzurlu 
günler dilerim. 

Sevgiler

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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

CA N  ÇAV U Ş O Ğ LU  c a n @ m a g m e d y a . c o m . t r

Genel Yayın Yönetmeni
B E R İ L ÇAV U Ş O Ğ LU  b e r i l @ m a g m e d y a . c o m . t r

Tasarım
ÖZ G E  A KTA Ş  o z g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

FAT İ H  KA R A KA Ş  f a t i h @ m a g m e d y a . c o m . t r

Kreatif Direktör
S E DA ÇAV U Ş O Ğ LU  s e d a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Haber ve Foto Muhabiri
ÖZ G Ü R  KA R A B U LU T o z g u r @ m a g m e d y a . c o m . t r

Halkla İlişkiler
D İ L A R A E R T Ü R K d i l a r a @ m a g m e d y a . c o m . t r

D İ L A R A AY D O Ğ D U  d a y d o g d u @ m a g m e d y a . c o m . t r

Katkıda Bulunanlar
AY Ş E  TO LG A

E R S İ N  A L
H A M İ Y E T A K P I N A R 

H E Y S E M  S E V G İ
OZ A N  E K Ş İ 

ÖZ G Ü R  A K S U N A
S İ R E T U YA N I K

Reklam Müdürü
E S R A D E M İ R  TO R A L e s r a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Reklam
F E R AY Ş A H İ N G ÖZ  f e r a y @ m a g m e d y a . c o m . t r

H İ L A L B A Ş A R I R  ÖZ T Ü R K h i l a l @ m a g m e d y a . c o m . t r
S İ M G E  Ü N LÜ  Ç E T İ N  s i m g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

Mali İşler Koordinatörü
TA R I K D E Ğ E R  t a r i k @ m a g m e d y a . c o m . t r

Türü
B Ö LG E S E L S Ü R E L İ  YAY I N

 
MAG isim ve yayın hakkı

MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafl arın

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: +90312 428 0 444

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No: 6 

Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 278 82 00 - 
Faks: +90 312 278 82 30

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
29.04.2020

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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AHMET Atalay salgını anlatan 
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Pamuk Şekeri
Tam da ihtiyaç 

duyduğumuzda gelen 
pembe bizi canlılığıyla 

kucaklıyor. Tatlı tasarımlar 
özgüvenimizi de tazeliyor...

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Sevgisi ile kalbimizi dolduran 
tüm annelerimizin 

Anneler Günü’nü kutluyoruz.

Annenize onu ne kadar 
sevdiğinizi göstermek için bir fırsat
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Lavinia Ochea

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda’nın zarif 
eşi Lavinia Ochea, Panora Beymen mağazasına gelerek alışveriş 
yaptı. Düzenleyecekleri bir resepsiyona hazırlandığını belirten 

sefire, Beymen’den yaptığı alışverişin ardından, elçilik konutuna 
geçmek için AVYM’den ayrıldı. 

Sefirenin Alışveriş Turu

Güneş Tanay

THY Pazarlama Müdürü Güneş Tanay, düzenlenen bir 
toplantının ardından Panora AVYM’ye gelerek alışveriş yaptı. 
Alışveriş tercihini Vakko Butik’ten yana kullandı. Godiva’ya 

geçerek maillerini de kontrol eden Güneş Hanım, kahvesi 
eşliğinde işlerini hallettikten sonra Panora’dan ayrıldı.

Vakko Butik’ten Çanta Aldı
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Burcu Yörübulut

Başkent sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Burcu Yörübulut, 
katıldığı yoga eğitiminin ardından Panora’ya gelerek mağazaları 

inceledi. Nine West’e uğrayarak ayakkabı alan Burcu Hanım, çocukları 
için de Fatima’dan çikolata alarak AVYM’den ayrıldı. 

Yoga Sonrasında Panora Turu

Ela Gürbüz

Vesperna Restoran’ın zarif sahibesi Ela Gürbüz, Vetrina’ya gelerek 
çanta alışverişi yaptı. Vetrina’nın geniş ürün yelpazesi içerisinden 

seçimini yapan Ela Hanım’ın, takı alışverişi için tercih ettiği 
mağaza ise Goja’s oldu. 

Vetrina’dan Çanta Aldı



Esra Dora-Mehmet Gürhan Günal

Anne-Oğul’un Tercihi Uzak Doğu Mutfağı

Asil Küçük

Asrın Kürk&Deri’nin üçüncü kuşak temsilcilerinden Asil 
Küçük, ilerleyen günlerde gerçekleşecek evliliğinin hazırlıklarını 

tamamlamak için Panora AVYM’deydi. Paşabahçe’ye gelerek 
alışveriş yapan Küçük, tatlı yemek için Fatima’yı tercih etti.

Evlilik Hazırlıkları Paşabahçe’den

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Esra Dora ve oğlu Mehmet Gürhan 
Günal, Panora SushiCo’ya gelerek birlikte öğle yemeği yediler. Yemeğin ardından 

AVYM turu yapmayı ihmal etmeyen anne-oğul, GAP mağazasına uğrayarak 
alışveriş yaptılar.
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Bilge-Yasemin Yalçın

Yasemin Yalçın VIP Beauty Center’ın sahibesi Yasemin Yalçın ve zarif kızı 
Bilge Yalçın birlikte geldikleri Panora’da Boyner mağazasına uğrayarak 
alışveriş yaptılar. Sezonun öne çıkan ürünlerinden kendileri için birkaç 

parça alan anne-kız, alışveriş turunu kahve içmek için oturdukları 
Arabica’da sonlandırdılar. 

Boyner’de Sezon Alışverişi

Aysu Yavuz

ANGİKAD Başkanı ve Pimeks Grup Yönetici Ortağı Aysu Yavuz, 
dostlarıyla buluşmak için Panora Happy Moon’s’a geldi. Arkadaşlarıyla 

uzun süren keyifli bir sohbetin ardından Aysu Hanım, önceden 
siparişini verdiği özel bir ürünü teslim almak için Paşabahçe’ye uğradı. 

Dostlarıyla Happy Moon’s’ta  
Buluştu



Elif-Ekin Şahin

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Elif Şahin Panora Sanat 
Merkezi’nde düzenlenecek olan ve minik kızı Ekin’in de içerisinde 
bulunduğu oyunun son provalarını izlemek için Panora’ya geldi. 
Prova öncesi Kafes Fırın’da tatlı keyfi yapan anne-kız, oyun için 

oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Oyun Öncesi AVYM Turu

Demir Karahan

Usta oyuncu Demir Karahan, Ankara’da gösterime girecek bir 
oyunlarının provasının ardından yorgunluk kahvesini ailesiyle 

birlikte içmek için Panora Starbucks’a geldi. Yoğun bir günün 
ardından kahvesini büyük bir keyifle içen Demir Bey, 

dinlenmek için evine geçti. 

Yorgunluk Kahvesi Starbucks’ta
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Filiz-Kaan Sütçigil

Çankaya Hukuk Bürosu’nun zarif sahibesi, başarılı avukat 
Filiz Sütçigil oğlu Kaan ile birlikte Panora Cinemaximum’da sinema 

keyfi yaptı. Anne-oğul seans saatini beklerken AVYM turu yapmayı da 
ihmal etmedi.

Sinema Keyfi Panora’da

Banu Gülen-Suzan Özdoğan

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Banu Gülen 
ve Suzan Özdoğan, Panora Moda Cafe Bistro’ya gelerek 

yemek yediler. Keyifle yemek yiyen ikili, ardından Tüzün 
mağazasından alışveriş yaptılar.

Birlikte Yemek



Nesrin Kılavuz

Başkent sosyal yaşamının tanınan isimlerinden Nesrin Kılavuz da 
Panora AVYM’yi tercih edenler arasındaydı.  İpekyol ’dan alışveriş yapan 

Nesrin Hanım, saç bakımı için Paris Kuaför’e geçti. 

Önce Alışveriş Ardından Bakım

Fatma Kiriş

Kris Joy Cosmetics markasının kurucusu Fatma Kiriş, yeni 
taşındığı ofisinin dekorasyonunu tamamlamak için Zara 
Home mağazasına geldi. Genel olarak Zara Home’u tercih 
ettiğini ifade eden Fatma Hanım, özenle seçtiği parçaları 

ofisine götürmek için AVYM’den ayrıldı.

Yeni Ofise Dekorasyon Alışverişi
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Bir çok nedenle
doktora gitmek sizin için

zor olabilir.

Stresli bir günün ardından
psikologlarımızla dertleşebilirsiniz

a r a b i s o r  u y g u l a m a s ı n ı

ücretsiz indirin



Mustafa Bilgehan

Başarılı iş insanı Mustafa Bilgehan, işlerine kısa bir ara 
vererek Panora AVYM’ye geldi. Uzun bir AVYM turunun 

ardından Mustafa Bey, Godiva’da tatlı yiyerek günün 
stresinden uzak birkaç saat geçirdi. 

İşlere Panora Arası

Nazlı Gür Demir

Köroğlu İşkembecileri’nin sahibi Orbay Demir’in zarif 
eşi ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Gür 

Demir, günün erken saatlerinde Panora turu yaptı. GAP Kids 
mağazasından alışveriş yapan Nazlı Hanım, yorgunluk 

kahvesini içmek için Clinic Coffee Co.’ya geçti.

Çocukları için Alışveriş

Sevgi-Nazlıcan Soluk

Tasarımcı ve Danışman Sevgi Soluk ve güzel kızı Nazlıcan Soluk, Panora 
Sanat Merkezi’ne gelerek sahnelenen bir oyunu izlediler. Oyunun ardından 

Moda Café Bistro’ya geçerek sohbet eden ikili, sezon ürünlerine 
göz attıktan sonra Panora’dan ayrıldılar.

Anne-Kızın Tiyatro Keyfi

Togay Cömert

MTC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Togay Cömert, 
ayakkabı alışverişi için Panora Hugo Boss’taydı. Aldığı 

ürünleri valedeki aracına teslim eden Togay Bey, yemek 
için Çırağan Et Lokantası’nı tercih etti. 

Hugo Boss’tan Ayakkabı Aldı
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Canan Yalım

CY Creative Agency kurucusu ve sahibi Canan Yalım, 
çocuklarına oyuncak almak için Loco Poco’ya geldi. 

Alışverişinin ardından çocuklarını okuldan almak için 
AVYM’den ayrılmaya hazırlanan Canan Hanım, Yargıcı’ya 
uğrayarak kendisi için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Çocuklarına Oyuncak Alışverişi

Mustafa Baranlı

GMG Garage markasının sahibi Mustafa Baranlı, eşine hediye 
almak için Promise By Kaff’ı tercih etti. Eşi için zarif bir kolye 

ve bileklik alan Baranlı, kendisi için de alışveriş yapmayı ihmal 
etmedi. Mustafa Bey, alışverişin ardından Godiva’da yorgunluk 

kahvesini içti.

Eşine Mücevher Hediyesi
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Hüseyin Koç

312 Point Proje Tasarım Atölyesi’nin kurucusu, genç iç mimar, 
Hüseyin Koç, Lacoste mağazasından t-shirt alışverişi yaptı. 

Arkadaşlarıyla buluşacağını belirten Hüseyin Bey, 
S’Lo Cafe Hookah & Lounge’a geçti.

Lacoste’dan Alışveriş

İrem Ulusoy

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden İrem Ulusoy, Panora 
AVYM’ye gelerek alışveriş yaptı. Sephora’ya uğrayan İrem 

Hanım, alışverişini bitirdikten sonra Arabica Coffee House’a  
geçerek kahve keyfi yaptı.

Alışveriş Ardından Kahve
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Deniz Yılmaz, ișini sanata dönüștürerek doğanın güzelliklerini 
yașam alanlarımıza ve iș ortamlarımıza tașıyan genç bir girișimci. 
Kendisiyle hayatımıza renk katan çiçekler ve kurucusu olduğu 

IL FIORE’D Flowers & Events 
hakkında keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Yaşamın Rengi: Çiçekler
IL FIORE’D Flowers & Events

DENİZ YILMAZ

röportaj
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ncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?
14 Ağustos 1991 doğumluyum. Türkiye’de Yıldız Teknik 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 
mezun olduktan sonra, Milano’ya, Marka Yönetimi 
ve Kurumsal İletişim masterı yapmak için gittim. 
Università Cattolica Del Sacro Cuore’den mezun oldum. 
Milano ve Torino’da Fiat Automotive markası için 

çalıştım. 2017 yılında İstanbul’a geri döndüm ve yıllardır hayalini 
kurduğum butik çiçekçimi açmak için çalışmalara başladım. 
Milano’da çiçekler ve dizayn üzerine eğitimler aldım. Sanat ve dizayn 
ilgimi çok çekiyor. Bu konularda kendimi geliştirmeyi seviyorum. 
Çiçek tasarlamak benim için en büyük keyif ve keyif aldığım bir işi 
yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.  

Milano’da aldığınız eğitimden ve Türkiye’de butik bir 
çiçekçi açmanıza neden olan etkilerinden bahsedebilir 
misiniz?
Milano’da, Avrupa’nın en prestijli okullarından biri olan Università 
Cattolica Del Sacro Cuore’de Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim 
masterı yaptım. Bu master sonrası dünyanın önde gelen markalarının 
CEO’larıyla tanışma ve onlarla çalışabilme fırsatım oldu. Ancak, 
çalıştığım kurumsal hayat bana hep eksik geliyordu. Sanatsal, estetik 
bir şey yapmak istiyordum. Bunun için de çiçeklerle kendimi ifade 
etmek bana çok cazip geliyordu ama tasarımlar yapamayacağımı 
düşünüyordum. Kendi evim için çiçekler alıp tasarlıyordum 
ve o zamanlar Milano’da tanınmış bir çiçekçi olan arkadaşım 
tasarımlarımı çok beğenip onunla çalışmamı istedi. Ardından 
bir arkadaşım da tüm düğün çiçeklerini ve gelin buketini benim 
tasarlamamı istediğinde, bu alanda kendimi geliştirmem gerektiğini 
hissettim. Türkiye’ye gelir gelmez hemen bu konuda çalışmalara 
başladım ve butik çiçekçimi açmak için doğru zamanı bekledim. 
Çiçeklere hayallerinizi, hislerinizi yansıttığınızda dünyanın en güzel 
sanat eserlerinden birine dönüşüyorlar. 

Ö



IL FIORE’D’in anlamı nedir? IL FIORE’D Flowers & 
Events’i nasıl ve ne zaman kurdunuz?
IL FIORE’D Flowers & Events 2019 yılında İstanbul’da kuruldu. 
Ben doktor bir baba ve öğretmen bir annenin kızıyım. İki üniversite 
bitirip, dört dil öğrenip, sonrasında da bu kariyerimi bırakıp çiçekçi 
açmak istiyorum demek inanın benim için hiç de kolay olmadı; 
ama kendime inanıp hayallerimi gerçekleştirmek tüm o zorluklara 
değerdi. Il fiore İtalyanca çiçek demek, sonundaki ‘D ise adım 
Deniz’in D’si. En büyük hedefim, çiçeklerin yalnızca özel günlerde 
değil, herkesin bütçesine uygun, her zaman evlerimizde ya da 
çalışma alanlarımızda olabilmesini sağlamak.

COVID-19 nedeniyle evde kaldığımız günlerde 
çiçekler bizim anksiyetemizi ve stresimizi azaltmak 
için güzel birer destekçimiz olabilir mi? Çiçeklerin 
ruh halimize etkileri nelerdir?
Çiçekler her zaman duyguların ifade edilmesinde en güzel aracılar 
olmuştur. Evinize ya da çalışma alanınıza haftalık taze çiçek 
koymanız, hem ruhunuza, hem de ortamın tarzına estetik bir 
dokunuş katarak  pozitif bir enerji verecektir. Yapılan araştırmalar, 
çiçeklerin renkleri ve kokularıyla mutluluk hormonu olarak bilinen 
serotoninin salgılanmasını sağladıkları yönünde. Belki de bu yüzden 
yüzyıllardır çiçeklerin iyi-kötü her anımızda yanımızda olmalarına 
ihtiyaç duymuşuzdur. 

Şu an içinde olduğumuz salgın günlerinde, insanlık olarak bir 
mucizeye ihtiyacımız var ve doğanın bir parçası olan çiçekler en 
büyük mucizelerden biri. Çiçeklerin iyileştirici ve mutluluk verici 
olduklarını unutmayıp, şu dönemde en çok vakit geçirdiğimiz 
evlerimizde onlara daha çok yer verelim ki; onlar da ruhumuzu 
pozitif enerjiyle besleyip, bizleri mutlu edebilsinler.

Herkes yeni bir hobi peşinde ve dışarı çıkamadığımız 
günler için balkonlarımız daha da önem kazandı. 
Evlerimizde ve balkonlarımızda uygulayabileceğimiz 
önerileriniz var mı?
Evlerimiz için bakımı kolay ve evde havayı temizleyen bitkiler 
tercih edilebilir. Havayı temizleyen bitkiler ve radyasyonu emdiği 
bilinen kaktüsler benim favorim. Havayı temizleyen bitkilerin 
başında kentia, kurdele çiçeği, benjamin, bambu palmiyesi, 
paşa kılıcı geliyor. NASA’nın yaptığı araştırmalarda Krizantem 
çiçeğinin havayı temizleme etkisinin çok fazla olduğu ortaya 
çıkmış. IL FIORE’D Flowers and Events olarak biz bu bitkileri şık 
vazolarla kombinleyip sevenleriyle buluşturuyoruz. Evimizin 
balkonlarında ise, renk renk çiçekler saksılara dikilip güzel bir 
görüntü sağlanabilir. Özellikle sardunyalar ve siklamen çiçekleri 
Avrupa’da ve ülkemizde balkonların gözdesi. Şu an bolca zamanımız 
varken ve evlerimizdeyken, balkonlarımızı bu rengarenk çiçeklerle 
süsleyebiliriz. 

2020 yaz ve sonbahar ayları için düğün ve gelin buketi 
trendleri neler?
IL FIORE’D Flowers and Events olarak, biz gelin buketlerimizi 
hazırlarken gelinlerin elinin ve boyunun ölçüsünü alıyoruz. Bu 
sayede gelinin düğünde taşıması kolay, kendi vücuduna özel 
tasarlanmış orantılı bir çiçekle en özel gününü tamamlamasını 
hedefliyoruz. Eğer çiçeğiniz boyunuzla orantısız olursa özel 
gününüzdeki tüm fotoğraflarda çiçek sizin önünüze geçip boyunuzu 
kısa gösterebilir, elinizin ölçüsüyle uyumlu değilse de tüm gün 
taşıması zor bir kabusa dönüşebilir. Bu yıl narin ve gösterişli şakayık 
çiçekleri gelin buketlerinde yer alacaktır, ancak yaz ve sonbahar 
için egzotik tasarımların da revaçta olacağını söyleyebiliriz. Pembe 
de bu sezonun en çok konuşulan rengi olacak. Modadan aksesuara, 

röportaj
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IL FIORE’D Flowers & Events 2019 yılında İstanbul’da kuruldu. 
Ben doktor bir baba ve öğretmen bir annenin kızıyım. İki üniversite 
bitirip, dört dil öğrenip, sonrasında da bu kariyerimi bırakıp çiçekçi 
açmak istiyorum demek inanın benim için hiç de kolay olmadı; 
ama kendime inanıp hayallerimi gerçekleştirmek tüm o zorluklara 
değerdi. Il fiore İtalyanca çiçek demek, sonundaki ‘D ise adım 
Deniz’in D’si. En büyük hedefim, çiçeklerin yalnızca özel günlerde 
değil, herkesin bütçesine uygun, her zaman evlerimizde ya da 
çalışma alanlarımızda olabilmesini sağlamak.

COVID-19 nedeniyle evde kaldığımız günlerde 
çiçekler bizim anksiyetemizi ve stresimizi azaltmak 
için güzel birer destekçimiz olabilir mi? Çiçeklerin 
ruh halimize etkileri nelerdir?
Çiçekler her zaman duyguların ifade edilmesinde en güzel aracılar 
olmuştur. Evinize ya da çalışma alanınıza haftalık taze çiçek 
koymanız, hem ruhunuza, hem de ortamın tarzına estetik bir 
dokunuş katarak  pozitif bir enerji verecektir. Yapılan araştırmalar, 
çiçeklerin renkleri ve kokularıyla mutluluk hormonu olarak bilinen 
serotoninin salgılanmasını sağladıkları yönünde. Belki de bu yüzden 
yüzyıllardır çiçeklerin iyi-kötü her anımızda yanımızda olmalarına 
ihtiyaç duymuşuzdur. 

Şu an içinde olduğumuz salgın günlerinde, insanlık olarak bir 
mucizeye ihtiyacımız var ve doğanın bir parçası olan çiçekler en 
büyük mucizelerden biri. Çiçeklerin iyileştirici ve mutluluk verici 
olduklarını unutmayıp, şu dönemde en çok vakit geçirdiğimiz 
evlerimizde onlara daha çok yer verelim ki; onlar da ruhumuzu 
pozitif enerjiyle besleyip, bizleri mutlu edebilsinler.

Herkes yeni bir hobi peşinde ve dışarı çıkamadığımız 
günler için balkonlarımız daha da önem kazandı. 
Evlerimizde ve balkonlarımızda uygulayabileceğimiz 
önerileriniz var mı?
Evlerimiz için bakımı kolay ve evde havayı temizleyen bitkiler 
tercih edilebilir. Havayı temizleyen bitkiler ve radyasyonu emdiği 
bilinen kaktüsler benim favorim. Havayı temizleyen bitkilerin 
başında kentia, kurdele çiçeği, benjamin, bambu palmiyesi, 
paşa kılıcı geliyor. NASA’nın yaptığı araştırmalarda Krizantem 
çiçeğinin havayı temizleme etkisinin çok fazla olduğu ortaya 
çıkmış. IL FIORE’D Flowers and Events olarak biz bu bitkileri şık 
vazolarla kombinleyip sevenleriyle buluşturuyoruz. Evimizin 
balkonlarında ise, renk renk çiçekler saksılara dikilip güzel bir 
görüntü sağlanabilir. Özellikle sardunyalar ve siklamen çiçekleri 
Avrupa’da ve ülkemizde balkonların gözdesi. Şu an bolca zamanımız 
varken ve evlerimizdeyken, balkonlarımızı bu rengarenk çiçeklerle 
süsleyebiliriz. 

2020 yaz ve sonbahar ayları için düğün ve gelin buketi 
trendleri neler?
IL FIORE’D Flowers and Events olarak, biz gelin buketlerimizi 
hazırlarken gelinlerin elinin ve boyunun ölçüsünü alıyoruz. Bu 
sayede gelinin düğünde taşıması kolay, kendi vücuduna özel 
tasarlanmış orantılı bir çiçekle en özel gününü tamamlamasını 
hedefliyoruz. Eğer çiçeğiniz boyunuzla orantısız olursa özel 
gününüzdeki tüm fotoğraflarda çiçek sizin önünüze geçip boyunuzu 
kısa gösterebilir, elinizin ölçüsüyle uyumlu değilse de tüm gün 
taşıması zor bir kabusa dönüşebilir. Bu yıl narin ve gösterişli şakayık 
çiçekleri gelin buketlerinde yer alacaktır, ancak yaz ve sonbahar 
için egzotik tasarımların da revaçta olacağını söyleyebiliriz. Pembe 
de bu sezonun en çok konuşulan rengi olacak. Modadan aksesuara, 

röportaj

dekorasyondan çiçeklere kadar her yerde pembe ve tonlarının ağırlıkta 
olduğunu göreceğiz. Soft ya da canlı renkli dağınık gelin buketi tasarımları 
da bu sene öne çıkacaktır.

Bu sene, sezonun çiçekleri hangileri?
Bu sene sezonun çiçekleri daha egzotik olacak. Krizantemler, protealar, 
sterliçya çiçeği, anemonlar, dahlialar benim tasarımlarımın arasına 
koymayı en sevdiğim egzotik çiçekler arasında. Ülkemizde çok fazla 
egzotik çiçek bulmak kolay değil ve fiyatları da yüksek ancak renkleri ve 
görüntüleriyle içinize dokunuyorlar.

IL FIORE’D Flowers & Events’in sunduğu hizmetler 
nelerdir?
IL FIORE’D Flowers & Events; özel tasarım taze çiçeklerden gelin 
çiçeklerine, davet ve organizasyon çiçeklerinden canlı-cansız duvar 
botaniğine, bitki dizaynı, botanik ve kurumsal çiçek gönderimleri, lobi 
çiçekleri gibi bitki ve çiçeğe dair her alanda bütçeye uygun, kaliteli ve 
hızlı bir hizmet sunuyor. Müşterilerimiz 7/24 bizi arayıp hizmetlerimiz 
hakkında bilgi alabilir, dilediği konuda bütçesine uygun, hayallerindeki 
gibi tasarımlar yaptırabilir. 

Kurumsal müşterilerinizin sizden ne gibi talepleri oluyor, 
siz bu talepleri ne şekilde karşılıyorsunuz? 
Kurumsal müşterilerimiz bizden çok çeşitli hizmetler alabiliyor. Örneğin 
yakın bir zamanda, kurumsal manada önde gelen bir firmanın duvarlarına 
canlı yosunlardan botanik ve duvarlarına cansız çiçeklerden dekor 
yaptık. İnsanlar bu alanlarda mola verip oturmayı ve buralarda fotoğraf 
çektirmeyi çok seviyor. Ayrıca, kurumsal firma çalışanları uzun saatler 
masa başında oldukları için masalarına ve çalışma alanlarına bakımı kolay 
bitkiler koyuyoruz. Böylelikle ofislerinin havasını değiştirip ortama pozitif 
bir etki katmış oluyoruz. Bunun dışında kurumsal müşterilerimiz önemli 
günlerde iş ilişkisinde oldukları kişilere dizayn çiçekler gönderip onları 
mutlu etmeyi de seviyor. Bence bu tarz bir iletişim markalar adına çok daha 
sempatik ve akılda kalıcı oluyor. 

İç mekan, lobi ve bahçe tasarımlarında IL FIORE’D 
Flowers & Events’in farkı nedir? 
Her tür işimizde önceliğimiz bizden ne istendiğidir, ama biz her işimizi 
özelleştirip, müşterilerimizin tarzlarını, beğenilerini ve karakterlerini 
tasarımlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Lobi çiçek tasarımlarımızda 
mekanın müşteri kitlesinden bulunduğu fiziki çevreye kadar araştırarak 
detaylı planlamalar sonrası tasarım yapıyoruz. Örneğin, sahil kesimine 
yakın bir mesafedeyseniz, denizden gelen nemli iyotlu havadan deniz 
esintisine kadar hesaplayarak ona göre iç mekan bitkileri veya bahçe 
tasarımı yapıyoruz. Çünkü her bitki her iklimde ya da koşulda yaşayamaz. 
Yani her işimizi en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp, bütçeleri için uygun 
hale getirerek müşterilerimizi mutlu etmeyi çok seviyoruz. 

Çiçeklere hayallerinizi, hislerinizi 
yansıttığınızda dünyanın en 

güzel sanat eserlerinden birine 
dönüșüyorlar.

ilfioredistanbul
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Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü A. Nihan Karaçam Salkaya 
bir sağlık neferi olarak, koronavirüs pandemisine karșı verilen 

mücadeleyi en yakından ve en büyük fedakarlıklarla yürütenlerden… 
Kendisine katedilen süreci nasıl değerlendirdiğini ve gelecekle ilgili 

düșüncelerini sorduk.

Modern Tıp ve 
Akılcı Bilim Kazandı

röportaj

A. NİHAN KARAÇAM SALKAYA 

Ülke olarak bu savaștan galip 
çıkıyor olduğumuzu görmek tüm 

yorgunluklarımıza değiyor.

or bir sürecin şüphesiz kahramanı sizlersiniz… 
Sizlere ne kadar teşekkür etsek az… Nasıl geçti 
bu süreç?
Bu güzel tanımlama için biz de sizlere teşekkür ederiz…
Şüphesiz böyle bir pandemi ile bizler ilk kez karşılaştık 
ve aslında bu süreçte ben bir ‘’iş bölümü’’ içinde 
olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz üzerimize düşeni 

yaptık, yapıyoruz… Kimimiz bizler gibi ön safhada fedakârca ‘’cephede 
savaşarak’’, kimimiz malzeme ve gıda tedarik ederek, kimimiz evde 
kalıp kurallara uyarak, kimimiz bilgisayar ve TV başında derslerini 
takip ederek bu süreçte rol aldı. 

Belki sağlık çalışanları olarak bizlere düşen görev ve sorumluluklar 
biraz daha farklı ve hassastı; ancak sağduyu ile, iş birliği ve ekip 
çalışması ile, etkin bir koordinasyon ile bugünlere iyi geldik 
kanaatindeyim. Aslında verdiğimiz hizmetin doğası gereği enfeksiyon 
etkenlerine karşı çok hazırlıklı bir grubuz. Bu konuda çok ciddi ve 
uzun eğitimler alıyoruz. Yani iş yapış biçimlerimiz bu dönemdekinden 
çok farklı değildi; sadece çok daha yoğun bir çaba ile hep beraber seri 
halde organize olmamız gerekti. Çok yorulduğumuz ve üzüldüğümüz 
zamanlar oldu, ama içinde bulunduğumuz durumun bilinci bizi 
ayakta tuttu. Sevdiklerimizden uzak kalmak, hiç dinlenmeden çok 
uzun saatler mesai yapmak, takım arkadaşlarımız için endişelenmek, 
yoğun bir bilgi trafiği içinde olmak çok kolay değildi. Yine de bütüne 
baktığımda ülke olarak bu savaştan galip çıkıyor olduğumuzu görmek 
tüm yorgunluklarımıza değiyor. İnanıyorum ki dünya olarak bu sürecin 
üstesinden layıkıyla geleceğiz.

Hayatımızda bundan sonra neler olacak?
Bu soruya ancak kişisel yorumlarımla bir yanıt verebilirim. 
Hastalarımızdan, çalışma arkadaşlarımdan, federasyondaki görevim 
dolayısıyla sporcularımızdan ve sosyal çevremden edindiğim intiba 
doğrusu birbirinden farklı. Ancak şurası kesin ki, dünya genelinde 
ticaretten turizme; sağlıktan eğitime kadar hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Ancak her ne olursa olsun sağlıklı olmak ve sağlıklı 
kalmanın ne denli önemli olduğunu anlayıp, anlamlandırdığımız yeni 
bir düzenimiz var.

Sizce COVID-19 bizleri nasıl etkiledi?
Öncelikle bireysel ve toplumsal olarak hayata bakış açımızı 
değiştirdiğini düşünüyorum. Sağlığı önceleyerek, hijyen kuralları başta 
olmak üzere, davranış kalıplarımız bir anda değişti; günlük rutinlerimiz 
çarpıcı olarak farklılaştı; finansal kaygılar devreye girdi; iç ve dış 
iletişimimiz etkilendi; sosyal hayatımız oldukça kısıtlandı; iş yapış 
biçimlerimiz revize oldu; belki sorgulamalarımız da arttı. Dolayısıyla 
bütün bunların sadece fiziksel değil psikolojik etkileri olduğu da 
yadsınamaz.

Ancak biz insanlar yine bir çıkış yolu bulacağız. Hele ki normalleşme 
adımları atılmaya başlandığında saymış olduğum olumsuz etkilerin de 
azalacağını düşünüyorum. Ancak bu sürecin bazı güzel taraflarını da 
göz ardı etmeyelim: erkekler mutfakta oldukça başarılıydılar…

Türkiye sağlıktaki gücünü bir kere daha gösterdi. Siz 
salgın boyunca gerek kamu, gerek özel hastanelerin 
rolünü nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye, son yıllardaki atılımlarının meyvesini aldı. Ve evet; yatak 
sayımız, yönetimsel becerilerimiz, hekim yetkinliklerimiz, çalışan 
sayımız ve bilgi işlem dahil tüm altyapımız güçlü silahlarımız oldu.

Burada Sağlık Bakanlığımızın tüm sistemi etkin bir şekilde koordine 
etmesi; seri bir şekilde iletişim kanalları kurması ve işletmesi; ilaç ve 

Z

malzeme yönetiminde her noktaya, her hastaya dokunması; 
kamu ve özel sektör iş birliğini sağlaması ile bu silahları 
topyekûn ve koordineli bir şekilde kullanabildik.

Ayrıca gerçek yaşamda, ekonomide farklı ve benzer üretim 
tesislerinin ve  okulların ihtiyaç anında sağlık ekipman ve 
malzeme üretimine dönüştürülebildiğine memnuniyetle  
tanıklık ettik. Özetle, önemli bir sınavı beraberce yüksek bir not 
ile veriyoruz diye düşünüyorum.

İleride de bu tecrübelerimizle, sadece ulusal olarak değil 
ülkeler arasında da sağlıkta tedarik zinciri (malzeme üretim 
tedarikçilerini belirlemek, dağıtım ve toplama kanallarını 
oluşturmak, hazır tutmak gibi), veri toplama ve analizi, bilişim 
ortak altyapısı kurulması ve geliştirilmesi, ‘’birlikte çalışma, 
birlikte hareket etme’’ kültürünün devamı adına çalışmalar 
yapmak söz konusu olacaktır.

Dünya sağlık çalışanlarına bir mesaj iletmenizi 
istesek neler söylemek isterdiniz?
Sevdiklerimize hasret kaldık, hastalandık, kayıplar verdik; ama 
bir tarihe hem en yakından, hem de başarıyla tanıklık ettik. Hep 
beraber omuz omuza etkin bir rol aldık. Özel, kamu, yabancı, 
yerli, sizden, bizden, ondan demeden her birimiz her yardıma 
ihtiyacı olana koştuk; iyi bakım vermeye çalıştık; yardımlaştık… 
Bu sektörün bir emektarı, bir sağlık kurumu yöneticisi olarak, 
tüm paydaşlarımla sadece gurur duymakla kalmıyor, önlerinde 
saygıyla ve minnetle eğiliyorum…

Modern tıp ve akılcı bilim kazandı. İyiler/kötüler ayrıldı ve 
bizler şükür ki doğru cenahtaydık…

Herkesin sosyal mesafeye gerek olmadan yeniden sarılmasını 
bizler sağlayacağız, bundan daha güzel ne olabilir?  
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Ülke olarak bu savaștan galip 
çıkıyor olduğumuzu görmek tüm 

yorgunluklarımıza değiyor.

or bir sürecin şüphesiz kahramanı sizlersiniz… 
Sizlere ne kadar teşekkür etsek az… Nasıl geçti 
bu süreç?
Bu güzel tanımlama için biz de sizlere teşekkür ederiz…
Şüphesiz böyle bir pandemi ile bizler ilk kez karşılaştık 
ve aslında bu süreçte ben bir ‘’iş bölümü’’ içinde 
olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz üzerimize düşeni 

yaptık, yapıyoruz… Kimimiz bizler gibi ön safhada fedakârca ‘’cephede 
savaşarak’’, kimimiz malzeme ve gıda tedarik ederek, kimimiz evde 
kalıp kurallara uyarak, kimimiz bilgisayar ve TV başında derslerini 
takip ederek bu süreçte rol aldı. 

Belki sağlık çalışanları olarak bizlere düşen görev ve sorumluluklar 
biraz daha farklı ve hassastı; ancak sağduyu ile, iş birliği ve ekip 
çalışması ile, etkin bir koordinasyon ile bugünlere iyi geldik 
kanaatindeyim. Aslında verdiğimiz hizmetin doğası gereği enfeksiyon 
etkenlerine karşı çok hazırlıklı bir grubuz. Bu konuda çok ciddi ve 
uzun eğitimler alıyoruz. Yani iş yapış biçimlerimiz bu dönemdekinden 
çok farklı değildi; sadece çok daha yoğun bir çaba ile hep beraber seri 
halde organize olmamız gerekti. Çok yorulduğumuz ve üzüldüğümüz 
zamanlar oldu, ama içinde bulunduğumuz durumun bilinci bizi 
ayakta tuttu. Sevdiklerimizden uzak kalmak, hiç dinlenmeden çok 
uzun saatler mesai yapmak, takım arkadaşlarımız için endişelenmek, 
yoğun bir bilgi trafiği içinde olmak çok kolay değildi. Yine de bütüne 
baktığımda ülke olarak bu savaştan galip çıkıyor olduğumuzu görmek 
tüm yorgunluklarımıza değiyor. İnanıyorum ki dünya olarak bu sürecin 
üstesinden layıkıyla geleceğiz.

Hayatımızda bundan sonra neler olacak?
Bu soruya ancak kişisel yorumlarımla bir yanıt verebilirim. 
Hastalarımızdan, çalışma arkadaşlarımdan, federasyondaki görevim 
dolayısıyla sporcularımızdan ve sosyal çevremden edindiğim intiba 
doğrusu birbirinden farklı. Ancak şurası kesin ki, dünya genelinde 
ticaretten turizme; sağlıktan eğitime kadar hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak. Ancak her ne olursa olsun sağlıklı olmak ve sağlıklı 
kalmanın ne denli önemli olduğunu anlayıp, anlamlandırdığımız yeni 
bir düzenimiz var.

Sizce COVID-19 bizleri nasıl etkiledi?
Öncelikle bireysel ve toplumsal olarak hayata bakış açımızı 
değiştirdiğini düşünüyorum. Sağlığı önceleyerek, hijyen kuralları başta 
olmak üzere, davranış kalıplarımız bir anda değişti; günlük rutinlerimiz 
çarpıcı olarak farklılaştı; finansal kaygılar devreye girdi; iç ve dış 
iletişimimiz etkilendi; sosyal hayatımız oldukça kısıtlandı; iş yapış 
biçimlerimiz revize oldu; belki sorgulamalarımız da arttı. Dolayısıyla 
bütün bunların sadece fiziksel değil psikolojik etkileri olduğu da 
yadsınamaz.

Ancak biz insanlar yine bir çıkış yolu bulacağız. Hele ki normalleşme 
adımları atılmaya başlandığında saymış olduğum olumsuz etkilerin de 
azalacağını düşünüyorum. Ancak bu sürecin bazı güzel taraflarını da 
göz ardı etmeyelim: erkekler mutfakta oldukça başarılıydılar…

Türkiye sağlıktaki gücünü bir kere daha gösterdi. Siz 
salgın boyunca gerek kamu, gerek özel hastanelerin 
rolünü nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye, son yıllardaki atılımlarının meyvesini aldı. Ve evet; yatak 
sayımız, yönetimsel becerilerimiz, hekim yetkinliklerimiz, çalışan 
sayımız ve bilgi işlem dahil tüm altyapımız güçlü silahlarımız oldu.

Burada Sağlık Bakanlığımızın tüm sistemi etkin bir şekilde koordine 
etmesi; seri bir şekilde iletişim kanalları kurması ve işletmesi; ilaç ve 
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malzeme yönetiminde her noktaya, her hastaya dokunması; 
kamu ve özel sektör iş birliğini sağlaması ile bu silahları 
topyekûn ve koordineli bir şekilde kullanabildik.

Ayrıca gerçek yaşamda, ekonomide farklı ve benzer üretim 
tesislerinin ve  okulların ihtiyaç anında sağlık ekipman ve 
malzeme üretimine dönüştürülebildiğine memnuniyetle  
tanıklık ettik. Özetle, önemli bir sınavı beraberce yüksek bir not 
ile veriyoruz diye düşünüyorum.

İleride de bu tecrübelerimizle, sadece ulusal olarak değil 
ülkeler arasında da sağlıkta tedarik zinciri (malzeme üretim 
tedarikçilerini belirlemek, dağıtım ve toplama kanallarını 
oluşturmak, hazır tutmak gibi), veri toplama ve analizi, bilişim 
ortak altyapısı kurulması ve geliştirilmesi, ‘’birlikte çalışma, 
birlikte hareket etme’’ kültürünün devamı adına çalışmalar 
yapmak söz konusu olacaktır.

Dünya sağlık çalışanlarına bir mesaj iletmenizi 
istesek neler söylemek isterdiniz?
Sevdiklerimize hasret kaldık, hastalandık, kayıplar verdik; ama 
bir tarihe hem en yakından, hem de başarıyla tanıklık ettik. Hep 
beraber omuz omuza etkin bir rol aldık. Özel, kamu, yabancı, 
yerli, sizden, bizden, ondan demeden her birimiz her yardıma 
ihtiyacı olana koştuk; iyi bakım vermeye çalıştık; yardımlaştık… 
Bu sektörün bir emektarı, bir sağlık kurumu yöneticisi olarak, 
tüm paydaşlarımla sadece gurur duymakla kalmıyor, önlerinde 
saygıyla ve minnetle eğiliyorum…

Modern tıp ve akılcı bilim kazandı. İyiler/kötüler ayrıldı ve 
bizler şükür ki doğru cenahtaydık…

Herkesin sosyal mesafeye gerek olmadan yeniden sarılmasını 
bizler sağlayacağız, bundan daha güzel ne olabilir?  



Day2Day The Collagen Beauty’nin lansman etkinliğinin ilk 
oturumunda Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak ile yaptığı 
söyleşide ; sağlığını korumanın hem kendisi hem de ailesi için 
çok önemli olduğunu özellikle vurgulayan Azra Akın, bu gıda 
takviyesini sadece güzellik için değil aynı zamanda günümüz 
beslenme şartlarında ihtiyaç duyulan bileşenleri almak ve zararlı 
çevresel koşullara karşı koymak için de tercih ettiğini belirtti.  

Dünya 
Güzelinin 
Daveti
Day2Day The Collagen Beauty’nin 
marka yüzü Azra Akın, Çırağan 
Sarayı’nda gerçekleştirilen davette 
hem dostlarını ağırladı hem de markayı 
tanıttı.

davet

ÖZLEM GÜSAR, DİLARA KOÇAK

AZRA AKIN
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Davete cemiyet 
ve sanat 
hayatından ünlü 
isimler katıldı.

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK BEGÜM ÖZER DİCLE ÖZTAȘKIN

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

ARZUM ONAN NESLİHAN ȘEN

davet
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Los Angeles’ta yașayan ve “Mission Impossible”, “13 Hours”, “Halloween” gibi birçok 
filmin ve “Call Of Duty”, “Mad Max” gibi video oyunlarının fragmanlarını hazırlayan; 

“Clio”, “Golden Trailer” gibi birçok ödülün sahibi Ahmet Atalay ile 
kendi imkanlarıyla, çok düșük bir bütçe ile, çektiği ve YouTube’da gösterime girecek olan 

“The Cure” adlı, ölümcül virüs konulu kısa filmi hakkında 
bir röportaj gerçekleștirdik.

Ödüllü Kısa Film: 
The Cure

röportaj

Ahmet Atalay  ncelikle daha önceki işlerinizden ve 
başarılarınızdan bahsedebilir misiniz?
Bu yönetmenlik denemesi esnasında, çekimler 
devam ederken, ayrıca “Mission Impossible” “Fallout”, 
“Transformers” gibi filmlerin fragmanları ve TV reklamları 
üzerine çalıştım. “Mission Impossible” ile Yılın En İyi 
Fragmanı dahil birçok ödül alma şansım oldu. Şu anda 

da editörlük kariyerime ayrıca devam etmekteyim. Hatta karantina 
dolayısıyla işimizi eve taşıdık ve şu anda hala önümüzdeki aylarda 
yayınlanması beklenen Hollywood projelerinin fragmanları üzerinde 
çalışmaya devam ediyorum.

“The Cure” filminin fikri nasıl ortaya çıktı?
Fikrin ortaya ilk çıkışı 4 sene öncesine kadar gidiyor. Los Angeles’ta belli 
bir araba kültürü mevcut. Burada arkadaşlarım tarafından “Angeles 
Crest Highway” adlı bir ormanlık alanda otomobil kulübü dahilinde 
herkesin kendi aracıyla katıldığı bir etkinliğe katıldım. O sırada 
bahsettiğim mekanın güzelliğinin, ormanın ve içindeki otoyolun film 
çekimine ne kadar uygun olduğunu görünce aklıma hemen o mekanda 
kısa bir takip, aksiyon sahnesi çekme fikri geldi. İlk etapta 5 dakikayla 
sınırlı olmasını beklediğim sahneyi kendi imkanlarım, arkadaşlarımın 
yardımları ve sınırlı kamera ekipmanları ile çekmeye başladıktan sonra 
ortaya çıkan görüntüler gerçekten ümit vadedici olunca iş uzadı ve ilk 
etapta 5 dakikalık bir kısa sahne olması planlanan proje 37 dakikalık 
aksiyon dolu, karakteleri olan bir kısa filme dönüştü. Aslında filmin 
konusu değil, bulduğum muazzam mekan daha çok bu filmin ilham 
kaynağı oldu.

Ö
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röportaj

Böyle bir filmin tam da salgın hastalıktan önce 
çekilmiş olması da ilginç…
Evet, filmin konusu bütün dünyayı saran bir bulaşıcı salgın 
hastalık ve bu hastalığın tek çaresi olan ilacı ele geçirmek için 
elinden gelen her türlü çabayı harcayan uluslararası mafya 
ile ilaç şirketlerinin arasındaki çatışma. Tabi film ilerledikçe 
“kim iyi, kim kötü?” biraz karışıyor. Para ve güç hırsı insanlara 
nasıl birbirini arkadan bıçaklatabiliyor, biraz da bu noktaya 
değindik. Biz filmin senaryosunu ortaya çıkardığımız sırada 
tabii ki gündemde herhangi bir virüs konusu yoktu. Ama bir 
şekilde filmin tamamlanması ile beraber dünyanın geldiği 
nokta ve virüs konusunun tamamen hayatımızın bir parçası 
olması akla gelmeyecek bir rastlantı.

Filminizin kullandığınız teknikler açısından, 
alanında bir ilk olduğunu söyleyebilir miyiz?
Alanında ilk diyebilir miyiz emin değilim, ama eski 
tekniklere geri döndüğümü söyleyebilirim. Şu anda birçok 
filmin özel efektlerinin tamamen bilgisayar olanaklarıyla 
ortaya çıkarılmasına rağmen ben, eskiye dönüp, maket 
kullanımına büyük bir yer verdim. Yani filmde parçalanan, 
çarpışan arabalar, helikopterler ve benzeri sahnelerin 
çoğu bilgisayar ile desteklense bile temelinde elle tutulur 
maketler ve özel kamera ayarları ile gerçeklestirildi. Bunu 
da doğal olarak 1980’ler ve 90’larIn teknolojisini uzunca 
araştırarak ve unutulmuş yöntemleri tekrar hayata geçirerek 
gerçekleştirebildim. Tabii ki bu durum da izleyiciye alışık 
olmadığı bir gerçeklik deneyimi yaşatıyor. Ekranda son 15 
yıldır tamamen bilgisayar ürünü aksiyon görmeye alışık 
olan günümüz izleyicisi maket yardımıyla ortaya çıkan 
gerçekçiliği görünce alışık olduğundan farklı bir gerçeklik 
gördüğünü fark ediyor. Ama nasıl yapıldığını anlamadığı 
için bir şekilde sinemanın sihri geri gelmiş oluyor. Filme 
baktığınız zaman birçok sahne bilgisayar çıktısı gibi 
durmuyor. Bu çok önemli. 
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Tabi ortaya çıkan inanılmaz işin arkasında 
kullanılan düşük bütçe ile ilgili ne söylemek 
istersiniz?
Evet, kullandığımız yöntemler hem çok basit, hem de 
neredeyse 0 bütçe gerektirdiği için toplamda aşağı yukarı 
15 bin dolar harcayarak milyon dolarlık bir proje izlenimi 
çizmeyi başardık. Filmimiz Hollywood Hyperware Film 
Festivali’nde “En İyi Aksiyon Filmi” ve “En İyi Yönetmen” 
ödüllerini kazandı. Şu anda içinde bulunduğumuz 
koronavirüs sebebiyle önümüzdeki festivaller iptal edilince 
daha fazla beklemek yerine filmi halka yaymayı daha 
uygun gördük. Zaten filmin konusu gereği bundan iyi bir 
zamanlama olamayacağı da ortadaydı.

Filminizi YouTube’da yayınlıyorsunuz. 
Bundan bahsedebilir misiniz?
Filmi Netflix veya benzeri platformlara pazarlamak yerine 
Youtube’da yayınlamaya karar verdik. Bu konuda doğru bir 
hareket yapıp yapmadığımızı zaman gösterecek. Film çok 
büyük emekler ile ortaya çıktı ve birçok kişi bu filme ücret 
almaksızın çok büyük vakit ayırdı. Emeği geçen herkesin 
filmden beklentisi finansal kazançtan çok, ulaşabileceği 
kadar insana ulaşmak olduğundan ve herkesin en büyük 
arzusunun kendi alanındaki hünerleri dünyaya bir şekilde 
duyurmak olduğundan dolayı filmi ücretsiz bir platform olan 
YouTube’dan açmayı uygun gördük. 

“En İyi Aksiyon Filmi” ve 
“En İyi Yönetmen” ödüllerini 

kazandı.



Düzenlenen açılışta sanatseverler, “Union 
by Artopol” ve “Yiğit Yazıcı Workshop” grup 
sergilerini de deneyimleme şansı yakaladılar. 
42 Maslak Shopping Mall, Pınar Türker 
Uygun’un yirmi yılı aşkın deneyimleri 
üzerine kurduğu, kurumsal sanat platformu 
Artopol Sanat Eserleri Tic. A.Ş.’yi bünyesine 
kattı. 

Yeni Nesil 
Sanat 
Galerisi
Seçkin sanat eserlerinin 
sergilendiği Artopol Sanat 
Galerisi, 42 Maslak’ta 
gerçekleştirilen özel bir 
davetle kapılarını açtı. 

davet

NİLAY ÖZENBAY, NİHAN YARDIMCI ÇETİNKAYA, BURCU BULAK

CEM-HÜLYA KALYONCU

JÜLİDE-MEHMET ALİ BERKMAN
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Farklı bir 
konsepte sahip 
olan Artopol’ün 
açılıș davetine 
iș ve sanat 
dünyasından pek 
çok ünlü isim 
katıldı.

NURAY FENERCİOĞLUGÜLER YİĞİT-YILMAZ USLU

ÖMER-BEGÜM BALLI BURCU, LALE BULAK

GİLMAN KARADENİZ

davet
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NEFİSE-YUSUF TAYSİNEM YILDIRIMGÜLGÜN ÇAVUȘOĞLU

PINAR TÜRKERGİLMAN KARADENİZ
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Galeride; Nilay 
Özenbay, 
Nihan Yardımcı 
Çetinkaya ve 
Burcu Bulak’ın 
son dönem 
eserleri de yer 
alıyor.

NAZ ELMAS-EROL ÖZMANDIRACIÖMER YALKINZEYNEP GERMEN
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nvisalign tedavisi nedir? Avantajları 
nelerdir?
Dijital ortodontik tedavi teknolojisi olan Invisalign, 
kişiye özel üretilmiş şeffaf plaklar ile dişleri düzeltmek 
için uygulanan telsiz ortodontik tedavidir. Telsiz 
ortodontik tedavi olanağını sunan Invisalign’ın en 
önemli tercih edilme nedeni, dişlerin çapraşıklığını 

düzeltirken ortodontik tedavi alındığının belli olmamasıdır. Buna 
ek olarak diş telleri aralarına yiyecek kaçabildiği için hastaya 
rahatsızlık verebilmekte, birçok yiyecekten mahrum kalmalarına 
sebep olmakta ve genel itibariyle metal olmalarından dolayı 
ağızda estetik olmayan bir görüntü oluşturabilmektedir. Invisalign 
tedavisinde ise herhangi bir yiyecek kısıtlaması yoktur, hastalar 
istedikleri yiyecekleri yiyebilir ve tedavi alındığı dışarıdan 
anlaşılmadığı için sosyal kaygı yaşamadan dişlerde düzelme 
sağlanabilmektedir. Takıp çıkartılabilir olmasından dolayı düğün, 
mezuniyet, iş toplantıları gibi hayatın önemli anlarında ortodontik 
tedavisine ufak bir mola verme şansı bile bulunuyor. Normal diş 
telleri gibi sert bir malzemeden üretilmediğinden dolayı tedavi 
boyunca her tür sporla uğraşabilmeye de imkan tanımaktadır. 

Invisalign’ın diğer bir artısı da, tedavi sonucunda dişlerinizin 
alacağı şeklin ön izlemesini tedaviye başlamadan önce 
yapabilmemiz. Bunu, yine Align Technology tarafından üretilen 
ve ağız içi taramanın dijital olarak yapılmasına, verilerin dijital 
olarak saklanmasına olanak tanıyan iTero ağız içi tarayıcıları 
sayesinde yapıyoruz. Sonrasında “ClinCheck” adı verilen 
programla, hastaya tedavinin sonunda dişlerinin nasıl olacağının 
gösterildiği animasyonlar oluşturuyoruz.  Hastamızın da 
kişisel isteklerini (ön dişlerin biraz daha uzun olması, köpek 
dişlerinin belirginleştirilmesi gibi) tedavi planımıza ekledikten 

sonra hastamızın da onayıyla Invisalign firmasına bildiriyoruz. 
Sonrasında şeffaf plaklar hastaya özel olarak üretiliyor.  
 
Herkes Invisalign yaptırabilir mi?  Hangi yaş 
aralıklarına uygulanabilir?
Invisalign şeffaf plakları ile çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde 
her türlü alt-üst diş çapraşıklıklarının ve açık kapanış ile derin 
kapanış bozukluklarının tedavileri gerçekleştirilebilmektedir. 
Erişkinlerde protez öncesi diş konumlandırmalarında da şeffaf 
plak sistemlerine başvurulmaktadır. Günümüzde yapılan 
geliştirme çalışmaları ile cerrahi vakalarda dahi ameliyat öncesi ve 
sonrası tedavilerde Invisalign uygulanabilmektedir.
Çocuklara yönelik Invisalign First tedavisi ile daimi dişlerin 
tamamının sürmesinden önce, süt dişleri ve daimi dişlerin bir 
karışımı olan erken karışık dişlenme dönemindeki çocuk hastalara 
tedavi uygulanabilmektedir.

Invisalign Teen tedavisi ise gençlerin yaşam tarzlarını hiç 
kısıtlamadan dişlerini düzeltmeye yönelik ortodontik tedavi 
seçeneğidir. Invisalign Teen, özel olarak üretilmiş bir dizi şeffaf 
çıkarılabilir plaklardan oluşur ve dişler arasındaki boşlukların 
yanı sıra aşırı çapraşıklık, açık kapanış, kesicilerin birbirini fazla 
örtmesi gibi hafiften şiddetliye doğru farklı sorunları tedavi 
etmek için kullanılabilir. Yine genç hastalarda kullandığımız 
Invisalign MA ise üst dişleri fazla önde ve alt dişleri geride olan 
genç hastalarda dişlerin eğrilikleri düzelirken aynı zamanda alt 
dişleri öne doğru ilerleterek bozuk olan kapanışın etkin bir şekilde 
düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. Invisalign şeffaf plakları ile 
çocuklar, gençler ve yetişkinler gülümsemelerini, acısız, ağrısız ve 
kısa bir sürede şekillendirebilir. Böylelikle yaşamlarında herhangi 
bir aksama olmadan arzuladıkları gülüşe kavuşabilirler.  

I

Ortodonti Uzmanı Dr. Berk Köni dișlerdeki 
çaprașıklığı düzeltmek için tel kulanımında 
karșılașılan araya yiyecek kaçması, ağrı, 

metalin yüzde estetik olmayan bir görüntü 
olușturması gibi sorunları ortadan kaldıran 
ve telsiz bir tedavi teknolojisi olan Invisalign 
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Bu süreçte aileler sanki hala okula 
gidiyorlarmıș gibi çocuklarının 

günlük rutinlerini devam ettirmeye 
çalıșsınlar.

OVID-19 ile eğitim sistemimiz de değişti. Bu 
dönem ile ilgili neler söylemek istersiniz? 
Çocukların eğitim süreci nasıl etkilendi? 
Velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
üzerine düşen sorumluluklar nelerdir?
Çok uzun vadelere gitmeden, şimdiyi nasıl yönetiriz, 
kısa vadede neler yapmalıyız, bunu değerlendirmek 

gerekiyor. Özellikle öğrencilerin şu andaki durumu ciddi anlamda 
tedbir almayı gerektiriyor. Malum, öğrencilerin sosyal hayatlarının 
çok büyük kısmı okullarda geçiyor. Dolayısıyla bu salgın nedeniyle 
bir anda eğitime ara verilmiş olması, çocukların sadece akademik 
hayatlarını değil, sosyal hayatlarını da kesintiye uğrattı. Çocuklar 
bir anda öğretmenlerinden, arkadaşlarından, spor ve sanatlarından 
uzak kalmak durumunda kaldı. Biz eğitimciler olarak bu sürecin 
akademik ve psikolojik yönünü eş zamanlı olarak yürütmeliyiz. 
Ailelere ilk olarak şunları önermek isterim. Sanki hala okula 
gidiyorlarmış gibi çocuklarının günlük rutinlerini devam ettirmeye 
çalışsınlar. Bunu bir tatil değil, okul kapandı ama eğitim evde 
devam ediyor olarak lanse etmemiz gerekiyor. Evdeki bu süreci 
uygulanma aşamasından önce şube rehber öğretmenleriyle, diğer 
sınıf öğretmenleriyle ve PDR öğretmenleriyle irtibat kuralım. 
Çocuklarımızın ev içerisinde nasıl vakit geçirmesi gerektiğini; 
günlük çalışma programlarının nasıl takip edilmesi gerektiğini; 
zamanlarının ne kadarını okumaya, ne kadarını çalışmaya, ne 
kadarını alıştırmaya ayırmaları gerektiğini öğretmenlerimiz 
eşliğinde planlayalım. Çünkü her çocuğun bireysel özellikleri farklı 
ve bunu en iyi tanıyanlar da sınıf ve PDR öğretmenleri.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak online 
eğitimleriniz ilgiyle takip ediliyor. Bu süreçte siz 
nelere dikkat ettiniz? Programlar nasıl hazırlandı?
Online eğitime geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum; 
Online eğitiminden önce günün programının nasıl yapılacağı, 
önceki soruyu yanıtlarken bahsettiğim komisyon tarafından 
değerlendirilmeli ve bu program çocuklarımıza verilmeli. Sadece 
programın verilmesiyle de kalınmamalı. Öğretmenlerimiz, 
çocuklarımızı sürekli arayarak gününün ve programının nasıl 
devam ettiğini, programa istekle katılıp katılmadığını, programda 
revizyon yapılıp yapılmayacağını sık aralıklarla değerlendirmeli. 
Dünya dijitalleşiyor. Biz Türkiye olarak 10 yılda elde edeceğimiz 
deneyimi bu süreç içerisinde 1 haftada edindik. Nesibe Aydın 
Okulları olarak, çalışmalarına 13 Mart gibi erken bir tarihte başlayan 
kurumlardan bir tanesiyiz. Şu an bizim öğrencilerimiz dijital 
eğitimin en kıdemlileri oldular diyebilirim. Ekran başında çocuğun 
sürekli olarak sanki sınıftaymış gibi öğretmenini dinlemesi, dersi 
takip etmesi, okulda gerçekleştirdiği performansına eş değer 
olmayacaktır.  Her okul maalesef bu altyapıya sahip değil. Bu 
nedenle, öğrencinin yeni eğitim ortamındaki performansının aileler 
tarafından da çok iyi takip edilmesi gerekiyor. 

Okullar ve eğitim dijitalleşti ve bu süreçte ailelere 
çok büyük iş düşüyor. Ancak hala dışarıda olup, 
işine gitmek zorunda olan ebeveynler de var. Bu 
çocuklar evlerinde ebeveynleri yoksa ne şekilde 
ilerleyebilirler? 
İşin psikolojik ve duygusal boyutunu ailelerin çok iyi yönetmesi 
gerekiyor. İlk olarak; bu sürecin geçici olduğunu, insanoğlunun 
bunun da çaresini bulacağını, dünyada COVID-19 virüsüyle çok 
iyi mücadele etmiş ve başarılı olmuş ülkelerin bulunduğunu, iyi 
örneklerden yola çıkarak çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. 
İkincisi ve aslında daha önemlisi; şu ortamda çocuklarımızın 

C

sağlığını daha çok düşünmemiz gerekiyor. Her taraftan virüs ve 
olumsuz haberler geliyor. Çocuklarımız için sosyal izolasyonu çok 
iyi sağlayıp, alınması gereken önlemleri de evimizde almamız 
gerekiyor. Sorunuza gelecek olursak… Öncelikle fiziki aktivite 
çok önemli. Her çocuğun 60 veya 90 dakika yapabileceği fiziksel 
aktiviteler programlanabilir. Çocuk yogası, jimnastik; hatta evde 
boğuşma ve güreş bile yapılabilir. Enerjinin dışarıya atılmasını 
muhakkak sağlamamız gerekiyor. Diğer bir önerim; öğrencilerimiz 
akranlarıyla sosyalleşmek için dijital enstrümanlardan 
faydalanabilirler. İyi anlaştığı arkadaşlarıyla ortak çalışma 
yapmasını sağlayabiliriz. Birbirlerinden kopmamaları için 
haberleşmelerini sağlamakta fayda var. Ancak yine burada 
ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Biz eğitimciler, 18 yaşın 
altındakilerin, hiçbir çocuğun sosyal medya kullanmasını 
önermiyoruz. Öğrencilerimizin kitap okumasıyla ilgili imkânlar 
yaratabiliriz. Çocuklara seçenek sunarak, çocuğun yaş grubuna 
göre günlük 60-90 dakika arasında kitap okuma aktiviteleri 
düzenleyebiliriz. Özellikle 12 yaş altı çocukların mutlaka bir 
yetişkin gözetiminde olmaları gerekiyor. Aksi takdirde hem ev 
kazaları, hem de internet üzerinden yaşanılabilecek sıkıntılar 
büyük bir tehdit olacaktır. 

Okulların tekrar açılması veya açılırsa ne zaman 
açılabileceği, liseye veya üniversiteye geçiş 
sınavlarında bu durumda ne gibi yollar izleneceği 
hakkında bilginiz var mıdır?
Maalesef, çok net bilgiler gelmemekte. Kimse önünü göremiyor 
şu süreç içerisinde. Burada karar alıcılara da tolerans tanımak 
gerekiyor. Dünya bu işle baş ederken çok farklı gelişmeler olabiliyor. 
Dünya’nın birçok ülkesinde üniversiteler, okullar; sene sonuna 
kadar tatil edildi. Kendi içimizde de bakarsak 8 ve 12. sınıfların 
gireceği yerleştirme sınavları mevcut. Sınav sadece öğrencilerin 
yüz yüze gördüğü konulardan yapılacak. Bildiğiniz üzere okullar 
13 Mart’ta tatil edildi. Öğrenciler,  13 Mart’a kadar işlenen konular 
sorumlu olacaklar. Çocuklarımızın, sınavların ertelenmesi ya da 
bu gibi kötü senaryolara değil de en iyi ihtimallere odaklanıp, 
düzenli bir program yürütmelerini öneririm. 13 Mart’a kadar 
işlenen konuların tekrar edilmesi ve bununla ilgili alıştırmaların 
ve testlerin çözülmesi büyük önem arz ediyor. 
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Çocukları internetin zararlı etkilerinden korumak 
için neler önerirsiniz? Ebeveynler dersler bittiğinde 
çocukların dersini yapıp yapmadığını, eğitimlerini 
sağlıklı bir şekilde aldıklarının takibini nasıl 
yapabilirler? 
Sosyal medya, bilgisayar oyunları, dijital film kanalları gibi 
unsurların aileler tarafından kontrol edilmesi, hatta ailelerin bunları 
obsesif bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bu ortamlarda çocuğun 
başına her şey gelebilir. Sosyal medyada kiminle arkadaş; arkadaş 
listesindeki kişiler çocuğun gerçek hayatında var olan arkadaşları 
mı, yoksa sanal kişiler mi; muhakkak tespit etmemiz gerekiyor. Bu 
oldukça önemli bir konu. Gerekirse o cihazın fişini çekeceğiz. Diğer 
yandan da ekranlar, çocuklarda bağımlılık sürecini başlatabiliyor. 
3-4 yıl öncesinde bir nörologdan bu konuda bir eğitim almıştık. 
Sosyal medyada alınan beğeniler, oyunlarda kazanılan ödüller belli 
bir süre sonra aynı alkol, kumar gibi bağımlılık hissi oluşturuyor. 
Oyunlarda kazanılan puan ve başarılardan sonra beyin, bana hep 
daha fazlasını ver, daha fazlasını kazanayım gibi istek gönderiyor 
çocuğa. Bilgisayar oyunları, sosyal medya, dijital film platformlarına 
günlük 30 dakika gibi bir sınır getirmemiz makul olacaktır. 

Birden fazla çocuğu olan ebeveynlere bu eğitim 
sürecinde önerileriniz nelerdir?
Eğer çocukların yaş grupları birbirinden farklıysa sabahtan 
bir sınıf, öğleden sonra bir sınıf olacak şekilde seanslar 
düzenleniyor. Bu sayede bilgisayar ve ekipman paylaşımı bir 
şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu anlamda velilerin de çocuklarını 
sorumluluklarıyla baş başa bırakmaları gerektiğini öneriyorum. 
Saat 9.00’da dersi başlayacak bir öğrencinin, dersin başlamasına 
on dakika kala bilgisayarı ve interneti açık halde; hangi materyal 
kullanılacaksa (defter, kitap vs.) hazır bir şekilde bulunması 
gerekiyor. Bunu çocuktan bekleyeceğiz ve aile olarak da tabii ki 
gerekli uyarılarımızı yapacağız. 

Biraz da konu dışına çıkacak olursak, en güncel ve 
popüler eğitim modeli olarak Finlandiya eğitim 
modeli gösteriliyor. Finler neyi bizden farklı 
yapıyorlar? Bunlar gelip geçici modalar mı, yoksa 
doğru ve uygulanması gereken sistemler mi?
Diğer ülkelere baktığımız zaman birçok model var. Kuzey Avrupa 
modellerinde Finlandiya, Estonya, Danimarka gibi ülkelerin biraz 
daha öğretmeni ve çocuğu özerk bıraktığı görüyoruz. Daha az ders 
saatiyle daha fazla başarılı olunan bir sistem var. Bu ülkeler, OECD 
ve PISA Sınavlarında çok daha başarılılar. Bir yandan da Kore, 
Çin ve Singapur gibi ülkelerin uyguladığı, bizimkine benzeyen 
yoğun dersler saatleri ve sık tekrarlara dayanan, öğretmen odaklı 
sistemler var. OECD sınavlarında bunlar da çok başarılı. Gerçekten 
çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorlar. Bu iki sistem de eşit başarıyla 
ilerliyor. Ben sistemden ziyade çalışmanın, çabanın ve o işe verilen 
emeğin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Lise ve ilk öğretim için önerilerimiz oldu ama kreş ve 
yuvaya giden küçükler için evde neler yapılabilir?
Online derslerin en az etkili olduğu grup maalesef bu yaş grubu. 
Yine de çocuklarımız için belli saatlere online eğitim planlandı. 
Sonraki saatlerde ise ailelerimize çok büyük görev düşüyor. Bu yaş 
grubundaki çocuklar her ne kadar okuma yazma bilmeseler de 
kitapla haşır neşir olmaları gerekiyor. Ebeveynlerin yazısı az, görseli 
bol kitaplar temin ederek çocuklarıyla birebir vakit geçirmeleri 
çok faydalı olacaktır. Bu tarz aktivitelerle çocukların gününü 
zenginleştirebiliriz. Bir de şu önerilerde bulunmak isterim ailelere. 
Uzun yıllardır çalışmalarını yürüttüğümüz ve  Ankara’nın saygın 

Okul öncesi çocuk velilerinin yazısı 
az, görseli bol kitaplar temin ederek 
çocuklarıyla birebir vakit geçirmeleri 

çok faydalı olacaktır. 

22 tane okulunu bir araya getiren Ankara Eğitim Platformu’nun, 
www.ankaraegitimplatformu.org sitesi üzerinden bize ulaşan 
ailelere önerilerimizi direkt olarak iletebiliyoruz. 

Nesibe Aydın üyesi olmayan ailelerin de Nesibe 
Aydın’a ulaşabileceği ücretsiz bir online sisteminiz 
var mıdır? 
Nesibe Aydın Okulları’nın aday öğrencilere sunduğu ve 
www.nesibeaydin.k12.tr adresinden, “Aday Öğrenci” formu 
doldurmaları halinde yararlanabilecekleri programlar var. “Aday 
Öğrenci” formu dolduran çocuklarımıza, eğitim içeriklerimizin 
bir kısmını açıyoruz. 

Maddi imkansızlıklar içerisindeki aileler bu 
süreçte, online eğitim konusunda ne yapabilirler? 
O öğrencilerin okul müdürlerine başvurup, ücretsiz internet ve 
ücretsiz donanım hizmetinden faydalanacakları şekilde başvuru 
yapmaları gerekiyor. MEB’in bu konuda ciddi çalışmaları var. 
EBA’nın her çocuğa ulaşması konusunda ciddi bir gayret sarf 
ediliyor. Şu anda bir seferberlik dönemindeyiz. Ankara Eğitim 
Platformu üzerinden bize ulaşan ailelerimize, bizler de el 
uzatabiliriz. 

Konsantrasyon, enerji gibi konularda 
çocuklarımızın beslenmesi için neler 
önerebilirsiniz? 
8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınav telaşı var. Bu yaş grubundaki 
öğrenciler, çok çalışıyor ve az uyuyorlar. Bu öğrencilerin 
bağışıklık sistemi ve enerjilerinin daha yüksek olması gerekiyor. 
Yaş grubuna göre gıda takviyeleri almasını öneriyoruz ancak 
doktora ve PDR öğretmenlerine danışmadan gıda takviyesi 
kullanılmasını asla önermiyorum. Çocukların beslenmesi ile 
ilgili, bizim kültürümüzün, çok zengin bir sofra kültürü var. 
Tencere yemeklerimiz ve kahvaltı kültürümüz çok fazla. Günlük 
alması gereken vitamin ihtiyacı mutlaka meyve ile sağlanmalı. 
Alınan besinlerin, besin piramidine uygun olması; karbonhidrat, 
protein ve vitamin yönünden zengin gıdalar tüketilmesine 
özen gösterilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün, Türkçe 
de yayınlanan güzel bir web sitesi var. Orada yaş gruplarına 
göre beslenme tavsiyeleri bulunuyor. Velilerin bu site üzerinden 
sunulan tavsiyeleri uygulamasını öneriyorum.   
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İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok seçkin ismin 
katıldığı etkinlikte showroom, Kolombiya’nın zengin 
tarihi ve Ortiz’in sofistike bohem tarzından ilhan alan 
koleksiyona uygun şekilde tropik bitkilerle, egzotik bir 
şekilde dekore edildi. Ortiz ile özdeşleştirilen egzotik renk 
paleti, tropik çiçekler ve romantik silüetlerden oluşan özel 
koleksiyon, konukların büyük beğenisini kazandı. 

H&M’den
Yeni İşbirliği
Hazır giyim markası H&M’in 
dünyaca ünlü tasarımcılardan 
Johanna Ortiz ile kurduğu işbirliği, 
düzenlenen lansman ile tanıtıldı. 
Nişantaşı’ndaki showroomda 
gerçekleştirilen özel lansmana 
H&M Türkiye İletişim Müdürü 
Pelin Atay Kuran ev sahipliği yaptı.
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Lansman 
süresince, 
misafirlere ünlü 
İtalyan șef Carlo 
Bernardini’nin 
sağlıklı 
atıștırmalıklarıyla 
leziz aperatifl er 
sunuldu.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak 
“Koronavirüs nedir?” sorusuna tatmin edici bir yanıt vererek 

solunum yolu pandemilerinin geçmișten bu yana geçirdiği seyir 
hakkında bilgiler verdikten sonra COVID-19’a karșı kendimizi 

korumak adına yapmamız gerekenleri madde madde sıralıyor.

Koronavirüs ve 
Korunma Yolları

TUBA GÜNEBAK



oronavirü sler (CoV) 21. yü zyılda keşfedilmiş ve 1960’dan 
sonra insanlarda hafif solunum yolu hastalıklarına 
neden olduğu anlaşılmış, ilk salgın 2002 yılında yine 
Çin’de Guandongeyaletinde ortaya çıkıp, bü tü n dü nyayı 
tehdit etmiş, o zaman 30 ü lkeye yayılmış, birçok insanın 
ölümüne yol açmıştır. Yü ksek ölüm oranı ile seyreden 

ağır pnömoni (akciğer enfeksiyonu) tablosuyla tü m dü nyayı tehdit 
eden bu hastalığa “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) adı 
verilmişti(Tü rkçe olarak akut şiddetli solunum yetmezliği sendromu 
olarak dile getirilebilir). SARS, alınan önlemler sayesinde 2003 
yazında ortadan kayboldu. Koronavirü slerin insanlarla olan macerası 
bu kadarla kalmadı ve dü nya çapındaki tehditlerinden on yıl sonra, 
yeni bir koronavirus, daha korkutucu bir senaryo ile sahneye çıktı. 
2012 yılının Haziran ayında, Suudi Arabistan’da akciğer enfeksiyonu 
ve böbrek yetmezliği ile kaydedilen yeni bir koronavirus tespit 
edildiği bildirildi. Kısa sü rede Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan bu 
gizemli ve ölü mcü l viral pnömonisalgınından sorumlu olan bu yeni 
koronavirü se Tü rkçede“Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu 
koronavirü sü ” olarak dile getirilebilen, “Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus” (MERS-CoV) adı verildiği açıklandı. Bugün 
Çin’de (Wuhan’da) ilk vaka ile ortaya çıkan Koronavirüslerin yeni bir 
varyasyonu ile tekrar karşı karşıyayız; Covid-19. Bu yeni varyasyon 
yakın temas ile insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün kuluçka 
süresi yaklaşık 14 gündür. Hastalığın bulaştığı kişi iki hafta kadar 
bir süre hastalığa dair semptom göstermeden yaşamına devam 
eder. Enfekte hastanın öksürüğü, hapşırığı vb ile gelen enfekte 
damlacıklar bir diğer kişiye ağzı, burnu, gözleri aracılığıyla hastalığı 
bulaştırabilir. Hastalığın ilk belirtileri öksürük, ateş, ağrı, ishal, 
solunum yetmezliğidir. İlerleyen olgularda pnömoni, sepsis, septik şok, 
ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu – AcuteRespiratory Distress 
Syndrome), akut böbrek ya da kalp yetmezliği, çoklu organ yetmezliği 
ile ölüme götürebilir. Vakaların %80’i hastalığı hafif düzeyde 
atlatmaktadır. Peki korunmak için ne yapmalıyız? 

1. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bunun için;
a. Sigara içmeyin.
b. Alkol kullanmayın.
c. İdeal kilonuza ulaşın ama çok düşük kalorili diyetlerle değil, 
gereksinmelerinize uygun planlanmış bir beslenme programı ile 
hedef kilonuza ulaşın. Çünkü, vücutta lüzumundan fazla bulanan 
yağ dokusunun kendi kendine toksin üretme kabiliyeti vardır. 
d. İşlenmiş besin kullanmayın. Her şeyin doğal olanını seçin.
e. Mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketin.
f. Her gün bir avuç çiğ kuruyemiş (yağlı tohum; çiğ badem, çiğ fındık, 
çiğ yer fıstığı, çiğ kabak çekirdeği, çiğ kaju gibi) tüketin.
g. Her gün 1 su bardağı (200 ml) kefir, bir kase (150 ml) ev yapımı 
yoğurt tüketin.
h. Her gün bir yumurta tüketin. Unutmayın, yumurta kolesterolü 
yükseltmez.
i. Kırmızı et tüketiminizi abartmayın.
j. Her gün yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren vitamini 
doğal kaynaklarından almaya çalışın. 
 i. E vitamini: Turp, buğday ruşeymi, tam tahıllar, çiğ badem, 
çiğ ay veya kabak çekirdeği, yer fıstığı ezmesi, koyu yeşil yapraklı 
sebzeler.
 ii. A vitamini: Süt ve ürünleri, havuç gibi turuncu renkli 
sebze ve meyveler, yumurta, patates, yeşil renkli sebzeler, greyfurt.
 iii. Çinko: Ispanak, kuşkonmaz, mantar, susam, tahin, 
kurubaklagiller, bulgur, kaju, mayalı ekmek, yumurta, peynir, deniz 
mahsülleri, kırmızı et.
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 iv. Bakır: Kaju, sarımsak, maydanoz, bal kabağı, kuru 
baklagiller, et türleri,  susam, tahin, mantar, ıspanak, pazı, kabak, 
ananas, avokado, pancar.
 v. B1 vitamini: Tam tahıllar,  soya fasulyesi, ay çekirdeği 
(çiğ), yer fıstığı (çiğ).
 vi. C vitamini: Turunçgiller, brokoli, kuşkonmaz, kivi, 
kırmızı biber, maydanoz, papaya.
 vii. Demir: Hayvansal kaynaklı besinler, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler, kurubaklagiller.
 viii. Folik asit: Pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, 
kurubaklagiller, kuşkonmaz, yumurta, pancar, brüksel lahanası, 
brokoli.
 ix. B6 vitamini: Ispanak, karnabahar, kırmızı biber, tam 
tahıllar, kurubaklagiller, muz, yağlı tohumlar, patates.
 x. B12 vitamini: Sadece hayvansal kaynaklı besinler.
 xi. B5 vitamini: Mantar, buğday ruşeymi, pekmez. 
k. Fitokimyasallardan zengin beslenin. Her gün tarçın,sarımsak, 
zencefil ve zerdeçal tüketin.
l. Akdeniz diyeti örüntüsüne yakın beslenin.
m. D vitamini yetersizliğiniz varsa, bol bol açık havada güneşlenin 
ve D vitamini takviyesi alın.
n. Doktorunuzundan izin alarak omega 3 yağ asidi desteğine 
başlayın.
o. Posalı beslenin. Haftada 2-3 kez kurubaklagil (nohut, yeşil 
mercimek gibi) tüketin. Hergün tam tahıllı besin tüketin (çavdar 
ekmeği, ekşi maya ekmek, bulgur, kara buğday gibi)
p. Günde bir kez 2 küçük kare bitter çikolata yiyin.
q. Renkli beslenin. Her renk doğal besinden her gün yemeye çalışın.
 i. Turuncu-kırmızı: havuç, kumkat, balkabağı, elma, 
patates, kurufasulye, ahududu.
 ii. Sarı: ananas, nohut, kış kabağı, soğan, bezelye, şalgam, 
cennet hurması.
 iii. Yeşil: brüksel lahanası, brokoli, kabak, armut, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler -ıspanak, pazı gibi-.
 iv. Mor-mavi: yaban mersini, kuru üzüm, pancar, kuru erik.
r. Şeker ve şekerli yiyecekleri tüketmeyin.
s. Her gün en az 2 litre su, 1 küçük şişe maden suyu için.
t. Her gün 6 ila 8 saat karanlıkta, derin uyuyun. Günün son 
öğününde kafeinli yiyecek ya da içecek tüketmeyin. Gece lambası 
kullanmayın.
u. Eklem sorununuz yoksa ya da çok şişman değilseniz hergün en az 
20 dakikalık doğa yürüyüşlerine çıkın.
v. Ruhunuzu dinlendirin, stresten arının, gereksiz endişe ve korku 
sahibi olmayın. Psikolojik stresin artması da bağışıklık sistemini 
zayıflatır. Ilık bir duş alın, yoga ve egzersiz yapın.

2. Ellerinizi yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize 
dokunmayın.

3. Ellerinizi bol sabunlu su ile en az 20 saniye ovuşturarak yıkayın.

4. Alkol oranı en az %60 olan el dezenfektanları kullanın.

5. Hastalığın bulaştığı kişilerle temasa geçmeyin.

6. Hastalığın bulaştığı kişilerin kişisel eşyalarını kullanmayın.

7. Yurt dışından yeni gelen kişilerle iki hafta süreyle temasa 
geçmeyin.  



Demet Şener Küpeli, uzun süredir üzerinde titizlikle 
çalıştığı koleksiyonunda elbiseden bluza, şorttan 
eteğe, renkli ve iddialı takım elbiseler yer alıyor. Dubai 
ve Londra’da önemli yatırımcı ve perakendecilerle 
biraraya gelen Küpeli, lansman sonrasında yurtdışında 
önemli bir sözleşmeye imza atacak.  

Heyecanını 
Dostlarıyla 
Paylaştı
Demet Şener Küpeli, kendi 
markası Demet Şener İstanbul’un 
tanıtım davetini ünlü dostlarının 
katılımıyla Raffles Otel’de 
gerçekleştirdi. 25 yıldır birçok 
marka ve ürünün tanıtımını 
yapan Demet Hanım, bundan 
sonra iş kadını olarak kendi 
markası ile anılacak.
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azen, yumurtalıkların birinde kist denen sıvı dolu 
bir kese gelişir. Birçok kadın yaşamları boyunca en az 
bir kist geliştirir. Çoğu durumda, kistler ağrısızdır ve 
hiçbir belirti göstermez.

Basit Kistler:
İçi berrak su ile dolu balon gibi düşünülebilir. İlaç tedavisine cevap 
verirler. İlaç tedavisine cevap vermeyen ve boyutları 5 cm üzerinde 
olanlara operasyon önerilir. Operasyon yapılmasının nedeni 
yumurtalıkta baskı yaparak zarar vermesi, patlama ihtimali ve 
sapı etrafında burulması ihtimalidir.

Çikolata Kistleri (Endometrioma)
İçi erimiş çikolatayı andıran koyu kıvamlı bir sıvı ile doludur. 
Küçük boyutlarda iken özel ilaçlar ile tedavisi mümkün olsa da 
kesin tedavi yöntemi cerrahidir. Ayrıca karın içindeki yapışıklılar 
ve endometriosis odaklarının tedavisi yapılması gerekir. Hastaların 
başvuru sebepleri adet döneminde yoğun ağrı, çocuk isteği 
olanlarda çocuk sahibi olamama, kabızlık, idrarda yanma hissi gibi 
sebeplerdir. Kimi hasta ilaçla tedavi edilirken, kimisinde ameliyat 
gereklidir.

Dermoid Kistler
Anne karnında iken yumurtalıklarda oluşan bazı kalıntılar 
nedeniyle, doğuştan ortaya çıkarlar. Genelde kistin içinde koyu 
yağ kıvamında sıvı, saç ve bazen diş gibi oluşumlar göze çarpar. 
Saptandığında yumurtalık kanseri ile karıştırılabildiğinden, 
mutlaka operasyon gerektirirler. Operasyon sırasında patolojik 
inceleme de yapılıp tedavi planı buna göre ayarlanmalıdır.

Kanser Şüphesi Olan Kistler:
Ultrasonografi bulguları nedeniyle sert kısımları sıvı kısmından 
çok olan bu kistlerde kötü huylu hastalık olasılığı yüksek 
olduğundan, operasyon gerektirir. Operasyon esnasında çıkan 
parçayı değerlendirilip operasyon buna göre  tamamlanır. Kötü 
karakterde ise kanser operasyonuna geçilir.

Yumurtalık Kistinin Belirtileri
Çoğu zaman, yumurtalık kistleri herhangi bir semptom 
göstermez. Bununla birlikte, kist büyüdükçe belirtiler ortaya 
çıkabilir. Semptomlar şunları içerebilir: Karın bölgesinde şişlik; 

ağrılı bağırsak hareketleri; adet düzensizliği, lekelenme veya adet 
görememe; cinsel ilişki sırasında ağrı; alt sırt (pelvis bölgesi) ya da 
uyluklarda ağrı; göğüslerde hassasiyet; mide bulantısı ve kusma; ele 
kitle gelmesi.

Yumurtalık (over) kistleri kötü huylu mudur? Çocuk 
sahibi olamama nedeni olabilirler mi?
%80 -85 kist iyi huyludur ve genellikle 20-44 yaş arası kadınlarda 
görülür. Eğer oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise kısırlığa 
neden olabilirler. Bazı durumlarda ise iki taraflı kistlerde de gebelik 
görülebiliyor. Çünkü yumurtalık kisti dışındaki dokular normal 
olduğu için yumurtalık işlevini sürdürür ve yumurtanın atılması 
devam edebilir. Ancak polikistik over sendromu ve endometriozis 
nedenli çikolata kistleri gibi hormonal etkileşimle bağlantılı 
oluşan kistlerde çoğunlukla yumurtlama gerçekleşemez ve kistler 
varken gebe kalma fonksiyonu engellenebilir.

Yumurtalık (over) kistleri nasıl teşhis edilir?
Yumurtalık (over) kistinin tanısı için muayene ve ultrason 
yeterlidir. Kanser şüphesinde ileri radyolojik tetkikler istenir.

Yumurtalık (over) kistlerinin tedavi yöntemleri 
nelerdir?
Tedavi yumurtalık kistinin cinsine göre değişir. Basit kistler genelde 
takip edilir ve küçülmeleri için doğum kontrol hapları kullanılır. 
İltihabi kistlerde antibiyotik tedavisi uygulanır. 8-10 cm’yi geçen 
ya da sürekli büyüyen; ultrason ve kan testlerinde kötü huylu 
olma ihtimali yüksek kistler ise ameliyat ile alınır. Boyutları 
arttıkça içlerindeki basınç artar ve kendi etraflarında dönerek 
kendilerini boğma veya yırtılma riskleri artar. Boğulma ve yırtılma 
durumlarınnın genellikle hazırlıksız bir zamanda gerçekleşmesi 
yumurtalığın kaybedilme riskini artıran ve ameliyatın laparoskopi 
ile yapılma şansını olarak azaltan durumlardır. 

Yumurtalık kistleri genellikle sinsi ilerler ve aşırı büyüme gösterip 
karın içindeki organlara baskı yapmadığı sürece belirti vermez. 
Bu nedenle de kötü huylu bir yumurtalık kisti, yıllık kontrollerini 
yaptırmayan bir kadında ancak ileri evrede yakalanabiliyor. Erken 
tanı sayesinde, yıllık kontroller ve düzenli muayene ile süreci 
kontrol altına almak ve kısa bir tedavi ile sağlığınıza kavuşmanız 
mümkün olacaktır.  

B
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Esra Çabuk 

Cömert, kadınlarda yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan 
yumurtalık kistlerinin çeșitleri, tanı ve tedavi süreçleri 

hakkında yol gösterici nitelikte bilgiler veriyor. 

Yumurtalık 
Kistleri:

Tanı ve Tedavisi

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

ESRA ÇABUK CÖMERT
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Kapağını açtığınız anda size dünyaya açılan bambașka bir pencere sunan 
yayınevi Assouline Türkiye’nin Marka Sahibi ve Madame Malachite’nin Kurucusu 

İrem Kınay, Assouline Türkiye’nin ülkemiz adına yüklendiği misyon ve bunun 
gerçekleșmesi için kendisinin bizzat yönettiği projeler hakkında 

sorduğumuz soruları yanıtladı.

Bir Rüyanın Sayfalarında 
Seyahat

İREM KINAY

röportaj
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ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
2010 yılında Assouline’in dünyadaki ilk lisanslı ortağı 
oldum ve Türkiye’deki marka sahibiyim. 
Wharton Üniversitesi’nde Finans ve Yeni Girişim 
Yönetimi eğitimi aldım ve uzun seneler Yatırım 
Bankacılığı ve Finans geçmişimden sonra, Assouline 

ile her zaman tutkum olan kitap ve tasarım dünyasına geçiş yaptım. 
10 senelik bu serüvende Assouline Türkiye olarak 9 tane kitap 
yarattık. Her kitabın tüm projelendirilmesini üstlendim. En son 
çıkan “Turquoise Coast” kitabının da ayrıca yazarı oldum.  

Yayıncılık işiyle ilgilenmeye nasıl başladınız? Ne 
zamandır profesyonel olarak bu işi yapıyorsunuz?
2010’dan beri profesyonel olarak bu işi yapıyorum.
Hayattaki en büyük felsefem merakımın peşinden gitmek oldu. Ve 
bir Assouline tutkunu olarak sosyal bir ortamda tanıştığım Prosper 
Assouline’i, sohbet esnasında Türkiye’ye gelmeleri konusunda ikna 
ettim. Fakat lisanslı ortak olmam için teklif onlardan geldi.  

Assouline hangi başlıklar altında yayınlar yapıyor?
Moda, sanat, fotoğraf, seyahat, yemek vs. gibi koleksiyon kitapları.
21. yüzyıl görselliğin çok önem taşıdığı bir dönem. Assouline’in 
eserlerinin her birisi kitaptan çok “objects of art” diye 
tanımlandırdığımız koleksiyon objeleri esasında.

Ö
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Bebek’te bir butik mağazanız var. Assouline 
Boutique’i normal bir kitapçıdan ayıran tam olarak 
nedir? 
Burası kapısından girdiğiniz anda yansıtmak istediğimiz 
dünyayı bütün detaylarıyla deneyimlediğiniz bir alan aslında. 
Görselliğinden, kokusuna, çalan müzikten aydınlatmaya kadar, 
bizi en iyi yansıtan ortamı deneyimlemenizi sağlıyor. 

Assouline’in “coffee table book” tarzı Türkiye’de 
nasıl bir karşılık buldu? Okur kitlenize iletmek 
istediğiniz bir mesajınız var mı?
İlk günden beri çıkış noktam kitabın en güzel hediye oluşuydu. 
Seneler geçse de değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek, 
vazgeçemediğiniz kitaplar. “Kitaba saygı” olarak 
tanımlandırdığımız bu tecrübeye ilk günden beri çok önem 
verdik. Bebek mağazasına geldiğinizde mekanın kokusundan 
size ikram edilen kahve servisine kadar tüm detaylarla bu 
tecrübeyi zenginleştirdik. Mağazayı kitap dışında bir hazine avı 
olarak da kurguluyorum. Assouline, kültür ve yaşam tarzının 
birleştiği ilk lüks markası olarak biliniyor. Kitaplardan yola 
çıkan ve onları tamamlayan özel aksesuarlar da Assouline 
dünyasının önemli yapı taşları. Kırmızı paketin içinden çıkan 
her kitap ve aksesuarın zamansız bir değer halini alması benim 
için cok önemli. 

Peki Assouline Türkiye’nin, ülkemiz için 
önemini ve bu anlamda yüklendiği misyonu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Bebek mağazasını ilk açtığımız zaman misyonumu “Bebek’ten 
dünyaya açılan pencere” diye tanımlamıştım ve hala bunun 
geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar çıkardığımız 9 
kitap ile kültürümüzü dünyanın her köşesinde doğru kitlelere 
taşıdık. Bu kitaplar ile ilgili yapılan PR çalışmaları ve yurtdışı 
etkinlikleri de ayrıca ülkemizi tanıtmaya yardımcı oldu. 

Türkiye’de daha önce birlikte çalışmış olduğunuz 
yazarlar kimler? Geçmiş projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Her kitap bir kurgu, bir bakış açısı… 
Daha evvel çalıştığımız yazarlar Serdar Gülgün, Alessandra 
Ricci, Nurhan Atasoy, Vivienne Becker ve Andrew Finkel.  
Türkiye’den ilk olarak “The Grand Bazaar”, Kapalıçarşı, 
kitabımızı çıkardık. Dünyaca ünlü Laziz Hamani bu kitap 
için Türkiye’ye geldi. Yazısı için, Kapalıçarşı tutkunu olduğunu 
bildiğim Serdar Gülgün’e teklif ettim ve o da projeyle çok 
heyecanlandı. Sonuç olarak da onun kaleminden Kapalıçarşı’yı, 
36 tane esnafın hikayesi ile, tekrar keşfettik.  

Yönettiğiniz projeler içerisinde, yazarlığını 
üstlendiğiniz ve Nevbahar Koç ile hayata 
geçirdiğiniz “Turquoise Coast”un ayrı bir yere 
sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu proje 
hakkında ne anlatmak istersiniz?
Bu benim birkaç sene evvel hayal ettiğim ve Assouline 
global ile kurguladığım bir projeydi. Nevbahar da Türkiye’yi 
tanıtma misyonunu ile ilk önce “Bosphorus Private” kitabını 
yapmak üzere bana gelmişti. Bu süreçte beraber harika bir 
ekip oluşturduk. Özellikle yurtdışında Türkiye’yi temsilen çok 
başarılı bir proje oldu.  Arkasından rüyam olan mavi yolculuk 
kitabını yine birlikte yapmayı Nevbahar’a teklif ettim. Yazar 
olmam ilk etapta aklımda yoktu, fakat bunu Martine Assouline 
bana teklif etti.  Onlarla daha evvel bir mavi yolculuk yapmıştık 

MADAME MALACHİTE KİTAP RAHLESİ VE KİTAP DESTEKLERİ  
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ve bu sefer benim yazmam için özellikle ısrar ettiler. Bu sahillerde, 
tarihte gelmiş geçmiş bir çok yolculuğa örnek, çağdaş bir yolculuk 
kurgusu yaptık. 2 defa aynı rotayı fotoğrafçımız Oliver Pilcher 
ile katettik. Her seferinde aynı yerlerde, aynı grupla farklı şeyler 
keşfettik. Bunları da kitapta sunmaya çalıştık. 

Assouline kitaplarından bahsederken bizlerde 
hayranlık uyandıran o muhteşem fotoğraflar için 
ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Projelerinizde 
fotoğraflara verdiğiniz paye nedir?
Her kitap kendi içinde yepyeni bir proje. O yüzden her kitap için 
doğru yazar ve doğru fotografçı kurgusunu baştan yapıyoruz. Projeye 
uygun fotografçının tespit edilmesi çok önemli. Çünkü görseller, 
vermek istediğimiz mesaja göre bir araya geliyor. Fotografçı dışında, 
konuya göre, arşiv çalışması da çok önemli olabiliyor. Örneğin 
“Ottoman Chic” kitabımız için Osmanlı arşivlerini çok araştırdık. 
Her projenin konusuna göre görsel ihtiyacı farklı oluyor.

COVID-19 nedeniyle evlerimizde olduğumuz günleri 
daha keyifli hale getirmek adına Assouline Türkiye 
Yayıncılık’ın bize ne gibi okuma tavsiyeleri olur?
Bu dönemde “Armchair Travel” çok keyifli. Oturduğunuz yerden 
dünyayı gezebilir, merak ettiğiniz yerleri araştırabilirsiniz. Seyahat 
serisini özellikle tavsiye ediyorum: “Italian Chic”, “Tulum Gypset”, 
“Comparta Bliss”. 

MAG okurlarına gelecek projeleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
Son dönemde en heyecan duyduğum oluşum; yeni markam 
“Madame Malachite”. Esasında bu, bir markadan çok benim 
için bir hikaye, bir kadının var oluş öyküsü. Enerjisini doğanın 
yeşil renginden ve malahitin tılsımlı büyüsünden alan; sevginin 
kudretine ve birliğe inanan; bulunduğu her ana enerji katan; büyülü 
bir kadının hayal dünyası.

Yine Türkiye’ye katma değer sağlamak üzere artizanal değerler 
ve yaratıcılığı, kaliteli iş gücü ile harmanlayıp, dünya liginde ilgi 
görecek yeni bir lifestyle markası yaratabilmek üzere bir misyon 
edinerek yola çıkmanın heyecanı içerisindeyim.  

Koleksiyonun doğuş fikri nasıl ortaya çıktı?
Koleksiyonun doğuş fikri 16. yüzyılda “Cabinet of Curiosities” diye 
adlandırılan, merak uyandıran objelerle dolu bir odanın güncel 
halini yaratmak.  Bu anlamda geniş kapsamlı bir kütüphaneyi hayal 
ediyorum. Assouline bünyesinde yarattığım her kütüphane, bu 
objeler için de bir ilham kaynağı esasında. 

Atölyemiz İstanbul’da. Deri konusunda hep yeni teknikler 
denemeye, artizanal değeri yüksek olan teknikleri başarıyla 
uygulamayı hedefliyoruz. Ayrıca yaratım sürecine mümkün 
olduğunca kadın el işçiliğini dahil etmeye gayret ediyorum.  
Hayalimde Madame Malachite’nin kadınlara destek olduğu, birlikte 
ürettiği projeler var. 

Assouline’in eserlerinin her birisi 
kitaptan çok “Objects of Art” diye 

tanımlandırdığımız koleksiyon 
objeleri esasında.

assoulineturkey
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Burcu Keçeci Topuz, yıllardır hayalini kurduğu 
ilk kitabı “Uyanış”tan elde edilen gelirin tümünü 
Down Sendromu Derneği’ne bağışladı. Konuklarıyla 
yakından ilgilenen Burcu Hanım; hem kitabını tanıttı, 
hem de isteyenler için günün anısına kitaplarını 
imzaladı. 

İlk Kitaba 
Renkli 
Lansman
Cemiyet hayatının sevilen 
ismi Burcu Keçeci Topuz, ilk 
kitabını çıkardı. Ural Ataman 
Klasik Otomobil Müzesi’nde 
gerçekleştirilen lansmanda 
Topuz’un heyecanına ünlü 
isimler ortak oldu.

BURCU KEÇECİ TOPUZ, FERY ELHADEF DEMET HANİF

davet
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Lansman; iș, 
cemiyet ve sanat 
dünyasından 
birçok ünlü 
ismin katılımıyla 
gerçeklești.

DEMET HANİF BEGÜM AYAYDIN

ÖMER ȘAYANSİBEL KERİMOĞLUSONGÜL SEL

IRMAK KÖSEOĞLU, DERYA KARAGÜLLE
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Zamanımızın çoğunu evlerimizde 
geçirdiğimiz bu günlerde 

neler yaptıklarını ve ne düşündüklerini 
bir de ünlü isimlerden dinleyelim istedik. 

“Evde Kal Günlükleri” ile 
hayatın içinden çok özel röportajlarla 

karşınızdayız…

#evdekal
Günlügü
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Mybestfriends’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü 
Ayșegül Afacan Köksal #evdekal günlerinde de iș 

yașamından alıșık olduğumuz gibi yaratıcı ve yoğun… 

Ayşegül Afacan Köksal 

#evdekal günlüğü
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ir gününüz nasıl geçiyor?
Açıkçası oldukça yoğun geçiyor. Evde hayat dolu doluymuş. 
Yüksek tempoda çalışan biri olarak evde vakit geçirmeye 
hasret kalmıştım. Her ne kadar haftasonu evde olsak da, 
sadece dinlenerek vakit geçiriyorduk.

Şimdi 7-8 senedir yapamadığım pek çok şeyi yapıyor olmak çok 
keyif verici.

Önce sabah kalkıp günün yemek menüsünü belirliyorum; sonra 
ailece pratik bir kahvaltı; ardından herkes okul/iş temposu ile 
çalışmaya başlıyor. Tüm görüşmelerimi öğlene kadar bitirip her 
gün 45 dk spor yapıyorum. Sonrası, inanın, mutfakta geçiyor. 
Mutfak masam, ofisim, tezgahım akşam yemeği üretimi için işliyor. 
Bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan kitap okuyorum, diğer 
yandan da yeni koleksiyon çiziyorum. Elim çok lezzetlidir ve yemek 
konusunda, pek belli etmesem de, oldukça iyiyimdir. Oğlum ve 
eşim bu süreçten çok memnun.

Bu arada elimden geldiğince çok içerik üretmeye, paylaşım 
yapmaya gayret ediyorum. Bu süreçte takipçilerim ile aramızda çok 
güzel bir bağ kurduk. Ben açıldıkça onlar da beni içlerine aldılar.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?
Ben bir Coldplay hayranıyım. Bu süreçte pozitif bir “sound” hissi 
verdiği için hep onu dinledim. Ayrıca popüler müziği de çok 
seviyorum. Spotify’da 2020 yılının hit parçaları sürekli arka fonda 
çalıyor.

Şu anda Sanat Tarihi okuyorum, EPOS 7 Derneğimiz ile online 
seminerler yapıyoruz ve unuttuğum herşeyi bir öğrenci gibi 
yeniden okuyorum.

Ahmet Ümit’in romanlarından da bu süreçte çok keyif aldım.
Ayrıca ilk günlerde okuduğum bir kaç kitap daha: Fahrenheit 451–
Ray Bradbury, Geleceği İnşa Eden Adam–Elon Musk ve Gondolin’in 
Düşüşü–J.R.R. Tolkien

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Fırında Kuzu İncik 2-4 kişilik
Malzemeler:
- 6-7 adet kuzu incik
- 4 adet orta boy kuru soğan
- 5 adet sarımsak
- 4 adet orta boy havuç
- 5-6 adet yeşil sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı 
- 1 yemek kaşığı sirke 
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Biberiye
- Kekik
- Toz zencefil (isteğe bağlı)
- Toz zerdeçal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:
Tuz, havuç, kırmızı biber ve yeşil biberi kenara ayırın. Büyük 

B

bir kapta eti ve tüm malzemeyi, tüm baharatları, salçayı, sirkeyi, 
nar ekşisini ve ince doğranmış sarımsak ve soğanı karıştırın. 
Üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin. En az 2-3 saat. Sonra 
sebzeleri ekleyip karıştırın. Büyük boy fırın poşetinde suyunu salıp 
kaynayana kadar, 200 derecede, sonra 150 derecede 2.5-3 saat pişirin. 
Ve afiyet olsun!.

İnanılmaz lezzetli oluyor, mutlaka deneyin.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? 
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
Pandemi öncesi çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeydik. 
Mybestfriends’in tüm mimari kimliğini değiştirdik ve yeni 
koleksiyonumuzu tanıttık. Ancak mağazamız sadece 5 gün açık 
kalabildi. Sadece işime gitmek ve çalışmak istiyorum. Ardından 
Bodrum’da denize girip alerjime veda etmek, sonrasında da 
mümkünse Los Angeles’taki kardeşlerimin yanına gidebilmek…

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir 
katkı sağladı?
Oldukça sabırlı ve pozitif bir insanım. Bu süreçte buna rağmen 
sabrımı zorlayacak kadar üst seviyede alerji ataklarım oldu.
Günlük rutinimden hiç vazgeçmedim, ama sürekli her anıma 
şükrettim. Gerçekten insan sağlıklı olduğu sürece herşeyin 
üstesinden gelebilecek bir yol bulabilir. Bu süreçte var olana 
şükretmeyi, ne kadar plan yaparsak yapalım bazen sadece doğanın 
kanunlarının galip geldiğini, daha çok sabretmeyi ve tüm bu süreci 
daha fazla insanla paylaşmanın güzelliğini yeniden keşfettim. 



Sunucu ve Yazar Metin Uca’nın #evdekal günleri 
hayatının olağan seyrinde kültür aktiviteleri 

ve kendini sokaklara vuracağı özgür günlerin 
özlemiyle geçiyor.

Metin Uca

#evdekal günlüğü

ir gününüz nasıl geçiyor?
Çok şahane geçiyor. Önce “case del yatak ormanları”ndan 
kalkıyor, uzun bir seyahat ile “mutfak cost”a doğru 
gidiyorum. Şahane kahvaltılar hazırlıyorum. Böylelikle 
yemek yapma maharetim, kabiliyetim, birkaç kat daha 

gelişti. Yani 125 nanometre boyundaki koronovirüsün zat-ı 
âlilerine teşekkür edilecek tek bir şey varsa, yarattığı acı insanın 
çaresizliğinin dışında, o da kendini tanıma, hayatı temize çekme 
ve bazı şeyleri yeniden fark etme ve değerini anlama konusundaki 
katkısı. Düşünsene 20 gün önce birbirimize sarılmak, aynı 
tabaktan yemek yemek omuz omuza şarkılar söylemek; 
şimdi aradığımız, özlediğimiz hasretlere dönüştü. Çok ciddi 
bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde büyük bir değişimi de 
beraberinde getiriyor. Evi fark ederek, kullandığım şeylerin esiri 
olmadan, zamanı akılcı kullanma konusunda yeni yöntemler 
geliştiriyorum. Zamanımın çoğu okumakla geçiyor. Çok iyi bir 
Netflix izleyicisi olarak kahvaltı sonrası ekran başına oturuyorum. 
Birkaç bir şey izledikten sonra yazı yazmaya başlıyorum. Bir kitap 
özellikle bu günleri anlatan, döneme de tanıklık ederken korona 
turkasının, bize özgü hallerinin altını çizen, yine acı taraflarından 
çok, yaşadığımız ilginçlikleri trajikomik bir üslupla anlatacak 
bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bu anlamda işim iki katı zor, ama 
bir bakıyorum akşamüzeri oluyor. Öğünümü ikiye indirdim. 59 
yaşın risk grubu olduğunu bildiğim için evin içerisinde yürümek 
dışında bir şansım yok. Hiç çıkmamaya özen gösteriyorum. Sanal 
alışverişin dışında gidip elle seçmem gereken şeyler olduğunda 
sadece bir ya da iki kere dışarı çıktım. Onun dışında; özlemeyi 
öğrenmek adına, hayal kurmak adına, düşünmek adına çok 
zaman kalıyor. Ben de bundan dolayı pişman değilim. Dediğim gibi 
akşam saat on bir buçuk, on iki gibi yatıyorum. Hayat kendi rutini 
içerisinde, zamanı durdurup anlamak ve anlamlandırabilmek 
üzerine geçiyor.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?
Ben o kadar çok kitap önerebilirim ki… Eski Türk filmlerini de 
yeniden dönüp izleme alışkanlığım var, çünkü bu boşluğu bulma 
şansı pek olmuyordu. “Devekuşu Kabare”nin bazı oyunlarını tekrar 
izliyorum. Çağan Irmak’ın birkaç filmini izledim. Arzu Film’in 
filmlerini seyrediyorum. Onun dışında Federico Fellini’nin “Sekiz 
Buçuk”unu da izledim. Pasolini’nin “Decameron Hikayeleri”ni de 
izledim. Çünkü 1400’lerde yazılmış yaniinsanların evine tıkıldığı 
veba salgınını anlatan, daha sonra Pasolini’nin kendisinin de 
rol aldığı bir sinema filmine dönüştürdüğü bir yapıt. Onu çok 
severek izledim. Çoğunlukla gönüllü oyuncularla çekilen bir 
film olmasına rağmen büyük keyif aldım. Şimdi daha çok yakın 
tarih okuyorum. Ama arada tabi Ataol Behramoğlu’nun “Toplu 
şiirler”ini de okuyorum. Nihat Behram’ın şiirlerini de okuyorum. 
Sophia Loren’in de kitaplarını okuyorum. Can Dündar’ın Deniz 
Gezmiş’in hayatını anlatan kitabını okuyorum. Bir yerde takılıp 
kalmıyorum. Aklım nereye eserse gidip oraya bakıyorum. Ama işte 
kimi zaman kilim motifleri kitabından bir şey bulmam gerekiyor, 
kimi zaman da Hakkari tarihi ile ilgili bir şeye bakmam gerekiyor. 
O yüzden kitapların hepsi elimin altında. Şunu okuyayım diye 
seçmiyorum. Ama oturup da ciddi ciddi okuduğun kitap ne diye 
sorulacak olursa 5 Netflix dizisini bir arada izleyip, 4 kitabı bir 
arada okuyan bir adam olarak; “Tıbbın Öyküsü” derdim şu aralar. 
Eski zamanı ve o günden bugüne gelen salgınları anlamak için… 

Yine 1980’lerden günümüze acaba müzikli bir öykü anlatmak 
istesem nerelerde dururdum, neler öne çıkardıya bakıyorum. Bu 
konuyla ilgili kitaplara bakıyorum. Tarih kitaplarına bakıyorum. 
İlginç tarihi detaylar var. Zaten tarihle ilgili bir oyun oynuyordum, 

B onu renklendirecek unsurlar bulmaya çalışıyorum. İnsanların 
yenilmeyeceğini, umudunu kaybetmemesi gerektiğini ve 
hiçbir şeyin hiçbir zaman bitmediğini gösteren, dip diye bir şey 
varsa da oraya oturulduktan sonra mutlaka yukarıya doğru 
gidildiğini anlatan şeylerin peşindeyim. Hatta şu kadarını 
söyleyebilirim ki; bırakın insanlık tarihini, üç kurban bayramı 
öncesi korkulan boğa Ferdinand’ın hayatına bakmak bile 
umut öyküsü benim için. Ferdinand öyküsünü bile dönüp 
okuyabiliyorum. Anlık durumlar ve gelişmeler bana dönüp bazı 
şeyleri yeniden okumamı gerektiriyor. Böyle söyleyebilirim. 

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Glutensiz deniz ürünlü makarna da paylaşabilirim, çok severek 
yaptığım kabak dolmasını da… Ama benim için en değerli şey, 
en kolay gibi gözüküp, en zor yapılan  kapuska… Kapuska bence 
lahanayı hayatımıza dolma ve benzerleri olmadan sokabilecek 
en güzel yemektir. Tabi eğer yağını ve acısını dengelerseniz… 
Mücver yapmayı çok severim. Kendim yemek yapmayı tercih 
ediyorum. Denemeyi seviyorum. Paylaşacağım tüm lezzetler 
bu zengin mutfağın zeytinyağlılar tarafından geliyor. Brüksel 
lahanasının içerisine öyle bir şey koyuyorum ki, bir acı ya da 
başka yeni şeyler deneyerek farklı lezzetlerin ortaya çıkacağını 
biliyorum. Bence tarifte yazanı birebir uygulamaktan ziyade 
o tarife kendinizden bir şey katmak daha anlamlı. Antakya, 
Gaziantep mutfağını çok özledim. Bu süreç biter bitmez 
ilk yapılacaklar listemde bu lezzetlerin yapıldığı yerlerde 
bulunmak da var. 

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey 
nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
İlk olarak İstanbul sokaklarında özgürce dolaşayım bana yeter. 
Şu anda, yaklaşık 20 gündür dışarıya çıkmadığım için, bunu 
yaşadığım kente olan bir özlem olarak değerlendiriyorum. 
Çünkü hakikaten öyle yaşıyorum. O kadar çok şeyi özlüyorum 
ki. Bu kimi zaman yemek adına düşündüğümde buharda 
pişmiş Alaska Yengeç Bacağı oluyor, kimi zaman da Kuzu 
Kafes… Vasabi soslu çok iyi bir Sushi’yi de özlüyorum. Asıl Çin 
Mutfağı’nı özlüyorum. Çünkü sanıldığı gibi Çin Mutfağı sadece 
yarasa yenilen ya da herkesin köpek eti peşinde koşturduğu bir 
mutfak değil. Çok ciddi, köklü bir kültür. Doğal olarak zengin 
bir yelpazesi var. Bu yüzden, iyi bir Çin sofrasını özlediğimi 
söyleyebilirim. Tamı bunu söylerken bazılarının tüyleri diken 
diken oluyor. Hatta ben, tatlı-ekşi soslu dana etini evde de 
yapıyorum ve avakado ile üzerine özel bir sos da ilave ediyorum. 

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl 
bir katkı sağladı?
Şöyle bir şey söyleyeceğim; bu benim için yeni bir süreç değil. 
Ben yıllardır böyle yaşıyorum. Merkezde ben varım. Tek 
başınayım. Hayatımı renklendiren güzelleştiren bazı unsurlar 
ve insanlar şu anda yanımda olamıyorlar ya da ben onların 
yanında olamıyorum. O yüzden benim için çok büyük bir 
değişiklik olmadı. Sadece kapalı bir mekanda bitirmem, 
yapmam gerekenleri bir sıraya koyma şansı yakaladım. 

En çok neye özlem duyuyorsunuz?
Sevdiğim insanlarla sohbete, güzel dost sofralarına ve şu anda 
büyük acı yaşadığını bildiğim, kendime en yakın hissettiğim 
ülke olan İtalya’nın, özellikle güneyindeki sokaklarında sağlıkla, 
tüm ülke insanlarıyla omuz omuza dolaşmayı özledim. Kendi 
topraklarımdaki özlemlerimi zaten dile getirmiştim.  
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ir gününüz nasıl geçiyor?
Çok şahane geçiyor. Önce “case del yatak ormanları”ndan 
kalkıyor, uzun bir seyahat ile “mutfak cost”a doğru 
gidiyorum. Şahane kahvaltılar hazırlıyorum. Böylelikle 
yemek yapma maharetim, kabiliyetim, birkaç kat daha 

gelişti. Yani 125 nanometre boyundaki koronovirüsün zat-ı 
âlilerine teşekkür edilecek tek bir şey varsa, yarattığı acı insanın 
çaresizliğinin dışında, o da kendini tanıma, hayatı temize çekme 
ve bazı şeyleri yeniden fark etme ve değerini anlama konusundaki 
katkısı. Düşünsene 20 gün önce birbirimize sarılmak, aynı 
tabaktan yemek yemek omuz omuza şarkılar söylemek; 
şimdi aradığımız, özlediğimiz hasretlere dönüştü. Çok ciddi 
bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde büyük bir değişimi de 
beraberinde getiriyor. Evi fark ederek, kullandığım şeylerin esiri 
olmadan, zamanı akılcı kullanma konusunda yeni yöntemler 
geliştiriyorum. Zamanımın çoğu okumakla geçiyor. Çok iyi bir 
Netflix izleyicisi olarak kahvaltı sonrası ekran başına oturuyorum. 
Birkaç bir şey izledikten sonra yazı yazmaya başlıyorum. Bir kitap 
özellikle bu günleri anlatan, döneme de tanıklık ederken korona 
turkasının, bize özgü hallerinin altını çizen, yine acı taraflarından 
çok, yaşadığımız ilginçlikleri trajikomik bir üslupla anlatacak 
bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bu anlamda işim iki katı zor, ama 
bir bakıyorum akşamüzeri oluyor. Öğünümü ikiye indirdim. 59 
yaşın risk grubu olduğunu bildiğim için evin içerisinde yürümek 
dışında bir şansım yok. Hiç çıkmamaya özen gösteriyorum. Sanal 
alışverişin dışında gidip elle seçmem gereken şeyler olduğunda 
sadece bir ya da iki kere dışarı çıktım. Onun dışında; özlemeyi 
öğrenmek adına, hayal kurmak adına, düşünmek adına çok 
zaman kalıyor. Ben de bundan dolayı pişman değilim. Dediğim gibi 
akşam saat on bir buçuk, on iki gibi yatıyorum. Hayat kendi rutini 
içerisinde, zamanı durdurup anlamak ve anlamlandırabilmek 
üzerine geçiyor.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?
Ben o kadar çok kitap önerebilirim ki… Eski Türk filmlerini de 
yeniden dönüp izleme alışkanlığım var, çünkü bu boşluğu bulma 
şansı pek olmuyordu. “Devekuşu Kabare”nin bazı oyunlarını tekrar 
izliyorum. Çağan Irmak’ın birkaç filmini izledim. Arzu Film’in 
filmlerini seyrediyorum. Onun dışında Federico Fellini’nin “Sekiz 
Buçuk”unu da izledim. Pasolini’nin “Decameron Hikayeleri”ni de 
izledim. Çünkü 1400’lerde yazılmış yaniinsanların evine tıkıldığı 
veba salgınını anlatan, daha sonra Pasolini’nin kendisinin de 
rol aldığı bir sinema filmine dönüştürdüğü bir yapıt. Onu çok 
severek izledim. Çoğunlukla gönüllü oyuncularla çekilen bir 
film olmasına rağmen büyük keyif aldım. Şimdi daha çok yakın 
tarih okuyorum. Ama arada tabi Ataol Behramoğlu’nun “Toplu 
şiirler”ini de okuyorum. Nihat Behram’ın şiirlerini de okuyorum. 
Sophia Loren’in de kitaplarını okuyorum. Can Dündar’ın Deniz 
Gezmiş’in hayatını anlatan kitabını okuyorum. Bir yerde takılıp 
kalmıyorum. Aklım nereye eserse gidip oraya bakıyorum. Ama işte 
kimi zaman kilim motifleri kitabından bir şey bulmam gerekiyor, 
kimi zaman da Hakkari tarihi ile ilgili bir şeye bakmam gerekiyor. 
O yüzden kitapların hepsi elimin altında. Şunu okuyayım diye 
seçmiyorum. Ama oturup da ciddi ciddi okuduğun kitap ne diye 
sorulacak olursa 5 Netflix dizisini bir arada izleyip, 4 kitabı bir 
arada okuyan bir adam olarak; “Tıbbın Öyküsü” derdim şu aralar. 
Eski zamanı ve o günden bugüne gelen salgınları anlamak için… 

Yine 1980’lerden günümüze acaba müzikli bir öykü anlatmak 
istesem nerelerde dururdum, neler öne çıkardıya bakıyorum. Bu 
konuyla ilgili kitaplara bakıyorum. Tarih kitaplarına bakıyorum. 
İlginç tarihi detaylar var. Zaten tarihle ilgili bir oyun oynuyordum, 

B onu renklendirecek unsurlar bulmaya çalışıyorum. İnsanların 
yenilmeyeceğini, umudunu kaybetmemesi gerektiğini ve 
hiçbir şeyin hiçbir zaman bitmediğini gösteren, dip diye bir şey 
varsa da oraya oturulduktan sonra mutlaka yukarıya doğru 
gidildiğini anlatan şeylerin peşindeyim. Hatta şu kadarını 
söyleyebilirim ki; bırakın insanlık tarihini, üç kurban bayramı 
öncesi korkulan boğa Ferdinand’ın hayatına bakmak bile 
umut öyküsü benim için. Ferdinand öyküsünü bile dönüp 
okuyabiliyorum. Anlık durumlar ve gelişmeler bana dönüp bazı 
şeyleri yeniden okumamı gerektiriyor. Böyle söyleyebilirim. 

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Glutensiz deniz ürünlü makarna da paylaşabilirim, çok severek 
yaptığım kabak dolmasını da… Ama benim için en değerli şey, 
en kolay gibi gözüküp, en zor yapılan  kapuska… Kapuska bence 
lahanayı hayatımıza dolma ve benzerleri olmadan sokabilecek 
en güzel yemektir. Tabi eğer yağını ve acısını dengelerseniz… 
Mücver yapmayı çok severim. Kendim yemek yapmayı tercih 
ediyorum. Denemeyi seviyorum. Paylaşacağım tüm lezzetler 
bu zengin mutfağın zeytinyağlılar tarafından geliyor. Brüksel 
lahanasının içerisine öyle bir şey koyuyorum ki, bir acı ya da 
başka yeni şeyler deneyerek farklı lezzetlerin ortaya çıkacağını 
biliyorum. Bence tarifte yazanı birebir uygulamaktan ziyade 
o tarife kendinizden bir şey katmak daha anlamlı. Antakya, 
Gaziantep mutfağını çok özledim. Bu süreç biter bitmez 
ilk yapılacaklar listemde bu lezzetlerin yapıldığı yerlerde 
bulunmak da var. 

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey 
nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
İlk olarak İstanbul sokaklarında özgürce dolaşayım bana yeter. 
Şu anda, yaklaşık 20 gündür dışarıya çıkmadığım için, bunu 
yaşadığım kente olan bir özlem olarak değerlendiriyorum. 
Çünkü hakikaten öyle yaşıyorum. O kadar çok şeyi özlüyorum 
ki. Bu kimi zaman yemek adına düşündüğümde buharda 
pişmiş Alaska Yengeç Bacağı oluyor, kimi zaman da Kuzu 
Kafes… Vasabi soslu çok iyi bir Sushi’yi de özlüyorum. Asıl Çin 
Mutfağı’nı özlüyorum. Çünkü sanıldığı gibi Çin Mutfağı sadece 
yarasa yenilen ya da herkesin köpek eti peşinde koşturduğu bir 
mutfak değil. Çok ciddi, köklü bir kültür. Doğal olarak zengin 
bir yelpazesi var. Bu yüzden, iyi bir Çin sofrasını özlediğimi 
söyleyebilirim. Tamı bunu söylerken bazılarının tüyleri diken 
diken oluyor. Hatta ben, tatlı-ekşi soslu dana etini evde de 
yapıyorum ve avakado ile üzerine özel bir sos da ilave ediyorum. 

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl 
bir katkı sağladı?
Şöyle bir şey söyleyeceğim; bu benim için yeni bir süreç değil. 
Ben yıllardır böyle yaşıyorum. Merkezde ben varım. Tek 
başınayım. Hayatımı renklendiren güzelleştiren bazı unsurlar 
ve insanlar şu anda yanımda olamıyorlar ya da ben onların 
yanında olamıyorum. O yüzden benim için çok büyük bir 
değişiklik olmadı. Sadece kapalı bir mekanda bitirmem, 
yapmam gerekenleri bir sıraya koyma şansı yakaladım. 

En çok neye özlem duyuyorsunuz?
Sevdiğim insanlarla sohbete, güzel dost sofralarına ve şu anda 
büyük acı yaşadığını bildiğim, kendime en yakın hissettiğim 
ülke olan İtalya’nın, özellikle güneyindeki sokaklarında sağlıkla, 
tüm ülke insanlarıyla omuz omuza dolaşmayı özledim. Kendi 
topraklarımdaki özlemlerimi zaten dile getirmiştim.  



Güzel oyuncu Sedef Avcı hareketin içerisinde 
olduğu günlere özlem duyarken teselliyi ailesiyle 

geçirdiği keyifl i anlarda buluyor.

Sedef Avcı 

#evdekal günlüğü
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ir gününüz nasıl geçiyor?
Can’la oyunlar oynuyoruz. Biraz kahve-kitap, bazen de film 
izliyoruz. Birbirimize bol bol vakit ayırıyoruz.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?
Müzik modumuza göre her tür olabiliyor tabi. Ama sakin kalmak 
için klasik müzik dinliyoruz daha çok. 

Kitap olarak en son “Sıfır Atık Ev”i okudum. Biraz sadeleşmeyi, 
azla yaşamayı anlatan bir yaşam tarzını anlatıyor. Tam da şu an 
ihtiyacımız olan şey. 

Film değil de dizi önerebilirim: “Unorthodox”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Aslında pek yemek ayırt etmem, ama özellikle paylaşmak 
istediğim bir tarif var: 

Fırında Kabak Mücver
Malzemeleri:
- 4 orta boy kabak
- 2 adet yumurta
- Yarım demet dereotu
- 20-25 adet maydanoz
- 8-10 adet yeşil soğan
- 200 gram beyaz peynir (Diyet yapanlar için light olabilir, miktarı 
da azaltılabilir)
- 1 çay bardağı un (Kıvama göre azalıp eksilebilir) (Ben tam buğday 
unu kullandım)
- 1 adet kabartma tozu
- Yarım kahve fincanı sıvı yağ (Diyette olmayanlar ve isteyenler 
tamamını doldurabilir)
- Tuz, karabiber, pul biber
- Diyette olmayanlar için üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

Hazırlanışı: 
Kabakları soyun, rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın. Diğer 
yeşillikleri ince ince doğrayın. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla 
ezin. Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük olsun. 
Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştirin. Burada 
önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın 
ki içini çekerek pişsin. Fırın kabınızı çok az yağla yağlayın ya 
da pişirme kağıdı kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi kabınıza 
boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürün. Süre ve 
ısı veremeyeceğim, ben turbo fırınımda pişirdiğim için biraz çabuk 
pişiyor. Sonrasında ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlıyorum.
Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpin ve kaşarlar 
eriyip kızarıncaya kadar pişirin.

Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile 
süsleyebilir. Afiyet olsun!

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? 
Nereye gitmek, ne yapmak istersiniz?
Sokağa çıkıp sahilde yürümek, tüm sevdiklerime kocaman 
sarılmak istiyorum.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?
Evde çok durabilen birisi değilim. Sürekli hareket halinde olmayı, 
dışarıda vakit geçirmeyi çok severim. Evde vakit geçirip kendimi 
dinleme fırsatım oldu. Evde yapmam gereken, beni bekleyen bir 

B
sürü iş vardı, onları yaptım. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta 
saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı geçiyor. Yeni bir ev 
rutinimiz oluştu. Şu an, her şeye rağmen, hayattan keyif almaya 
çalışıyorum. Bu süreçte elimdekiyle yetinmeyi, her durumda 
ayakta kalmayı öğrendim.

En çok neye özlem duyuyorsunuz?
Dostlarım, ailem, tüm sevdiklerim yasaklı gibi sanki. En çok 
onlara özlem duyuyorum. 

Dostlarım, ailem, tüm sevdiklerim 
yasaklı gibi sanki. 

En çok onlara özlem duyuyorum.



Zamansız mekanların yaratıcısı İç Mimar 
Esra Kazmirci hayatına dair yönelttiğimiz soruları 

içtenlikle yanıtladı.

Esra Kazmirci

#evdekal günlüğü
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ir gününüz nasıl geçiyor?
Öncelikle herkese karantinadan selamlar demek istiyorum… 
Her yeni günün sabahında sanki işe gidecekmiş gibi uyanıp, 
20 dk esnetme hareketlerimi yapıp, duşumu alıp, saçlarımı 
güzelce tarayıp, küpeme kadar takıp, giyinerek aşağı kata 

bilgisayarımın başına oturuyorum. Hatta ilk zamanlar galiba biraz 
durumu abartıp çanta ile aşağı iniyordum, oğlum anne bir yere 
mi gidiyorsun dediğinde ise bayağı gülmüştük. Rutin görüntülü 
aramalarımı yapıyorum; hem iş, hem de arkadaşlarım ve ailemle. 
Eğer hava güzelse, bahçede yürüyorum. Böyle bir imkanımız 
olduğu için kendimi şanslı görüyorum… Bahçemizde bir havuz 
evi bulunuyor, kışları biraz serin olsa da, hafif bir müzik eşliğinde 
bazı günler orada seramik boyama yapıyorum, bazen çocuklar 
da bana eşlik ediyor. Bu arada  en son çocukluğumda yapmış 
olduğum örgü örmeye yeniden başladım, bisiklete binmek gibiymiş 
gerçekten… Nasıl yapacağım derken aldım başımı gittim. İnanılmaz 
dinlendiriyor beni, meditasyon gibi. Gün aşırı mutlaka kek, poğaça, 
muhallebi vs. yapıyoruz. Galiba en çok mutfakta bir sirkülasyon 
oluyor. Ancak fazla kilo almamak için 2 öğün yemek yemeğe 
çalışıyoruz. Gençliğimden itibaren seyretmekten en çok keyif 
aldığım filmleri bir kez daha seyrediyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?
Müzik: Luz Casal, Diana Krall, Lara Fabian, L’ambiance de Sunset 1 by 
DJ Evren Katırcıoğlu.
Kitap: Ben Sana Mecburum-Atilla İlhan, Hayal Ağacım Erguvan-
Bige Güven Kızılay ve Bir Avuç Eylül- Merve Akbulut.
Film: “Mamma Mia”, “Shakespeare in Love”, “Four Weddings and a 
Funeral”, “Clueless”, “One Fine Day” ve “Bridget Jones’ Diary”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Karadeniz Usulü Zeytinyağlı Fasulye
Malzemeler:
- 1 kg taze fasulye
- 4 adet büyük boy kuru soğan
- 6-7 diş, büyük dişli sarımsak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Göz kararı tuz
- 2 küp şeker
- Dereotu

Hazırlanışı: 
Önce soğanı küp küp kesiyoruz. Diğer yandan ayıkladığımız 
fasulyeyi kaynamış suyun içine atıyoruz. Fasulyenin cinsine göre, 
3-5 dakika bırakıp geri alıyoruz.  Süzgeçte süzüp bekletiyoruz. 
Kesmiş olduğumuz soğanı, tuz ve şekeri de ekleyerek, tencerede 
soğanın suyu gidene kadar kavuruyoruz. Soğanın suyu çekildikten 
sonra üzerine zeytinyağını koyuyoruz ve kavuruyoruz. Altın sarısı 
rengi olduğunda üzerine süzülmüş fasulyeyi koyuyoruz ve birlikte 
kavurmaya devam ediyoruz (Kısık ateşte yapılmıyor, kapak da 
kapatılmıyor). Yaklaşık 7-8 dakika sürekli karıştırarak kavuruyoruz. 
En sonunda sarımsakları ezip üzerine ekliyoruz ve birkaç dakika 
daha kavuruyoruz. Tencereden alıp servis tabağına koyup, orada 
bekletiyoruz; çünkü eğer tencerede bırakırsak fasulye o güzel rengini 
kaybediyor. Soğuduktan sonra üzerine dereotu koyup karıştırıyoruz. 
Dere otunu fazla koyduğunuz zaman daha güzel ve lezzetli oluyor. 
Afiyet olsun…

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? 
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
İlk olarak anne ve babamı görmek olacak. Doyasına sarılacağım. 

Bu süreçte her șey için bolca 
zamanımız olduğundan, daha önce 

konușulmayan ve zamansızlıktan 
dile getirilemeyen bir çok konu 

sohbetlerimize dahil oldu.
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Sonrasında gerçekten ofisimi özledim galiba… Spontane olarak 
arkadaşlarımla buluşup vakit geçirmek de istiyorum. Doyasıya 
sohbet etmek ve sarılmak…

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl 
bir katkı sağladı?
Yoğun çalıştığımız için çocuklar ile birlikte geçirilen zaman 
yeterli olmuyordu. Şimdi günün her saniyesinde ulaşılabilecek 
bir yerde olmamız onlar için de, bizim için de çok mutlu 
edici oldu. Sohbetlerimiz arttı. Her şey için bolca zamanımız 
olduğundan, daha önce konuşulmayan ve zamansızlıktan 
dile getirilemeyen bir çok konu sohbetlerimize dahil oldu. 
Kendi açımdan ise, iş tarafında, projelerden yapmaya fırsat 
bulamadığım 2 konu üzerinde araştırma yapmaya başladım. 
Bunlardan biri web sayfamızın daha güncel hale gelmesi, diğeri 
ise 8 senedir aklımda olan iç mimari ile ilgili kitap projem. 

Zamansız mekanların yaratıcısı İç Mimar 
Esra Kazmirci hayatına dair yönelttiğimiz soruları 

içtenlikle yanıtladı.

Esra Kazmirci

#evdekal günlüğü







MenaPay’in CEO’su Çağla Gül Șenkardeș sahip olduğu bașarılı iș ve akademik 
kariyerinin yanı sıra Kadın Hakları alanında yaptığı çalıșmalarla örnek bir iș 

insanı profili çiziyor. Kendisine teknolojiyle dönüșen yeni dünya ve iș yașamının 
dinamikleri üzerine yönelttiğimiz soruları MAG okurları için yanıtlıyor.

Dijital Dünya’nın 
Güçlü CEO’su

röportaj

ÇAĞLA GÜL ȘENKARDEȘ 
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izi ve MenaPay’i yakından tanıyabilir miyiz?
Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans 
eğitimimi tamamladıktan sonra İşletme ve İletişim 
alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimime devam 
ettim. 20 yılı aşkın profesyonel iş hayatı tecrübemin 
yanı sıra son 5 yıldır üniversitede eğitim veriyorum 
ve hala akademik araştırmalara devam ediyorum. Bir 

dergide de köşe yazıları yazıyorum. MenaPay’e liderlik ederken, Lead 
Network,  Arya Women, İstanbul Blockchain Women gibi çeşitli 
dernek ve platformlarda gönüllü olarak “Kadınların Güçlenmesi” 
odaklı toplumsal destek çalışmaları yürütüyorum. 

MenaPay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk blockchain 
tabanlı SuperApp uygulamasıdır. MenaPay projesinin fikir olarak 
oluşumunda en büyük ilham kaynağımız sürdürülebilir yaşamdı. 
Dünya üzerindeki tüm insanların bütün kaynaklara eşit erişiminin 
sağlanabilmesi felsefesinden yola çıkarak, teknoloji ile dijital 
kaynakları bir araya getirdik. Özellikle banka kullanmayan ve 
finansal servislere ulaşımı olmayan 450 milyondan fazla insana 
kendi kültürlerine ve yaşam tarzlarına uygun bir şekilde hizmet 
vermeyi amaçlayarak yola çıkmış olan MenaPay, hedeflediği pazar 
ve müşterilerin ihtiyaçlarına sağladığı katma değerli çözüm ile, 
blockchain teknolojisinin harika bir kullanım örneğini FinTek 
alanında hayata geçirmiştir.  MenaPay, günlük yaşamın her alanında 
yer alma stratejisi doğrultusunda özellikle Uzak Doğu’da çok 
yaygın olarak kullanılan ve mobil uygulamalara yeni bir yaklaşım 
getiren SuperApp versiyonuna bu sene geçmiş ve birçok hizmeti tek 
bir platform üzerinden sunmaya başlamıştır. Blockchain tabanlı 
ilk SuperApp olan MenaPay, bu yaklaşım doğrultusunda finans 
ve eğlence sektörlerinde kullanıcılarının başka uygulamalara 
gerek duymadan ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir platforma 
dönüşmüştür. MenaPay SuperApp ile kullanıcılar tek bir tıkla 
finansal çözümlere ve sosyal araçlara ulaşabiliyor. 

Koronavirüs pandemisi ile yeni dünya düzeni nasıl 
şekilleniyor?
Küresel ölçekte yaşanan COVID-19 pandemisinin yine küresel 
ölçekte beraberinde getirdiği yeni alışkanlıklar ve bir nebze de yeni 
düzenden bahsetmek mümkün. İş dünyası uzaktan çalışma ile çok 
farklı bir yönetimi; süreç yönetimini ve kültürünü deneyimliyor. 
Sosyal yaşam pratiklerimiz eski normalin çok ötesinde, dar alanda 
ve bireysel odaklı yeni deneyimlerle şekilleniyor. Burada çok önemli 
bir konu da iletişim. Dijital iletişim tarihsel süreç içerisinde en 
yüksek bir şekilde deneyimlendiği dönemi yaşıyor. Sadece bireyler 
arası iletişim kurma ve bilgi transferinin ötesinde kitlesel iletişim 
de şekil değiştiriyor. Kitlesel diyebileceğimiz herkese açık yayınlar, 
ilgi alanına göre küçük çaplı kitlelerin erişimine açık ve tercihlerine 
göre, tercihlerine uygun olarak şekilleniyor. Bilgiye erişime açılan 
kütleler, kendi içlerinde bölünerek yeni bir kitlesel iletişim tanımı 
oluşmasına sebep oluyor. 

Dijital tüketim ise en belirgin bir şekilde ön plana çıkan, yeni dünya 
düzeninde dikkat çeken bir konu. Sadece iletişim anlamında değil, 
gerek eğlence, kültür ya da günlük ihtiyaçların gerekse finansal 
tüketimlerin dijital dünyada tecrübe edilmesinin en yoğun 
yaşandığı dönemi gözlemliyoruz.

Bu süreçte dijital cüzdan kullanımındaki artışı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Tam anlamıyla dijitale kaydık 
ifadesi doğru olur mu?
Dijital cüzdan ya da ülkemizde daha alışkın olduğumuz 
tanımlaması ile Mobil Cüzdan, aslında internete bağlı 

S
cihazlarımızda yüklü ve para transferi ya da ödeme yaparken 
kullanılan uygulamalardır. Kullandığımız mobil cihazlar bugün 
birlikte yaşamaya çok alışkın olduğumuz ve hayatı kolaylaştıran 
enstrümanlar haline geldiler. Fotoğraf makinesi, internet ve 
müzik cep telefonlarımıza sığmışken; cüzdanlarımızın da 
telefonlara girmesi kaçınılmaz bir sonuç aslında.  

Dijital cüzdan, kullanıcıların ödeme bilgilerini ve şifrelerini 
dijital ortamlarda güvenli bir şekilde saklar ve para transferi 
ya da hem fiziksel hem de online alışverişler sırasında hız, 
kolaylık sağlar. Son dönemde ortaya çıkan ve günlük hayatı 
yaşama şekillerinde önemli değişikliklere neden olan COVID-19 
pandemisinin şu ana kadarki yansımalarının başında dijital 
ürün ve hizmetlerin öneminin artması gelmektedir. Özellikle 
virüsün yayılmasında nakit para ile alışverişin de nedenlerden 
biri olarak gösterilmesi, yakın zamanda mobil ve temassız ödeme 
yöntemlerinin daha fazla talep göreceğinin göstergelerindendir. 
Dijital cüzdan uygulamaları en çok Doğu Asya, Kuzey Amerika, 
Kuzey Avrupa’da bulunan ülkelerde kullanılıyor. Çok hızlı 
bir şekilde adapte olduğumuz belki de yeni normalimiz olan 
Koronavirüs sonrası dönemde nakit para ile virüsün bulaşma 
riskinden bahsedilmesi, fiziksel dünyadaki harcamaların 
azalması ve evlerde online alışverişlerin artması; dijital cüzdan 
kullanımlarının yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Buna ilave 
olarak bir önemli gelişme de Amerika Birleşik Devletleri’nden 
gelen ve hala tartışılmakta olan bir haberdi. Geçtiğimiz günlerde 
ABD’de Koronavirüs destek paketi ile açıklanan ödemelerin dijital 
cüzdanlar üzerinden yapılacak olması hala tartışılıyor. Bu konuda 
ABD yönetimi bir geri adım atacak olsa dahi, bu olayı bizlere 
dijital cüzdanın yakın geleceği hakkında önemli fikir veren bir 
konu olarak not edebiliriz.

“Home Office” çalışma düzeni ve çalışan merkezli 
yönetim nasıl olacak?
Pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını ve beraberinde bizleri 
tanıştırdığı evden çalışma ve sosyal mesafeyi koruma kültürünü, 
eminim, her zaman 2020 yılı ile birlikte hatırlayacağız. İş 
sürekliliğinin sağlanması, müşteri deneyiminin yeni koşullara 
göre yönetilebilmesi gibi gerekliliklerin sağlanabilmesi için, 
çalışanlar evden ya da büyük stres altında iş yerlerinden 
çalışmalarına devam ederken; kurumlarının onlara sunduğu 
imkanlar, yaklaşımlar ve süreç yönetimleri çok kritik. Yıllardır 
üzerinde çalıştığımız “Müşteri Deneyimi” bir süreliğine yerini 
“Çalışan Deneyimi” başlığına bırakacak gibi görünüyor.

Blockchain tabanlı ilk SuperApp 
olan MenaPay, finans ve eğlence 

sektörlerinde kullanıcılarının bașka 
uygulamalara gerek duymadan 
ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir 

platforma dönüșmüștür.



röportaj

Tüm dünya yeni bir deneyim yaşıyor. Daha önce pek çok farklı 
dönüşüm yaşayan iş dünyası bu sefer öncekilerden farklı olarak 
seçme şansı olmaksızın mecburi bir şekilde, biraz da test süreçlerini 
yaşamanın eksikliğiyle yaşadığı dönüşüme adapte olmaya çalışıyor. 
Evden çalışmaya başlayan birçok şirket çalışanının ve bağlı 
bulundukları kurumun günlükleri ile önerileri sosyal medyada 
paylaşılmaya başlandı. Operasyonel süreçlerin mümkün olduğu 
kadar dijital ortamlara taşınmasının; veri ve envanterlerin de dijital 
ortamdan erişilebilir olmasının ne kadar büyük bir önem taşıdığı 
konusunda artık herkes hem fikir. Çalışan deneyimi açısından 
dijital ortamda iş sürekliliğinin sağlanabiliyor olması da önemli 
faktör. Sahada birebir müşteri ile çalışanlar için ise, sosyal mesafeyi 
korumaya çalışarak işlerini yapmak süreçlerini oldukça zorlaştırıyor. 
Çalışan deneyimi kurumlar ve yöneticiler tarafından yıllarca; 
kariyer yolculuğu, sunulan imkanlar, işyerinin koşulları vb. gibi 
konular ekseninde tanımlanmaya çalışıldı. 

Ancak geldiğimiz nokta da biraz daha çalışanın merkeze alınarak 
yeniden düşünülmesi gerektiği anlaşılıyor. Burada bağlılık 
konusu kritik bir önem arz ediyor. Süreç, çalışanlar ve kurumlar 
arasında bir bağlılık testi niteliği taşıyor. Çalışan deneyiminde 
bağlılık odaklı aksiyonlar ve planlamaların listelenmesi tartışma 
konularının arasında yer almalı. Zaman yönetimi ve proje yönetimi 
yetkinlikleri, özellikle de evden çalışma koşullarındaki prosedür 
ve süreç dökümantasyonunun yeniden düşünülmesi gerekiyor. 
Yine geçirdiğimiz bu dönem, sağlıklı inisiyatif alma ve prosedürin 
esnetilmesine dayalı iş sonuçlarının başarısını test ediyor. Benim 
bakış açımla en önemli başlığı sona sakladım: “İletişim”. Bana göre 
iletişim, iyi bir çalışan deneyiminin tasarımında yine başrolde 
olacak. Ağırlıklı olarak yüz yüze iletişime dayanan çalışma kültürü, 
dijital ortamlarda ve çoğunla yazışmalarla yönetilen iletişimde de 
önemli bir dönüşüm geçiriyor.  Bu dönüşüm de ciddi bir hassasiyeti 
beraberinde getiriyor. Yeni iş dünyası düzeninde ve iyi bir çalışan 
merkezli deneyim tasarımında belki de yöneticilere aldırılacak ilk 
eğitim iletişim üzerine olmalıdır.

Bu çalışma düzeni ile yeni meslek gruplarının 
doğacağını düşünüyor musunuz?
Yeni meslek grupları doğmaya başladı diye düşünüyorum. 
Özellikle son dönemde hızla artan dijital seminer ve buluşmalar 
bence dijital pazarlama ve etkinlik anlamında yaratıcı fikirler ve 
çalışmalar gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde fiziksel dünyada 
tekrar normallerimize döndüğümüzde dahi pandemi dünyasında 
başlayan birçok dijital çalışma pratiğinin devam edeceğini 
düşünüyorum. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma kültürü ve bunlara 
bağlı uygulamaların artması ile doğan yeni iş kolları; hem bu 
alanda altyapı sunan teknoloji ve ürün geliştirmelerinde, hem de 
uluslararası kaynak kullanımını hedefleyen iş kollarında hızla 
devreye girecektir. İleriye baktığımızda ben teknolojiyi görüyorum. 
Dijital dünya ile iç içe yaşamayı test ettiğimiz bu dönemde, dijital 
dünyada tamamlanabilen tüm hizmetlerin ve dijital ürünlerin 
önemini bir kez daha fark ettik. Bu sebeple, ben, teknoloji ve dijital 
ürün/hizmetler alanında çok yeni girişimler bekliyorum. Belki de 
bundan 5 sene sonra bugün hiç olmayan şirketler en büyük ciro ya 
da kullanıcıya sahip lider şirket konumunda olacaklar.

Blockchain teknolojisi ve SuperApp trendi hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Blockchain teknolojisi bilimin bize armağan ettiği, son yüzyılın en 
önemli buluşlarından bir tanesi. Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan, 
yüksek güvenlik özelliklerine sahip, şeffaf ve küresel bir sistem olan 
blockchain teknolojisini diğer teknolojilerden ayıran en büyük fark; 

herkese ait olması ve hemen hemen günlük hayatın her alanında 
kendisine bir yer bulabilmesi.  Her gün yeni uygulamalara konu 
olan bu teknoloji, özellikle değiştirilemeyen veri yönetimine 
ihtiyaç duyan her işin altyapısı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Deloitte’un yaptığı 2019 yılı blockchain araştırması, ki bu 
araştırma 12 ülkede 1500’e yakın global şirket üst düzey 
yöneticisi veya sermayedarı ile yapılmış bir araştırmadır, 
2020 yılında bu teknolojiye 5 milyon doların üzerinde yatırım 
yapılacağını ortaya koydu. İş dünyasının ötesinde kamu 
otoritelerinin açıklamaları ve kalkınma planlarına baktığınız 
zaman Çin, Singapur hatta ülkemizde yayınlanan kısa ve orta 
vadeli planların açıklandığı raporlarda, ekonominin ve üretimin 
anahtar itici güçleri arasında blockchain teknolojisinin yer 
aldığını görüyorsunuz. Blockchain üzerinde bugün hayata 
geçmiş olan uygulamalar, blockchainin iş çözümlerine 
pragmatik çözümler getirebildiğini gösteriyor. Bugün sağlıktan 
sosyal etki projelerine, finanstan sanata kadar çok geniş bir 
yelpazeden bahsedebiliyoruz. Super Application olarak anılan 
ve kısaca SuperApp olarak adlandırılan uygulamalar, tek 
uygulamada birçok fonksiyonu bir araya getiriyor. Kullanıcılar 
SuperApp’ler ile birlikte telefonlarına farklı uygulamalar 
yüklemelerine gerek kalmadan tek bir uygulama ile birden fazla  
ihtiyacını karşılayabiliyor. Kullanım kolaylığı ve işlevsellikleri 
ile ön plana çıkan SuperApp’lerin kullanıcı sayısı, zaman 
tasarrufu sağlamak ve telefonda daha fazla alan yaratmak gibi 
nedenlerden dolayı her geçen gün artıyor. MenaPay de blockchain 
tabanlı ilk SuperApplerden biri olarak bu sene güncellendi.

Aynı zamanda cinsiyetçi söylemler ve kadın hakları 
üzerine de çalışmalarınız var. Ülkemizde kadın 
olmak desek…
Ben hemen soruyu dünyada kadın olmak olarak alıp, bunu da 
yanıtlarken konuyu toplumsal cinsiyet üzerinden tartışmak 
isterim. Tarihsel süreçte toplumsal olarak üretilmiş sayısız 
üründen biri de toplumsal cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet, kadın 
ve erkeğin biyolojik farklılıklarından bağımsızdır. Kadın ile 
erkek arasında toplumsal olarak inşa edilmiş, algıda var olan 
farklılıklar bütünüdür. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ise 
kadınların ve erkeklerin sorumlulukları ve gerçekleştirmeleri 
beklenen faaliyetler ile ilgili yetkinlikleri, kabiliyetleri, 
kapasiteleri, ilgileri, tutkuları ve istekleri ile sosyal, ekonomik, 
profesyonel, kişisel ve politik olarak sahip olacakları fırsatları 
kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik konsepti, kişilerin ve kurumların her zaman 
geleceği odaklarında tutarak planlarını ve faaliyetlerini 
gerçekleştirme yetkinlikleridir. Sürdürülebilir bir ekonomiden 
bahsederken temelde, ürün ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve 
tüketiminden bahsediyoruz. Sürdürülebilir bir toplumdan 
bahsederken de insanların yetkinlikleri, ilişkiler, toplumsal 
değerler gibi maddi olmayan varlıkların ve kaynakların doğru 
yönetilmesini odağımıza alıyoruz. Hem ekonomiyi hem de 
toplumu göz önünde bulundurduğumuzda, insan olgusunun 
bir bütün olarak ele alınması, yani farklılıklarına göre gruplara 
ayırmadan tüm bireylerin eşit haklara sahip olması esas 
alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel 
ölçekte paylaşılan ortak vizyon temelinde yer alan toplumsal 
cinsiyet ekseni, kalkınma odaklı tüm hedeflere ulaşılmasında 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini işaret 
eder. Ülkemizde ve dünyada bu eşitliğin sağlanması konusunda 
birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak maalesef rakamlar henüz 
yeterli değil.
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Önümüzdeki dönemde fiziksel dünyada 
tekrar normallerimize döndüğümüzde 

dahi pandemi dünyasında bașlayan birçok 
dijital çalıșma pratiğinin devam edeceğini 

düșünüyorum.

Kadınların iş gücündeki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Dünyada erkeklerin işgücüne katılım oranı yaklaşık 
%80 iken kadınlarınki %50. Resmi istatistik kurumu 
TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2018 verilerinin yer 
aldığı işgücü istatistiklerine göre, 15–64 yaş grubundaki 
toplam erkeklerin %78,5’i işgücüne katılım gösterirken, 
bu oran kadınlarda sadece %38,3.  İş dünyasında kadın 
meselesi hakkında tartışılacak önemli başka bir konu 
da temsil ve üst düzey pozisyonlarda yer alma sorunu. 
Başbakanlık Yatırım Ofisi tarafından açıklanan 
rakamlara göre 2012–2018 yılları arasında ülkemizde 
üst düzey kadın yönetici sayısı 2 puan artarak %16,3’e 
yükseldi. Pozitif bir ilerleme olması sevindirici olsa da 
kapsayıcı bir iş dünyası ve ekonomiden bahsetmek 
için oldukça düşük bir oran ve ayrıca bu 6 yıllık dönem 
göz önüne alındığında düşük bir ilerleme. Dünya 
Bankası Girişimcilik Araştırması’na göre, Türkiye’de 
kesin ve en güncel sayılar bilinmemekle beraber şirket 
sahipliğinde kadınlar sadece %25,4’lük bir yer tutuyor. 
Kadın çoğunluklu yöneticilere sahip şirketlerin oranı 
ise sadece %0,3. Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Cinsiyet Uçurumu (WEF, The Global Gender Gap 
Report 2017) raporuna göre benim aktif olarak içinde 
yer aldığım teknoloji ve bilgi teknolojileri alt sektörü 
kadın istihdamı konusunda uçurumun en büyük 
olduğu sektörler arasında. Örneğin, %27 kadın çalışan 
oranı ile dünyada yazılım ve bilişim teknolojileri 
sektörü, kapsayıcılığın en düşük olduğu sektörlerden 
birisi. Son yıllarda önemli bir artış olsa da orta düzey 
kadın yönetici oranı %20’nin, üst düzey kadın lider 
oranı ise %10’un altında. İyi haber; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
tarafından yayınlanan ve 2019–2023 yıllarını kapsayan 
11. Kalkınma Planında kadının ekonomide daha fazla 
yer alması için planlanmış aksiyonlar ve hedefler 
belirlenmiş. Oldukça önemli ve kritik alanlarda 
geliştirmeler yapılacak şekilde belirlenmiş aksiyonlar 
ve hedefler çok önemli. Umuyorum 5 yıl sonra mevcut 
rakamların çok üzerinde gelişim kaydetmiş oluruz.

Kadın istihdamına dair sizin ve şirketinizin 
izlediği yol nedir?
Ben başta birey olarak birçok kâr amacı gütmeyen 
dernek ve platformda kurucu üye ve üye olarak, 
kadınların iş hayatındaki yerinin sağlamlaşması 
odaklı gönüllü çalışmalar yapıyorum. Bunun 
yanı sıra akademik alanda da bu konuda bilimsel 
araştırma ve çalışmalar üretiyorum. Bu birikim ve 
çabalarım benimle birlikte çalışan kadın ve erkek 
tüm arkadaşlarımı da etkiliyor. Hepsi bu konuda 
farkındalıkları son derece yüksek kişiler ve fırsat 
buldukça bu alanda gerek benim çalışmalarımı 
gerekse bağımsız farklı çalışmaları da destekliyorlar. 
Şirket olarak da kaynaklarımızı bu alanda her zaman 
açıyoruz. Farklı kadın platformlarının çalışmalarına 
şirketimiz ev sahipliği yapmış, yurtdışından 
getirdiğimiz iş ortaklarımız ile farklı kadın platformları 
üyelerini buluşturmak gibi farklı destekleri şirketimiz 
vermiştir. Gerek yönetim kurulumuz gerekse tüm ekip 
anlamında baktığınızda her seviyede kadın temsili 
mevcut şirketimizde.   
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Brexit Sonrası 
Gayrimenkul Fırsatları

Türk yatırımcılara yurtdıșında konut ve perakende gayrimenkul edinme 
konularında danıșmanlık ve aracılık hizmetleri sunan GRED, resmi iș ortağı 

Knight Frank ile birlikte düzenlediği The Global ShowCase (Global Vitrin) projesi 
kapsamındaki Brexit sonrası Londra’ya ilișkin 4. urbanLAB toplantısını 

İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleștirdi. 

ünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından 
Knight Frank’in Türkiye’deki resmi iş ortağı GRED 
(Global Real Estate Development), inovatif projesi 
“The Global Showcase” (Global Vitrin) kapsamındaki 
urbanLAB toplantılarının dördüncüsünü İstanbul 
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. MAG PR Solutions 

destekleriyle organize edilen toplantı oldukça yoğun bir ilgi gördü.

GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker, Knight Frank Küresel 
Pazarlar Londra Temsilcisi Logan Cordy, The Brentford Projesi 
Satış Yetkilisi John Wood’un ve Ballymore Group Türkiye yetkilisi 
Lucca Garrat’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda; İngiltere’deki 

gayrimenkul pazarları, Brexit sonrası ekonomik değerlendirmeler 
ve Batı Londra’nın parlayan yıldızı Brentford bölgesinin en önemli 
dönüşüm projelerinden biri olan The Brentford Project’in de tanıtımı 
yapıldı. 

Londra Global Pazarda Lider
Londra’daki gayrimenkul pazarı özelinde Brexit sonrası güncel 
bilgilerin aktarıldığı ve Batı Londra’nın en özel dönüşüm 
projelerinden biri olan The Brentford Project’in tanıtıldığı urbanLAB 
Londra toplantısında konuşan GRED Kurucusu ve CEO’su 
Meltem Türker, Londra’nın global pazarda liderliğini koruduğunu 
ve yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getirdi.

JOHN WOOD, LUCCA GARRAT, MELTEM TÜRKER, LOGAN CORDY

“GRED, yurt dışında gayrimenkul yatırımı 
arayanlar için en doğru adres”

The Global ShowCase ile dünyanın sayılı yatırım yapılabilir 
şehirlerinin Berlin, Londra, NewYork ve Lizbon olduğunu; Brexit 
sonrası ise tekrar Londra pazarını ele alan ve şehrin en can 
alıcı projelerinden biri olan The Brentford Project’i Türkiye’ye 
getirdiklerinin altını çizen GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem 
Türker, sözlerine şunları ekledi: “GRED olarak sektördeki 
deneyimimiz ve Knight Frank gibi global bir gayrimenkul 
danışmanlık firması ile olan stratejik ortaklığımız sayesinde 
bugün için yatırım yapılabilecek şehirlerdeki projeleri Türk 
yatırımcılarla buluşturmaya Londra ile devam ediyoruz. Son 
aylarda yatırımcılarımızdan aldığımız Brexit sonrası pazarın 
güncel durumuna ilişkin sorulara yönelik, bugün burada 
pazara ilişkin en doğru veri ve beklentileri sizlerle paylaşmak 
istedik. Londra’da Brexit sonrası yatırım potansiyeli yüksek 
örnek bir dönüşüm projesi olan The Brentford Project bu etapta 
lansman için seçtiğimiz proje oldu.”

“Londra, Brexit sonrası güçlenerek yatırımcının 
gözdesi olmaya devam edecek”

Brexit sonrası İngiltere ve Londra gayrimenkul pazarına 
ilişkin verileri paylaşan Knight Frank Küresel Pazarlar 
Başkan Yardımcısı Logan Cordy, İngiltere’de 2020 - 2024 
yılları arasında kümülatif olarak ev satış fiyatlarında 15%, 
kira gelirlerinde ise 10% artış beklendiğini, Londra’nın yine 
ortalamada 13% artış oranı ile global pazardaki liderliğini 
koruduğunu belirtti.

Brentford bölgesinin parlayan yıldız olduğunu belirten 
Knight Frank Küresel Pazarlar Satış Müdürü John Wood, bu 
bölgenin en önemli dönüşüm projelerinden biri olan The 
Brentford Project için “The Brentford Project Londra’da yatırım 
yapılabilecek örnek dönüşüm projelerinin başında geliyor’’ dedi. 

Proje ile ilgili bilgi veren Ballymore Group Temsilcisi Lucca 
Garratt, The Brentford Projesi’nin şehir yaşamı ve doğayı eşsiz 
mükemmellikte bir araya getirdiğini söyleyerek “Londra 
merkeze 25, Heathrow Havaalanı'na 15 dakika mesafede yer 
alan Brentford, ulaşım açısından zengin alternatiflere sahip 
kilit bir lokasyonda yer alıyor. Richmond ve Chiswick gibi 
Londra’nın en prestijli adreslerine komşu olan Brentford, 
geçmişi 15.yüzyıla dayanan bir tarihin de mirasçısı. Dünyaca 
ünlü 300 dönümlük Kew Bahçeleri’ne ve 200 dönümlük Syron 
Park'a da komşu olan projemiz, 11 blok ve çeşitli restoran, kafe 
ve dünyaca ünlü markaların da yer alacağı geniş bir alışveriş 
caddesine de sahip. Brentford projesinin ayrıca yıl boyunca 
çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan geniş bir 
meydanı da bulunuyor” dedi. 

The Brentford’un ödeme planlarından da bahseden John 
Wood sözlerine şunları ekledi: "Yüksek kira geliri ve değer artış 
beklentisi ile yükselen projede kredi seçenekleri de bulunuyor. 
10 yıl garanti altında olan evler, 369.000 £’dan başlayan fiyatlar 
ile yatırımcılara sunuluyor." 80% ödemenin anahtar teslimde 
yapıldığı projede mevcut mortgage imkânları ve ödeme planları 
hakkında da bilgi verildi.

Projenin Türkiye tek yetkili satış haklarını üstelenen GRED 
adına, projenin Türkiye satış çalışmalarının dünya genelinde 

çeşitli portföyler ile Bebek’teki ofis üzerinden devam edeceğini belirten 
GRED Kurucu Başkanı Meltem Türker, "Ülkemizi global arenada 
temsil etmek adına özverili çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın 
zamanda İstanbul’un en iyi projelerinin de global arenada temsili için 
yoğun ve heyecanlı bir çalışma içindeyiz’’ dedi.   

Çırağan Sarayı’nda gerçekleșen ve 
MAG PR Solutions destekleriyle organize edilen 

toplantı oldukça yoğun bir ilgi gördü.
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Fütürist, ekonomist, dijital İletișim ve yazılım ajans bașkanı Ufuk Tarhan 
bir yandan bizler için heyecan verici ve ümit dolu bir gelecek resmi çizerken, 

öbür yandan da bu yeni dünyaya hazırlanabilmek için 
bir yol haritası sunuyor.

Gelecek, Güzel Gelecek!

röportaj

Ufuk Tarhan 
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Bugünkü noktaya, 
hiç tereddütsüz, kararlı 

ama çok da zorlu 
mücadeleler vererek ilerledim. 

Hep, hatta șimdilerde 
daha da fazla; 

“iyi ki…” diyorum…

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ekonomist (ODTÜ, Master BAU), fütürist, 
dijital iletişim & yazılım ajans başkanı, yazar ve 
sanırım aynı zamanda Türkiye’nin en fazla talep 
edilen, en fazla seminer/konferans veren, panel 
yöneten “Keynotespeaker”larından, konuşmacı ve 
eğitmenlerinden biriyim. Bu koronavirüs sonrası 

gelişen, çığ gibi artan “Webinar”lar dönemi için de hala geçerli. 
Hatta eskisinden de fazla diyebilirim. 

Öncesinde, uzun yıllar bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde 
üst düzey yöneticilik yaptım. 2002 yılında “BT Sektörünün En 
Başarılı İş kadını Ödülü”nü, sonrasında da “En Başarılı”, “En 
Yaratıcı” , “En İlham Veren”, “En İnovatif” vb. diye başlayan pek 
çok başka ödüller de aldım. 1995 yılından bu yana fütürizmle 
ilgileniyorum.  “Kişi, kurum ve toplumların daha iyi gelecek 
kurgulamasına yararlı olacak, gelecek odaklı bilgi ve fikirleri 
yaymaya; ilk etapta da dijital transformasyonun iyi anlaşılmasını 
sağlamaya” dönük çalışmalara, projelere yoğunlaşmış 
durumdayım.  

Kariyerime teknoloji sektöründen başlamam ve orada 
olgunlaşmam, teknolojinin hayatın her alanındaki ne kadar 
temel bir belirleyici ve tetikleyici olduğunu kavramamı sağladı. 
Fütürist bakış açısı kazanmam ise geleceğe dair tüm düşünce ve 
planlarımı şekillendirdi. Girişimci olma kararımı bu iki alandaki 
farkındalığım arttırdı.  2002 yılında ödülü aldıktan sonra, 2003’te 
girişimci olmam gerektiğine karar verdim. Epey ön hazırlık yapıp, 
2006’da ilk şirketimi kurdum. Şu ana kadar dört şirket kurdum. 
İkisi aktif ve gayet iyi gidiyor. 

Kariyerinizde köklü bir değişiklik yaparak 
Türkiye’nin ilk profesyonel fütüristi oldunuz, 
ayrıca Dünyada En Etkin 100 Fütürist arasında 
gösteriliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz?
Benim fütürizme odaklandığım yıllarda henüz pek fazla kimse 
bu tip konuların, gelecek planlamasının vb. farkında değildi. 
Ancak ben hem fütürist bakış açım, hem de teknoloji sektöründen 
edindiğim deneyim ve gözlemlerimle farklı bir kariyer yoluna 
girmem gerektiğini net olarak algılıyordum. 10-15 yıl içinde 
sabit, sürekli, maaşlı iş olanaklarının azalacağını, iş ve yaşam 
koşullarının bütünüyle değişeceğini, farklı, daha üstün becerilerin, 
mesleklerin oluşacağını ve girişimciliğin yükseleceğini, yepyeni 
alanların oluşacağını belki de ilk görenlerden ve bunu ciddiye 
alıp, buna odaklı kariyer değişikliği için çaba sarf edenlerdenim. 
Bugünkü noktaya, hiç tereddütsüz, kararlı ama çok da zorlu 
mücadeleler vererek ilerledim. Hep, hatta şimdilerde daha da fazla; 
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Evet “Dünyada En Etkin 100”, Forbes’a göre 50 Kadın Fütürist 
arasındayım. Google’a sorduğunuzda ise ilk 30 arasında 
endeksleniyorum.  Bunun sebebi, çok ama gerçekten çok çalışmam; 
sosyal medyayı, iletişimi, kişisel ve dijital marka olmanın 
gerekliliklerini çok iyi kotarmam ve tabii ki öğrendiklerimi müthiş 
cömertçe paylaşmam. İnsan çalıştıkça gençleşiyor, paylaştıkça 
mutlu oluyor, mutlu ediyor; yani başarılı oluyor…

Fütürizmden, ütopya ve distopyalardan ayrılan 
noktalarıyla, bahsedebilir misiniz?
Ütopya da, distopya da “gelecek tasarımlarıdır”. Ütopya ideal, 
olumlu; distopya ise tam tersine kötü, olumsuz senaryolardan 
oluşur. Hemen her millette insanlar gelecek hakkında 

Ö

konuşurlarken distopik, kötümser düşüncelere odaklanmaya, 
korkmaya daha fazla yatkındır, odaklıdır. Ütopik hayaller kuranlar 
ise ayakları yere basmıyor diye sarkastik biçimde eleştirilir, hafife 
alınırlar. Ben bu iki ucun arasında temkinli ütopyaya daha yakınım. 
Zaten o yüzden de fütürizmi işim olarak ilan ettiğim günden beri 
sloganım: “Gelecek, Güzel Gelecek!..”

Pek çok insan sizi “T-İnsan” kitabınızla tanıyor. 
Nedir T-İnsan?
“T-İnsan” her yaşta ve konudaki bireyin sürdürülebilir gelecekteki iş 
başarısı için uygulayabileceği gelecekçi, gerçekçi dönüşüm modeli. 
T-İnsan, Leonardo da Vinci’nin “altın oranından” da esinlenilerek 
geleceğe uyumlu, senkronize olabilen, versiyon yükseltebilen yeni 
nesil insan modelini sembolize ediyor. “T” harfi ile dikeyde “bir şeyin 
her şeyini”; yatayda “her şeyin bir şeyini” bilmeyi anlatıyor. “T” aynı 
zamanda; Tasarımcı, Tedarikçi ve Teknolojik olma gerekliliğine 
gönderme yapıyor. 

Çıktığı anda “Yılın En İnovatif İş Kitabı Ödülü” nü kazanan T-İnsan, 
yeni bir kişisel dönüşüm modeli sunması ve kazandırdığı gerçekçi 
artı gelecekçi bakış açısıyla değil; içinde yer alan QR kodları ile 
“artırılmış okuma” olanağı sunması, son derece ciddi ve hayati 
konuları hikaye gibi akıcı, anlaşılır anlatması, yepyeni kavramlarla 
tanıştırması ve bilinen kavramlara yeni anlamlar yüklemesiyle de 
çok dikkat çekiyor, beğeniliyor. 

Hibrit düşünmek ne demektir? Hayatımızda 
hibritleşmeye neden ihtiyacımız var?
Hibrit düşünmek, olmak, yaşamak tam olarak; bugünün 
sorumluluklarını, görevlerini yerine getirmeye devam ederken, yani 
bugünün gereklerini yaşarken; geleceğin isteklerine, olasılığı yüksek 
değişimlerine göre versiyon yükseltmek için bilinçli, odaklı, ısrarlı 
biçimde hazırlanmak demek. Yani aynı anda hem bugün hem yarın 
için çalışmak, çabalamak demek. Tıpkı hibrit arabalar gibi…



Geleceğin dünyasında eğitim-öğretim nasıl 
gerçekleşecek? 
Hem fiziksel, hem sanal okullar olacak. Hem insan, hem robot/
yapay zeka /hologram öğretmenler olacak. Bir müddet sonra 
tamamen üç, hatta çok boyutlu ortama geçilecek. İnsanlar, 
karışık yaş grupları ve ilgi alanlarından oluşan karma sınıflarda, 
guruplarda öğrenecek, projeler yapacaklar. Bunlara katılanlar 
dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek. Gerçek zamanlı 
ve birlikte çalışabilecekler, hatta 3D baskı teknolojilerindeki 
gelişmelerle, birlikte üretim bile yapabilecekler. Klasik okul 
sistemleri tamamen değişecek. Herkes kendi eğitimini kendi 
planlayacak. İçeriğini, süresini mesleğinin gerektirdiği ölçüde 
yapılandıracak. Bugünkü okullar, binalar daha çok sosyal 
ihtiyaçlara tahsis edilecek. Bir anlamda herkes hem öğretmen, 
hem öğrenci olacak. Yaş sınırlamaları, kategorizasyonlar 
neredeyse yok olacak. 

Sektörün beklediği yeni neslin özellikleri nelerdir? 
Gençler için ne söylemek istersiniz?
Tüm sektörler, baştan aşağı, devrimsel değişim, dönüşüm 
geçirecekler. Gençler mümkün olan en kısa zamanda T-İnsan 
olmayı kavramalı ve o doğrultuda kendilerini geleceğe 
hazırlamalılar. Çok çalışkan olmalılar. Yoksa kariyer hayatları 
gerçekten daha da zorlaşacak. 

Sanal para madenciliği, robotik biyoloji, yapay 
zeka psikolojisi gibi kavramlarla; bildiğimiz 
dünyaya ait bazı konseptleri pek de alışık 
olmadığımız bağlamlarda duymaya başladık. Bu bizi 
endişelendirmeli mi?
Kesinlikle hayır. Aksine heyecanlandırmalı. Bu söylediklerinizin 
ve daha pek çok teknolojik gelişmenin önümüze nasıl bir fırsatlar 
okyanusu serebileceğini anlamalıyız artık! Esas, bu gelişmeler 
olamazsa endişelenmeliyiz…

Blockchain sistemi ekonomide ne şekilde yer alacak 
ve geleceğin ekonomisi nasıl olacak?
Blockchain geleceğin sadece ekonomisini değil tüm iş ve yaşam 
koşullarını alt üst edecek, ancak iyi manada… Merkeziyetçilikten 
uzak, demokratik, şeffaf, aracıları ortadan kaldıran, kaybettiğimiz 
güveni yeniden kazanmamızı sağlayacak tümüyle dijital yapılara 
geçebilmek için de bir anlamda ön koşul. Kaçış yok. Akıllıca ve iyi 
kullanmak için ciddiye alınmalı, hem de fazlası ile. 

Küreselleşen dünyada enformasyon kadar 
dezenformasyonun yayılma hızında da yaşanan 
artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Katılıyorum. Ancak gelişen yapay zeka teknolojileri ve 
blockchain’in aktif olarak yayılması ve en önemlisi insanların 
daha iyiye doğru evrilmesi ile düşüşe geçecektir diye umuyorum. 

COVID-19’un insanlığın dönüşümüne olan 
etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Olumlu buluyorum. Bu konuda epey yazı da yazdım zaten. 
ufuktarhan.com’dan okunabilir. 

Geleceğin dünyasında veri güvenliği ve özel hayatın 
gizliliği nasıl güvence altına alınacak?
Yüzde yüz güvenlik hiçbir alanda mümkün değil. Ancak çabalar, 
güvenlik önlemleri, sanal duvarlar, kilitler, gözetleme vb. artarak 
sürecek. Ayrıca yakın geleceğin savaşlarının da daha çok “siber” 
olacağına artık kesin gözüyle bakabiliriz. 

röportaj

MAG okurlarına iletmek istediğiniz bir mesajınız var 
mı?
T-İnsanlaşsınlar. Geleceğe artan viteste, çok daha bilinçli ve 
odaklı hazırlansınlar. Hala pek çok insanın geleceği; hem 
yapabileceklerini, hem de yapmaları gerekenleri hafife aldığını 
gözlemliyorum. Bu tip yaklaşım sahipleri geleceğin iş dünyasında 
direkt olarak oyun dışı kalacaklar. Toparlansınlar bence… Hem de 
bir an önce… 

Yapabileceklerinin ve yapmaları 
gerekenlerin önemini hafife 

alanlar, geleceğin iș dünyasında 
direkt olarak oyun dıșı kalacaklar.
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Ünlü ortaklar Funda Filibeli, Selin Sunar ve Pelin Altunis’in  
kurduğu Griby3, kadın koleksiyonuna GriMen erkek hazır 
ve özel dikim gömlek koleksiyonunu da ekledi. Tanıtımı 
gerçekleştirilen kapsül gömlek koleksiyonu davetlilerden tam 
not aldı. 

Erkek 
Koleksiyonu 
Tanıtıldı
Sektörde üçüncü yılına giren Griby3 
markasının ürün yelpazesine erkek 
koleksiyonu da eklendi. Raffles 
Istanbul’un boğaz manzaralı 
Residence Lounge’ında yapılan 
lansmanda, ortaklar misafirleriyle 
yakından ilgilendi.

davet

FUNDA FİLİBELİ, SELİN SUNAR, PELİN ALTUNİS

YELDA-HAKAN TİFTİK
126



Klasik șıklığını 
koruyan, özenli, 
kalite ve lüksden 
taviz vermeyen 
erkekler için 
hazırlanan 
koleksiyon 
davetlilerden tam 
not aldı. 

TUBA PARLAK REYHAN İPEKEL ADNAN ȘEN SİNEM AYAN

BESTE-MUSTAFA YURTTAȘFATOȘ ALTINBAȘCEREN CAN



Amerika’da yașayan oyuncu ve model Didem Uzel Sarı, oğlunun her șeyiyle 
bizzat ilgileniyor ve gelecekle ilgili tüm hesaplarında da artık sadece Aslan var...

Sevgi Dolu Bir Aile

Didem 
Uzel Sarı

RÖPORTAJ: DİLARA AYDOĞDU    

özel
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek 
neler söylerdiniz?
Karşılığı olmayan muazzam bir sevgi. Buna denk 
gelen bir bedel yok, olamaz da zaten. Muazzam 
büyük bir sevgi. Her gün bunun için daha fazla 

şükretmemi sağlayan şey. 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim 
mi oldu sizin için?
Hamilelik sürecimin biraz zor geçmesi nedeniyle, bu durum 
böyleyse doğum sonrası nasıl olacak, diye uzun uzun düşündüm. 
Fakat hamilelik hiçbir şeymiş. Aslan doğduktan sonra anladım. 
Kafanızda ne planlarsanız planlayın hiçbiri bir bebek doğduktan 
sonra o plana göre işlemiyor. Çünkü bebeğin de kendine göre 
bir huyu ve gelişimi var. Ben tamamen anneliğe ve hamileliğe 
kendimi planlamış ve programlamış olduğum için sonrasını 
hiç düşünmemiştim. Nasıl büyütürüm, nasıl olur diye… Ama 
bildiğim bir şey vardı: Aslan’ı hep kendim büyütecek, kimseye 
emanet etmeyecektim; ki öyle de oldu. Hiçbir zaman bir bakıcısı 
ya da eşim dışında bana yardım eden kimse olmadı. Evimize 
diğer işler için gelip giden kimse de olmadı. Dolayısıyla hayatım 
tamamen değişti. Uyku düzeni, sıcak yemek yemelerim, kahve 
içmelerim bile… Annelik gerçekten ateşten gömlek giymek gibi. 
Hastalanıyor, ateşi çıkıyor, öksürüyor… Siz o günler içinde ona 
odaklanarak yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ben bu durumları 
tek başıma karşıladığım ve hayatım artık Aslan’dan ibaret 

olduğu için, büyük bir değişime uğradım. Bu kadar yoğun 
geçeceğini ve zorlanacağımı beklemiyordum, ama öyle oldu. 
Tam da Aslan anaokuluna başlamış ve düzenli bir hayatımız 
olacak derken; bu salgın, pandemi, süreci bütün düzenimizi 
bozdu; yeni bir düzen kurduk. Dolayısıyla şimdi üç buçuk 
yaşında bir çocukla sabah yedi buçuktan akşam dokuza kadar 
hiç ayrılmadan beraberiz. Gerçekten bu benim planladığımın 
dışında ve bu düzende de bir şekilde devam etmek zorundayız. 
Bir bebek yapmayı planlama üzerine daha önce sahip olduğum 
fikirler yüzde yüz değişti.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Bu soruya bir ay önce çok farklı bir cevap verebilirdim, ama şu 
anda içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bambaşka bir 
cevap vereceğim. Şu anki çocuklar gelişmekte ve değişmekte 
olan dünyada bir yöne doğru ilerlerken, yaşadıkları bu hesapta 
olmayan durum nedeniyle bu dönem onlar için bir dezavantaja 
dönüştü. Çocuklar bocalamaya başladı. Aslan küçük olduğu için 
ne olup bittiğini anlamıyor. Biz ona yine evde aktiviteler, oyunlar 
veriyoruz; ama eğitim çağındaki, özellikle de okuma yazmaya 
başlayan çocuklar şu an evlerinde, aileleri ile birlikte, bilgisayar 
açık ders çalışmaya çalışıyorlar. Parklara gidemiyor, sokaklarda 
oynayamıyor, caddeleri dolaşıp dondurma yiyemiyor, keyif 
aldıkları şeyleri yapamıyorlar. Biz burada Aslan’ı Orlando, Disney 
gibi parklara götürüyorduk. Evet bizim hayatımız çok değişti, 
ama şu an çocuklarımızın hayatları da dünyadaki belirsizlikle 
beraber maalesef bir dezavantaja dönüşmüş durumda. 

Kafanızda ne planlarsanız 
planlayın hiçbiri bir 

bebek doğduktan sonra 
o plana göre işlemiyor.

özel
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Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikayesi var mı?
Ben anne olmaya karar verdiğimde, inşallah bir oğlum olur, 
duasını çok etmiştim. Amerika’da yaşadığımız ve ABD vatandaşı 
olacağı için bir kere onun için kolaylık olması düşüncesi hep 
kafamızdaydı. Arkadaşları arasında da rahat telaffuz edilsin diye 
ilk isminin yabancı isim olacağı kesindi. Leo ismine ise seneler 
önce, hamile kalmadan çok uzun zaman önce, karar vermiştim. 
Nereden geliyor bu karar, diye soracak olursanız; Leonardo DiCaprio 
hayranlığımdan diyebilirim. Hamile kaldığım süreçte çocuğum 
ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü 
yapmışlığım bile var. Bu kadar benzedi… İkinci ismini, Türk ismini, 
hiç düşünmemiştim. Ona da babası karar versin demiştik. Aradık 
taradık, sonra bir gün babası “Aslan olsun zaten Leo’nun Türkçesi” 
dedi. Eşim aynı zamanda koyu da bir Galatasaray taraftarıdır. Aslan 
oldu. Hastanede cinsiyetini ilk öğrendiğimizde “Leo geliyor Leo” 
demiştim. Doğuma bir ay kala da Aslan eklendi. Leo Aslan oldu.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendisine mi bırakacaksınız?
Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kafam çok karışık 
olsa da Aslan’a hep öğretmeye çalıştığım ve ilerisi için planladığım 
bir şey var. Onun yetenekleri doğrultusunda istediklerini 
yapabilmesi için gerekli olan tüm imkanları sağlamak. Sürekli 
onu takip ediyorum. Nelere daha istekli, nelere yeteneği var? O 
gözlemle onu geliştirip, sadece yön gösterebilirim. Çünkü çocuklar 

bu bilgiyle gelmiyorlar. Sezgileri elbette var. İçsel yetenekleri de var, 
ama doğru yönlendirildikleri takdirde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
Aslan’ın belli bir yaşa kadar doğru yolu bulmasına yardımcı olup, 
yetişkin bir birey olduğunda da ne yapmak istediğine kendisinin 
karar vermesini istiyorum. Ben çok geç anne oldum ve aramızda çok 
yaş farkı var. Onun yanında ne kadar kalabilirim, onunla ne kadar 
yürüyebilir ve destek olabilirim bilmiyorum. Bu yüzden Aslan’ın 
her zaman kendi başına kararlar verebilen, güçlü bir karakter 
olarak yetişmesini istiyorum. Bu da onun kariyer planlamasında 
inanılmaz etkili olacaktır. Şu an üç buçuk yaşında oldu bile. Ona 
fikirlerini soruyorum ve çoğunlukla yaptığı şeyleri onun kendisinin 
uygulamasını istiyorum. Benden destek alıyor elbette, ama güçlü bir 
karakter olabilmesi için bazı şeyleri kendisinin başarması gerekiyor.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler? Bu günleriniz nasıl geçiyor?
Aslan’a şu gün sorun; okul mu, ev mi diye?.. Aslan kesinlikle 
ev diyecektir. Geçen gün de itiraf etti. “Anne ben okula gitmek 
istemiyorum. Seninle ve babamla daha çok eğleniyorum” diye. 
Şimdi beraber günde 13 saat vakit geçirmeye başladık ve sürekli bir 
şeylerle uğraşıyoruz. Ama en çok sevdiğimiz ve keyif aldığımız şey 
beraber evde oynadığımız aile oyunları. Bir de Aslan erkek çocuğu 
olduğu için kovalamaca, saklambaç, zıplamak; koşuşturmalı, 
boğuşmalı bütün oyunları çok seviyor. Beni ve babasını oyun 
arkadaşı seçiyor ve çok keyif alıyor. Tabii ki biz günün sonunda çok 
yoruluyoruz. Üç buçuk yaş statüsündeki oyunlar, evet, belki çok 
eğlenceli; ama belli bir noktadan sonra, inanın, çok yorucu olabiliyor. 



Oğlumun yetenekleri 
doğrultusunda istediklerini 

yapabilmesi için gerekli olan tüm 
imkanları ona sağlamak istiyorum.

özel
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özel

Aslan ise bizimle yaptığı her şeyden çok keyif alıyor. Suluboya ile 
resim yapmak, hamurlarla oynamak, evde yemek yapmak, smoothie 
ve kahve hazırlamak… Bunları aktiviteden saymıyorum bile artık. 
Ailece göl kenarında yaptığımız yürüyüşler ise çok keyifli ve bize 
haz veren şeyler. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Aslında tam olarak öğüt denemez. Ama annem üniversite 
zamanlarıma yakın yaşlarımda, artık kararlarımı tamamen kendim 
aldığım, uyguladığım ve gerçekten dışarıdan müdahale etmediği 
bir yaşam sundu bana. Ben belki de onun bana olan bu yaklaşımı 
sayesinde çok daha güçlü ve ayakları yere daha sağlam basan bir 
karakter oldum. Hep, her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştım. 
Annem hiçbir zaman karışmadı ve çok büyük bir destek de vermedi. 
Para kazanmayı, okulumu bitirmeyi kendi emeklerimle başardım. 
Belki de benim için farkında olmadan yaptığı en büyük şey, belli bir 
noktadan sonra kararlarımı kendim alabilen bir birey olduğumu 
bana hissettirmesiydi.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Her insan farklı her çocuk da farklı. Taşıdığı özellikler de çok çok 
farklı. Aslan henüz çok küçük. Dört buçuk, beş yaşından sonra 
çocukların yeteneklerine göre eğilimleri saptamak için testler 
yapılıyor. Şu an Aslan için erken, ama benim düşüncem Aslan’ın 
belli bir yaşa kadar, belki ortaokul ve liseye kadar, yönlendirilerek 
belirli seçenekler sunularak giden bir çocuk olması yönünde. 
Basketbol mu oynayacak, futbol mu; yoksa bir müzik aleti mi 
çalacak?.. Bunlar için seçenekler sunup, belki bütün hepsinin 
derslerini aldırarak içlerinden bir tanesini seçmesini sağlamak, 
onun için yapacağımız en doğru şey diye düşünüyorum. Belki de 
yapmayacak, istemeyecek. Dolayısıyla Aslan’ın hangi meslekte 
olacağını bilemiyorum. Benim mesleğimi yapmasını ister miydim? 
Olsa da olur, olmasa da. Aslan belki de cerrah olacak ve daha başarılı 
olacak, bunu şu an için bilemiyoruz. Ama yeteneği varsa, aktörlük 
yapabilirse o şekilde yönlendiririz tabi. Onu ekranda görmek çok 
hoşuma gider ama ısrarcı da değilim. Kendi kararını vakti gelince 
verecektir diye düşünüyorum. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız? 
Kalbim benim; bana anneliği doyasıya yaşattığın ve vicdanımı daha 
çok sorgulattığın için sana minnettarım. Sevmek kavramı seninle 
anlamını buldu. Yıllarca sen gel diye ne dualar ettim bir bilsen… 
Allah’ım; sana şükürler olsun ki bu tarifi olmayan duyguyu bana 
yaşattın. Ve bir teşekkür de annem için… Annem; her ne kadar 
bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdıysam beni affet. Anneliğin ne 
demek olduğunu henüz, Aslan ile anladım. Anneler Günün kutlu 
olsun canım anneciğim.  



Sanat, iş ve cemiyet hayatının sevilen 
anneleriyle anneliğe ve çocuklara dair keyifli 

bir sohbet gerçekleştirdik.

Hayatımızdaki en değerli varlık olan 
annelerimizin 

Anneler Günü’nü kutluyoruz…

Anneler Günüenklerin estetik dansı ile huzur bulan bir atmosferde 
ahşabın dayanıklılığı ve siyahın asil yüzü ile şekillenen 
tasarımlar farklarını ortaya koyuyor. Doğanın 
etkileyici eserlerinden ilham alınarak hazırlanan yeni 
koleksiyonlarda ışıltılı, şık ve fonksiyonel detaylar ön 
plana çıkıyor. 

Tepe Home’un çok iddialı yeni takımları tüm 
mağazalarında yerlerini almaya başladı.
Farklı ve özel hissettiren yeni tasarımlar, renklerin ustalıkla 
kullanıldığı detaylar ile evlerinize taşınıyor. Konforu ve kaliteyi 
estetikle buluşturan Tepe Home, geniş ürün yelpazesi ile yaşam 
alanlarınızın keyfini doyasıya sürdürmeniz için iddialı tasarımlar 
sunmaya devam ediyor.

Yeni koleksiyonlar; Gloria, Livello, Natura, Victoria, Leo, Preforia ve 
Diverso  farklı zevklere hitap eden karakteristik çizgileri ile dikkati 
çekiyor. Diverso; birçok sanat eserine ilham veren Zebra deseninin 
ikonik tavrı ve ahşabın sıcak dokusuyla bütünleşen bir tasarım olarak 

R
Yașam alanlarında yeniliklerin öncüsü Tepe Home, 2020 yılının ilk lansman 

koleksiyonları ile doğadan aldığı ilhamı yașam alanlarına tașıyor.

Doğanın Kalbinden 
Gelen İlham 

trend

GLORIA

LIVELLO NATURA

karşımıza çıkıyor. Gloria; modernize edilmiş eskitme tarzını, soğuk ve 
sıcak renklerin bütünlüğü ile siyahın asalet vurgusunu kullanarak 
fark yaratıyor. Leo; doğanın cazibeli ve bir o kadarda gizemli 
canlılarından olan Leopar’dan aldığı desenleri siyah rengin asaleti ile  
birleştiriyor. Livello, doğayı temsil eden elementlerin gücü ile okyanus 
ferahlığını, dağ esintisini ve ağaçların huzurunu evlerinize taşıyor. 
Natura, ahşap ve siyahın uyumunun doyasıya yaşandığı doğallığı 
ile modern ve fonksiyonel bir yaşamın kapılarını aralıyor. Afrika’nın 
miras şehrinden esinlenilen Pretoria’da; kasım aylarında Jacaranda 
ağaçlarının çiçek açmasından ilham alınmış. Zamanın iz bırakan 
anılarını modern dokunuşlar ile günümüze uyarlayan Victoria, beyaz 
rengin saflığı ve geçmişin asaletini evinize taşıyor. 

Konforlu ve modern yaşama dair tüm hayal edilenleri hayata geçiren 
Tepe Home, aldığı tedbirler ve hijyen önlemleri ile şu an açık olan 
cadde mağazaları; İstanbul’da İdealtepe, Avcılar ve Masko; Ankara’da 
İstanbul Yolu Batı Park AVM ve Beytepe Outlet; İzmir’de Gaziemir ve 
www.tepehome.com.tr adresinde yepyeni tasarımlarını “Kalbi Evinde 
Atanların” beğenisine sunuyor.  
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Sanat, iş ve cemiyet hayatının sevilen 
anneleriyle anneliğe ve çocuklara dair keyifli 

bir sohbet gerçekleştirdik.

Hayatımızdaki en değerli varlık olan 
annelerimizin 

Anneler Günü’nü kutluyoruz…

Anneler Günüenklerin estetik dansı ile huzur bulan bir atmosferde 
ahşabın dayanıklılığı ve siyahın asil yüzü ile şekillenen 
tasarımlar farklarını ortaya koyuyor. Doğanın 
etkileyici eserlerinden ilham alınarak hazırlanan yeni 
koleksiyonlarda ışıltılı, şık ve fonksiyonel detaylar ön 
plana çıkıyor. 

Tepe Home’un çok iddialı yeni takımları tüm 
mağazalarında yerlerini almaya başladı.
Farklı ve özel hissettiren yeni tasarımlar, renklerin ustalıkla 
kullanıldığı detaylar ile evlerinize taşınıyor. Konforu ve kaliteyi 
estetikle buluşturan Tepe Home, geniş ürün yelpazesi ile yaşam 
alanlarınızın keyfini doyasıya sürdürmeniz için iddialı tasarımlar 
sunmaya devam ediyor.

Yeni koleksiyonlar; Gloria, Livello, Natura, Victoria, Leo, Preforia ve 
Diverso  farklı zevklere hitap eden karakteristik çizgileri ile dikkati 
çekiyor. Diverso; birçok sanat eserine ilham veren Zebra deseninin 
ikonik tavrı ve ahşabın sıcak dokusuyla bütünleşen bir tasarım olarak 
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koleksiyonları ile doğadan aldığı ilhamı yașam alanlarına tașıyor.

Doğanın Kalbinden 
Gelen İlham 

trend

GLORIA

LIVELLO NATURA

karşımıza çıkıyor. Gloria; modernize edilmiş eskitme tarzını, soğuk ve 
sıcak renklerin bütünlüğü ile siyahın asalet vurgusunu kullanarak 
fark yaratıyor. Leo; doğanın cazibeli ve bir o kadarda gizemli 
canlılarından olan Leopar’dan aldığı desenleri siyah rengin asaleti ile  
birleştiriyor. Livello, doğayı temsil eden elementlerin gücü ile okyanus 
ferahlığını, dağ esintisini ve ağaçların huzurunu evlerinize taşıyor. 
Natura, ahşap ve siyahın uyumunun doyasıya yaşandığı doğallığı 
ile modern ve fonksiyonel bir yaşamın kapılarını aralıyor. Afrika’nın 
miras şehrinden esinlenilen Pretoria’da; kasım aylarında Jacaranda 
ağaçlarının çiçek açmasından ilham alınmış. Zamanın iz bırakan 
anılarını modern dokunuşlar ile günümüze uyarlayan Victoria, beyaz 
rengin saflığı ve geçmişin asaletini evinize taşıyor. 

Konforlu ve modern yaşama dair tüm hayal edilenleri hayata geçiren 
Tepe Home, aldığı tedbirler ve hijyen önlemleri ile şu an açık olan 
cadde mağazaları; İstanbul’da İdealtepe, Avcılar ve Masko; Ankara’da 
İstanbul Yolu Batı Park AVM ve Beytepe Outlet; İzmir’de Gaziemir ve 
www.tepehome.com.tr adresinde yepyeni tasarımlarını “Kalbi Evinde 
Atanların” beğenisine sunuyor.  



Yeliz Okur

anneler günü

Dünyaca ünlü basketbolcu Mehmet Okur’un eși Yeliz Okur, 
zaman zaman çocukları için rolden role girmesi gerekse de 

günleri büyük bir keyifl e ve sporla geçiriyor.
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek
neler söylerdiniz?
Her gün yeni bilgiler öğrendiğiniz; içinde eğlence, emek, 
mutluluk, sevgi, saygı, sabır, özveri barındıran; zaman 
zaman da kaygılandırıp hüzünlendirebilen; hayatımızın 
sonuna kadar bitmeyecek olan bir okuldur annelik… 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu sizin için?
Ben 27 yaşında anne oldum. İlk bebeğim yani Melisa’mda kolik vardı, 
tecrübesizdim. O yüzden ilk 2 yılım oldukça zor geçti. Uyuduğu 
en uzun süre 30 dakika ila 45 dakika arasındaydı. O dönem bir 
çok annenin de olduğu gibi en yakın arkadaşım musluk (su sesi) 
ve saç kurutma makinasıydı. Kaygıdan ağladığım, kendimi çaresiz 
hissettiğim anların sayısı oldukça fazla oldu. Evet, hayatım büyük bir 
değişime uğradı ve anne olmanın kıymetini o dönemlerde anlamaya 
başladım.

Şimdilerde ise 13 yaşındaki bir genç kıza anlayışlı bir anne olabilmeye; 
10 yaşındaki sporla yaşayan Pikachu’ya maceracı bir anne olabilmeye 
ve 5 yaşındaki çılgın, enerji dolu bir Tazmanya canavarına oyuncu 
bir anne olabilmeye çalışıyorum. Mükemmel değilim. Hatalar 
yaptığım, kendimle kavga ettiğim dönemler çokça oluyor ama yine 
de pes etmeyip her gün onlarla beraber öğrenmeye ve büyümeye 
devam ediyorum. Yani beklentilerim doğrultusundaki bir değişimin 
ötesindeydi. 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Daha bilinçli ebeveynler ve teknoloji olduğunu düşünüyorum, 
ama bu aynı zamanda bir dezavantaj onlar için. Ellerinde sonsuz 
bilgiye sahip olup, daha az sosyalleşen, ilişki kurmakta güçlük 
çeken; sabırsız, bencil, özgüven patlaması yaşayan yeni bir nesil 
görüyorum. Bu da beni ürkütüyor. 

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikayesi var mı?
Oğlum olursa adını hep anlamından dolayı Yiğit ya da Mert  
koymak istemiştim. Bu yüzden Mehmet’e oğlumuz olursa adını 
ben, kızımız olursa sen koyabilirsin dedim. O da bunu kabul 
etti. İkimizin de “M/Y” harflerinden oluşan bir dövmesi var 
ve çocukların adlarının da M ve Y harfleri ile başlayan isimler 
olmasına karar verdik. “My” aynı zamanda İngilizcede de benim 
anlamını taşıyor, bu da hoşumuza gitti. Melisa Naz’ın adını da 
Mehmet koydu. Melisa‘nın aynı zamanda bir çiçek adı olması onun 
hoşuna gitmişti.  

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız? 
Doğan Cüceloğlu‘nun da dediği gibi “Mükemmel değil, iyi 
insan yetiştirebilmek” arzumuz. Onlar için kariyer planlaması 
yapmıyoruz, kendi seçimlerini kendileri yapacaklar; tıpkı 
şimdi olduğu gibi. Ebeveynleri olarak istediğimiz en önemli şey 
eğitimlerini tamamlamaları. 



Mehmet ve ben elimizden geldiğince kendi benliklerini bulabilmeleri 
için onlara yol seçeneklerini sunuyoruz böylece kendilerini 
keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Melisa basketbol, Yiğit ise basketbol ve beyzbol oynuyor. İkisi de 
“Travel Team”de olduklarından dolayı sıklıkla bulunduğumuz yerde 
ya da nadiren şehir dışı seyahat etmek durumundayız. Birde buna 
okul ve antremanlar eklenince birlikte geçirebileceğimiz boş zamanı 
dilimi azalıyor. Haftanın bir çok günü akşam yemeğinde bile bir araya 
gelemiyoruz. Çoğunlukla hafta sonları birimiz Melisa’nın, diğerimiz 
ise Yiğit’in maçlarına gitmek durumunda kalıyoruz. 

Spordan arta kalan zamanda ise farklı patikalar belirleyip aile 
yürüyüşleri yapmaya, bisiklet sürmeye, birlikte golfe gitmeye, evde 
aile oyunları oynamaya çalışıyoruz. Mehmet de çocuklara müsait 
oldukları zamanlarda evde antrenman yaptırıp birlikte vakit 
geçirmeye çalışıyor. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt 
var mı?
Annem tevazu sahibi, merhametli, bağışlayıcı, toprağa, doğaya ve 
ona ait olan her şeye değer veren bir kadındır. Bu güne kadar bize 
ağacın meyvesinden çiçeğine, karıncadan arıya, salyangoza kadar 
yaşayan  her bir canlıya asla zarar vermememiz ve onları korumamız 
gerektiğini öğretti. Onun yeşile, toprağa, canlıya olan sevgisi 
çocukluğumdan bu yana kalbimde yer eden en değerli nasihatıdır 
benim için. 

anneler günü
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İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Birer birey olarak buna karar verecek olan kendileri olacaktır. 
Tıpkı şimdi olduğu gibi dönemlik kendi aktivitelerini kendileri 
belirlemeleri, okumaya başladıkları andan itibaren kitaplarını her 
zaman kendi iradeleriyle seçmeleri gibi. Eğitimlerinde de istekleri, 
sevdikleri şeylere ve değerlerine göre bir yol çizebilirler. Hayatlarına 
kendileri yön verip, onu kendileri şekillendirecekler. Bizler elbette 
tecrübelerimiz ve donanımımız doğrultusunda onlara her zaman 
bireysel mücadelelerinde yardımcı olmak için yanlarındayız; 
ama sevdikleri ve tercih ettikleri mesleği yapmak, bunun için 
uğraş verip gayret göstermek onların hakkı. Anne-babası olarak 
bizim yapabileceğimiz en önemli şey; istedikleri, sevdikleri şeyleri 
yapmaları için onlara destek olmak. 

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? 
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Çocuklar online derslerine devam ediyorlar. Dersten arta kalan 
zamanlarında da sosyal açıdan günlük akışlarını sağlayabilmek 
adına arkadaşları ile düzenli olarak Zoom üzerinden iletişim 
kuruyorlar. Bazen birlikte online oyun oynayıp, bazen ödevlerini 
yapıyorlar; bazen de birlikte film seyrediyorlar. 

Sosyal mesafe kuralı gereği sitedeki arkadaşlarıyla bile 
görüşemiyorlar. Biz de site içerisinde her gün olmamak kaydıyla 
bisiklete biniyor ya da köpeğimiz Peppy’i de alıp yürüyüşler 
yapmaya çalışıyoruz. 

Melisa’nın yeni hobisi mutfak. Anne-kız pastalar, kekler, kurabiyeler 
yapmaya; Netflix izlemeye ve birlikte kitap okumaya başladık. 

Yiğit ve Mert benimle oyun odasında vakit geçirmeyi çok seviyor. 
Bazen resim, bazen de küçük projeler yapıyoruz. Mert ve Yiğit bir 
arada olmayı, birlikte Lego, Osmo, Minecraft ve basketbol oynayarak 
zaman geçirmeyi çok seviyor. Spor aktivitesi olarak da zaman zaman 
Mehmet ile birlikte basketbol antremanı yapıp enerjilerini atıyorlar. 
Üç çocuk olunca zaman bizim için de, onlar için de hızla akmaya 
devam ediyor. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Her anne özel ve değerlidir. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, 
kalbi evlat sevgisiyle çarpan, karşılıksız sunduğu emeği, hoşgörüyü, 
anlayışı, fedakarlığı kendine hayat felsefesi edinmiş bütün 
annelerin, anne adaylarının ve kalbi  anne olmak için çarpan bütün 
kadınlarımızın “Anneler Günü”nü kutluyorum.   



Mimar Yasemin Masis oğlu için Londra’da kurduğu, 
ihtișamını gelenekten alan, özel dünyayı MAG okurları 

için anlatıyor.

Yasemin Masis 

anneler günü
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek neler 
söylerdiniz?
Annelik; onu kendinden çok düşünmek, koşulsuzca çok 
ama çok sevmek ve fedakarlık yapmaktır.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir 
değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir 
değişim mi oldu sizin için?
Anne olmaya aslında biraz geç karar verdim. 35 yaşında anne oldum. 
Mesleğimde epey yol kat etmiş; gezmek-görmek istediğim çoğu 
yere seyahat etmiş; artık kendimi bir çocuğu yetiştirmeye, adamaya, 
hazır hale getirmiştim. Bu doğrultuda oğlumun doğumuyla birlikte 
eski yaşantımız artık her şeyi onun ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirdiğimiz bir hayata dönüştü ve bundan da büyük mutluluk 
duyuyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Aslında şimdiki çocukları çok avantajlı bulduğumu söyleyemeyeceğim. 
Baktığımızda şimdiki çocuklar için çok çeşitli eğlence merkezleri, 
güzel binalı donanımlı okullar, sıcak servis arabaları, tabletler, 
telefonlar, teknolojik oyunlar konfor gibi gözükse de; ben bunların 
çoğuna karşıyım. Bazen gözlemlediğim çocuklarda özgüven olarak 
tanımlanan şeylerin aslında şımarıklık olduğunu düşünüyorum. 
Oğlumu bütün bunlardan uzakta büyütebileceğim bir çevre ve yaşam 
biçimi yaratmaya çalıştım. Londra’da yaşıyoruz ve orada hala geleneksel 
şekilde yetişiyor çocuklar. Okula yürüyerek veya scooter ile gidiyorlar. 
Bu şekilde gelmeleri için teşvik ediliyorlar. Daha şimdiden hava kirliliği 
ve çevreye karşı duyarlı olma bilinci yerleşiyor. Okul çıkışı hava soğuksa 
kütüphaneye veya müzelere hava güzelse açık havada oynayabilecekleri 
parklara gidiyorlar. Mahalle arkadaşları var. Tableti, telefonu yok. 
3 yaşına kadar televizyon izlemedi. Daha yeni günde 40 dakikayı 
geçmeyecek şekilde çizgi film izlemesine müsade var. Çocuklarda can 
sıkıntısı aslında o kadar da kötü birşey değil. Çok fazla şeye ihtiyacı yok. 
Kendisine oyunlar buluyor ve bu sayede yaratıcılığı artıyor.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi 
var mı?
Oğlumun adı Masis Theo Masis. Masis aslında eşimin babasının adı. 
Onun adını yaşatmak istedik, ama soyadı ile aynı olunca araya bir isim 
daha koyalım dedik. Yurtdışında yaşayacağı için de kullanması kolay 
bir isim düşünürken  anlamı Tanrı’nın hediyesi olan Theo geldi aklımıza 
ve çok sevdik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine 
mi bırakacaksınız?
Son karar tabii ki kendisinin olur. Yetenekleri doğrultusunda istediği 
mesleği seçebilir. Sadece ben bu süre boyunca yeteneklerini keşfetmesi 
için destek olmaya, farklı diller öğretmeye ve her şeyden önce iyi ve 
kibar bir insan olmanın önemini anlatmaya çalışıyorum.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Parkta bisiklete binmek, kuğuları beslemek ve resim yapmak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt 
var mı?
Çok var ama en çok hak verdiğim lafı “Anne olunca anlarsın” oldu.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister 
miydiniz?
Hayır istemezdim. Mimarlık yaratıcı çok güzel bir meslek ama 

günümüzde teknoloji ile birlikte tasarım başka bir boyuta 
taşındı ve eski büyüsü kalmadı bence.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler 
neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?
Evde günlük rutinimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Oğlum 
henüz küçük olduğu için o yaştaki çocuklar kendilerini 
güvende hissetmek için günlük düzenlerinin mümkün 
olduğunca değişmemesini isterler. Önce okulun da desteği 
ile bir zaman çizelgesi oluşturduk. Uyku, yemek, oyun ve 
ders saatlerimiz belli. Artık her şeyi evde pişirdiğimiz için 
oyunlarımıza, mutfakta yemek hazırlama aşamaları ve 
çiçekleri sulama gibi ev içi küçük işleri de dahil ettik. Günde 
1 saat online ders yapıyor ve sonra da ders ile ilgili küçük 
ödevlerini hazırlıyor. Hava güzelse bahçede bisiklete binmek 
biraz hareket etmesine yardımcı oluyor.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Çocuklarımızın en önemli rol modelleri bizleriz. Ve onlar için 
verebileceğimiz en büyük şey sevgi, daha çok sevgi… Bütün  
kahramanların anneler günü kutlu olsun.  



İmrenilen bir anne-oğul ilișkisinin mimarı Feryal Gülman, 
oğlunun kendisine kattıklarını MAG okurlarıyla paylașıyor.

Feryal Gülman

anneler günü
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek 
neler söylerdiniz?
Anne olmak, sevginin tanımı ve bence çok sevmek… 
Öncesinde hiç bilmediğiniz, ama tattığınızda da tarifi 
olmayan bir sevgi.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu sizin için?
Anne olduktan sonra hayatın anlamı değişiyor, farklı pencereler 
açılıyor. Artık kendiniz için değil, evladınız için düşünür, onun için 
adımlarınızı atar oluyorsunuz. Tabir-i caizse öncelikleriniz değişiyor, 
dünya onların ekseninde dönüyor. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mıydı? 
Annemin önceliği hep sevgiydi ama çok da disiplinliydi. Örnek 
aldığım yönlerinden en önemlisi kitap okuma alışkanlığı oldu. Onun 
beni yönlendirdiği gibi, ben de oğluma aşıladım kitap sevgisini. 
Dilerim o da kendi çocuklarına aşılar.

Oğlunuzla beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktiviteler neler?
Birlikte seyahat etmeyi çok severiz. Daha önce görmediğimiz yerleri 
keşfetmek en büyük hobimiz.  Aynı zamanda birlikte film izlemeyi 
de çok seviyoruz. Koronalı günleri bu şekilde değerlendirmiş 
oluyoruz.  Film zevklerimiz de uyuyor. Zaten son senelerde hep ben 
ondan tavsiye alıyordum. Şimdi birlikte izliyoruz.

Yeni nesil gençler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 
Siz oğlunuzla nasıl bir bağ kurdunuz?
Yeni nesil gençlerin akıllı ve kendilerinden emin olduklarını 
düşünüyorum. Esprililer, nazikler, hedefleri var ve çalışkanlar.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Ben oğlumu bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalıştım. 
Milliyetçi çizgisi ve siyasete olan ilgisi çok hoşuma gidiyor. İnsan 
önce ülkesini sevmeli.  

Yeni nesil gençlerin akıllı ve 
kendilerinden emin olduklarını 

düșünüyorum. Esprililer, nazikler, 
hedefl eri var ve çalıșkanlar.



Cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu Șendir 
çocuklarıyla geçirdiği keyifl i günlerini ve anne olmanın 

mutluluğunu MAG okurlarıyla paylașıyor.

Burcu Şendir 

anneler günü
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek neler 
söylerdiniz?
Annelik bence bu dünyadaki en güzel duygu ve bunun 
üstü yok.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu sizin için?
Anne olmakla birlikte hayatımdaki en büyük değişiklik eskiden 
kendim için yaşarken ve tek başıma kararlar alırken, artık çocuklarım 
için yaşamaya başladım. Beklentilerim zaten hayatımın değişeceği 
yönündeydi.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Şu anki çocukların en büyük avantajı teknolojiyle çok iç içe olmaları ve 
her türlü imkana sahip olmaları.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine 
mi bırakacaksınız?
Büyük kızım Duru seneye üniversite planlaması yapıyor. O yüzden bu 
aralar hep konuştuğumuz konu onun  kariyer planlaması. Beraber karar 
veriyoruz, ama bu konuda kızımın isteğine saygı duyuyoruz. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Kızımla zaten arkadaş gibiyiz her şeyi konuşabiliyoruz. Alışverişe 
beraber çıkmaktan çok keyif alıyor. Oğlumla da film izlemekten ve kek 
yapmaktan çok keyif alıyoruz.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt 
var mı?
Annem dünyadaki en mükemmel anne olduğu için bütün öğütleri 
benim için çok değerli. 

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister 
miydiniz?
Ben çocuklarımın kendi seçecekleri mesleği yapmalarını isterim. Benim 
mesleğimi yapmak isterlerse de saygı duyarım.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? 
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Bu süreçte evde çok fazla aktivite yapıyoruz. Mesela resme başladık. 
Birlikte resim yapmaktan çok keyif alıyoruz. Beraber spor yapıyoruz. 
Mutfakta da bana yardım ediyorlar. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Başta annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım.  

Annem dünyadaki en mükemmel 
anne olduğu için bütün öğütleri 

benim için çok değerli. 



Sunucu, Yazar ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu Alpay, 
bu günlerde hayatını bebeğinin geleceği üzerine 

kurmaya bașlamıș.

Ece Vahapoğlu Alpay

anneler günü
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek 
neler söylerdiniz?
Canından bir parçayı sonsuz aşkla sevmek ve onu 
koruma içgüdüsüyle yaşamak.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir 
değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir 
değişim mi oldu sizin için?
Önceliklerim yer değiştirdi; bebeğimin bakımı ilk sıraya yerleşti. 
Daha çok evde vakit geçirir oldum. Üzerine de koronavirüs salgını 
sebebiyle “Evde Kal” dönemi başlayınca benim için yumuşak bir 
geçiş oldu. Evde bebeğimle zaman geçirmekten çok memnunum. 
Uykularının arasında bile onu özlüyorum. Bakmaya, öpmeye 
doyamıyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Anne-babalar daha bilinçli ve bilgiye daha fazla ulaşır imkanlara 
sahip. Artık babalar, ataerkil rollerinden sıyrılıp çocuklarıyla daha 
çok ilgilenen ebeveyn rolündeler. 

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi 
var mı?
Hamileliğimin başlarında karnımdaki oğluma isim düşünürken, 
kısa olması önceliğimdi. Babası Ayvalık’lı yani Egeli. Birden aklıma 
Efe ismi geldi. Kocama söylediğimde o da hemen beğendi ve biz 
erkenden kararlaştırdık. Ayrıca oğlumla isimlerimizin baş harfleri 
aynı olduğundan bana ait pek çok takı, mücevher ve çanta gibi 
aksesuarlarımı, çok daha fazla, severek kullanabiliyorum.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Yeteneklerini ve ilgisini küçük yaş itibariyle gözlemlemeye 
çalışacağım. Seçenekler sunarız tabii ki, ama seçim onun olacaktır. 
Yine de kalbim ve mantığımdan geçen kariyer seçeneklerini zamanı 
gelince onunla paylaşırım. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Bebeğim henüz çok küçük; 4 aylığı yeni geçti. Şimdilik fış fış kayıkçı 
ile çok eğleniyoruz. Beraber anne bebek yogası yapıyoruz. Onun 
kollarını ve bacaklarını oynatıyorum.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
“Her şeyin hayırlısı…”

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
İyi bir sporcu olmasını isterim. Ama sunucu veya yazar olacak diye 
illa ki bir isteğim yok.  

Babalar ataerkil rollerinden 
sıyrılıp, çocuklarıyla daha çok 
ilgilenen ebeveyn rolündeler.



“Turuncubikız” olarak tanıdığımız Infl uencer 
Funda Karakılıç’ın hayatı, oğlu Barıș sayesinde 

artık daha da huzurlu ve mutlu.

Funda Karakılıç

anneler günü
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A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek 
neler söylerdiniz?
İlk kez aşık olduğun günü her gün yaşamak gibi...

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? Beklentileriniz 

doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?
Açıkçası beklentilerim yoktu, ama korkularım vardı. Çünkü endişeli 
bir gebelik geçirmiştim. Ancak bir müddet sonra bu değişimi, 
gelişim olarak görmeye başlıyorsunuz. Garip bir şekilde aramıza 
yeni katılan yeni bir kişinin sorumluluğu ve sevgisi; gelişimin, 
iyileşmenin, daha da mutlu olmanın önünü açıyor. Anlayacağınız 
başlangıçtaki korkularım boşa çıktı. 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Farkındalık! Ve farkındalığın önemini anlayan ebeveynler...

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi 
var mı?
Karnım burnumdaydı ve havalı isimlerden oluşan yazdığımız listeye 
bakıyordum. Listenin ilk 10 ismini şekillendirmek birkaç ayımızı 
almıştı, ama oğlumun adı aralarında yoktu. O an duygusal, naif,  
sevgi dolu bir insan olacağına emin olduğum bir duygu hissettim ve 
bir anda adını “Barış” koydum. Öyle ikna edici konuşmuş olmalıyım 
ki, Coşkun da çok sevdi. Tam da dünya görüşümüzü yansıtıyordu. 
Öyle uzaklarda aramaya gerek yoktu. Sahiden de adı gibi oldu Barış.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Aaa, tamamen bırakamam!.. Daha çok onun tercihini destekleyici 
olacak benim dahil oluşum. Bu nedenle onu yüreklendirme ya da 
derinlemesine düşünerek karar almasına katkıda bulunma gibi 
görevler edinmeyi düşünüyorum, ama elbette son tercih ona ait 
olacak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mıydı? 
“Çok, azdan olur.” Sahiden de öyle oluyor. Teşekkürler anne.

Oğlunuzla beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktiviteler neler?
 Birlikte kitap okuyoruz. Yani, Barış bir cümleyi yaklaşık 10 dakikada 
okuyor, ama olsun. Kitap, film ve spor üzerine; onunla birlikte 
yapabileceğim ritüellerimiz olsun istiyorum. O yüzden oynadığımız 
oyunların yanında, hobilerine de bolca katılmaya çalışıyorum. 
Basketbola çok ilgisi var. O yüzden oğlumla sohbet edebilmek ve 
antremanlarına destek verebilmek için kendime bir kitap aldım, 
oradan çalışıyorum. Jordan sadece bir ayakkabı markası değilmiş 
mesela! Şaka!..

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Tabi ki isterim. Ben çok sevdiğim için yapıyorum. Aynı duyguyu o da 
hissedecekse seve seve.  

Kitap, film ve spor üzerine 
oğlumla birlikte yapabileceğim 

ritüellerimiz olsun istiyorum.



İç Mimar, Yazar ve Sosyal Medya Fenomeni 
Zeynep Zor’un hayatı, anne olunca durulmak 
bir yana eskisinden daha renkli ve hareketli 

bir hale gelmiș.

Zeynep Zor

anneler günü
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İç Mimar, Yazar ve Sosyal Medya Fenomeni 
Zeynep Zor’un hayatı, anne olunca durulmak 
bir yana eskisinden daha renkli ve hareketli 

bir hale gelmiș.

Zeynep Zor

anneler günü

A nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek 
neler söylerdiniz?
9 aylık sabırla başlayan, son nefesi verinceye dek süren 
sonsuz sevgi ve merhamettir annelik.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir 
değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir 
değişim mi oldu sizin için?
Aslında beklediğim değil, beklemediğim şekilde hayatım değişime 
uğradı. Çocuk olunca eve kapanırım, belki daha az seyahat 
edebilirim, fazla sosyalleşemem diye düşünürken; Aslan çok uyumlu 
bir çocuk oldu ve biz eskisinden daha çok gezer olduk. Tabi ailecek… 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Teknoloji çağında yaşadıkları için tüm bilgilere, gelişmelere ve 
dünya çapında ne olup bittiğine kolayca erişim sağlayabiliyorlar. 
Ebeveynler olarak teknolojiyi iyi yönde kullanmalarını 
sağlayabilirsek çok büyük avantajlar elde ettirebileceğimizi 
düşünüyorum. 

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? 
Bir hikayesi var mı?
Eşim fanatik Galatasaraylı ama aslında annem bir gün Alkan’a 
(eşime) yanlışlıkla Aslan diye seslenince bir an dönüp birbirimize 
baktık. Hamileydim ve neden olmasın dedik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendisine mi bırakacaksınız?
Kesinlikle düşünmüyorum. Eğitimini en iyi şekilde alması için 
elimden geleni yapacağım, fakat yürüdüğü bu zorlu hayat yolunda 
kararlarını kendisinin vermesi tercihimdir. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Saklambaç oynamak, hırsız-polis kovalamacası ve mutfakta hamur 
yoğurmak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
“Kendi iç huzurun için hayatından sana iyi gelmeyen her şeyi ve 
herkesi çıkar. Huzurlu ve mutlu bir anne ol ki çocuğun da öyle 
büyüsün.”

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Eğer bu işi yaparken mutlu olacaksa, benim gibi, tabii ki çok isterim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? 
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Evde çok mutluyuz. Birlikte geçirdiğimiz her anın keyfini çıkarmaya 
çalışıyoruz.

Boyama, kukla oyunları, görsel zeka gelişimi için tavsiye edilen kitap 
okumaları, oyun hamuru ve dans; neredeyse her gün yaptığımız 
aktiviteler arasında. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Anne olmak sabır ve fedakârlık işidir. Çocuğunuza kızsanız bile 
bağırmadan sakince yaklaşın ve ona sonsuz sevginizi hissettirin. 
Özellikle bu zor günlerde onların da psikolojileri için sakin ve 
huzurlu kalarak güvende hissetmelerini sağlayın.  

Kendi iç huzurun için, sana iyi 
gelmeyen her șeyi ve herkesi 
hayatından çıkar. Huzurlu ve 

mutlu bir anne ol ki, çocuğun da 
öyle büyüsün.



Karantina Günlerinde 
Bakımlı ve Güzel Görünme Yolları

Sosyal ilișkilerimizin eve sınırlandığı günler, kișisel bakımımız açısından tembellik 
anlamına gelmemeli. Evde kalarak kazandığımız bu zaman, aslında güzel görünmek 

ve daha bakımlı olmak adına bizler için benzersiz bir fırsat.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

arantina ve sosyal izolasyon döneminde pek çok  
insan rutin hayatının dışına çıktı. Bu süreci bir 
kısmımız  ev ortamında inziva halinde geçiriyor, 
bir kısmımız ise “home office” çalışır oldu. Her iki 
koşulda da kendimize ayıracak daha fazla vakit 
kalıyor. Bu da kişisel bakımımıza biraz daha özen 
gösterebileceğimiz anlamına geliyor.

Ben bu süreçte çalışan gruba görüntülü konferans toplantılarında; 
hem ev hali olup, hem de bakımlı görünmeleri için pratik tüyolar 
vereceğim.

Güne cildinizi tonikle tazeleyip kremlerinizi sürerek başlayın. 
Görüntülü toplantı yapacaksanız aşırıya kaçmadan kendinizi 

ifade edebileceğiniz tarzda makyajlar tercih edin. Kusurlarınıza 
hafif rötuşlar yapın. Yüzünüzde güzel bulduğunuz bölgelere 
odaklanıp, buraları ön plana çıkartın.

En basit makyaj formülü: bb krem + allık + maskara + ruj. Aşırı 
bir cilt problemi yoksa sadece nemlendirici yeterli olacaktır. Çok 
vakit harcamadan hızlıca hazırlanmak için ihtiyaç duyduğunuz 
bölgelere uygulama yapın.

Belki sadece bir concealer ve allık; bronzer ve maskara; bb krem ve 
ruj; bazen sadece bir göz kalemi bile yeterli olur. Bir de highlighter 
önemlidir, ekranda iyi görünür, ışığınızı ekrana taşımak 
istiyorsanız mutlaka highlighter sürün.

K
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Cilt bakımınızda 
normal 
rutininize sadık 
kalın, üst üste 
yaparak aşırıya 
kaçmayın.

Anlatmak istediğim biraz özenli görünmek. Yataktan kalktım, 
yüzümü yıkayıp geldim yerine; size daha iyi görünmek için 
kendime biraz özen gösterdim mesajı vermek.

İyi görünme konusunda saçların da önemi büyük. Bu dönemde 
herkes saçlarını kendisi şekillendirmek zorunda kalıyor. Saçın 
normal formu üzerinden ilerlemek en uygunu olacaktır (yani 
düz ise düz, dalgalı ise dalgalı). Saçı toplamak da pratik ve iyi bir 
alternatif olabilir.

Ekranda kusursuz görünmenin en önemli unsuru ışık. Aydınlık 
ve iyi bir ışık sizin de iyi görünmenizi sağlar. Peki uygun ışık 
nasıl olmalı? 

Işığın kaynağı ön cepheden olmalıdır. Yani yüzünüz ışığa 
dönük olmalı. Bu şekilde yüzünüz aydınlanacak, yüzünüze ve 
gözünüze dolan ışık sizi daha parlak ve sağlıklı gösterecektir.

Bir de açı meselesi var tabi. Kameranın açısını kendinizi en 
beğendiğiniz açıya göre ayarlamak da iyi görünme konusunda 
önemlidir. Nasıl ki selfie çekerken telefonu alıp şöyle bir döner; 
aşağı, yukarı, sağa, sola döndürüp bakarız; burda da mükemmel 
açıyı yakalamak için tam olarak selfie mantığı ile ilerlemek 
gerekiyor.

Karantina günlerinde cilt bakımını da ihmal etmemek lazım. 
Günlük ve haftalık cilt bakımı rutininizi oluşturun. Cildinize 
ilgi gösterin. Akşamları mutlaka makyaj ve cilt temizliği yapın. 
Haftada bir peeling; cildinizin ihtiyacına göre kil maskesi, 
nem maskesi, yenileyici maske yapın. Üst üste yaparak aşırıya 
kaçmayın, normal bakım rutininize sadık kalın.

Son olarak cildinizi nemsiz bırakmayın. Nem serumları ve gün 
içerisinde yüzünüze sıkabileceğiniz nem spreyleri edinin. 



Ankara’nın ünlü Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen davete, cemiyet hayatının tanınmış 
simaları katıldı. Darcan tüm konuklarıyla tek tek ilgilenirken, 
Yves Rocher tarafından da katılımcılara “Anti Age Global” serisi 
hediye edildi.  

Yves 
Rocher’den 
Tanıtım Daveti
Dünyaca ünlü kozmetik devi 
Yves Rocher, yaşlanma karşıtı serisi 
“Anti-Age Global”i tanıttı. Tanıtım 
etkinliği Yves Rocher’nin Next 
Level AVM’deki mağazasında 
gerçekleştirildi.

davet

AYȘE YILDIRIM
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davet

Davete 
katılan 
misafirlere 
ürün içerikleri 
ile ilgili bilgi 
verildi.

ASLIHAN GİRGİN SADAKAT GÖKALP CANALP

NESLİHAN AKTEPEEVRİM KAYA REYHAN EKİN RAİFE ATASELİM

PINAR CANALP ZEYNEP ERGÜN MELTEM AKȘİN

EDA AKGÜN İLKNUR DEMİR

GÜNSELİ DARCANNİLÜFER ÇELEBİ KADRİYE CİRİTCİ

ECE GÜLEÇ DUYGU YANIK



EDA AKGÜN İLKNUR DEMİR

GÜNSELİ DARCANNİLÜFER ÇELEBİ KADRİYE CİRİTCİ

ECE GÜLEÇ DUYGU YANIK



izlere 97 yıllık köklü markanızın 
hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Dedem Eyüp Sabri Tuncer; disiplinli, çalışkan, dürüst 
ve girişimci bir yapıya sahipti. Müşterilerinin her daim 
danışabileceği kimse olduğunu hissettirmek amacı ile 
markaya kendi adını vermiştir. 1923 yılında Ankara’da 
faaliyete başlamış olduğu, dönemin “bonmarşe” 

diye adlandırılan mağazasının tanıtımı için o dönem çok da 
rastlamadığımız kataloglar, promosyonlar ve pazarlama faaliyetleri 
yapmış, çok başarılı olmuştur. Kendi elleriyle çizdiği katalogların 

arkasına hazırlamış olduğu kuponlar sayesinde zamanında losyon 
olarak adlandırılan kolonyalarının bedelsiz olarak tanıtımını 
yapmıştır. Bu sayede Ulus mağazamızın önünde kuyruklar 
oluşmaya başlamış ve bugünlere kadar süren yolculuğumuzun 
sağlam temelleri atılmıştır.

Kolonyalarda kullanılan esanslar, o dönemde yurt dışından 
getirtiliyor. Esans üretimine merakı olan babam yurt dışındaki 
büyük firmalara mektuplar yazıyor, esanslarla ilgili araştırmalar 
yapıyor ve imkanlarını kullanarak kaynak edinmeye çalışıyor. 

B

Eyüp Sabri Tuncer’in Yönetim Kurulu Bașkanı Engin Tuncer, koronavirüs 
pandemisiyle mücadele ettiğimiz günlerde halkımızın bașvurduğu güvenilir bir 
liman olan markalarının 97 yıllık serüveni ve içerisinde bulunduğumuz süreçte 

üstlendikleri rol ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için cevaplandırıyor.

Esenliğin Marka Hali

röportaj

1960’lı yılların sonunda kendi limon kolonyası formülünü 
geliştirerek, Türkiye’de bir ilk oluyor. Hammadde fiyatlarımızdaki 
azalma, kolonya fiyatlarında da bir düşüş meydana getirerek 
satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor. Kokulu kolonyalar için farklı 
esansların da eklenmesi ile birlikte üretim kapasitemizde ciddi 
bir artış meydana geldi. 1994 yılında görevi babam Sabahattin 
Tuncer’den devraldıktan bir yıl sonra, Ankara’da 7.000 m2 bir alan 
üzerinde son derece modern, tamamen bilgisayar tabanlı üretim 
sağlayabilen, yüksek üretim kapasiteli bir fabrika kurduk. Üretim 
kapasitemizin artması yeni ürün ve pazar arayışının da temellerini 
oluşturdu ve oda spreyi, sıvı sabun ve losyon üretimine başladık. 
Türkiye’den bir dünya markası oluşturma hedefi ile araştırma 
çalışmalarımızı başlatarak, markamızı müşterilerimizin görmek 
istediği yerde konumlandırmaya, ürün yelpazemizi genişletmeye 
karar verdik. Son yıllarda sıvı sabundan şampuana, diş macunundan 
losyona, oda kokularından yüzey temizleme ürünlerine kadar 
600’ü aşkın ürün gamımız ile önceliğimiz Asya pazarı olmak 
üzere aralarında Amerika, Rusya, Japonya, Singapur gibi ülkelerin 
de bulunduğu 70 ülke ve 7 kıtaya yaptığımız ihracatımız ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Geçmişten günümüze baktığımızda müşterilerinizin 
vazgeçemediği, kült haline gelen kolonya 
ürününüzden bahseder misiniz? Son dönemde 
yaşanan salgın nedeniyle kolonyaya olan ilgi nasıl 
değişti?
Müşterilerimizin markamız ile ilgili olan bağı derindir. En çok da 
kolonya ürünümüz, geleneksel Türk tipi kolonya diye bahsettiğimiz 
“Klasik Limon Kolonyası”; hem fonksiyon olarak, hem de kültürel 
değerlerimizle ilgili olduğu için müşterilerimizin vazgeçilmezleri 
arasında yer almaktadır. Uzun yıllar üretmiş olduğumuz Tütün, 
Hatıralar, Paris Gecesi gibi bir döneme damgasını vurmuş 
klasikleşen kolonyalarımızın yanı sıra son dönemde yüksek ilgi 
gören Bodrum Mandalinası, Çeşme Limonu, Beyaz Çay, Yasemin 
gibi modern kokularımızın da olduğu 15 farklı koku seçeneği ile 
kolonyalarımız pazarda ön plana çıkıyor.  

Özellikle son dönem Bilim Kurulu’nun 60 derece ve üzeri alkol 
ihtiva eden kolonya ürünlerinin dezenfektan özelliğe sahip 
olduğunu açıklaması ile kolonyanın dezenfektan özelliği tekrar ön 
plana çıktı. 2013 yılında bir üniversitede yaptırdığımız araştırmada 
kolonyanın anti-bakteriyel özelliğe sahip olduğu bilgisini raporlarla 
desteklediğimizden dolayı bu bilgiye zaten sahiptik. Bu dönemde; 
eskiden hastane ziyaretlerinde, misafirlikte, restoranlarda, otobüs 
yolculuklarında ve kalabalık yerlerde sıklıkla kullanılan kolonyanın 
hijyenik özelliği toplum nezdinde yeniden keşfedildi ve herkesin 
evindeki, iş yerindeki, çantasındaki yerini tekrar aldı. Mart ve Nisan 
ayında karşılaşılan bu yoğun talepte neredeyse 6 aylık satışımızı 
yaptığımızı söyleyebilirim. 

Salgın ile birlikte öne çıkan Türk tipi kolonya yabancı 
basında da dikkat çekti ve birçok yazılı ve görsel 
basında yer aldı. Bu süreçte ihracat taleplerinizde 
artış oldu mu? 
Gerek yurt içi, gerekse yurtdışı taleplerin çok yoğun olduğu bir 
dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Markamıza da bu dönemde 
yabancı basından oldukça yoğun bir ilgi gösterildi ve yer verildi. 
Bu nedenle karşıladığımız olağan taleplerin yanı sıra daha önce 
kolonya kullanım alışkanlığı olmayan ülkelerden de yüksek talep 
görmeye başladık. Kişisel bakım ürünlerimiz ile var olduğumuz 
Japonya, Kore, Tayvan, Singapur, Malezya, Çin, Hong Kong gibi Asya 
ülkelerinde kolonyalarımıza yoğun talep alıyoruz. Önceliğimiz 

her zaman ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek noktasında olmakla 
birlikte, hammadde arzındaki düzelmelerle birlikte yurtdışından 
gelen talepleri de karşılayarak ülke ekonomisine katkı sunmaya 
devam ediyoruz.

Özellikle son yıllarda artan ürün gamınız ile birlikte 
kolonya haricinde sıvı sabun ve dezenfektan gibi 
hijyen amaçlı kullanılan ürünler de üretiyorsunuz. 
COVID-19 salgını süresince bu ürünlere olan ilgide 
de artış oldu mu? 
Eyüp Sabri Tuncer markası olarak son yıllarda kişisel bakım 
ürünlerine yaptığımız yatırımlarla sektöre farklı bir soluk getiren 
yenilikçi ürünlerimiz ve ambalaj tasarımlarımızla öne çıkıyoruz. 
Başta doğal aktifler içeren, vegan ve vejetaryen sertifikalı, paraben 
ve gluten içermeyen sıvı sabunlarımız olmak üzere, şampuandan 
duş jeline, Türkiye’nin en çok tercih edilen el ve vücut losyonuna 
kadar; son dönemde sles, florür, şeker içermeyen sadece ülkemizin 
değil dünya pazarlarında da çok sık göremediğimiz doğal 
içerikli yetişkin, genç ve çocuk diş macunlarımız da COVID-19 
pandemisi mücadelesinde halkımız tarafından tercih edilen 
ürünlerimiz arasında yer alıyor. Ürünlerimiz müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
geliştirildiği için, müşterilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. 
Dezenfektan üretiminde de 2010 yılından bu yana tesislerimizde 
bu ihtiyaca cevap veren biyosidal ruhsatlı klinik etkisi kanıtlanmış 
ürünleri üretmekteyiz. Gerek jel, gerekse sıvı formda dezenfektan 
ürünlerimiz de başta sağlık kurumlarımız olmak üzere, halkımız 
tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 

Son olarak, yaşanan bu sürecin en kısa sürede 
geçmesini umuyoruz. Salgın sonrası Eyüp Sabri 
Tuncer’in planlarında değişiklik olacak mı? Bizlere 
süreçlerinizden bahseder misiniz?
Tüm uzmanlarımızın, devlet görevlilerimizin ve toplum bilimcilerin 
söylediği üzere dünyada COVID-19 salgını sonrası hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. İnşallah en az kayıpla atlatacağımız bu dönemden 
sonra dünyada ve ülkemizde insanların kişisel bakım ve hijyen 
konusunda daha farkında olarak ve bilinçle hareket edeceğini ve 
bugün yaşadığımız benzeri vakaların ilerleyen dönemlerde farklı 
isimlerde ve formlarda tekrar etmemesi için hem kişisel hem de 
kurumsal önlemlerini alacaklarını düşünüyoruz. Bu da bizim gibi 
doğallığa vurgu yapan, insan yaşamı kalitesini artıran ürünler 
üretme konusunda çalışan markaların daha fazla öne çıkmasına 
neden olacak. Biz şimdiden bünyemizdeki AR-GE ve ürün geliştirme 
departmanlarımızla planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.

Ülkemizin Mart ayından bu yana toplumsal bir seferberlik ilan 
ederek mücadelesini sürdürdüğü salgına karşı, milletimiz sağlık 
önlemi olarak yanında Eyüp Sabi Tuncer markasını görmek istedi. 
Araştırma firmaları tarafından yapılan, sosyal medyada koronavirüs 
hakkında en çok konuşulan başlıklar çalışmasında, Eyüp Sabri 
Tuncer’in en çok konuşulan marka olarak öne çıktığını görüyoruz. 
Bununla birlikte ürünlerimize ulaşmak isteyen müşterilerimizin 
web sitemizdeki trafiği %35 arttı. Bizler de dinamik yapımız ve 
çalışma odaklı iş ahlakımız sayesinde bu süreci hassasiyetle takip 
ederek ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturabilmek için gerekli 
tüm önlemleri alarak mavi yakadan, beyaz yakaya tüm ekibimizin 
üstün emekleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dönemde 
tüm iş ortaklarımızla birlikte fedakârlık göstererek pandemi 
dönemini en kısa zamanda ülkemizin gündeminden çıkaracağımıza 
ve birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğimize yürekten 
inanıyorum. 
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gibi modern kokularımızın da olduğu 15 farklı koku seçeneği ile 
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kolonyanın anti-bakteriyel özelliğe sahip olduğu bilgisini raporlarla 
desteklediğimizden dolayı bu bilgiye zaten sahiptik. Bu dönemde; 
eskiden hastane ziyaretlerinde, misafirlikte, restoranlarda, otobüs 
yolculuklarında ve kalabalık yerlerde sıklıkla kullanılan kolonyanın 
hijyenik özelliği toplum nezdinde yeniden keşfedildi ve herkesin 
evindeki, iş yerindeki, çantasındaki yerini tekrar aldı. Mart ve Nisan 
ayında karşılaşılan bu yoğun talepte neredeyse 6 aylık satışımızı 
yaptığımızı söyleyebilirim. 

Salgın ile birlikte öne çıkan Türk tipi kolonya yabancı 
basında da dikkat çekti ve birçok yazılı ve görsel 
basında yer aldı. Bu süreçte ihracat taleplerinizde 
artış oldu mu? 
Gerek yurt içi, gerekse yurtdışı taleplerin çok yoğun olduğu bir 
dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Markamıza da bu dönemde 
yabancı basından oldukça yoğun bir ilgi gösterildi ve yer verildi. 
Bu nedenle karşıladığımız olağan taleplerin yanı sıra daha önce 
kolonya kullanım alışkanlığı olmayan ülkelerden de yüksek talep 
görmeye başladık. Kişisel bakım ürünlerimiz ile var olduğumuz 
Japonya, Kore, Tayvan, Singapur, Malezya, Çin, Hong Kong gibi Asya 
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hijyen amaçlı kullanılan ürünler de üretiyorsunuz. 
COVID-19 salgını süresince bu ürünlere olan ilgide 
de artış oldu mu? 
Eyüp Sabri Tuncer markası olarak son yıllarda kişisel bakım 
ürünlerine yaptığımız yatırımlarla sektöre farklı bir soluk getiren 
yenilikçi ürünlerimiz ve ambalaj tasarımlarımızla öne çıkıyoruz. 
Başta doğal aktifler içeren, vegan ve vejetaryen sertifikalı, paraben 
ve gluten içermeyen sıvı sabunlarımız olmak üzere, şampuandan 
duş jeline, Türkiye’nin en çok tercih edilen el ve vücut losyonuna 
kadar; son dönemde sles, florür, şeker içermeyen sadece ülkemizin 
değil dünya pazarlarında da çok sık göremediğimiz doğal 
içerikli yetişkin, genç ve çocuk diş macunlarımız da COVID-19 
pandemisi mücadelesinde halkımız tarafından tercih edilen 
ürünlerimiz arasında yer alıyor. Ürünlerimiz müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
geliştirildiği için, müşterilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. 
Dezenfektan üretiminde de 2010 yılından bu yana tesislerimizde 
bu ihtiyaca cevap veren biyosidal ruhsatlı klinik etkisi kanıtlanmış 
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geçmesini umuyoruz. Salgın sonrası Eyüp Sabri 
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söylediği üzere dünyada COVID-19 salgını sonrası hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. İnşallah en az kayıpla atlatacağımız bu dönemden 
sonra dünyada ve ülkemizde insanların kişisel bakım ve hijyen 
konusunda daha farkında olarak ve bilinçle hareket edeceğini ve 
bugün yaşadığımız benzeri vakaların ilerleyen dönemlerde farklı 
isimlerde ve formlarda tekrar etmemesi için hem kişisel hem de 
kurumsal önlemlerini alacaklarını düşünüyoruz. Bu da bizim gibi 
doğallığa vurgu yapan, insan yaşamı kalitesini artıran ürünler 
üretme konusunda çalışan markaların daha fazla öne çıkmasına 
neden olacak. Biz şimdiden bünyemizdeki AR-GE ve ürün geliştirme 
departmanlarımızla planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.

Ülkemizin Mart ayından bu yana toplumsal bir seferberlik ilan 
ederek mücadelesini sürdürdüğü salgına karşı, milletimiz sağlık 
önlemi olarak yanında Eyüp Sabi Tuncer markasını görmek istedi. 
Araştırma firmaları tarafından yapılan, sosyal medyada koronavirüs 
hakkında en çok konuşulan başlıklar çalışmasında, Eyüp Sabri 
Tuncer’in en çok konuşulan marka olarak öne çıktığını görüyoruz. 
Bununla birlikte ürünlerimize ulaşmak isteyen müşterilerimizin 
web sitemizdeki trafiği %35 arttı. Bizler de dinamik yapımız ve 
çalışma odaklı iş ahlakımız sayesinde bu süreci hassasiyetle takip 
ederek ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturabilmek için gerekli 
tüm önlemleri alarak mavi yakadan, beyaz yakaya tüm ekibimizin 
üstün emekleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dönemde 
tüm iş ortaklarımızla birlikte fedakârlık göstererek pandemi 
dönemini en kısa zamanda ülkemizin gündeminden çıkaracağımıza 
ve birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğimize yürekten 
inanıyorum. 



ape Bodrum Luxury Hotel, unutulmaz bir tatil 
deneyimi için misafirlerinin tüm duyularına hitap 
eden unsurları bir arada sunuyor. Otelin hemen 
önünde, Gündoğan koyununun eşsiz denizinin yanı 
başında yer alan Escape Beach & Lounge, kalabalıktan 
uzak, huzur veren, konforlu ve şık atmosferinde, 
rafine lezzetler, miksolojistlerin elinden çıkmış enfes 

kokteyller ve müzik eşliğinde  benzersiz tatil hissini yaşatıyor. 

Bodrum’un taze, yerel ve organik ürünleri; glutensiz ve vegan 
seçeneklerle hazırlanmış zengin gurme kahvaltısı misafirlere 
ertesi sabahı iple çektirirken, yaz boyu gerçekleşecek yoga, “aqua 
running”, “mandala performance”, “full moon party” ve çeşitli 

atölye etkinlikleri tatili sıradan olmaktan çıkaracak. Kalite ve 
hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıyan Cape Bodrum’da, uzun 
süreli konaklamalar için uygun, özel havuzlu süitler de mevcut.

Sanatla iç içe olma özelliğiyle sanatseverlerin de ilgisini 
çekecek olan Cape Bodrum Luxury Hotel’de dönemsel olarak 
farklı sanatçıların eserlerine yer verecek olan bir sanat galerisi 
bulunuyor. Kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ve deneyimli, 
dinamik personeli ile fark yaratan Cape Bodrum’da her misafirin 
istekleriyle birebir ilgilenmek üzere atanmış tatil asistanları 
bulunuyor. Tatilde farklı lezzetler arayanlar için ünlü Japon 
restaurantı Itsumi de, Cape Bodrum bünyesinde hizmet vererek 
Bodrum’a imzasını atacak. 

C

Ruhu, bedeni ve zihni dinlendirmenin en güzel yollarından birisi kaliteli bir tatildir. 
Bodrum’un tazeleyen büyüleyici havası, deniz kokan rüzgarı, masmavi canlandırıcı 

denizi ve begonvillerle bezeli rengarenk sokakları ile en güzel koylarından olan 
Gündoğan’da yer alan Cape Bodrum Luxury Hotel; misafirlerine bambașka bir tatil 

deneyiminin kapılarını aralıyor. Modern, sade șıklığı ve 
“deneyim odaklı lüks” konsepti ile Türkiye’den Dünya’ya 

yeni bir yıldız daha geliyor. 

Lüksün En Bohem Hali

haber
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Süreyya Yalçın Baran ile dünyamızın içinden geçtiği tüm tarihin en 
zor dönemlerinden biri olan COVID-19 pandemi döneminde Atlantik 

Okyanusunun ötesinden 2 aydır karantinada olduğu evinde sizin için sohbet 
ettim. Eși Ozan Baran’ın da eșlik ettiği keyifl i muhabbet sırasında bize 

Amerika’daki son durumları, evinin bulunduğu Miami’de alınan önlemleri ve 
hayatlarının nasıl geçtiğini anlattı.

Miami’de 
Korona Günleri

SÜREYYA YALÇIN 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinem.yildirim@magdergi.com.tr
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OVID-19’dan ilk ne zaman haberiniz 
oldu? Duyunca ne hissettiniz?
Aralık ayında, Çin’de ilk ölümler başladığında, 
ciddiyetinin farkında değildim. Herkes kadar 
etkilendim. Oradakilere dua ettim. Ama 
olaylar ciddileşip tüm dünyamıza yayılmaya 

başladığında çok korktum, çok etkilendim. İlk defa böyle 
bir durum ile karşı karşıya idim.

Sizce ABD yaşadığımız  bu pandemiden nasıl 
etkilendi?
Herkesin farkındalığı gelişti bence. Değer yargıları değişti. 
İnsanlık daha fazla değer kazandı. Hijyenin önemi 
fazlasıyla anlaşıldı. Bu sürecin bize fark ettirdiği en önemli 
şeylerden birisi de, doğaya vermiş olduğumuz rahatsızlık 
ve zarar. Keza şimdi, hayvanların istedikleri şekilde, 
istedikleri yerlerde, bulunabiliyor olmaları bunun en güzel 
örneklerinden biri. 

Ne kadar zamandır karantinadasınız?
Yaklaşık iki aydır karantinadayım. 

Bütün işleriniz durdu mu, yoksa devam 
edebiliyor mu?
Eşim lojistik işinde olduğu için onun çok fazla 
etkilendiğini söyleyemem. 

C

Bu sürecin bize fark ettirdiği 
en önemli șeylerden 

birisi de, doğaya vermiș 
olduğumuz rahatsızlık

ve zarar.



Evde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Bir gününüz nasıl 
geçiyor?
Çok şükür, ben de, Ozan da evcimen insanlarız. Eşimin günleri, 
“home office” çalışarak; benim günlerim bol bol kitap okuyarak, 
köpeklerim ve diğer evcil hayvanlarımla ilgilenerek, film izleyerek 
keyifle geçiyor. Tabii ki, yemek yapmayı da ihtimal etmiyorum.

Miamililer ne durumdalar, komşularınız ya da oradaki 
tanıdıklarınızdan nasıl haberler alıyorsunuz?
Herkesin ortak endişesi, okulların eğitime ara vermiş oluşu. Tabii ki, 
bu süreç ABD’yi de ekonomik anlamda çok etkiledi. Çevremdeki 
insanların yaşadığı iş kayıpları ve maddi olumsuzluklar beni çok 
üzdü. Umarım bu süreç bir an önce biter. 

Sağlığınız için ne tür önlemler aldınız, neler 
yapıyorsunuz?
Her hafta vitaminli serum alıyorum. Bünyemi güçlü tutmaya 
çalışıyorum. Her zamankinden daha sağlıklı ve düzenli besleniyor,  
C vitamini almayı ihmal etmiyorum. Tabii ki, hiç kimseyle 
görüşmüyorum. Evimin işlerini insanlarla temas etmemek adına  
Ozan ile iş birliği yaparak birlikte yapıyoruz. 

Bu konuyla ilgili haberleri takip ediyor musunuz?
En başta ediyordum, fakat çok karamsar olmama neden oluyordu ve 
beni çok korkutuyordu. Bu nedenle Ozan izlememe izin vermiyor. 

İnsanlar Miami’de nasıl alışveriş ediyorlar? 
Hastanelerde durumlar nedir? Biraz Miami’deki 
durumdan bahseder misiniz bize? 
Her şey online alışverişe dönmüş durumda. Marketlere belli sayıda 
ve mesafe kurallarına uyarak insan alıyorlar. Maskesiz ve eldivensiz 
kimse toplu yerlere alınmıyor. 

SÜREYYA YALÇIN, SİNEM YILDIRIM 

üçüncü göz
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Marinalar, parklar, hobi alanları ve plajlar tamamen kapatılmış 
durumda. Hastaneler prefabrik çadırlarla enfekte insanlara 
hizmet veriyor. Hayati tehlikesi olmayanlar hastanelere kabul 
edilmiyor. 

Orada insanlara ne gibi yasaklar getirildi?
Saat 12:30’dan sonra Miami Beach’te sokağa çıkma yasağı 
başlatıldı. Restoranların içine girmek yasaklandı. Sadece sipariş 
üzerine kapıdan alınarak yapılıyor. Tüm iş yerleri tamamen 
kapatıldı. “Evde Kal!’’ sloganı burada da en önemli uyarı. 

Pandemi süresince moralinizi nasıl yüksek 
tutuyorsunuz?
Tanıdık ve sevdiklerimin sağlıklı olması, moralimin 
yüksek olmasındaki en önemli faktör. İnsanların daha fazla 
bilinçlenmeleri, birbirlerini daha çok düşünmeleri ve korumak 
istemeleri içime huzur veriyor. 

Pandemi süresince Miami’ de mi kalmayı 
planlıyorsunuz yoksa seyahat mümkün olunca 
Türkiye’ ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
İlk defa böyle bir süreci yaşıyor olmanın şaşkınlığı içindeyim. 
İleriye dönük hiç bir planım yok. Gerçekten korku ve kaygı 
içindeyim ama tabii ki vatanımda ve annemin yanında olmak 
isterim. 

Günlerim bol bol kitap 
okuyarak, köpeklerim ve 
diğer evcil hayvanlarımla 
ilgilenerek, film izleyerek 

keyifl e geçiyor.



Yetișkin olduğumuzda bile hayata 
coș kulu, meraklı, tutkulu bakan 

ve yaș ama sevincimizi oluș turan 
yanımız “içimizdeki çocuk”.

evdiğimiz bir çok karakterin 
yaratıcısısınız, aynı zamanda animasyona 
ve karikatüre de aşıksınız. Nasıl başladı 
bu yolculuk bize biraz anlatır mısınız?
Henü z 5-6 yaş larında dahi evde Pembe Panter 
ç izimleri yapan bir ç ocuktum. TRT kanalının yeni 
yeni renkli yayınlara geç tiğ i zamanlardı ve Pembe 

Panter izlemeye bayılıyordum. Ben de Pembe Panter’i ç izenler 
gibi ç izmek istiyordum. Sü rekli ç iziyordum; defterler dolusu 
ç iziyordum. Sokağ a ç ıkmadan saatlerce evde defterler dolusu 
ç izgi romanlar yapıyordum. Ç izgi filmleri izledikç e kendime 
sö z veriyordum: “Varol, bu ç izgi filmler harika! Bü yü kler 
değ erini bilmiyorlar. Bü yü dü ğ ü nde bunların değ erini ve 
gü zelliğ ini unutma! Sö z ver! Bü yü dü ğ ü nde de bu gü zellikleri 
kaç ırmayacağ ına sö z ver!”

İ lk karikatü rü m “Milliyet Kardeş ” dergisinde yayınlandı. 
Hatta o dö nemde karikatü rlerimi ç ok beğ enen Milliyet Kardeş  
dergisinin Genel Yayın Yö netmeni Soner Atadan Olgun, 
dergide bana bir ç izgi bant kö ş esi vermiş ti. Ve bir ç ocuk 
karakter yaratıp maceralarını ç izmeye baş lamış tım.

2000 senesinin baş ında, “Grafi2000 Comedy” programı ile 
TV dü nyasına giriş  yaptım. Tü rkiye’nin en ç ok izlenen mizah 
ve eğ lence internet sitesi grafi2000.com iç indeki komik 
ve teknolojik unsurları televizyon ekranlarına taş ıyarak, 
Grafi2000 Comedy adıyla 2000 senesinde boy gö stermeye 
baş ladı. Grafi2000 Comedy bilgisayar teknolojileri ile mizah 
dü nyasını birleş tirerek ç ok farklı bir televizyon programı 
formatına imza attı. Bö ylece Tü rkiye’de ilk kez bir internet 
eğ lence sitesi, televizyon programına dö nü ş mü ş  oldu. İ ç eriğ i 
grafi2000.com ekibi tarafından oluş turulan ve benim 
sunduğ um programa konuk olan sanatç ılar, bilgisayar 
yardımıyla bir anda animasyona ya da bilgisayar oyunu 
kahramanına dö nü ş tü . Konuk sanatç ı yine bilgisayar yardımı 
ile kendini bir ç izgi masal dü nyasının iç inde buldu. Grafi2000 
Comedy’de yer alan skeç lerde gerç ek oyuncuların yanı sıra 
ç izgi kahramanlar da baş rolde oynadı. Her bö lü mde katılan 
konuğ un baş rolde olduğ u bir bilgisayar oyunu hazırlandı ve 
grafi2000.com sitesinde bu oyunu oynayıp dereceye girenler 
birbirinden gü zel hediyelerle ö dü llendirildi. Grafi2000.com’un 
sağ ladığ ı sinerji ve interaktiviteyi ö n planda tutan Grafi2000 
Comedy programı yü ksek izlenme oranı ile izleyicileri 
tarafından bü yü k beğ eniyle izlendi. Yayınlandığ ı gü nden 
itibaren Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Beyazıt Ö ztü rk, Okan 
Bayü lgen, Ata Demirer, Gani Mü jde, Okan Yalabık, Athena... 
aklınıza gelebilecek hemen hemen tü m ü nlü  isimler konuk 
oldu. 2004 yılında “Ö zel Radyo ve Televizyoncular Derneğ i” 
tarafından dü zenlenen “Medyanın En İ yileri” oylamasında 
Grafi2000 Comedy programı “En İ yi Eğ lence Programı” seç ildi.

Kağıt ve kalem kullanmadan dijital ortamda çizim 
yapıyorsunuz? Çizim yeteneğinizi dijital teknikle 
birleştirmekte zorlanıyor musunuz?
Kağ ıt-kalem, bilgisayar ya da tablet, mouse ya da dijital 
kalem… Bunların hepsi sadece birer araç . Ö nemli olan sizin 
yaratıcılığ ınızı bu araç larla nasıl ifade edebileceğ inizdir. Ben 
yaratıcılığ ımı, kağ ıt-kalem ve suluboya ile olduğu gibi dijital 
kalem, 16.7 milyon renk seç eneğ i ve yü zlerce dijital sayfa, ile 
ç alış abilme imkanı ile de hiç zorlanmadan ifade edebiliyorum. 
Tü rkiye’de animasyon sektö rü nü n geliş mesini kendime bir 
misyon edindim. Bu sektö r de tamamen dijital teknolojiler 

S
ile ilerlediğ i iç in, bilgisayar ve tablet ortamında ç alış mayı uygun 
buluyorum. Ve araç lar değ iş se de benim ç izme mutluluğ um hep 
aynı kaldığ ından dolayı, beni fazlasıyla tatmin ediyor.
Bana bilgisayarımı satan bilgisayarcım beni ilk kez bilgisayar tableti 
ve Photoshop programı ile tanış tırdığ ında o gece uyuyamadım. O 
gece ç ağ  atladığ ımı ve ö nü mde gü zel bir geleceğ in ş ekillendiğ ini 
yü rekten hissettim. Ekonomist dergisine BBS yö ntemi ile (İ ki 
bilgisayar modem aracılığ ı ile birbirine bağ lanıyor) evimden ilk 
karikatü rü mü  yollayarak, evinde “home office” ç alış an ilklerden biri 
oldum. Pandemi gündeminde tekrar tüm ekip arkadaşlarımla evden 
çalışmaya başladık. Bu konuya hazırlıklı ve deneyimli olduğumuz 
için de hiç zorluk yaşamadık. 

Peki en çok merak edilen “Kral Şakir” hikayesine 
gelecek olursak, Kral Şakir’in yolculuğu nasıl başladı? 
Hem yetişkinler, hem de çocuklar bayılıyorlar…
Kral Şakir’in aslında hedef kitlesi: 6-11 yaş çocuklar. Ama Kral Ş akir’i 
6 yaş ından kü ç ü k ç ocukların da, anne babaların ç ok sevdiğ ini 
biliyoruz. Kral Ş akir’in en ö nemli ö zelliğ i; bü yü klerin de kalbini 
kazanmış  durumda olması. O, tü m ailenin hep birlikte ç ok gü lerek 
ve severek izlediğ i bir dizi. Bu gü zel durumu bir ç izgi film ile 
yakalamak bizim iç in ç ok mutluluk verici. Ç ü nkü  ç oğ u ç izgi filmi 
anne ya da baba ç ocuğ uyla birlikte izlemez. Gece yatmadan ö nce, 
Kral Ş akir izlemeden uyumayan yetiş kinleri ç ok duyuyoruz. Ayrıca 
Kral Ş akir, kız-erkek izleyici oranı olarak da, hem kız ç ocuklarının 
hem de erkek ç ocuklarının eş it oranda izlediğ i bir dizi. İ ster 
yetiş kinler iç in olsun, ister ç ocuklar için olsun; tü m yaptığ ımız 
ç izgi filmlerde, ç ok eğ leniyoruz ve izleyicilerimizin de bizimle ç ok 
eğ lendiğ ini biliyoruz. Bunu tü m kalbimizle hissediyoruz ve bu 
bizim yaş ama sevincimiz.

Uluslarası çizgi film kanalı Cartoon Network, Türkiye’de ilk yerli-
Türk çizgi filmi yayınlama kararı alarak bir konkur açtı ve biz de 
bu konkura katılarak, Kral Şakir’i sunduk. Kral Ş akir dizisi, Cartoon 
Network’ü n ilk Tü rk ç izgi dizisi olarak Mayıs 2016 tarihinde yayın 
hayatına baş ladı. Yayınlandığ ı günden itibaren geç en zamanda, 
Cartoon Network Tü rkiye kanalının en ç ok izlenen dizilerinden 
birisi oldu. Daha sonra Kral Ş akir, Ortadoğ u, Kuzey Afrika bö lgeleri, 
Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkelerin de içinde bulunduğu  18 ü lkede, 
değ iş ik dillerde yayına baş ladı. Yani Kral Ş akir dü nyaya aç ılmaya 
baş ladı bile. Biz Tü rkiye’de doğ duk ve bü yü dü k. Hayvan dü nyasının 
bizim insanımızın ö zelliklerini gö stermesi fikri ç ok hoş umuza gitti. 
Mesela dü rü mü  ç ok seven bir Fil Necati gibi... Berk Tokay ve Can 
Dizdaroğ lu ile birlikte Kral Ş akir dü nyasını daha da renklendirmek 
iç in ç ocuk ruhumuzu sü rekli besliyoruz ve ç ok eğ leniyoruz. 

Kariyeri boyunca çocuk-büyük herkesi hayran bırakan ișlere imza atan, son 
dönemde de oldukça popüler olan “Kral Șakir” projesinin yaratıcısı 

Varol Yașaroğlu, profesyonel iș yașamına dair keyifl i sohbetiyle konuğumuz oldu.

Finalde değil, 
yolculukta mutluluk var!

röportaj

Varol YAsAROgLU
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daha zeki bir kuşağa hitap eden esprilerden oluşuyor. Bu, çocuğun 
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alışkanlığını geliştirdi. Çok teşekkür ederiz” mesajları aldık. İkinci 
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videoda da yine Kral Şakir karakterleri ile pandemiden nasıl 
korunacağımıza dair bilgilerin yer aldığı bir animasyon yaptık. 
Bu videolar, tüm çalışmalarımızda olduğu gibi güçlü bir mizaha 
sahipler. Çocuklar gülerek, eğlenerek verilen mesajları çok daha 
kolay içselleştirebiliyorlar.
 
Çocukların eğitimindeki kullanımı ile dijital bir anda 
hayatımızın başbaşka bir yerine yerleşti. Sizin de yine 
Kral Şakir’in bir kitabı için barkot okuma sistemini 
içeren bir dijital çalışma yapmıştınız. Dijitalin 
kullanılma biçimi hakkında neler söylemek istersiniz?
Kral Şakir’in “Dürümler Karışık” kitabında AR teknoljisini 
kullandık. Çocuklar bu teknoloji ile cep telefonları ya da tabletleri 
aracılığı ile, kitabın sayfaları üzerinde canlanan Kral Şakir 
karakterlerinin öğretici ve komik animasyonlarını izlediler. Yakın 
zamanda Kral Şakir’in “Kodlama Korsanları” adında, çocuklara 
kodlama öğreten bir kutu oyunu çıktı. Çocukların evlerinde 
kalmalarını sağlayacak en iyi arkadaşın kitap olduğunu bildiğimiz 
için pandemi ortamında son kitabımız Kral Şakir “Macera 
Adası”nı rekor bir baskı ile 400.000 adet bastık. Bu kitapta da 
dijital sürprizlerimiz var. Kitabın ilk macerasının devamı için 
kitaptaki QR kodu telefon ya da tabletlerine okutan çocuklar, 
“Macera Adası” adlı dijital bir oyuna ulaşıyorlar. Böylece büyük 
bir yatırımla gerçekleşmiş, olağanüstü güzel bir oyun çocuklarla 
buluşmuş oluyor. Ayrıca çocuklara yine bu kitapta başka bir 
dijital uygulamamızın da duyurusunu yaptık. Kitaptaki QR 
koddan uygulamayı indiren çocuklar, edindikleri “Çarpım Tablosu 
Kartları”, “Korsanlar Diyarı Hafıza Kartları” ve “İngilizce hayvanlar 
eşleştirme kartları” ile eğlenerek öğreniyorlar. Bu tarz farkındalık 
yaratacak dijital uygulamalarımızı hep sürdüreceğiz. Günümüzde 
en etkili eğitimin ve öğretimin eğlence ve mizah yoluyla 
yapılabileceğine inandığımız için, çocuklar yeni yeni 
dijital sürprizlerimize hazır olsunlar.

Siz evdeki vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yeni karakterler, yeni fikirleriniz var mı? 
Pandemi ortamında, benim sokağa çıkmamamın dışında eskisi gibi 
yaşamım devam ediyor. Bütün ekip arkadaşlarımla, birbirine online 
olarak bağlı bilgisayarlarımızla eskiden olduğu gibi yeni Kral Şakir 
bölümleri yapmaya devam ediyoruz. Hatta Kral 
Şakir’in 3. sinema filmininin senaryosunu ve seslendirmesini de 
bitirip, animatik ve animasyon çalışmalarına başladık. Bunun 
dışında, bol bol kitap, çizgi roman okuyorum, diziler ve filmler 
izliyorum ve tabi ki spor yapıyorum. Pandemi ortamında dengeli 
beslenmek ve spor yapmak çok önemli. Aslında yeni birçok 
projemiz var. Aramızda bunların olgunlaşması için konuşuyoruz 
ve analiz yapıyoruz. Ama şu andaki en büyük odağımız; yeni Kral 
Şakir dizisi bölümleri, yeni Kral Şakir sinema filmi ve Kral Şakir 
dijital uygulamaları.

Genç yeteneklere neler söylemek istersiniz? Çizim 
yeteneği olan; karikatüre, animasyona gönül vermiş 
arkadaşlarımız nasıl bir yol izlemeliler?
Bol bol kitap, dergi, çizgi roman, film ve internetten öğretici 
animasyon videolarını öneriyorum. Bilgisayarda çizim yapmak 
için Photoshop programını, tablet ve telefonda çizim yapmak 
için SketchBook ve Procreate gibi uygulamaları öğrenebilirler. 
Profesyonel olarak animasyon öğrenmek isterlerse de “Moho” 
programı üzerinde çalışabilirler. Biz Kral Şakir’i o programla 
yapıyoruz. Ya da daha başlangıç seviyesi animasyonlar için “Stop 
Motion” ve “Animation HD” gibi tablet/telefon uygulamalarını 
öğrenebilirler. 

Ayrıca sadece teknik öğrenmek yetmez. Başarılı tekniklerini, güzel 
ve doğru içeriklerle sunabilmek için entellektüel bakış açılarını 
geliştirmeleri gerekiyor. Bunun için bol bol kitap ve çizgi romanlar 
okuyup; filmler, tiyatrolar ve gösteriler izlemelerini tavsiye ederim.

Sizi takip eden çocuklara buradan neler söylemek 
istersiniz?
“İ ş inizi oyuna ç evirin, bö ylece sonsuz tatile ç ıkarsınız” sö zü  
benim hayat felsefem. Bu oyunu seven tarafım tabii ki iç imdeki 
ç ocuk. Yetiş kin olduğ umuzda bile “iç imizdeki yaş ayan ş ey” 
yine “iç imizdeki ç ocuk”. Hayata coş kulu, meraklı, tutkulu 
bakan ve yaş ama sevincimizi oluş turan yanımız da o. Eğ er 
onu, yani iç inizdeki ç ocuğ u ö ldü rü rseniz, iç inizdeki yaş ayan 
ş eyi de ö ldü rmü ş  oluyorsunuz. Ve bö ylece hayatı anlamlı kılan 
yanınızı yok etmiş siniz demektir. Bu yüzden çocuklara tavsiyem 
hayallerindeki sevdikleri işleri yapsınlar ve o işlere odaklansınlar. 
Ama diyelim ki hayallerindeki işte çalışma imkanı bulamasalar 
bile o anki işlerinin sevecekleri kısımlarını bulup, onları aşkla 
yapsınlar. İlle de hayallerinizin gerçek olması gerekmiyor; siz 
hayalinizin peşinde tutkuyla, merakla, coşkuyla hareket ederseniz, 
hayat yolculuğunuzda gerçek mutluluğu ve başarıyı zaten 
yakalamışsınızdır demektir. Finalde değil yolculukta mutluluk 
var. Ve diyorum ki hemen bugün bir Kral Ş akir bölümü izleyin 
ve yaş ama sevincinizi tetikleyin. İ ster ç ocuk, ister yetiş kin olalım; 
hepimiz sevgi ve mutluluk peş indeyiz.  

“Korsanlar Diyarı” en çok izlenen 
animasyon filmimiz olmuștur.
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Fireroom Restaurant’ın sahibi bașarılı Șef Hazer Amani #evdekal günlerini eși 
Sıla Gencoğlu ile birlikte yemek ve müzik eșliğinde geçiriyor. Evinde geçen bu 

keyifl i zaman ile ilgili merak edilenleri ise MAG okurları için anlatıyor.
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ncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?
1975 Ankara doğumluyum. Orta okul ve liseyi 
TED Ankara Koleji’nde okuduktan sonra, ODTÜ’de 
Sosyoloji okudum. 

Nasıl oldu mutfağa geçiş?
En büyük zevkim olan yemek yapmak başlangıçta 

benim için yalnızca bir hobiydi. Sürekli yeni tarifler deneyerek 
kendimi geliştiriyordum. Eskiden yemek yaptığımda iki üç 
arkadaşımı davet ederdim. Bir de baktık ki sayılar onlara, on beşlere 
kadar yükseldi. Önceden sadece bir öğün tek çeşit yemek yaparken, 
3-4 çeşit yemek yapıp arkadaşlarımı davet etmeye başladım. 
Sonra “Madem ben bu hobiyi bu kadar çok seviyorum; kötü de 
yapmıyorum, insanların tepkileri çok güzel; neden profesyonelliğe 
dönüştürmeyeyim?” dedim ve Cordon Bleu’da okumak için Güney 
Afrika’ya gittim. 

Afrika nasıl bir tecrübe oldu sizin için?
Aslında bir senelik lisans programı için gitmiştim. Sonra başarılı 
olunca, o bir senelik lisans programını diplomaya çevireyim 
dedim. Sonra o diplomayı da “grandi diploma”ya çevirdim ve 
okulu da birincilikle bitirdim. Daha sonra staj yaptığım otellerden 
çok sevdiğim bir otel olan Ellerman House’dan iş teklifi geldi. Bir 
senelik eğitim alma amacıyla gittiğim Afrika’da toplamda on sene 
kaldım. Benim için hem farklı hem de muhteşem bir deneyim oldu. 
Hayatıma yön veren noktaydı diyebilirim. 

Lezzetli yemeklerinizi dünyaca ünlü birçok ünlü 
isme tattırdınız? Nelson Mandela ve Kate Moss da 
var o isimler arasında… Başarınızın sırrı nedir?
Nelson Mandela’ya yemek yapmak benim için büyük bir gururdu. 
“Table Of Unity” adında bir organizasyon vardı. 150’ye yakın aşçının 
olduğu. Onların en tepesindeki takımda da ben vardım. Bunu hep 
gurur duyarak anlatırım. Ellerman House Oteli’ne oldukça fazla 
ünlü gelirdi. Onların arasında Elton John gibi benim de hayranlık 
duyduğum, severek dinlediğim sanatçılar bulunuyordu. Hem 
onlarla tanışma, hem de yemek yapma fırsatım oldu. 

Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiyor 
ev günleri?
Uzun bir süredir evdeyiz. Bu süre kafayı bile dışarı çıkarmadan, 
hatta alışverişe bile gitmeden geçti. Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz 
şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. 
Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik 
açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de 
çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bu işin ekonomik 
boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel 
okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz. 

Restoranınız Fireroom da geçici süreliğine kapandı. 
Bu süreçte yenilikler yapacak mısınız?
Evet, Fireroom geçici bir süreliğine kapandı. Faaliyette olan dört 
dükkanımız bulunuyor. İkisi Ataşehir’de, biri Maslak, biri ise 
Bebek’te. Maslak’takini bu genelge daha yayınlanmadan önce zaten 
kapatmıştık. Hem çalışanlarımızın hem de gelen misafirlerimizin 
sağlığı için. Onun haricinde Bebek ve Ataşehir açıktı. Ataşehir’de 
üretimhane de olduğu için. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile paket 
servis haricinde bütün restoranların hizmeti durdurulacak denince 
orayı da kapattık. Paket servisimiz yoktu, ama önümüzdeki 
günlerde paket servise başlayacağız. Herkesten çok güzel istek 
ve talepler aldık çünkü. İnsanlar bizim tatlarımızı özlemişler. O 
yüzden biz de artık başlayacağız. 

Ö TED Ankara Koleji diyecek olursak… Dönelim mi 
biraz Ankara yıllarına?
Çok keyifli ve eğlenceli bir dönemdi 94 mezunları. Hepsi 
birbirinden başarılı bir sürü öğrenci yetiştirdi o dönemde. Bizim 
de çok güzel arkadaşlıklarımız ve dostluklarımız oldu. Hala 
görüştüğümüz arkadaşlarım var. Biz Kolejliler birbirimizi bulduk 
mu aradan 20 yıl geçse de bırakmayız. Kesinlikle bu hep böyle oldu. 
20 yıldır görmediğim ortaokulda en yakın arkadaşım sevgili Orçun 
ile yıllar sonra Barcelona’da karşılaştık. Ortaokulda bıraktığımız 
gibi  aynı sohbetimize devam ettik. Kolejli olmakla gurur duyuyoruz. 

Master Chef yarışması da büyük bir ilgi ile takip 
edildi. Hem şeflik hem yarışma süreci zorlamadı mı 
sizi?
Televizyonculuğa alışık olduğum için pek de zorlandığımı 
söyleyemem. 8 senedir TV’de tarif yaptığım programlar oluyordu. 
“Master Chef” ile yarışma formatına ilk defa girdim. Tabii ki çok 
yorucu zamanları oldu ama televizyonculuk böyle bir şey. Uzun 
saatler çalışıp ayakta kalmanız gerekiyor; ama insan severek yapınca 
ne yoruluyor, ne de fazla geliyor. Ben zorlanmadım.

Yeni tatlar deniyor musunuz bu günlerde?
Bu günlerde yeni tatlar denemedik, ama bir avantajımız var. Eşim de, 
ben de Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya yemeklerini çok seviyoruz. 
Bu ara bol bol onları yiyoruz. Hem sağlıklı, hem de içerisindeki bol 
baharattan dolayı bağışıklık sitemimizi güçlü tutuyor. Sevdiğimiz 
için de bize moral veriyor. 

Lezzetli ve farklı tariflerinize biz nasıl ulaşabiliriz?
Hazerleme kanalıma haftada iki tarif koyuyoruz. Sevgili eşim de 
kameramanlığımı yapıyor. Çok sağlıklı ve pratik tariflerimize 
oradan ulaşmak mümkün. Hem pratik hem de birbirinden lezzetli 
tarifleri sunuyoruz. 







Bitmek bilmeyen enerjisi ve neșesiyle tanıdığımız Dijital İçerik Üreticisi ve 
Youtuber Revna Çakır Sarıgül, birbirinden eğlenceli ve sağlıklı tarifl erini 
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Nar Kaplı Peynir Topu, Badem Unlu Kraker

em unsuz, hem de rafine şekersiz bu brownie 
herkesin favorisi olabilecek potansiyelde! Pişirilmiyor 
olması da bir başka güzelliği! Bakalım siz nasıl 
bulacaksınız?

Unsuz ve Rafi ne Şeker İlavesiz Raw Brownie 
Malzemeler:
- 80 gr fındık
- 110 gr hurma (5-6 adet)
- 20 gr kakao (1 yemek kaşığı + 1 tatlı kaşığı)

Çikolata Sosu Malzemeleri:
- 30 gr bal (1-2 yemek kaşığı)
- 15 gr kakao (1 yemek kaşığı)
- 15 gr süt (1-2 yemek kaşığı) (Burada dilediğiniz süt türünü 
kullanabilirsiniz)
- 25 gr eritilmiş hindistan cevizi yağı (1,5 yemek kaşığı)

Yapılışı:
Brownie için gerekli malzemeleri rondoda bir araya gelene kadar 
çekin. Elinize aldığınızda bir araya gelmiyorsa çok az miktarda su 
ekleyebilirsiniz. Sonra bir kalıba yerleştirin veya elinizle şekil verip 
buzdolabına kaldırın. Bu arada sosu yapmak için malzemeleri 
karıştırın ve brownienin üzerine koyup tekrar buzdolabına 
kaldırın. Sos kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz. 

Nar Kaplı Peynir Topu
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı lor peyniri (170 gr)
- 3 yemek kaşığı yumuşak keçi peyniri (90 gr)
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber

Kaplamak için:
- 1 su bardağı ayıklanmış nar

Yapılışı:
Peynir topu için gerekli malzemeleri karıştırın ve elinizle büyük 
bir top şekli verin. Sonra hazırlamış olduğunuz peynir topunu 
ayıklanmış nar ile kaplayarak servis edin. 

Badem Unlu Kraker
Malzemeler:
- 130gr badem unu (2 su bardağı)
- 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
- 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu (isteğe bağlı)
- 1 çimdik deniz tuzu
- 2-3 yemek kaşığı su (bir araya getirmek için)

Yapılışı: 
Bütün malzemeleri karıştırın. Hamur kuru olursa bir araya 
getirene kadar bir miktar su ekleyebilirsiniz. Sonrasında hamuru 
iki pişirme kağıdının arasına alın ve merdane yardımı ile hamuru 
ince bir şekilde açın. Üst kısımda duran pişirme kağıdını kaldırın 
ve su bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller kesin (İsterseniz 
kurabiye kalıpları ile değişik şekiller verebilir veya bıçakla kareler 
kesebilirsiniz). Kesmiş olduğunuz krakerleri pişirme kağıdı serili 
fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 °C’lik fırında kızarana 
kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!.. 

H

Unsuz ve Rafine Șeker İlavesiz Raw Brownie



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ’nin destekleriyle 
gerçekleştirilen sergi, Yeşilçay’ın son dört yılda yaptığı kadın 
temalı çalışmalarını bir araya getirdi. Sanatçı, resimlerini 
sergileme fikrinin oluşumunu; “Üzülmek, sosyal medyada 
paylaşmak yerine, bir süredir kadın konusundaki duygularımı 
aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim.’’ sözleriyle 
ifade etti. 

Tarihi 
Mekanda 
İlk Sergi
Nurgül Yeşilçay’ın kadın konulu 
ilk kişisel sergisi “Avrat Otu”, 
tarihi Anemas Zindanları’nda 
gerçekleştirilen özel bir davetle 
kapılarını açtı. Oyuncuyu bu 
heyecanlı gününde sevenleri yalnız 
bırakmadı. 

davet

NURGÜL YEȘİLÇAY

MELTEM KAZAZ

ÜMİT-CEM BOYNER
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Sergide 
eserlerin 
satıșından 
elde edilen 
gelir ÇABA 
Derneği’ne 
bağıșlandı.



Bence kitap okumak bu günlerde yapılabilecek en iyi șey. 
Bu nedenle, zaman içerisinde tekrar tekrar okumayı sevdiğim 

kitapları sizlerle paylașmak istiyorum.

Sizi Hemen Yükseltecek 
Kitap Önerilerim 

Ruhsal Gelişim

 Ayșe Tolga
info@aysetolga.com

iyi yaşam
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itreşimini Yükselt Hayatın Değişsin
Bu listeye kendi kitabım ile başlamak isterim. Sebebi 
ise tam da bu zamanlarda sizlere gerçekten çok faydalı 
olacağına inanmam.  Bu sıkıntılı günlerinizde sizlere 
iyi geleceğini düşünüyorum.  İçinden geçtiğimiz bu 
dönemler için yazdım bu kitabı.

Kendine soruyor musun,  neye ihtiyacın var? 
▪ Sağlıksız ve mutsuz bir yaşama mahkum kalmak mı?
▪ Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırları ile dimdik ayakta durmak mı? 
Yaşamlarımızda asla değişmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin 
sebebi ya bizden kaynaklıysa? Üzerinde yaşadığımız ve bir parçası 
olduğumuz dünyamızın frekansı hızla  değişiyor. Dünyanın bir 
rezonansı var.   1952 yılında Alman Fizikçi W. O. Schumann’ın 
ismini verdiği Schumann Rezonansı, yeryüzü ile İyonosfer tabakası 
arasındaki boşluğun doğal titreşimidir ve yapılan ölçümlere göre 
Schumann Rezonans  frekansı 7.8 Hertz’dir . Schumann Rezonansı 
nedir? İyonosfer tabakasından dünyaya akan enerji ile meydana 
gelen elektro manyetik alanların ölçümlenmesi ile belirlenen bir 
frekanstır. Bu elektromanyetik alanlar, tüm yeraltı ve yerüstü  doğa 
olaylarına etki eder ve yönetir; dünyada yaşayan tüm canlıları 
etkilemekte ve tetiklemektedir.

Tüm dünyayı çepeçevre sararak, tüm doğayı ve canlıları etkileyen 
Schuman Rezonansı bu nedenle çok önemlidir ve fizik araştırma 
merkezleri tarafından devamlı ölçülerek kontrol edilmektedir. 
Schumann Rezonansı kayıtlarını tutan merkezlerin verilerine 
göre, 1980 yılından sonra yapılan ölçümlerde, ortalama 7.8 Hertz 
olan dünyanın manyetik alan frekansının yükselerek, 11 Hertz’ 
in üzerine çıktığı söyleniyor.  Hepimiz biyokimyasal süreçlerle 
elektrik üreten, ürettiğimiz elektron akımlarıyla elektro manyetik 
alan yaratan, düşünen, hisseden, kaslarımızı ve bedenimizi hareket 

ettiren, çalışan, konuşan ve faaliyet gösteren varlıklarız. Sahip 
olduğumuz elektro manyetik alanlar da, çevresel elektro manyetik 
alanların değişiminden ve frekansından kaçınılmaz olarak 
etkilenmekte. Canlı-cansız, evrendeki her şey enerjiden oluşuyor,  
her şey titreşimden ibaret… İnsan da, düşünce de, sevgi de, besin de, 
eşya da… İnsan vücudu, hücresel düzeyinden atom altı seviyesine 
kadar, yepyeni bir dengeyle uyumlanma sürecinde.

Dünya değişiyor. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bir enerji alanı 
var ve üstünde yaşayan bizler de bu alanın etkisi altındayız. Bu 
yüzden dünyadaki değişimle beraber bedenlerimizin de tüm 
enerji alanı değişiyor. İnsan vücudu, hücresel düzeyinden atom 
altı seviyesine kadar yepyeni bir dengeyle uyumlanma sürecinde. 
Bu köklü değişim, hayatımızı ve sağlığımızı fazlasıyla etkiliyor. 
Bütünsel olarak ele aldığımızda enerji, beden, zihin, duygu ve 
ruh katmanlarında  hastalıkların artması bir tesadüf mü sizce? 
Hal böyleyken dünyanın değişen titreşimiyle birlikte sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam inşa edebilmek mümkün mü?  Yaşamlarımızda 
asla değişmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin sebebi ya bizden 
kaynaklıysa?  “Titreşimini yükselt hayatın değişsin” bir slogan..

Aylardır, beraberce hem canlı yayınlarda yaptığımız çalışmalarla, 
hem kanalımda yüklü meditasyonlarla  enerji seviyemizi 
değiştirdikçe dünyamızın değiştiğine şahitlik ediyoruz.  
Kadim bilgeliğe ait kaynakların binlerce yıldan beri bahsettiği 
bu değişime ayak uydurabilenler, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
deneyimleyebilecekler. Bu yüzden “titreşim” üzerinde bilinçli bir 
çalışma hem yaşam kalitesini fazlasıyla etkileyecek, hem de değişim 
sürecinin kaosa dönüşmesine izin vermeyecektir. Kitabımla beraber 
paylaştığım çalışmalarımı yaparak enerji alanınızı korumak ve 
titreşiminizi yükseltmek ise kendinize verebileceğiniz en güzel 
hediyedir.

T



Beden İçinde Yolculuk 
(Johanna Paungger, Thomas Poppe)
Bu kitabı, ilk kez 2006 yılında keşfetmiştim. 2006-2007 yıllarında, 
benim Bebek’te bir mağazam vardı. Belki bilenleriniz vardır; ben, 
aynı zamanda klinik aromaterapistim. Ve aromaterapi ürünlerimi 
sergilediğim Aisha adında bir mağazam vardı. O zamanlar klinik 
aromaterapist olarak da çalışıyordum. Mağazaya çok fazla insan 
geliyordu ve çok değerli insanlarla tanıştım. Onlardan birisi de, 
Almanya’dan gelen bir hanımdı. Bana, bu kitabı önermişti. Bu 
kitabı, ben dönem dönem hem internet sitemde hem de Youtube 
kanalımdaki diğer videolarımda paylaşmışımdır. Benim için önemli 
bir başucu kitabı.

Ayın evreleri, yani dünyanın uydusunun dünya üzerinde etkileri 
vardır. Bu etkiler; dolunay zamanında farklı, yeni ay zamanında 
farklıdır. Dünya üzerinde dolunayın en büyük etkilerini, 
medcezirden biliyoruz, dünyadaki sıvıları değiştirme gücüne sahip. 
Neden? Çünkü, ay dünyanın uydusu bile olsa; bir çekim gücü 
vardır ve bu çekim gücü ile dünyadaki sıvıların ve aynı zamanda 
vücudumuzdaki sıvıların üzerinde de etki sahibidir.

Dolunay zamanında neler yapılır? Yeni ay zamanında neler yapılır? 
Bu ay hareketlerinin astrolojik haritalar ile de birleştirildiği bir 
kitap. Astroloji ile ilgilenenler bilir; biz yalnızca kendi burcumuz 
değiliz. Örneğin, benim bu içeriği sizler için hazırladığım tarihin 
de bir önemi var. Şu an hangi burcun etkisi altında olduğumuzun 
ve hangi retronun devam etmekte olduğunun da, hem insanlar 
üzerinde hem de ülkeler üzerinde bir etkisi var. Bu kitap da; 
gezegenler hareket ederken, vücudumuzdaki etkilerini ay ile 
birleştiren bir kitap.

Rezonans Kanunu (Pierre Franckh)
Rezonans Kanunu, Pierre Franckh isimli çok değerli bir üstadın 
kitabı. Kendisi çok uzun yıllar bu konuda çalışmış, pek çok kişiyi 
eğitmiş ve halihazırda da enstitüsü olan birisi.
Bu, başucu kitabı gibi, çok kolay okunan ve Pierre Franckh’ın 
her şeyi çok kolay anlattığı bir kitap. “Rezonans nedir? Frekans 
nedir? Düşünce gücümüzle hücrelerimize etki edebilir miyiz? 
Düşünce gücümüzle istediklerimizi hedefleyebilir miyiz? Yeni bir 
gelecek oluşturabilir miyiz?” diyor. Bu kitapta yer alan yönergeleri 
hayatınızda uyguladığınızda, gerçekten olumlu etkilerini 
göreceksiniz.

Tesla’nın çok ünlü bir sözü var; “Evrendeki her şey titreşimdir”. 
Bunu, bir başucu söz olarak aldığınızda, buna çok dikkat 
edeceksiniz. Bir odaya girdiğinizde; bir insan size çok sempatik 
gelebiliyor, ya da başka bir insandan da o ilk andan itibaren hiç 
hoşlanmayabiliyorsunuz. Bunların hepsi, aslında sezgi değil, 
frekanstır. Evrende, canlılığı olan her şey frekansa sahip. Bunların 
içerisinde ağaçlar, kediler, su, okyanuslar, insan vücudu, bitkiler; 
yani, yaratılmış her şey sayılabilir. Var olan her şeyin bir frekansı 
var ve bu frekanslar bazen yüksek bazen de düşük olabiliyor.

Bence, bizler frekansımızı yükseltmekle yükümlüyüz; çünkü, 
frekansımızı yükselttiğimiz zaman, her boyuttaki hastalığı bertaraf 
edeceğiz. Bu kitapta da bu anlatılıyor. Hayatınıza bolluğu, bereketi, 
aşkı çekmek için neler yapabilirsiniz? Bu kitapta bu soruların 
cevabını bulabilirsiniz.

Frekans (Penney Peirce)
Çevremizde yalnızca gözle görülen, ölçülebilen yani pozitif 
bilimlerin doğruluğunu ispat ettiği için doğru olarak kabul edilmiş 

bazı şeyler vardır. Ancak bazen de; Batı biliminin fenomen dediği, 
hiçbir şekilde ispatlanamamış ama bizim orada var olduğunu 
bildiğimiz bazı şeyler vardır. Bunların içerisinde duygular ve 
düşünceler de yer alır.

Düşüncenin bir frekansı olduğunu anlatan bu kitapta, 
düşünce frekansının hayatımızda yarattığı değişimleri; yani 
düşündüklerimiz ile kendi gerçeğimizi yaratabildiğimizi 
bulabilirsiniz. Bu, benim de hayat felsefem. “Düşünceni değiştir, 
dünyan değişsin” diyorum.

Bu kitap, herkesin parmak izi gibi bir frekansı olduğunu ve 
frekansın da değişebileceğini, yüksek ya da düşük olabileceğini 
anlatıyor. Frekansınızı yükseltebilmek için, öncelikle kendinizi 
tanımanız gerekiyor. Şu anda neredesiniz? Nasıl bir enerji 
içerisindesiniz? Bunları görmeniz gerekiyor.

Karanlıklarınızı aydınlatıp frekansınızı yükseltmek için; sizi düşük 
frekansta tutan her şeyle nasıl vedalaşabileceğinizi anlatan bu 
kitabı da okumanızı öneririm.

Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı 
(Drunvalo Melchizedek)
Kitap, iki ciltten oluşuyor. Drunvalo Melchizedek isimli bir üstadın 
yazdığı bir kitap. Kendisi spiritüel bir lider ve bir şifacı. Uzunca bir 
zaman, farklı şifa metotları ile çalışan bir kitap. İki kitaptan oluşan 
bu seri; dünya üzerinde var olan bütün kadim şifa bilgilerini, kadim 
uygarlıkların sırlarını açan bir kitap.

Ben çocukluğumdan beri, “Niye buradayız? Burada olmamızın 
bir sebebi var. “diye düşünüyorum. Eminim sizler de 
sorguluyorsunuzdur. “Tesadüfen burada olamayız” ya da “Bu 
mükemmel varoluşun bir sebebi olmalı, daha doğrusu bir yeri, izi, 
bir başlangıcı olmalı”. O başlangıcı çok merak eden biriyim. Bunları 
sorguladığım için de, sorguladıkça cevapları da geliyor.

Bu kitap, bana çok faydalı olan bir kitap. Özellikle eski 
uygarlıklardan bahsediyor. Mayalardan Atlantis Uygarlığı’na, Orta 
Asya Türkleri’nden Çin’e kadar, pek çok farklı uygarlığı anlatıyor. 
“İlk atalarımız gerçekten Afrikalılar mıydı?”, bu sorunun cevabını 
bulmamızı sağlayan bir kitap.

Yazarın farklı kitapları da var. En son çıkan kitaplarından biri, 
“Işığın Kobrası” adını verdiği bir kitap. Kendisi, Mısır’a çok fazla 
gezi düzenleyen bir üstat. Bu kitabında da Mısır Uygarlığı’na bolca 
yer veriyor. Kitapta ayrıca; galaktik sistemlerden, yaşam gücü 
enerjilerinden, yaşam çiçeği denen şeyin içerisindeki matematikten 
bahsediyor. Yaradılış dediğimiz şeyin arkasındaki bilimselliği ve 
matematiği anlatan bir kitap. Eğer sizde de “Niye buradayız?”, “Bu 
sembollerin bir anlamı var mı?, “Bunların hiçbiri tesadüf değil” 
hissi varsa, bu kitapta gerçekten bazı sorularınızın cevaplarını 
bulabilirsiniz.

Birinci kitapta, biraz daha kadim uygarlıklardan bahsediyor. 
İkinci kitapta ise daha çok şifa sistemlerini, frekansınızı nasıl 
yükseltebileceğinizi ve zihninizi kodlayarak kadim bilgilere nasıl 
ulaşabileceğinizi anlatıyor.

Dediğim gibi, ben bu kitapları okumayı çok seviyorum. Benim 
hayatıma çok fazla şey kattılar. Şimdi olduğum kişi olmama çok 
yardımcı oldular. Umarım benim önerilerimle, sizlerin hayatı da 
olumlu olarak değişir.  

iyi yaşam
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Beden İçinde Yolculuk 
(Johanna Paungger, Thomas Poppe)
Bu kitabı, ilk kez 2006 yılında keşfetmiştim. 2006-2007 yıllarında, 
benim Bebek’te bir mağazam vardı. Belki bilenleriniz vardır; ben, 
aynı zamanda klinik aromaterapistim. Ve aromaterapi ürünlerimi 
sergilediğim Aisha adında bir mağazam vardı. O zamanlar klinik 
aromaterapist olarak da çalışıyordum. Mağazaya çok fazla insan 
geliyordu ve çok değerli insanlarla tanıştım. Onlardan birisi de, 
Almanya’dan gelen bir hanımdı. Bana, bu kitabı önermişti. Bu 
kitabı, ben dönem dönem hem internet sitemde hem de Youtube 
kanalımdaki diğer videolarımda paylaşmışımdır. Benim için önemli 
bir başucu kitabı.

Ayın evreleri, yani dünyanın uydusunun dünya üzerinde etkileri 
vardır. Bu etkiler; dolunay zamanında farklı, yeni ay zamanında 
farklıdır. Dünya üzerinde dolunayın en büyük etkilerini, 
medcezirden biliyoruz, dünyadaki sıvıları değiştirme gücüne sahip. 
Neden? Çünkü, ay dünyanın uydusu bile olsa; bir çekim gücü 
vardır ve bu çekim gücü ile dünyadaki sıvıların ve aynı zamanda 
vücudumuzdaki sıvıların üzerinde de etki sahibidir.

Dolunay zamanında neler yapılır? Yeni ay zamanında neler yapılır? 
Bu ay hareketlerinin astrolojik haritalar ile de birleştirildiği bir 
kitap. Astroloji ile ilgilenenler bilir; biz yalnızca kendi burcumuz 
değiliz. Örneğin, benim bu içeriği sizler için hazırladığım tarihin 
de bir önemi var. Şu an hangi burcun etkisi altında olduğumuzun 
ve hangi retronun devam etmekte olduğunun da, hem insanlar 
üzerinde hem de ülkeler üzerinde bir etkisi var. Bu kitap da; 
gezegenler hareket ederken, vücudumuzdaki etkilerini ay ile 
birleştiren bir kitap.

Rezonans Kanunu (Pierre Franckh)
Rezonans Kanunu, Pierre Franckh isimli çok değerli bir üstadın 
kitabı. Kendisi çok uzun yıllar bu konuda çalışmış, pek çok kişiyi 
eğitmiş ve halihazırda da enstitüsü olan birisi.
Bu, başucu kitabı gibi, çok kolay okunan ve Pierre Franckh’ın 
her şeyi çok kolay anlattığı bir kitap. “Rezonans nedir? Frekans 
nedir? Düşünce gücümüzle hücrelerimize etki edebilir miyiz? 
Düşünce gücümüzle istediklerimizi hedefleyebilir miyiz? Yeni bir 
gelecek oluşturabilir miyiz?” diyor. Bu kitapta yer alan yönergeleri 
hayatınızda uyguladığınızda, gerçekten olumlu etkilerini 
göreceksiniz.

Tesla’nın çok ünlü bir sözü var; “Evrendeki her şey titreşimdir”. 
Bunu, bir başucu söz olarak aldığınızda, buna çok dikkat 
edeceksiniz. Bir odaya girdiğinizde; bir insan size çok sempatik 
gelebiliyor, ya da başka bir insandan da o ilk andan itibaren hiç 
hoşlanmayabiliyorsunuz. Bunların hepsi, aslında sezgi değil, 
frekanstır. Evrende, canlılığı olan her şey frekansa sahip. Bunların 
içerisinde ağaçlar, kediler, su, okyanuslar, insan vücudu, bitkiler; 
yani, yaratılmış her şey sayılabilir. Var olan her şeyin bir frekansı 
var ve bu frekanslar bazen yüksek bazen de düşük olabiliyor.

Bence, bizler frekansımızı yükseltmekle yükümlüyüz; çünkü, 
frekansımızı yükselttiğimiz zaman, her boyuttaki hastalığı bertaraf 
edeceğiz. Bu kitapta da bu anlatılıyor. Hayatınıza bolluğu, bereketi, 
aşkı çekmek için neler yapabilirsiniz? Bu kitapta bu soruların 
cevabını bulabilirsiniz.

Frekans (Penney Peirce)
Çevremizde yalnızca gözle görülen, ölçülebilen yani pozitif 
bilimlerin doğruluğunu ispat ettiği için doğru olarak kabul edilmiş 

bazı şeyler vardır. Ancak bazen de; Batı biliminin fenomen dediği, 
hiçbir şekilde ispatlanamamış ama bizim orada var olduğunu 
bildiğimiz bazı şeyler vardır. Bunların içerisinde duygular ve 
düşünceler de yer alır.

Düşüncenin bir frekansı olduğunu anlatan bu kitapta, 
düşünce frekansının hayatımızda yarattığı değişimleri; yani 
düşündüklerimiz ile kendi gerçeğimizi yaratabildiğimizi 
bulabilirsiniz. Bu, benim de hayat felsefem. “Düşünceni değiştir, 
dünyan değişsin” diyorum.

Bu kitap, herkesin parmak izi gibi bir frekansı olduğunu ve 
frekansın da değişebileceğini, yüksek ya da düşük olabileceğini 
anlatıyor. Frekansınızı yükseltebilmek için, öncelikle kendinizi 
tanımanız gerekiyor. Şu anda neredesiniz? Nasıl bir enerji 
içerisindesiniz? Bunları görmeniz gerekiyor.

Karanlıklarınızı aydınlatıp frekansınızı yükseltmek için; sizi düşük 
frekansta tutan her şeyle nasıl vedalaşabileceğinizi anlatan bu 
kitabı da okumanızı öneririm.

Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı 
(Drunvalo Melchizedek)
Kitap, iki ciltten oluşuyor. Drunvalo Melchizedek isimli bir üstadın 
yazdığı bir kitap. Kendisi spiritüel bir lider ve bir şifacı. Uzunca bir 
zaman, farklı şifa metotları ile çalışan bir kitap. İki kitaptan oluşan 
bu seri; dünya üzerinde var olan bütün kadim şifa bilgilerini, kadim 
uygarlıkların sırlarını açan bir kitap.

Ben çocukluğumdan beri, “Niye buradayız? Burada olmamızın 
bir sebebi var. “diye düşünüyorum. Eminim sizler de 
sorguluyorsunuzdur. “Tesadüfen burada olamayız” ya da “Bu 
mükemmel varoluşun bir sebebi olmalı, daha doğrusu bir yeri, izi, 
bir başlangıcı olmalı”. O başlangıcı çok merak eden biriyim. Bunları 
sorguladığım için de, sorguladıkça cevapları da geliyor.

Bu kitap, bana çok faydalı olan bir kitap. Özellikle eski 
uygarlıklardan bahsediyor. Mayalardan Atlantis Uygarlığı’na, Orta 
Asya Türkleri’nden Çin’e kadar, pek çok farklı uygarlığı anlatıyor. 
“İlk atalarımız gerçekten Afrikalılar mıydı?”, bu sorunun cevabını 
bulmamızı sağlayan bir kitap.

Yazarın farklı kitapları da var. En son çıkan kitaplarından biri, 
“Işığın Kobrası” adını verdiği bir kitap. Kendisi, Mısır’a çok fazla 
gezi düzenleyen bir üstat. Bu kitabında da Mısır Uygarlığı’na bolca 
yer veriyor. Kitapta ayrıca; galaktik sistemlerden, yaşam gücü 
enerjilerinden, yaşam çiçeği denen şeyin içerisindeki matematikten 
bahsediyor. Yaradılış dediğimiz şeyin arkasındaki bilimselliği ve 
matematiği anlatan bir kitap. Eğer sizde de “Niye buradayız?”, “Bu 
sembollerin bir anlamı var mı?, “Bunların hiçbiri tesadüf değil” 
hissi varsa, bu kitapta gerçekten bazı sorularınızın cevaplarını 
bulabilirsiniz.

Birinci kitapta, biraz daha kadim uygarlıklardan bahsediyor. 
İkinci kitapta ise daha çok şifa sistemlerini, frekansınızı nasıl 
yükseltebileceğinizi ve zihninizi kodlayarak kadim bilgilere nasıl 
ulaşabileceğinizi anlatıyor.

Dediğim gibi, ben bu kitapları okumayı çok seviyorum. Benim 
hayatıma çok fazla şey kattılar. Şimdi olduğum kişi olmama çok 
yardımcı oldular. Umarım benim önerilerimle, sizlerin hayatı da 
olumlu olarak değişir.  

iyi yaşam



vrensel bir sorunla karşı karşıyayız ancak hiçbir şey 
evrende sonsuza dek sürmemiştir. Öncelikli arzumuz 
bu olağanüstü süreçte geçirdiğimiz sıkıntılı evreyi 
hasarsız atlatmak. Hatta bu günleri kendimize yeni 
öğretiler geliştirmek için bir fırsat ve zaman yoksunluğu 
nedeniyle ertelediğimiz aktiviteleri gerçekleştrime 

lüksü olarak görebilirsek; yaşama anlam katma potansiyeline 
de sahip bu dönem, bizler için yararlı ve verimli bir hale 
dönüştürülebilir.

Bu dönemde sanat etkinlikleri; günlük sorunları unutmak, 
düşünsel edimlere katkı sağlamak, içsel dünyayla anlamlı bir 

E

“Dünya, ancak onu dönüștürme umudu var olduğu 
ama bu umudu gerçekleștirme olanağı bulunmadığı 

zaman katlanılmaz bir hale gelir.” diyen yazar ve sanat 
eleștirmeni John Berger, belki de farkında olmadan bugün 

tüm dünyanın yașadığı sıradıșı izolasyon dönemindeki 
insanların durumunu anlatıyor.

Evde
Yasam 

Evde SanatSİRET UYANIK

evde yaşam evde sanat

iletişim kurmak için önemli bir alandır. Tolstoy: “Sanat insanın 
içinde yaşamış olduğu duyguyu, kendi hissettiklerini, kendinden 
sonra başkalarının da hissedebilmesi için renk, çizgi, hareket ve 
sözcüklerle ifade etme gereksiniminden doğmuştur” der.

Birçok günümüz sanatçıları da COVID-19 pandemisi nedeniyle 
hissettiklerini ve yorumlarını eserlerine aktaracaklardır.

Ülkemizin önde gelen resim sanatçılarına pandemi nedeniyle 
yaşanan sosyal izolasyonu, bu dönemi nasıl geçirdiklerini, neler 
ürettiklerini ve gelecek günlere dair mesajlarını sordum. Arşiv 
niteliğindeki bu röportajlar için kendilerine teşekkür ediyorum. 
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Ressam, Akademisyen, Türkiye’nin İlk Çağdaș Özgün Baskı Resim 
Müzesi, IMOGA’nın kurucusu Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan #evdekal 

günlerini kesinlikle bir hapsoluș olarak görmüyor, 
hayatını sanatıyla yansıtıyor…

SUleyman Saim Tekcan 

evde yaşam evde sanat
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Ressam, Akademisyen, Türkiye’nin İlk Çağdaș Özgün Baskı Resim 
Müzesi, IMOGA’nın kurucusu Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan #evdekal 

günlerini kesinlikle bir hapsoluș olarak görmüyor, 
hayatını sanatıyla yansıtıyor…

SUleyman Saim Tekcan 

evde yaşam evde sanat

e diyor Nazım:
“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu vatan bizim.”

Bizi kimse eve hapsetmiş olamaz. Evimiz bizim aynı 
zamanda çalışma mekanımız bizim yaşadığımız, düşündüğümüz 
yer. Çizimler yapacağız ve bu yaptığımız çizimlerle birlikte kitap 
okuyacağız. Kültürümüzü tamamlayacağız. Sanatta 60 yılı geride 
bırakan bir sanatçı olarak 80 yaşımda hala çiziyorum, düşünüyorum, 
var ediyorum. En son açtığım “Döngüsel Seyir”de söylediğim gibi; önce 
bir desen çizilip ondan heykel yapılıyor, sonra o heykele bakılıp tekrar 
desen çizilebiliyor. Böylece hayat bir döngü içerisinde, devamlı dönüp 
duruyoruz. Bir dönme dolap gibi.

Nazım’ın Anadolu’ya gelişi anlattığı mısralar bence çok önemli. Bu 
arada kitap okuyorum zaman zaman. Çünkü dinlenmenin tarifi 
faaliyet değiştirmektir. Mesela Sümer Saldıray arkadaşım, neden 
Güzel Sanatlar Akademisi daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi adını almış; bunun üzerine bir kitap yazmış. Bu benim 
de kafamı kurcalayan bir soruydu. Ve bu kitapta yazılı olanlar, benim 
de yaşadığım şeyler. Onun için onu da kutluyorum. Hayat böyle bir 
şey, kimse kimseyi hapsedemez… İnsan düşüncelerinde hapsolmuyor. 
Aslında insan ufku, kendi düşüncelerinde sonsuzluğu yakalayabildiği 
bir yaşamı yaşıyor. Yani bizi kimse bir yere hapsedemez. Nazım’ı içeri 
attıklarında da Nazım aslında hapsolmuş değildi. İçeride yazdığı 
yazılarda onun ne kadar özgür olduğunu hissedebiliyoruz. Bizim 
dünyamız da böyle bir dünya. Devamlı çiziyoruz, boyuyoruz, heykel 
yapıyoruz, seramik yapıyoruz, gravür yapıyoruz; hepsi kendimizi ifade 
etmek için. Bazen çizgiyi, bazen yazıyı kullanıyoruz. 

N Müzik ve resim hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası olarak devamlı var 

olacak ve biz bu varoluș içerisinde 
yașamımızı sürdüreceğiz.

Tüm bunlar hayatımızın bir parçası olarak bizim yaşamımıza 
renk veriyor. Görsel ve işitsel duyularımızla elde ettiğimiz, 
algıladığımız bütün şeyleri yeni bir biçimde sanata 
dönüştürüyoruz. Bu yüzden müzik ve resim hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası olarak devamlı var olacak ve biz bu varoluş 
içerisinde yaşamımızı sürdüreceğiz. Bütün güzellik de budur, 
özgürlük de… 

“Evde kal”, ne kadar güzel sözcük… Evde kaldığım zaman 
özgürlüğümden bir şey kaybetmiş olmuyorum. Ben yaşamımda 
devamlı yaptığım her şeyi evimde de yapabiliyorum. İnsanların 
özgürlüğünü kısıtlamak mümkün değildir. Hele düşüncelerini 
kısıtlamak, hiç mümkün değildir. Evde kalıp kitap okumak, 
resim yapmak, insanın kendi dünyası içerisinde tekrar yaşaması, 
dışarı çıktığımız zamanda da evini özlemesi… Bazen evde 
kalmanın tadı tuzu da bizim için çok önemlidir. Çünkü evimizde 
çocuklarımızla, eşimizle, ailemizle birlikte yaşıyoruz ve ailemizle 
birlikte birçok şeyi paylaşıyoruz. Paylaşmak belki hayatımızın en 
güzel şeylerinden bir tanesi. 



Ressam, Sanat Eğitimcisi Habip Aydoğdu için evde kaldığımız 
günler sanatla, yarım kalan ișlerle ve geleceğe yönelik hayallerle 

geçiyor. Geleceğe olan ümidini hep taze tutan Aydoğdu, yașamın 
içinden anekdotlarını ve korona günlüğünü bizlerle paylașıyor…

Habip Aydogdu 

evde yaşam evde sanat
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Ressam, Sanat Eğitimcisi Habip Aydoğdu için evde kaldığımız 
günler sanatla, yarım kalan ișlerle ve geleceğe yönelik hayallerle 

geçiyor. Geleceğe olan ümidini hep taze tutan Aydoğdu, yașamın 
içinden anekdotlarını ve korona günlüğünü bizlerle paylașıyor…

Habip Aydogdu 

evde yaşam evde sanat

am tamına 16 Mart’tan bugüne atölyeme gidemiyorum. 
Benim gibi 65 yaş üstlerine dışarı çıkmak bildiğiniz gibi 
yasak. Evet biraz moralsizim. Gerçekleşir gerçekleşmez 
onu bilemiyorum, ama bol bol hayal kuruyorum. En 
azından hayal kurmaya henüz yasak gelmiş değil. Bu 
korana canavarından sağ salim bir kurtulabilirsek, 

umarım bu hayallerimin bazılarının olsun gerçekleştiğini görebilirim.

Şu an durum hepimizin bildiği gibi çok ciddi. Gidişat da pek iç 
açıcı değil. Bu aralar, eskiden koşuşturma içerisinde ne de çok şeyi 
kaçırmış olduğumu fark ediyorum. Ülkelerin de, insanların da, 
maskelerinin birer birer düştüğünü ibretle izliyorum. Çok gelişmiş 
sandığım ülkelerin o kadar da gelişmiş olmadığını, çok iyi olduğunu 
zannettiğim sağlık sistemlerinin ne kadar da hazırlıksız olduğunu, 
sosyal devlet anlayışının önemini, insan ömrünün ne kadar uzatılmış 
olsa da yine de çok kısa olduğuyla bir bir yüzleşiyorum. Arada bir 
televizyona bakıyorum. Hangi kanalı izlersem, kalp çarpıntım artar 
gibi oluyor. Bu virüsle cebelleşenler, ölenler ve onların yakınları 
aklıma düşünce bir garip oluyorum… Kafamın içinde binbir 
düşünce; cevaplı-cevapsız yüzlerce sorular, sorular, sorular… Bu iş 
nasıl çözülecek? Bu ölüm oyunu ne zaman son bulacak? Bu arada 
sadece sanatıyla yaşamaya çalışan sanat insanlarının, özellikle genç 
sanatçıların gelecekleri ne olacak, garibanlar ne yapacak? İnsanlar 
sevdiklerine korkusuzca ne zaman sarılabilecekler? Gerçekten çok 
merak ediyorum.

Çocuklarımı, torunlarımı, kardeşlerimi, dostlarımı şimdi 
daha çok özlüyorum sanki. Görüşemeyeceğini bilmek, özlemi 
kabartıyor. Mapus olma hali, evinde de olsan, dikkatini değiştiriyor. 
Ulaşamayacağını bilmek insanı çıldırtıyor. Evhamlarını arttırıyor, 
korkularını büyütüyor. Bu evhamlar, korkular arasında bense; her 
zaman yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum. Kağıtlarımla, 
defterlerimle, kalemlerimle, mürekkeplerimle ve boyalarımla 
avutuyorum kendimi. Atölyeme gidemiyorum ama düzenli olarak 
defterlere, kağıtlara çiziyor; boyuyor; güncel notlar düşmeye devam 
ediyorum. Bu yöntemi ilk sergimden bu yana (1976) düzenli 
olmamakla birlikte sürdüre geldim. Böylece yaşadığım ömrü, ülkeyi, 
coğrafyayı kayda aldım; almaya da devam ediyorum. Benim asıl 
hazinem olan ve hiçbiri eskiz olmayan bu resimli günlükler, görsel 
notlar, defterler, kağıtlar; büyük tuvallerimin asıl esin, beslenme 
kaynağıdır diyebilirim.

Bu günlüklerin bir bölümünü; uzun zamandır sergilerimde gerek 
dijital, gerekse orijinal halleriyle izleyiciyle paylaşıyor; insanların o 
günlükleri okuyuşundan, görsel notları kavrayışından büyük keyif 
alıyorum. İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında açılması 
planlanan, ancak korona nedeniyle ertelenen “Kırmızı Yolculuk” 
isimli sergimde bu günlüklere yer verecektim. Tekrar açmak kısmet 
olursa hepimizi zorunlu izne çıkartan, bütün dünyamızı karartıp 
kırmızıya boyayan koronavirüs için de bir duvar ayırmak istiyorum.

Bu arada evdeki vakit çoğalınca kütüphanemi yeniden düzenleme 
fırsatı buldum. İzleyemediğim Oscar’lı filmlerden bazılarını izlemeye 
başladım. Okuyamadığım kitapları, dergileri, yazıları okudum. Ama 
henüz evimin çatı ve bodrum katındaki dağınıklığa el atamadım. 
Gözüm yemedi. Ne zaman niyetlenip kapılarından şöyle bir baksam 
hep moralim bozuluyor. Her an çöp eve dönüşecek hale gelmişiz 
sanki… Ne kadar çok şey birikmiş; kitaplar, kataloglar, nesneler, 
dergiler, arşiv… Her şey iç içe, ayıklanma zamanımız gelmiş de geçmiş 
sanki. Süreç uzarsa, biz de Fikriye’yle bir gayret bodrumdaki ve çatı 
katındaki birikmiş dağınığımızı toplayabilirsek, korona gerçekten çok 
işe yaramış olacak. 

T

Yine de gün ve günler nasıl bitiyor, inanın pek anlayamıyorum. 
Sanki hemen akşam oluveriyormuş gibi bir duygu yaşıyorum. 
Hüzünlü zamanlardayız. Yalnızlığımızı yalnızlığımızla 
çoğaltmaya çabalıyoruz. Gerçekten garip bir süreçten geçiyoruz. Bu 
yaşadığımız yalnızlığın, dünyayı yeniden yorumlamamız için bir 
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salim yaşamak ve görmek hepimize nasip olur.  



Seramik Sanatçısı, Sanat Eğitimcisi ve GaleriM Sanat Derneği 
Kurucusu Ressam Meral Öztürk bu günleri atölyesinde ürettiği 

çalıșmalarla gelecek projelerine hazırlanarak geçiriyor.

Meral OztUrk 

evde yaşam evde sanat

on günlerde sık sık duyduğumuz söz: “evde kal”. 
Öncelikle itici gelen bu sözcük, “Aman ben şimdi ne 
yaparım?”, “Sanki dünyanın sonu geldi.” cümleleri ile 
birleşti. Bu şaşkınlık sonrası, tarafımca, her şey birden 
normalleşmeye başladı. Ama bu süreç işlerken bir hafta 
boyunca hiçbir şey yapamadığımın farkına vardım. “Bu 

böyle gitmez” diyerek bir şeyleri planlama yapmam gerekli. Her gün 
sabah işe gitmek için evden çıkmak hayatımın en önemli parçasıyken 
birden; evde kal!..

Evde kalmak uzun süredir istediğim ama fırsat yaratamadığım 
bir süreçti. Son dönemlerim hep koşturmaca ile geçmiş, bir türlü 
zaman bulamıyor, bulsam da çok yoruluyorumdum. Bundan bir an 
önce kurtulmanın en güzel yolu üretmek diyerek atölyeme inmeye 
başladım.

Çok şanslıyım ki evimin bahçe katı atölyem. Nasıl bundan daha nasıl 
şanslı olunabilirdi ki? Ben daima kendimi şanslı addettim. Sanat bana 
kendimi daima özel hissettirdi. Resim çalışmaları yapıyordum, ama 
seramikle Hacettepe Üniversitesi’ndeki bölüm seçimim sonrasında 
tanıştım ve hayatımın vaz geçilmezi oldu. Seramik, resim ve cam 
çalışmaları yapıyorum .

Uzun bir süreden beri de gibi “Sanat–Hayat Birlikte” diyerek kurmuş 
olduğum “GaleriM Sanat Galerisi”nin de yönetimini yapıyorum. 
Sanatın hayatın bir parçası olması gerekliliğiyle, sık sık proje ve 
atölye çalışmaları yaparak sanatın yaygınlaşması ve izleyicilerle 
buluşmasını önemsiyorum. Galericiliğim ilerlerken de çeşitli sergi 
,yarışma ve fuarlarda kendi çalışmalarımla yer alıyorum.

Çalışmalarımda kültürel değerlerimizden izler bulabilirsiniz. 
“Esintiler” adlı sergimde Osmanlı dönemi günlük kadın yaşamından 
kesitlerin yer aldığı “Sultanlar” serisinde Levni minyatürleri ile 
dönemsel anlatımlar yaptım. 2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” olması 
nedeniyle o süreç içerisinde bir seri üretim yaptım ve arkadaşım 
Siret Uyanık ile yürüttüğümüz “Anadolu’dan İzler” adlı bir projemiz 
kapsamında sergilendi. Mayıs ayında yapılacak kişisel sergimin 
hazırlıkları için bu süreci iyi değerlendirmem gerekir, diyerek 
atölyeme kapandım. Sergi muhtemelen ertelenecek ama olsun, 
üretmekten zarar gelmez.

Bu süreç  birçok sanatçı arkadaşım ve benim için verimli geçeceğe 
benziyor. Her gün düzenli olarak atölyeme iniyor ve bu sayede 
güncel belirsizliklerden uzaklaşıyorum. Herkes bundan sonra 
sanatın ne olacağını, sanatçının ne olacağını, galerinin ne olacağını 
o kadar konuşuyor ki… Ben bu noktada en doğru olanın süreci 
zamana bırakmak ve bu günleri üreterek değerlendirmek olduğunu 
düşünüyorum. Bu süreç elbet geçecek, bu konular yeniden tartışılacak 
ve her şey düzene girecek. Bu düşünce beni daha çok çalışmaya itiyor.  
Sanatın birleştirici, iyileştirici gücü insanlığa iyi gelecek. Sanat ve 
hayat daima iç içe olacak.  

S Sanatın birleștirici, iyileștirici gücü 
insanlığa iyi gelecek. Sanat ve hayat 

daima iç içe olacak .
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Uzun yıllardır Amerika’da yașayarak Türk resminin çağdaș 
dünyadaki önemli bir temsilcisi olan Ressam Yücel Dönmez, 

salgın günlerinde sanatın bugünü ve geleceği üzerine 
düșüncelere dalmıș.

YUcel DOnmez 

evde yaşam evde sanat

OVID-19 isyanım oldu…
COVID-19 birdenbire yaşamımıza girdi 
ve benliğimizi alt üst etmeye yetti… 
Önceleri şaşırdım, afalladım ve sonrasında 
karantina günleri yaşamaya başlayınca 
isyan ettim ve benim isyanım COVID-19 

isyanı olarak sanat yaşamımı da etkiledi. Şimdi 
diyeceksiniz ki, mutlaka kötü açıdan etkilenmişsindir. 
Hayır, tam tersi kendime geldim…
İnsan yalnız kalınca, hele de sanatıyla baş başa kalınca, 
düşünmeye başlıyor; acaba nerede yanlış yaptım 
diye ve gördüm ki yanlışı ben yapmamışım; yanlış 
olan toplumdaki göz boyayanlarda, onların körler 
sağırlar muhabbetinde ve de ülkemin sanata, sanatçıya 
bakışındaymış…

Ve korona günlerinde görsel sanatları masaya yatırarak 
enine boyuna  irdeledim. Dünyada neler oluyor, 
nerelerde sanat ve sanatçı eziliyor, nerelerde para 
gücüyle sanatçı yapılmaya çalışılıyor? Ve gördüm ki, 
dünya görsel sanatlarında da aynen ülkemin sözde 
sanat piyasasında olduğu gibi çifte standart var ve 
sadece arkasında dayısı olanlar bir yere getiriliyor. Bu 
gerçek karşısında  sanatçı olarak ne yapabilirim diye 
düşündüğümde ise; üretmem gerektiğini, üretince 
amacıma ulaşarak dünya sanat tarihindeki yerimi 
alabileceğime olan inancımı yitirmeyeceğimi anladım. 
Ve korona krizi altında da ürettim, üretmeye devam 
ediyorum…

Ortada bir gerçek var; yüksek sanat yapan, özgün 
sanatçı, eninde sonunda hak ettiği yere geliyor. Fakat 
umut ederiz ki, yaşarken hak ettiğimiz yerde olalım… İşte 
sanatçının kötü kaderi de burada başlıyor ve aradan çok 
zaman geçmesine rağmen sanatçı hala Van Gogh kaderi 
yaşamaya devam ediyor. Bugün ceplerindeki paralar 
ile sanatçıya tepeden bakanların, yarın isimleri bile 
hatırlanmayacak. Fakat sanatçı yüzyıllarca yaşamaya 
devam edecek… Bu yüzden sanatçıyı krizler etkilemez, 
sanatçı her krizden daha da kazançlı çıkar…  

C

Bugün sanatçıya tepeden bakanların, 
yarın isimleri bile hatırlanmayacak. 
Fakat sanatçı yüzyıllarca yașamaya 

devam edecek…
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Eataly Istanbul’un İtalyan Executive Șefi Claudio Chinali, 
evde kaldığımız günlerimizi güzelleștirecek, 

ülkemize özel tarifl erini MAG okurlarıyla paylaștı.

Şık ve Leziz 
Tarifl er

Claudio Chinali
“Türkiye’ye İthafen” Özel Tatlı Tarifl eri 

Malzemeler:
- 50 gr yumurta akı
- 1 gr tartar kremi
- 20 gr beyaz toz şeker
- 30 gr pudra şekeri 
- 40 gr Giresun fındık unu tozu

Giresun Fındık 
Dacquoise

Hazırlanışı:
Yumurta akını bir karıştırıcıya koyun ve köpürmeye başlar 
başlamaz çırpma teli ile çırpın, tartar kremi ile karıştırılmış 
şekeri azar azar ekleyin. Kremalı kıvama gelene kadar çırpın. Bu 
arada, pudra şekerini fındık unu ile karıştırın ve eleyin, çırpılmış 
yumurta aklarına ekleyin ve yumuşak bir spatula ile hafifçe 
karıştırın. Düz ağızlı bir hamur işi torbası yardımıyla daire 
şeklinde yuvarlayın.  Daha önce ısıtılmış fırında 20-25 dakika 180 
derecede pişirin. Daha sonra delikli bir tepsiyi soğutun ve yarım ay 
şeklinde 16 parça kesin.

özel tarifler

Malzemeler:
- 125 gr ingiliz kremi
- 35 gr Antep fıstığı ezmesi
- 3 gr jelatin yaprak
- 25 gr beyaz toz şeker
- 125 gr yarım çırpılmış çift krem

Hazırlanışı:
Önceden soğuk suda yumuşatılmış jelatin yapraklarını 
yarım çırpılmış kremanın küçük bir kısmı ile çözün. Bu 
arada, İngiliz kremasını, fıstık ezmesini ve yarı çırpılmış 
kremanın geri kalanını bir spatula ile yavaşça karıştırın, 
ardından jelatini seyreltin ve karışıma ekleyin. 75 ml 
silindirik kalıplar koyun ve hemen dondurun. Tabakları 
koymadan 1 saat önce dondurulmuş Bavyeralıları 4 C 
buzdolabına koyun.

Antep Fıstıklı 
Bavarois

Malzemeler:
- 100 ml soğuk su
- 5 gr en kaliteli siyah çay yaprakları
- 10 gr şeker
- 1 gr Ksantan tozu

Hazırlanışı:
Soğuk suyu ve çay yapraklarını kapaklı bir cam kavanoza koyun, 12 
saat buzdolabında demlenmeye bırakın. Elde edilen sıvıyı süzün, şekeri 
ksantanla karıştırın ve siyah çayla tatlandırılmış suya ekleyin. Havayı 
karıştırmamaya dikkat ederek iyice karıştırın.

Malzemeler:
- 80 gr toz şeker
- 30 gr Bodrum mandalina suyu
- 30 gr eritilmiş tereyağı
- Bir tutam deniz tuzu
- 2 gr Bodrum mandalina zest
- 20 gr beyaz un

Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri karıştırın. En az iki saat buzdolabında 
soğutun. Bir Silpat üzerine ince bir şekilde yayın ve karamelleşene 
kadar 180 ° C’de 6-7 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve kavisli 
şekli vermek için bir oklava üzerine yerleştirin. 

Rize Siyah 
Çay Sosu

Bodrum Mandalina 
Tuille

Malzemeler:
- 252 gr taze süt
- 10 gr taze krema
- 18 gr süt tozu yağsız
- 57 gr şeker
- 20 gr dekstroz
- 1 gr keçiboynuzu tohumu unu
- 50 gr ceviz ezmesi

Hazırlanışı:
Tarifteki tüm tozları karıştırın, krema ve sütü bir tencereye 
koyun ve ısıtmaya başlayın. 45 ° C sıcaklıkta önceden 
karıştırılmış tozları sütün içine ekleyin ve 85 ° C’ye getirin. 
Sıvı 60 ° C’ye soğuduğunda ceviz macunu ekleyin, hızlı bir 
şekilde 4 ° C’ye soğutun. Bir dondurma makinesine koyun ve 
saklayın -11C’de saklayın.

Malzemeler:
-40 gr taze krema
-3 gr jelatin yaprak
-100 gr badem ezmesi
-180 gr yarım çırpılmış krema

Hazırlanışı:
Sıvı kremayı ısıtın, önceden yumuşatılmış jelatini ekleyin, 
karıştırın ve badem ezmesi üzerine dökün. Parlak ve elastik bir 
emülsiyon oluşturun, yarım çırpılmış krema ile bitirin. Elde 
edilen köpüğü, düz bir nozul ile bir pasta torbasına koyun ve 
kullanılana kadar buzdolabında bırakın.

Kahramanmaraş Cevizli 
Dondurma

Muğla Badem 
Mousse
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karıştırılmış tozları sütün içine ekleyin ve 85 ° C’ye getirin. 
Sıvı 60 ° C’ye soğuduğunda ceviz macunu ekleyin, hızlı bir 
şekilde 4 ° C’ye soğutun. Bir dondurma makinesine koyun ve 
saklayın -11C’de saklayın.

Malzemeler:
-40 gr taze krema
-3 gr jelatin yaprak
-100 gr badem ezmesi
-180 gr yarım çırpılmış krema

Hazırlanışı:
Sıvı kremayı ısıtın, önceden yumuşatılmış jelatini ekleyin, 
karıştırın ve badem ezmesi üzerine dökün. Parlak ve elastik bir 
emülsiyon oluşturun, yarım çırpılmış krema ile bitirin. Elde 
edilen köpüğü, düz bir nozul ile bir pasta torbasına koyun ve 
kullanılana kadar buzdolabında bırakın.

Kahramanmaraş Cevizli 
Dondurma

Muğla Badem 
Mousse



karma

Hazırlanın, 
Değişiyoruz!..

ünlük alışkanlıklarımızın artık eskisi gibi olmayacağı 
ortada. Tepeden tırnağa bir değişim başladı global 
olarak ve bu durum bizi nasıl değiştirecek, geleceği 
nasıl etkileyecek?

COVID-19 ya da yeni koronavirüsün tüm 
dünyaya yayılan bir pandemi boyutuna ulaşmasından bu 
yana, tıpkı rutinlerimiz gibi dünya da değişmeye başladı. Sosyal 
mesafelendirme ve izolasyon moduna geçmemiz öncelikle 
alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemize ve günlük 
hayatımızın büyük bir kısmını da online ortama taşımamıza 
neden oldu. Daha önce böyle bir durum başımıza gelmediği için, 
bütün dünya gibi, bizler de süreci deneyimleyerek yönetmeye 
çalışıyoruz.

Korona ile birlikte yakın süreçte ve gelecekte hayatımız nasıl 
etkilenecek?

Değişim başladı
1. Sosyal Mesafe Artık Kalıcı Olacak
Sarılma ve samimi pozları uzun süre tekrar yaşanamayacak 
gibi görünüyor. Harvard Üniversitesi bilim insanlarının salgın 
konusunda yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar maske 
takmayı ve 2022’ye kadar da sosyal mesafe davranışlarının 
sürmesi gerektiğini bu süreçte yeni davranış şekillerine sıkı sıkıya 
bağlı kalmanın çok önemli olduğunu  ve davranışsal bir gevşeme 
sonucunda tekrar başa dönülebileceğini ısrarla dile getiriyor. Bu da 

değişimin süreklilik içereceğini bize net bir şekilde gösteriyor.

2. Selamlaşma Değişiyor
Ne güzel günlerdi el sıkışıp kucaklaştığımız, birbirimizi bağrımıza 
bastığımız, yanaklarımızdan öpüp gözlerimizin içine yakından 
baktığımız günler. Sosyal mesafe kuralı ile birlikte, selamlaşma 
şekillerimiz de değişmeye başladı. İnsanlar dirsekleriyle, 
ayaklarıyla ve dizleriyle birbirlerine temas etmeyi ihmal etmeden 
selamlaşıyorlar ancak zamanla bu da yerini jest ve mimiklerle 
selamlaşmaya bırakacak. Çok kısa zaman içinde beden dili ile ilgili 
yeni kurallar oluşmaya başlayacak ve bilinen bir çok temel iletişim 
kuralı yeniden şekillenecek.

3. Dijital Gurmeler Geliyor
Karantina ile birlikte kapanan restoranlar kafeler ve midemizi 
şenlendiren damaklarımızı mutlu eden yerlerin kapanması 
ile dışarıda yemek yeme alışkanlığı konusunda da değişimi 
beraberinde getirecek. Hijyen tedbirleri nedeni ile insanlar 
artık çok daha fazla hatta büyük oranda evde kendi yaptıkları 
yemekleri yemeye yoğunlaşacaklar. Zaten ünlüsünden zenginine 
öğrencisinden ev hanımına artık herkes ekmeğini evde yapıyor. 
En azından sosyal medyada öyle olduğu görülüyor. Mutfakta 
harikalar yaratan içimizdeki şefleri ortaya çıkaracağımız, hatta bu 
konuda yaratıcılığımızın en üst noktaya ulaşacağı günlere doğru 
yol alıyoruz. Son zamanlarda patlama gösteren yemek kursları ve 
yemek tarifi videolarının zirveye çıktığı online yemek dünyasına 
adım atıyoruz artık.

G
Dünya Koronavirüs ile kalıcı bir değișim içine giriyor. 

Peki bu durum geleceği nasıl etkileyecek?

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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4. Evde Verimli Aktiviteler Zamanı
Karantina ile birlikte sosyal hayatımız büyük sekteye 
uğradı ve bu da bizi fiziki ve ruhi olarak biraz mutsuzluğa 
sürükledi. Eğlence mekanları, konserler, spor müsabakaları 
ve gösteri faaliyetlerinin durdurulması; spor ve masaj salonu 
gibi alanların kapatılması ile tüm bunların bir anda sosyal 
medyaya ve dijital ortama aktarılmasını çok hızlı bir şekilde 
görmeye başladık. Bu zamanda sanal spor salonları ve 
antrenörler, uzakta olsak da birlikte film izlememizi sağlayacak 
uygulamalar, online konser, sergi ve gösterilerin artacağını 
söylememiz mümkün. Hatta diziler bile yönetmenlerin 
uzaktan kontrol edebildiği robot kameralarla sürdürülmeye 
çalışılıyor ve vizyona girmesi beklenen filmlerin çoğu ev 
sinema platformlarında beğeniye sunuluyor. Gelecek süreçte 
her şeyi online yapacağız gibi gözüküyor.

5. Home Office Hayatlar
Demek ki bir ekrana, bir telefona, bir bilgisayara sığabiliyormuş 
hayatlar. Neden o kadar gökdelenler, kuleler yapılmış anlamak 
zor geliyor. Artık evden çalışmak bir çok program ve uygulama 
ile çocuk oyuncağı oldu. Ama bizim bunu kabullenmemiz 
ve ayak uydurmamız gerekiyor. Bu sürece hızlı adapte olan 
hayatta kalır ve kazanır. Evinize bir mini stüdyo kurmaya hazır 
olun, çünkü yeni süreçte kazanç kapınız ve kariyeriniz evden 
sürebilir. İşinizi dijitale dönüştürebilecekseniz, çok uzun yıllar 
hayatta kalacaksınız demektir.

“Önce Bil’erek, Sonra Bul’arak, Daha Sonra Bildiğinle Ol’arak…”

Bu süreçte değişim aslında fiziken değil, ruhen ve kişisel 
olarak çok daha fazla olacaktır. Siz de kendi iç yolculuğunuzda 
kendinizi yeniden keşfedeceksiniz ve net bir şekilde 
değişeceksiniz.

Çok Okuyun 
Okumak, bilmediğimizi kabul etmektir. Gurur ve kibir, 
okumanın en büyük engelidir. “Biliyorum” dediğiniz anda 
okumaya direnç gösterirsiniz. Kırın dirençleri ve öğrenmeye, 
düşünmeye, değişime açın kendinizi.

Dil Öğrenin
Uzun zamandır fırsat bulamadığınız dil öğrenme fırsatı işte 
karşınıza harika bir şekilde çıktı. Haydi kullanın ve online 
uygulamalar ya da derslerle bu işi bu süreç bitene kadar 
halledin. Her şey eski haline dönünce insanlar sizi tanıyamasın 
ve hayranlıkla izlesinler değişiminizi.

Hobiler Hayata Bağlar
İnsan meşguliyetlerle yaratılmıştır. Mutlaka bir uğraşımız 
olmalı. 3 hobi edinin. Birisi beyninizi dinç tutmak için, 
ikincisi vücudunuzu zinde tutmak için, üçüncüsü ise ek 
kazanç sağlamak için. böylelikle her yönden kazançlı olmayı 
başarabiliriz. Hobiler yeteneklerinizin birer yansımasıdır. Bir 
müzik aleti çalmak, dans etmek veya bir beyin sporcusu olmak 
inanın bu süreçte size çok iyi gelecek.

Rutini Bozmayan Kazanır
Başarılı insanların ortak özelliklerinden birisi erken kalkmak 
ve az uyumak bu süreçte uyku düzeninizi bozmayın sabahın 
güzelliklerinden alabildiğine yararlanın. Unutmayın, erken 
kalkan yolu belirler ve bu dönemde yolu belirleyenler hayatta 
kalacak. 

Çok kısa zaman içinde beden dili 
ile ilgili yeni kurallar olușmaya 

bașlayacak ve bilinen birçok temel 
iletișim kuralı yeniden șekillenecek.



Banyolar artık ıslak hacim, tuvalet ve duș alanlarından çıkıp; yerini șık tasarımlara 
bıraktı. Artık üstün teknoloji ürünlerinin daha revaçta olduğunu görüyoruz.

Bu sayede banyolarımız, kișisel spamız ve bakımlarımız için zaman geçirdiğimiz 
kendimizi yenileme alanlarına dönüșüyor.

Zamanın Ötesinde 
Banyolar

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

DEQUE DORNBRACHT

dekorasyon
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anyolarımızda daha fazla zaman 
geçirdiğimiz için bu alanları 
kişiselleştiriyoruz. Müzik dinliyoruz; 
masajlı küvetimizde aromaterapi ile 
yenileniyoruz; bakımlarımızı yapıyoruz 
ve kişisel tüm ihtiyaçlarımızı burada 
karşılayabiliyoruz.

Fonksiyonelliğin yanı sıra görselliği de önemseyen 
yeni nesil banyolar, sınırlarını aşarak genişliyor. Nihai 
kullanıcılardan gelen talepler değiştikçe, firmaların 
ve tasarımcıların çalışmaları da bireye özgü 
konseptler yönünde ilerliyor ve yeni ürünler buna 
göre tasarlanıyor. Önce formlardan başlayalım… Eskisi 
gibi sıradan bir duşakabin ya da küvet, yerini  artık 
sıra dışı mimarilere bırakıyor. Teknolojinin sınırlarını 
zorlayan ultra ince kenarlı, kristal, iddialı ve şık 
lavabolar revaçta. Bunun yanı sıra bazı markaların 
tasarımda öne çıktığını görebiliyoruz. 

B

ANTONIOLUPI

ANTONIOLUPI

DORNBRACHT



Mesela Antoniolupi’nin tasarım lavabolarını birçoğumuz 
biliyordur. Mermerden yapılan muazzam şekillerle gerçekten 
olağanüstü bir sanat çalışması ile lavaboya ve küvetlere bakış 
açımız bir anda değişiyor.  Yani teknolojiyi, zanaatı ve sanatı 
bir objede buluşturabiliyorlar.  Böylelikle mimarların birey 
odaklı kişiye özel tasarımlar ile kişinin kullanımına uygun 
tasarımlar yaptığı bir döneme geçiyoruz. 

Banyolarda da teknolojik alanların yer aldığını görebiliriz. 
Koku, ışık efektleri; farklı atmosferlere dönüşebilen duş 
alternatifleri; dokunmatik ekran özellikli banyo aynaları gibi 
teknolojik fonksiyonları banyolarda kullanmak mümkün. 
Suyun sıcaklığını hesaplayan küvetler; klozetlerde su 
basıncı ve çıkışı sayesinde daha az su kullanılmayı sağlayan, 
tasarruflu armatürler; yağmur duşları gibi teknolojik ürünler 
sayesinde banyolar akıllı bir kimlik kazanmaktadır.

dekorasyon

Teknolojiyi, zanaatı ve sanatı bir 
objede bulușturabilen; kișiye özel 
tasarımların yapıldığı bir döneme 

geçiyoruz.

DORNBRACHT

DORNBRACHT TREESSE

198 magdergi.com.tr



Mesela Antoniolupi’nin tasarım lavabolarını birçoğumuz 
biliyordur. Mermerden yapılan muazzam şekillerle gerçekten 
olağanüstü bir sanat çalışması ile lavaboya ve küvetlere bakış 
açımız bir anda değişiyor.  Yani teknolojiyi, zanaatı ve sanatı 
bir objede buluşturabiliyorlar.  Böylelikle mimarların birey 
odaklı kişiye özel tasarımlar ile kişinin kullanımına uygun 
tasarımlar yaptığı bir döneme geçiyoruz. 

Banyolarda da teknolojik alanların yer aldığını görebiliriz. 
Koku, ışık efektleri; farklı atmosferlere dönüşebilen duş 
alternatifleri; dokunmatik ekran özellikli banyo aynaları gibi 
teknolojik fonksiyonları banyolarda kullanmak mümkün. 
Suyun sıcaklığını hesaplayan küvetler; klozetlerde su 
basıncı ve çıkışı sayesinde daha az su kullanılmayı sağlayan, 
tasarruflu armatürler; yağmur duşları gibi teknolojik ürünler 
sayesinde banyolar akıllı bir kimlik kazanmaktadır.

dekorasyon
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geçiyoruz.

DORNBRACHT

DORNBRACHT TREESSE

Banyo dediğimiz zaman aklımıza sadece 
kapalı alan gelmemelidir.  Yaz evlerinin 
profillerine baktığımız zaman, sadece iç 
mekânlar için değil, dış mekânlarda da bir 
banyo bölümünün kurgulandığını ve doğa ile 
buluşan, renkleri ve enerjisiyle özgür, mutlu 
ve huzurlu alanlar yaratıldığını görebiliyoruz. 
Dış mekânda banyo keyfini yaşamak 
isteyenler için yağmur duşlarına ve paslanmaz 
çelik malzemeden üretilen, endüstriyel 
tarzıyla da güncel modernizmi temsil eden 
ürünlere çok sık rastlıyoruz. “Wellness cabin” 
konsepti içinde geçen saunaları ve buz-tuz 
kabinleri de özellikle havuz çevresinde ve 
manzara odaklı olarak kurgulanıyor. Böylece 
doğa ve su birlikteliği için benzersiz banyo 
deneyimleri sunuluyor. Size özel spa ve 
yenilenme yerlerin kesinlikle tedavi edici ve 
şifa verici bir özelliği bulunmaktadır.  Eğer 
bahçenizde bunun için uygun bir alan varsa 
bu şekilde değerlendirebilirsiniz.   

DORNBRACHT

ANTONIOLUPI

CARMENTA

CARMENTA



Bilișim Uzmanı ve Astrolog Aygül Aydın, bizlere Astroloji’nin ardındaki sistematik 
yapı hakkında bilgiler verirken gündemle ilgili merak ettiğimiz soruları da yanıtladı.

Astrolojiyi 
Bilmek Üzerine…

röportaj
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Nasıl genetik bir yapınız varsa, 
ruhunuzun da bir genetiği var. 

Astroloji ruhun genetiğiyle ilgilenir.

ısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1984 doğumluyum. Siber güvenlik uzmanıyım. 
Yaklaşık 13-14 yıldır Bilişim sektöründe çalışıyorum. 
Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisansımı 
yaptım. Halen görevimi yürütmekteyim. Teknoloji 
benim için büyük bir sevda denilebilir. 
Hayatımda kariyerimle ilgili çok önemli kırılma 

noktaları yaşadım. Öncesinde belirtmem gerekir ki 14’lü 
yaşlarımda astrolojiye çok meraklıydım, araştırmaya başladım. 
Bir yandan da tasavvufu, Allah aşkını, içine dönmeyi anlamaya 
çalıştım. Bu şekilde çok küçük yaşlarda, sorularıma cevap 
bulabilir miyim, diyordum. Kariye Müzesi’nin arkasındaki 
kütüphanede bulunan astroloji kitaplarını okurken büyük bir 
sevdaya girdim. Kendi kendime elimle çizip haritamı çıkardım. 
Hikâye bu şekilde başladı, ama ben bunu hep sakladım. Çünkü 
benim ilgilendiğim zamanlarda astroloji falcılık-medyumluk 
tarzı basit bir algı içinde bulunuyordu. Şimdi astrolojinin 
konumu güzel ama o zamanlarda bu şekilde bakılmıyordu. 
Daha sonra Öner Döşer’in açtığı astroloji okuluna kayıt oldum. 
Şartlar şimdiki gibi değildi ve ben Beylikdüzü’nden Bağdat 
Caddesi’ne gidiyordum bu okul için… Metrobüs bile yoktu. En 
güçlü olarak hatırladığım şey üç saate yakın süren yoldu. Yurt 
dışındaki astrologlardan yardım alıyordum. İngilizcemi de bu 
sayede geliştirmiş oldum. Uzunca yıllar devam ettiğim çeşitli 
astroloji eğitimlerime bir dönem ara vermek istedim. Çünkü 
kamuda hizmet ediyordum ve yüksek lisansımı tamamlamak 
istedim. Kamuda “IT bilişim uzmanlığı” üzerine yapmış olduğum 
iş benim için daha önemliydi. Çünkü daha fazla saygınlığı 
olduğunu düşündüğüm ve gerçekçi bir alanda çalışıyordum. 
Astroloji de benim için, terfi alabilecek miyim alamayacak 
mıydım, seviyesindeydi… 2009’da, evlenmek üzere olduğum 
zamanlarda eşimin haritasına bakmayı ve kendimle ilgili olayları 
tekrar tanımlamayı çok istedim. Bir karar vermem gerekiyordu. 
Astrolojiye geri döndüm.

Önceki kariyerinizin Astrolojiye ne gibi katkıları 
oldu? Astroloji hangi disiplinlerden beslenir?
Ben daha çok harita bakan bir insanım. Karşımdaki insanın 
halinden tavrından, acaba Merkür’ü nedir, Venüs’ü nedir, diye 
düşünürüm. Aynı zamanda insanı analiz etmeyi sanat olarak 
görüyorum. Siz bir sanat eserisiniz ve Yaratan sizi hangi kodlarla, 
gezegen çalışmaları ile dünyaya getirdi? İnsan yazılımınızda 
ne var? Bunları araştırmayı, insanın kodlarını seviyorum. Nasıl 
genetik bir yapınız varsa, ruhunuzun da bir genetiği var. Ruhsal 
olarak sahip olduğumuz genetiğin bulunduğu bir alan var, işte 
orası astrolojidir. Maddiyatla maneviyatı ayırt edebilmemiz için 
burada ince bir çizgi var. Bizde genelde bu çizgi yanlış anlaşılıyor. 
Aklımızın ermediği şeyleri reddetmeyi seven bir toplumuz. 
Halbuki bu Allah’ın planı ve sizin bu planı anlamaya çalışmanızla 
ilgili her şey. Astrolojiyi bilmek aslında Allah’ı bilmektir. Biz şöyle 
söylüyoruz: Rabbini bil, tekâmül et ve kendini bil. Bu zincirin 
kendini bilmek kısmı, astrolojiyi bilmenizdir.

İnsanların yaptığınız işe ve size karşı nasıl tepkisi 
nasıl?
Başta bahsettiğim gibi dünyada en son olacağım meslek “astrolog” 
demiş biriyim. Türkiye’de asla bu işi yapmam dedim. İşte hayat 
sizi iddianızdan vuruyor. Realist yönüm fazladır. Astrolojiye çok 
inanıyorum ama bunu anlatacak gücüm yok. Ailenize ne kadar 
sevdiğinizi anlatamadığınız bir ilişki gibi düşünün. Çok aşıksınız 
ama adamın işi yok. Gel de annene babana anlat. Dinlemezler sizi… 
Kalbinizin sesini de… Çevremde bir çok insan, siyasetçisinden, 

K

bürokratından, iş insanından tutun hiç alakasız olanlarına 
kadar benimle birlikte bu yola girmiş bulunmaktalar. Çevrem ve 
çalıştığım alan bunun aksi düzlemde bir yer. İki şıkkımız vardır: 
Ya bana inanacaklardı, ya da ömrümün sonuna kadar benimle 
dalga geçeceklerdi. Ben hepsine tek tek olayı anlattım. Sabırla…  
Şimdi bir çoğuna eğitim veriyorum ya da işlerini bu şekilde 
planlıyorlar.Bundan muhteşem bir zevk duyuyorlar. Ben de onlarla 
bu yolu yürümekten mutluyum.

Astroloji ne işe yarar? Astrolojiye geleceğimizi 
görmek mi, yoksa olacaklara hazır olmak için mi 
ihtiyaç duyarız?
Astroloji gelecekten haber vermez, geleceğe taşır. Gaybı Allah bilir. 
Kimse bilemez. Bir zahmet yıl 2020, artık bir takım konularda 
anlaşalım. Astroloji sadece vizyonlu olmaktır. Kimler vizyonludur? 
Öngörülemeyen şeyleri bile öngören insanlar. Astroloji hayırlısını 
anlatıyor! Siz evren içerisinde ne kadar akıllı davranırsanız evren 
de size o kadar aklı başında işler sunar.

Aklın en büyük mucize olduğuna inanıyorum. Yaratan’ın aklımızı 
her şeyden üstün tuttuğuna inanıyorum. Seçimleri belirleyen 
mekanizma buradadır. Yaratan, bizlere çeşitli seçimler sunup diyor 
ki; ben size daha üstünü olmayan bir akıl verdim.

Rodyn Collin’in çok sevdiğim bir sözü vardır: “İnsanın deliliği veya 
anormalliği, özü ile kişiliği arasındaki uzaklıktan doğmaktadır. Bir 
insan kendisinin ne olduğunu daha fazla bildikçe, akıllığa daha 
fazla yaklaşır. Kendisi hakkındaki hayali, gerçekte ne olduğundan 
uzaklaştıkça, daha fazla delirir.”

Müslüman’a ‘’İkra!’’ diyor; oku… Hristiyan’a “Sev!” diyor. Herkese 
şifresini vermiş. 

Ayrıca şuna da çok inanıyorum; bir şey olmuyorsa neden 
olmadığını o an ben anlamıyorum, fakat astroloji bunun sebebini 
size veriyor; ‘hayırlısını’ anlatıyor. Astrolojinin kesinlikle okullarda 
okutulması taraftarıyım. Hayatta bağımlı oldukları durumlardan 
kurtulmayan insanlara, astroloji dersleri verilmesi gerekiyor.



Son zamanlarda dünyanın büyük bir kaosa 
sürüklendiğini görüyoruz. Sizce yakın gelecekte 
her şey normale dönecek mi, yoksa artık 
bu yaşananları mı normal olarak görmemiz 
gerekiyor?
Şimdi burada ben okuyucularıma soruyorum: Sizce bundan 
öncesi çok mu normaldi? Herşeyi mahvettik. Güzel olan 
her şey yok oldu. Şimdi yeni bir düzen geliyor. Evet yeni bir 
düzende başka insanlar olarak normale dönülecek.

Ocak ayından bu yana yaşadığımız pek çok 
felaketin günah keçisi olarak 2020 senesi 
gösteriliyor. 2020 yılının bir özelliği var mı? Sizin 
bu yıldan beklentileriniz nelerdi?
Bu yıl ile ilgili görüşlerimi 2019 yılında Hürriyet 
Gazetesi’ndeki yaklaşık 500’den fazla yazdığım köşe 
yazımda bahsettim. En son 16 aralık 2019 tarihinde “Dünya, 
2020 yılına nasıl girecek?” isimli bir yazı paylaştım. Orada 
şöyle demişim: “Dünya yeni düzene hazırlanacak. Herkes 
yalnızlıkla başa çıkmayı öğrensin ve özlerine dönmek için 
gerekli performansı kullansın. İlahi adalet yerini bulacak.”

Astroloji COVID-19’u öngördü mü? Siz 
öngörülerinizde salgın nasıl yer aldı?
Evet, aynı gökyüzü İspanyol gribi salgınında vardı ve bizler 
bununla hayatımızın meşgul olacağını yazmıştık. Ben 
teknolojinin çok geliştiğini düşündüğüm için açıkçası ciddi 
bir ekonomik kriz yaşayacağımızı öngörüyordum. Bir de 
ABD’nin büyük bir çöküş dönemi içine girmesi fikrine 
sahiptim. Neticede konular bu yönde gelişti. Virüs hepimizi 
yalnızlıkla baş etmek zorunda bıraktı.

Siz evren içerisinde ne 
kadar akıllı davranırsanız 

evren de size o kadar aklı 
bașında ișler sunar.

Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız? 21 Haziran 
tarihini bu anlamda bir milat olarak görebilir miyiz?
Astroloji bunu kesin bilemez. Burada söyleyeceğimiz şey kandırmak 
olur. Ama şunu ifade edebilirim. 21 Haziran 0 derece Yengeç 
burcunda çok önemli bir güneş tutulması yaşanacak. Bu bizleri 
değiştirecek ve hayatımızı sıfırdan kurma fırsatı sunacak gibi 
duruyor. Umarım daha erken bir şekilde bu zorlukları aşmış oluruz.

Pek çok insan içerisinde bulunduğumuz süreci bir 
içe dönüş, bir toparlanma dönemi olarak görerek 
olumlama gayreti içerisinde. Bu konuda sizin 
düşünceleriniz nelerdir?
Geç ve mecbur kalınmış bir uygulama ama zararın neresinden 
dönersek kârdır diyorum. Bu yoldan vazgeçmesinler…

Hem kültür hem de gelişmişlik düzeyleri arasındaki 
farkları göz önünde bulurarak, Astrolog kimliğinizle, 
ülkemizin dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz?
Yüzyıllardır dünya büyük bir maratondaydı. Şimdi maraton 
koşusunda en önde koşanlar birtakım aksilikler yaşadı, ABD, 
Avrupa… Şimdi Türkiye ayağı takılan ve düşen diğer koşucuları 
geçebilme şansını yakaladı. Eğer bu krizi fırsata çevirip bu 
maraton koşusunda diğer ülkeleri geçerse, o zaman daha önce hiç 
görmediğimiz kadar güçlü bir ülke görebiliriz. Bazen şans yardım 
eder, ama siz hazırsanız…

Son olarak 2021 ve gelecek için neler söylemek 
istersiniz? Okurlarımız için bir mesajınız var mı?
Sadece sevsinler.
Sevgiden daha üstün ve gerçek hiçbir şey yok.
Hayatı severek anlayabilirler… 
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