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eğerli MAG Dergisi Okurları;
Uzunca bir süre evde kaldıktan sonra “normalleşme süreci”ne geçişimiz ve yazın gelmesiyle beraber havaların 
ısınması, içimizin coşmasına ve ümitlerimizin yeşermesine neden oluyor... Biz de sizler için pozitif enerji dolu konu 
ve konuklarla cıvıl cıvıl bir dergi hazırladık...

Kapağımız Ayşegül Afacan Köksal... Onu birçokları “My Best Friends” markası ve harika gülümsemesi ile tanıyor. Ünlü sanatçıları, 
cemiyetin önde gelen isimlerini, moda severleri onun tasarımlarıyla bol bol görüyoruz. Bence gözü gerçekten çok iyi... Sezonun en trend 
modellerini, renklerini, dokularını buluyor ve harika kombinliyor... Üstelik bu trend parçalar da, kolay modası geçen şeyler olmuyor... 
Kendisiyle moda dolu, içten bir sohbet sizleri bekliyor...

Özellikle sosyal medyada çok takip edilen, “Infuencer” olarak tanımlanan, toplumu yaptıklarıyla, seçimleriyle etkileyip yön 
veren isimleri konuk ettik... Melodi Elbirlier, Ayşe Kalkavan, Rüya Büyüktetik, Tuğçe Durak, Sarah Deniz Coleman, Çağla Gürsoy 
bizlere süreci nasıl geçirdiklerini, evde neler yaptıklarını, takipçileriyle etkileşimlerinde nasıl daha samimi olduklarını “Yaşam” 
bölümümüzde anlatıyorlar...

Önceleri kendisini Fatih Terim’in güzel kızı olarak bildiğimiz Buse Terim Bahçekapılı; “BT Moda” danışmanlık, “buseterim.com.tr” 
kadın-moda-yaşam portalı, e-ticaret sitesi “BT Shop” ve “Baby on the Go” markalarının kurucusu olarak adından sıkça söz ettiren genç 
ve başarılı bir kadına, anneye dönüşüyor... Bizimle de bu dönüşüm serüvenini paylaşıyor...

Bu ay, özel bir günü kutluyoruz... Dayanağımız, kendimizi güvende hissettiren, bize güzel bir yaşam sunabilmek için her mücadeleyi 
veren babalarımızın gününü kutlayacağız... Hazırladığımız “Babalar Günü” içeriğimizle Kerem Gönlüm, Sinan Aydın Aygün, Bülent 
Şakrak, Murat Tarman, Şafak Çak, Orhan Koral, Erhan Kızılmeşe, Haluk İder, ve İlker Karagöz bizlere baba oldukları ilk anda 
hissettiklerinden aldıkları en güzel hediyeye kadar birçok özel deneyimlerinden bahsediyorlar...

Seda Diker, Barış Muslu, Öner Döşer, Clara Seren Amram, İrem Kınay, Lavinia Ochea, Enfal Akbaş, Esra Yazıcı, Barbaros gibi alanında 
çok kıymetli isimlerle röportajlarımız; Hamiyet Akpınar, İpek Gençer, Ozan Ekşi, Özgür Aksuna gibi yazarlarımızın köşeleri ile 
renklenen bu sayımızda biraz da nostalji yapalım dedik... Pek çoğunuz, eksik olmayın; “MAG Pr Solutions”un düzenlediği etkinlikleri, 
açılışları, davetleri özlediğinizi ve en kısa zamanda bir araya gelmeyi beklediğinizi söylüyorsunuz... MAG Ailesi olarak aynı özlem 
ve niyetteyiz. Umarız; yine güzel günlerde buluşacağız. Beraber olana dek, şimdilik biz de “Unutulmaz Pr Etkinlikleri”mizden 
derlediğimiz renkli anlara yer verdik bu ay...

Herkese sağlıklı, mutlu, keyifli günler dileriz.

 Sevgilerle

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
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
İ P E K G E N Ç E R

OZ A N  E K Ş İ 
ÖZ G Ü R  A K S U N A

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
29.05.2020

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Yaşamın 
Renkleri

Bulutların kaybolduğu, 
güneșin açtığı, 

doğanın renklendiği 
ilkbahar-yaz sezonundan 

favori parçalar...

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Uçuş Uçuş
Modumuzu yükseltmek 

için giyebileceğimiz uçuș 
uçuș, cesur tonlar arasında 
yer alan lime yeșilleri, gök 

mavileri ve güneș sarılarıyla 
hayata karșı durușumuz 
yeniden șekilleniyor ...
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VALENTINO
SANDALET €520 OLYMPIA LE-TAN

ÇANTA €1,350

ZIMMERMANN
ETEK €675

SAINT LAURENT
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Narin Tutku
Yazın gelmesiyle beraber 

capcanlı renklere, 
desenlere bürünen 
gardroplarda șenlik 

havası esiyor...
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Burcu Aygün

Sosyal yaşamın tanınan simalarından Burcu Aygün yaz 
tatili öncesi alışveriş yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ne geldi. Mağazaları ve yeni gelen ürünleri inceleyen 

Burcu Hanım alışverişinin ardından Çırağan Et Lokantası’nda 
arkadaşlarıyla yemek yedi.

Tatil Öncesi Alışveriş

Dönay Kara

Angora Ahşap Yönetim Kurulu Üyesi Dönay Kara yeni 
sezon ürünlerini inceledi. Burberry ve Beymen mağazalarını 
gezen Dönay Hanım, alışverişinin ardından SushiCo’ya geçti.

Yeni Sezonu İnceledi

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Aslıhan Bezcier

Uğur Saat’in sahibesi Aslıhan Bezcier Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde bulunan mağazaları Rolex’i ziyaret etti. Denetimin 

ardından mağazadan mutlu bir şekilde ayrılan Aslıhan Hanım, kısa bir 
AVYM turu yapmayı da ihmal etmedi.

Mağazayı Denetledi

Gülşah Taşkın

İş ve cemiyet hayatının tanınan ismi Gülşah Taşkın iş yerine 
geçmeden önce Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne uğradı. 

Gülşah Hanım, Clinic Coffee Co.’dan kahvesini aldıktan sonra 
AVYM’den ayrıldı.

İş Öncesi Kahve
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Nelli Uzun

Oğuz Uzun Çikolata’nın sahibesi Nelli Uzun arkadaşlarıyla birlikte 
kahve içmek için Panora AVYM’ye geldi. Nelli Hanım, 

Black Bear Coffee’de kahvesini içtikten sonra, ayakkabı 
alışverişi yapmak için Nine West’e geçti.

Nine West’ten Ayakkabı Aldı

Akın Yücel

Başarılı iş insanı Akın Yücel sık sık ziyaret ettiği Panora 
AVYM’ye, Rolex mağazasından alışveriş yapmak için geldi. 

Ufak bir AVYM turunun ardından Rolex’e geçen Yücel, 
alışverişinin ardından Panora’dan ayrıldı.

Başarılı İş İnsanından AVYM Turu

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Filiz Sütçügil

Ankara’nın tanınan simalarından avukat Filiz Sütçügil, arkadaşına 
hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih 

etti. Hediyesini Zara’dan seçen Filiz Hanım, alışverişinin ardından 
mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

Arkadaşına Hediye Aldı

Akın-Nesrin Kılavuz

İş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Akın-Nesrin 
Kılavuz çifti ihtiyaçlarını almak için Panora AVYM’yi tercih 

etti. Çift alışverişin ardından Godiva’ya geçerek 
kahve eşliğinde tatlı yedi.

Kılavuz Çifti Godiva’da Tatlı Yedi

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



Gökçe Eryılmaz, Binnaz Çiftci

Ofis Alışverişi için Panora’daydılar

Oğuzhan Kabasakal

Avukat Oğuzhan Kabasakal, iş toplantısı için Panora’daydı. 
Toplantının ardından Timboo Cafe’de yemek yiyen Kabasakal, 
Fatima’dan çikolata alışverişini de yaparak AVYM’den ayrıldı.

Toplantının Ardından Yemek

Need Creative’in sahibesi Binnaz Çiftçi ve ortağı Gökçe Eryılmaz 
Zara Home’dan ofisleri için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından 

AVYM turu yapan ikili, yorgunluk kahvesini 
Black Bear Coffee’de içti.



Şube: 
Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim 

Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara
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Merkez: 
Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C 

Çayyolu-Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36

Yapısal Peyzaj  ▪  Bitkisel Peyzaj  ▪  Bahçe Bakımı

35 yıllık tecrübemizle 
yaşam alanlarınızı tasarlıyoruz.

Aydan-Murat Gül

AGM Finans’ın sahipleri Aydan – Murat Gül Panora İpekyol 
mağazasında yeni sezon ürünlerini inceledi. Aydan Hanım’ın 

alışverişinin ardından çift, Fatima’da kahve içerek yorgunluk attı.

İşlere Panora Arası

Tülay Açkalmaz

Yurt dışı projelerine ağırlık veren Tülay Açkalmaz, Bodrum 
seyahati öncesi Panora Boyner’den alışveriş yaptı. Giyim 

alışverişinin ardından Tülay Hanım, saç bakımı için 
Paris Kuaför’e geçti. 

Önce Alışveriş Ardından Bakım

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Dilşen Kara

Çevre Peyzaj’ın sahibesi Dilşen Kara, alışveriş için Panora 
Beymen’i tercih etti. Alışverişin ardından arkadaşlarıyla 
buluşan Dilşen Hanım, kahve için Starbucks’ı tercih etti.

Arkadaşların Panora Keyfi

Gökçen-Osman Ertürk Özel

Avukat ve iş insanı Osman Ertürk Özel zarif eşiyle birlikte öğle yemeği 
için Panora AVYM’ye geldi. Çırağan Et Lokantası’nda yedikleri güzel 

yemeğin ardından Osman Bey’in gömlek alışverişi için tercihi 
Ramsey oldu.  

Keyifli Bir Öğle Yemeği

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



Seda Pişkin Ezer

Mimar Seda Pişkin Ezer arkadaşına doğum günü hediyesi almak için 
Panora Paşabahçe’ye geldi. Kozmetik alışverişi için Sephora’ya geçen 

Seda Hanım, alışverişinin ardından kahve içmek için 
Godiva’yı tercih etti.

Doğum Günü Hediyesi Paşabahçe’den

Serkan Güleç

Güleç Dekor’un sahibi başarılı iş insanı Serkan Güleç 
alışveriş için Panora Beymen mağazasını tercih etti. 

Kendisine gömlek aldığını belirten Serkan Bey alışverişin 
ardından kahve içmek için Starbucks’a geçti.

Beymen’den Gömlek Aldı



Mehmet Emin Doğru

İş insanı Mehmet Emin Doğru Ankara’daki projelerini kontrol 
etmek için geldiği iş seyahati sırasında Panora AVYM’yi tercih 
edenler arasındaydı. Ramsey ve Beymen’deki sezon ürünlerini 

inceleyen Doğru, giyim alışverişini de tamamladıktan sonra 
AVYM’den ayrıldı.

Hem İş Hem Alışveriş

Tuğçe Bakkal Safi 

Studio26 İç Mimarlık’ın sahibesi Tuğçe Bakkal Safi, yoğun iş 
temposuna mola vererek Panora AVYM’ye geldi. Oğlu Aslan 

Kemal için alışveriş yapan Safi, yorgunluk kahvesini içmek için 
Starbucks’a geçti.

Oğlu için Alışveriş Yaptı

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



Gülten Bıçakçı

Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Gülten Bıçakçı dinlenmek 
için Panora AVYM’yi tercih etti. Mağazaları gezen Gülten Hanım, 

alışverişinin ardından kahve içmek için Arabica Coffee House’a geçti.

Arabica’da Kahve Molası

Levent Akbulut

LA Brand markasının kurucusu Levent Akbulut hafta sonunu 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde geçirenler arasındaydı. 

Kıyafet alışverişi yapmak için mağazaları gezen Akbulut, 
alışverişin ardından yemek için Uludağ Restaurant’a geçti.

Moda Alışverişi Yaptı



Dila-Filiz-Dağhan Yılmaz

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Mimar Filiz Dağ Yılmaz, 
çocuklarıyla beraber Timboo Cafe’nin yeni açılan terasında yemek yedi. 
Timboo’nun yenilenen halini çok beğendiğini ifade eden Filiz Hanım, 
yemeğin ardından mağazaların yeni sezon koleksiyonlarını inceledi.

Yenilenen Timboo’ya Tam Not

Fırat Arslan

Başarılı avukat Fırat Arslan yakın arkadaşıyla buluşmak 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. 

Arkadaşıyla birlikte AVYM’yi turlayan Fırat Bey, yemek 
için El Corazon’a geçti.

Arkadaşıyla Panora AVYM’de 
Buluştu

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



0 312 385 88 50

sercair@hatupen.com.tr
1354. Cad. 1421. Sok. No: 2 Ostim / Ankara

www.hatupen.com.tr

Kirli hava riskini
evinizin dısında bırakın!



Mehtap Deveci

Sosyal hayatın sevilen ismi Mehtap Deveci, yakın 
arkadaşlarıyla Panora Godiva’da buluştu. Kahve eşliğinde 
keyifli vakit geçiren Mehtap Hanım, ardından Beymen’e 

geçerek alışveriş yaptı.

Godiva’da Arkadaşlarıyla Buluştu

Aslan Kemal-Batu Safi 

Başarılı iş insanı Batu Safi, oğlu Aslan Kemal  ile güneşli 
havada Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Baba-oğul 

AVYM turunun ardından PanoraPark’ta 
güzel havanın tadını çıkardı.

Güzel Havanın Tadını Oğlu İle Çıkardı

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Açelya Çakıroğlu

Avukat Açelya Çakıroğlu, yeni taşındığı evine aksesuar 
seçmek üzere Design of Luxury mağazasına geldi. Açelya 

Hanım alışverişinin ardından Roko Dondurma&Kahve’de 
arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ev Alışverişi için Adresi 
Design of Luxury

Umut Önder Altıntaş

Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder 
Altıntaş, takım elbise alışverişi için Burberry’i tercih etti. Sezon 
ürünleri arasında tercihini yapmakta bir hayli zorlanan Umut 
Bey, Panora AVYM’den ayrılmadan önce Godiva’dan alışveriş 

yapmayı da ihmal etmedi.  

Burberry’den Takım Elbise Aldı



Özlem Kızılyazı

Başkent’in tanınmış avukatlarından Özlem Kızılyazı alışveriş için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Öncelikle Massimo Dutti’yi gezen 

Özlem Hanım, pırlanta ve takı alışverişi yapmayı da ihmal etmedi.

Başarılı Avukat Alışveriş İçin Panora’da

Güler Tosunbayraktar

Diyetisyen Güler Tosunbayraktar yoğun iş temposuna 
ara vererek Panora AVYM’ye geldi. Mağazaları 

gezdikten sonra Clinic Coffee Co.’ya geçen Güler 
Hanım, kahvesini yudumlayarak 

günün yorgunluğunu attı.

Yoğun Tempoya Kahve Molası

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



Özlem Kızılyazı

Başkent’in tanınmış avukatlarından Özlem Kızılyazı alışveriş için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Öncelikle Massimo Dutti’yi gezen 

Özlem Hanım, pırlanta ve takı alışverişi yapmayı da ihmal etmedi.

Başarılı Avukat Alışveriş İçin Panora’da

Güler Tosunbayraktar

Diyetisyen Güler Tosunbayraktar yoğun iş temposuna 
ara vererek Panora AVYM’ye geldi. Mağazaları 

gezdikten sonra Clinic Coffee Co.’ya geçen Güler 
Hanım, kahvesini yudumlayarak 

günün yorgunluğunu attı.

Yoğun Tempoya Kahve Molası

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Ayşegül Aygün

Ankara’nın sevilen isimlerinden Ayşegül Aygün, yeni sezon 
ürünlerini incelemek ve alışveriş yapmak için Panora Alışveriş 

ve Yaşam Merkezi’ne geldi. AVYM turunun ardından Aygün, 
arkadaşlarıyla kahve içmek için Clinic Coffee Co.’ya geçti.

Ünlü Blogger’dan AVYM Turu

Serra Kış, Alp Atak

İş insanı Alp Atak, kız arkadaşı Serra Kış ile Panora 
AVYM’deydi. Goja’s ve Dyson mağazalarını gezen ikili, 

alışverişin ardından akşam yemeği için 
Uludağ Restaurant’a geçti.

Panora’da Keyifli Vakit Geçirdiler



Tia Atagic

Ankaragücü futbolcusu Milos Stanojevic’in kız arkadaşı Tia Atagic 
sezon alışverişi için Panora AVYM’yi tercih etti. Arkadaşını beklerken 
Clinic Coffee Co.’ya geçen Atagic, kahve eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Arkadaşını Clinic Coffee Co.’da Bekledi

Zeynep Çoban

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden iş insanı 
Zeynep Çoban, Panora Beymen Club’tan kıyafet 

alışverişi yaptı. Sonrasında AVYM turu yapmayı da 
ihmal etmeyen Çoban, yorgunluk kahvesini Arabica 

Coffee House’ta içti.

Panora’da Alışveriş Molası

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.



PRODEKO
by FİLİZ OKKA

PRODEKO İÇ MİMARLIK; 
MEKANA ÖZEL KONSEPT, TASARIM, PROJE, UYGULAMA, DUVAR KAĞIDI, AKSESUAR, MOBİLYA İMALATI 

HİZMETLERİNİ “CORNER BY FİLİZ OKKA” ÇATISI ALTINDA TOPLUYOR. 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Caddesi No: 44/A Balgat, Ankara - 0312 285 06 72
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Türkiye’nin tek Relais & Chateaux unvanlı oteli Museum Hotel, 
özgün mimari dokusu, lüksü konforla harmanlayan konsepti ve 

birinci sınıf lezzetler sunan mutfağıyla Kapadokya’nın dünya çapında 
hayranlık uyandıran mirasına kusursuz bir șekilde eșlik ediyor.

Eşsiz Bir 
Kapadokya Deneyimi

Museum Hotel
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www.museumhotel.com.tr Rezervasyon: +90 384 219 22 20
Tekelli Mahallesi No:1 Uçhisar-Nevșehir / Kapadokya

(Nevșehir Havalimanı 35km, Kayseri Havalimanı 65km mesafededir.)

ürkiye’nin Tek Relais & Chateaux Oteli
Kapadokya’nın en önemli tarihi oluşumu Uçhisar 
Kalesi’nin yamaçlarında, mimari dokusu ve 
konseptiyle dikkat çeken ödüllü Museum Hotel, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgenin 
masalsı güzelliğini, konfor ve lüks eşliğinde 

deneyimlemek isteyenler için en ideal konaklama seçeneği. 
İş dünyasındaki başarılı girişimleri ve antika koleksiyoncusu 
kimliğiyle tanınan Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Tosun tarafından 2002 yılında açılan ödüllü Museum 
Hotel, Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli olmasının yanı sıra 
Türkiye’nin tek Relais & Chateaux unvanlı oteli olmayı başardı. 

“Yaşayan Müze” Konsepti
Dünya çapında, sadece belli kalite standartlarına sahip, 
karakteristik özellikleri bulunan, gurme lezzetlerin en güzel 
örneklerinin sunulduğu lüks butik oteller ve şatoların layık 
görüldüğü bu unvanı rahatlıkla elde eden Museum Hotel’e 
girdiğiniz ilk andan itibaren bu ismin neden verildiğini 
anlıyorsunuz. “Yaşayan Müze” konsepti sunan otel, konuklarına 
sadece tarihle uyumlu şık bir ambiyans sunmuyor, onları adeta 
zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Resepsiyondan koridorlara, 
restorandan odalara kadar her yerde, paha biçilmez antika 
parçalar ve tarihin tanıklıklarıyla uyumlu zarif dekoratif ögeler, 
Türkiye’nin ve Kapadokya’nın tarihini yansıtan çok özel bir 
atmosferin oluşmasına imkân tanıyor. Her biri Nevşehir Müzesi’ne 
kayıtlı olan bu antika eserler, Ömer Tosun’un senelerce Osmanlı, 
Selçuklu, Roma ve Hitit dönemine ait topladığı parçalardan 
oluşturduğu özel antika koleksiyonuna ait.

Kusursuz Bir Gurme Deneyim
Dünyanın en prestijli lüks otellerine layık görülen Relais & 
Chateaux unvanının şartlarından biri olan gurme deneyimler, 
misafirlerine büyüleyici ambiyansında unutulmaz anlar yaşatan 
Museum Hotel’in bir diğer güçlü yanı. Yemeği adeta bir tutku 
olarak gören gastronomi dünyasının yeni nesil isimlerinden 
Saygın Sesli’nin yönetimindeki Lil’a Restaurant, sadece bölgenin 
değil, Türkiye’nin en önemli yeme içme duraklarından biri. Şef 
Saygın Sesli’nin hazırladığı geleneksel lezzetlerle yorumlanmış 
menü, oldukça dikkat çekiyor. “Tütsülenmiş Pancar Salatası”, 
“Asma Çubukları ile Tütsülenmiş Dana Yanağı”, “Saray Yahnisi”, 
“Tandır Kaburga”, “Ballı Lavantalı Fırın Ördek”, “Tatlı Yahni” gibi 
seçkin lezzetlere, Museum Hotel’in kendi bağlarında yetiştirdiği 
üzümlerden elde edilen ve ortak bir projeyle şişelediği şaraplar 
eşlik ediyor... 

Türkiye’nin dört mevsim farklı keyifler sunan; doğası, mutfağı, 
heyecan verici deneyimleri ve ilerici turizm hedefleriyle en dikkat 
çeken destinasyonu Kapadokya’yı, Museum Hotel’in ambiyansı ve 
birinci sınıf deneyimleriyle keşfetmenin tadına varın.  

T







ad
ve

rto
ria

l

on birkaç aydır ülkemiz ve tüm dünya yeni tip 
koronavirüs pandemisinin etkisi altında. Her 
gün binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor, 
binlercesi de ölüyor. Bu hastalıkta 65 yaş üstü 
olmak, hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, 
diyabet, transplantasyonlu olmak, bağışıklık sistemi 

bozuk olmak, kemoterapi almak ve obez olmak en önemli risk 
faktörleri olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar obez bireylerin 
bu hastalığa daha kolay yakalandığını göstermekte. Çünkü bu 
hastalık en çok akciğerlere yerleşmekte olduğundan ve obezlerin 

akciğer kapasiteleri de yetersiz olmasından dolayı daha kolay hasta 
oluyorlar. Hastalığa yakalanan ve yoğun bakıma alınan koronalı 
hastaların içerisinde obez olanların oranı oldukça yüksek olup, bu 
grupta ölüm oranları da fazladır. 

Obezite niçin bu kadar gündemde?
Obezite çağımızın hastalığı olup önemli bir toplumsal sorundur. 
Önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra 2. sırada 
gelmektedir. Obezite vücudun tüm sistemlerinde bozulmaya yol 
açar. Aterosklerotik kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, tip 2 

S

Çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen obezite, içerisinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde de risk grubu içerisinde yer alıyor. Eğer obeziteyi önlemek 

için yașam tarzımızda yaptığımız değișikler yetersiz kalırsa çözüm olarak 
bașvurabileceğimiz obezite cerrahisinin bize sundukları üzerine 

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Yıldırım ile gerçekleștirdiğimiz 
röportaj sizlere bu konuda bașvurabileceğiniz bir yol haritası sunacak.

Koronavirüs ve Obezite

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM
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Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri 
arasında sigaradan sonra 

2. sırada gelmektedir.

diyabet, uyku apnesi, reflü, eklem hastalıkları, karaciğer yağlanması, 
kan yağlarında artış, sosyal ve psikolojik bozukluklar başta olmak 
üzere bir sürü bozukluğa yol açmaktadır.

Obezite, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bizim gibi gelişmekte 
olan ülkeler için de önemli bir sağlık sorunudur ve görülme oranı 
%30’lar civarındadır. Özellikle kadın ve çocuklarda görülen obezite 
oranlarında hızlı bir artış vardır. Çağımız insanı rafine gıdalar ve fast 
food tarzı besleniyor, spor yapmıyor, bir yerden bir yere yürümeden 
araçlarla gidiyor, masa başında saatlerce hareketsiz çalışıyor, akşam 
eve gelince ağır bir yemek yiyor, sonrasında da akşam saatlerce TV, 
tablet, telefon karşısında vakit harcıyor ve bu arada da sürekli bir şeyler 
atıştırıyor.

Size başvuran hastaya hangi yöntemi uygulayacağınıza 
nasıl karar veriyorsunuz?
Hastalarla ayrıntılı bir görüşme yapıyoruz. Vücut kitle indeksini 
hesaplıyoruz. Yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını, spor, ilaç, sigara, 
alkol vs. sorguluyoruz.

Yandaş hastalık olarak nitelendirebileceğimiz kalp-damar hastalığı, 
şeker hastalığı, sistemik hastalıklar ve eklem hastalıklarının bulunup 
bulunmadığını araştırıyoruz. Tüm bunlara göre uyguladığımız cerrahi 
olmayan yöntemlerden birisi mide balonu.

Mide Balonu
Hastanın endeksi ameliyat sınırlarının altındaysa; hasta obez ama 
obezite ameliyatı olmak istemiyorsa; hastanın kilosu çok yüksekse, 
süper obez ise ve bu durumda ameliyat zor olacaksa; balonla bir 
miktar kilo verdirip ameliyatı yapılabilir kiloya getirmek istendiğinde; 
hastanın genel durumu ameliyat olmaya uygun olmadığında mide 
balonu iyi bir seçenek olabilir.

Mide balonu bir ameliyat yöntemi olmayıp hafif bir sedasyon altında 
yapılan endoskopik bir işlemdir. Ortalama 20 dakika sürüyor ve 
işlem sonrasında hasta günlük yaşamına hemen dönebiliyor. Mide 
balonunun belli bir ömrü var; 6 aylık ve 1 yıllık olanları, hava veya su 
ile şişirilebilenleri mevcut. Mide balonu midede bir tokluk hissi veriyor. 
Hasta hem yemek istemiyor, hem de istese bile mide dolu olduğu 
için yiyemiyor. Hastada ülser, reflü, prekanseröz bir lezyon varsa 
mide balonu uygulanmaz. Balon varken yaşam tarzını, beslenmesini 
değiştirmeli, sporunu yapmalı ve bu alışkanlıkları balon çıkınca da 
devam ettirmelidir. Aksi takdirde balon çıkarılınca verdiği kiloları çok 
kısa sürede geri alabilir.

Toplumda obezite cerrahisinin ölümcül olduğu yönünde 
bir kanı mevcut. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bu korkular daha çok mide kelepçesinde yaşanan sorunlardan 
kaynaklanıyor. Maalesef bu noktada medyanın bu konuyu fazla 
abartmasının rolü de oldukça büyük. Obezite ve şeker ameliyatlarının 
riski diğer ameliyatlardan daha fazla değildir. Bu ameliyatların başlıca 
komplikasyonları kanama, delinme, enfeksiyon, emboli olup; oranı 
% 2’ ler civarındadır. Bunlar da zamanında fark edilirse tedavi edilebilir. 
Bu nedenle bu ameliyatların deneyimli ekiplerde, gelişmiş merkezlerde 
yapılması ve takibinin iyi yapılması gerekir. Ölüm oranı sanıldığı 
kadar yüksek değil, % 0,1 in bile altındadır.

Başlıca hangi obezite ve şeker ameliyatlarını 
yapıyorsunuz?
Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide, Mide Küçültme)
Hastanın yaşı gençse, şeker hastalığı yoksa ya da var ama hafif, yüksek 
ve tablet kullanıyorsa tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz.

Mide aşağıdan yukarı, hem zımbalayan, hem de kesen özel 
aletlerle kesilerek ayrılır. Midenin yaklaşık % 80’i çıkarılmış olur. 
Bu ameliyatta iştahtan sorumlu hormonların salgılandığı yeri 
çıkardığımız için hastaların iştahı kalmaz, yemek isterlerse de 
mide çok dar olduğundan çok az yiyebilir. Daha kısa sürer, daha 
ucuzdur. İleride genişleme olursa ya da hasta kilo alırsa mide 
bypass’ı ya da başka metotlara dönüştürülebilir. Ameliyat sonrası 
hastalar hem fazla kilolarından, hem de hipertansiyon, şeker, 
uyku apnesi gibi bir çok rahatsızlıktan kurtuluyor.

Mide Bypass’ı 
Hastanın yaşı fazlaysa, çok fazla tatlıya düşkünlük varsa, şeker 
hastalığı var ve insülin kullanıyorsa mide bypass ameliyatını 
tercih ediyoruz.

Bu ameliyatta hem küçük bir mide bırakılır hem de bu küçük 
mide çok aşağıdaki bir ince bağırsağa bağlanır. Böylece hastalar 
hem az yer hem de çok yese bile yiyecekler sindirilmeden 
atılır. Bu ameliyatın kilo verme yanında şekeri düzeltici etkisi 
çok fazladır. Ancak bu ameliyattan sonra hastalar ömür boyu 
vitamin ve mineral takviyesi almak zorundadır.

Bunların dışında da mide hacmini azaltan ya da bağırsağa 
bağlayan başka ameliyat yöntemlerimiz de mevcuttur.

Şeker Ameliyatı
Hastanın çok uzun süredir tip 2 diyabeti var ve yüksek doz 
insülin kullanıyorsa şeker ameliyatı dediğimiz bazı ameliyat 
tiplerini tercih ediyoruz. Bizim obezite için yaptığımız 
ameliyatlar aynı zamanda metabolik cerrahi ameliyatlarıdır. 
Hepsi de belli oranlarda kilo verdirip, bu bozuklukları 
düzeltmektedir. Çoğu hastada şikayetler geçmekte, 
% 80-90 oranında şeker düzelmektedir. Ancak son zamanlarda 
kilo verme yanında özellikle şeker hastalığını düzeltmeye 
yönelik Transit Bipartisyon ameliyatı revaçta olmuştur. 
Bu tür ameliyatlarda hastalar ameliyattan çok kısa bir süre sonra 
% 90’ a varan oranlarda insülini bırakmaktadır.

Tip 1 diyabet hastaları ameliyat edilmez, çünkü onlarda 
pankreastan insülin üretimi yoktur. Biz belli bir endeksin 
üstünde obezitesi olan tip 2 diyabet hastalarını ameliyat 
ediyoruz. Biz normal kilodaki kişilere bu ameliyatı önermiyoruz. 

Tüm obez hastaları ameliyat öncesi ayrıntılı bir muayeneden 
geçiriyoruz. Tip 2 diyabet hastalarına ise bunların üzerine ek 
tetkikler yaptırıyoruz. Hastalar mutlaka daha önce diyet denemiş 
olmalıdır. Pankreastan yeterli insülin yapımı varsa ve hasta belli 
bir endeksin üstündeyse şeker ameliyatı yapılır.

Sonuç olarak obez ve şeker hastası olmamak için beslenme 
ve yaşam tarzımıza dikkat etmeliyiz. Tüm bunlara rağmen 
obez olursanız,  önce diğer yöntemleri denemeli, yine sonuç 
alamazsanız obezite cerrahisine başvurmaktan kaçınmayın. 



Püskülün, hasırın ve bantlı 
düz terliklerin hakimiyetini 
dolabımızın tamamında 
hissedeceğiz bu yaz.

Öneriler bizden, 
kombinlemek sizden...

Gelsin Yaz
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Moda danıșmanı, blogger ve girișimci; aynı zamanda da BT Shop ve Baby On 
The Go markalarının kurucusu Buse Terim Bahçekapılı hayatımızın son dönemini 

etkisi altına alan pandeminin yașamına etkileri, ailesiyle geçirdiği keyifl i günler, 
moda sektöründeki bașarı hikayesi ve günlük rutinlerine dair merak edilenleri 

MAG okurları için cevapladı.

Gücün ve Başarının Portresi

röportaj

orlu bir süreçten geçiyoruz. 
Çocuklarınızla, ailenizle bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sağlığımız yerinde olduğu sürece bu süreci zorlu 
olarak adlandırmak istemiyorum. Bence süreci esas 
zorlu geçirenler; bu hastalıkla mücadele edenler, 
hayatını kaybedenler ve sağlık çalışanları. Biz de tabi 

babam dolayısıyla zorlu bir dönemden geçtik, ama çok şükür 
şu anda hepimiz iyiyiz. Bu süreç hepimize farklı şeyler öğretti. 
Birbirimize sarılmayı, ailemizin kıymetini, zamanın ve hayatın 
durduğunda aslında nelerin kıymetini daha çok anlamamız 
gerektiğini, biraz olsun durmanın her anlamda bize ne kadar iyi 
geldiğini fark ettiğimizi düşünüyorum. 

Siz de bu süreçte bizzat yakınlarınızla sınandınız? 
Nasıl geçti o dönem? İki tane çocuğunuz var. Bir 
yandan da onları etkilememeniz gerekiyor, bir hayli 
zor… Nasıl başa çıktınız?
İnsan ister istemez en kötüyü düşünüyor, endişeleniyor ve 
üzülüyor. Hepimiz çok korktuk. Eliniz, kolunuz bağlı. Değil 
hastaneye gidip yanında olmak, evden bile çıkamadığımız 
günlerdi. Çok üzgündüm ve çocuklar da bunu gördüler. Bendeki 
değişimi fark ettiler. O süreçte eşim, her zaman olduğu gibi, en 
büyük destekçim oldu. Nil’e olan biteni anlattım. Dedesinin böyle 
bir süreçten geçtiğini, benim de bu sebeple üzgün olduğumu, 
onunla hiç saklamadan paylaştım.  Çocuklar duygularınızı, 
yaşadıklarınızı siz dile getirmeseniz de hemen anlıyor ve 
hissediyorlar. O yüzden kızlarıma hayatta yaşadığımız zorlukları 
da anlatarak hayatın içinde bu gibi günlerin, anların olabileceğini, 
üzülmenin ve endişelenmenin de hayatın bir parçası olduğunu 
göstermeye çalışıyorum.

Güzel, kocaman bir aileniz var. Mutlu ailenin sırrı 
sizce nedir?
Çok teşekkür ederim. Mutlu ailenin bir formülü var mı 
bilmiyorum; ama ben temelinde sevginin, aşkın olduğu bir ailede 
büyüdüm. Çok şanslıyım ki kurduğum ailemde de sevgiyi temele 
koyarak çocuklarımı yetiştirmeye çalışıyorum.

Kendinizi birkaç kelime ile anlatacak olsanız onlar 
ne olurdu?
Ne istediğini çok iyi bilen, doğruları için yaşayan, duygusal ama 
güçlü biriyim diyebilirim sanırım. 

“Baby On The Go”nun hikayesinden bahseder 
misiniz?
Baby On The Go markası Nil’e hamile kaldığım dönemde 
oluşmaya başlayan bir fikirdi. Üniversiteden mezun olduktan 
sonra aldığım eğitimle harmanlayacağım bir marka yaratmayı 
çok istiyordum, ancak içime sinen fikri henüz bulamamıştım. 
Etrafımda anne olan tüm arkadaşlarımdan evlerinde çocuklarına 
rahatça giydirilebilecekleri, ayaklarından çıkmayacak, tabanı 
kaydırmayacak ve aynı zamanda şık olacak bir ürün aradıklarını 
duyuyordum. Bu ilhamla birlikte ben de kendi kızımı hayal ederek 
Baby On The Go markasını kurdum. Yaz ve kış olmak üzere iki 
sezon yeni desenlerin olduğu patik koleksiyonları üretiyoruz. Şu 
anda hem dünyada, hem Türkiye’nin farklı noktalarında satıştalar. 
Bu markanın en gurur veren hikayesi Amerika’nın pazar lideri 
“Saks Fifth Avenue”nun sosyal medyada keşfedip mağazalarında 
satmak üzere bizimle iletişime geçmesi oldu. Şu anda Amerika’da 
Maisonette ve Saks’ta yerli üretim olan Baby On The Go’nun 
ürünleri satılıyor ve bu beni her gün çok gururlandırıyor.

Z
Mutlu ailenin bir formülü var 

mı bilmiyorum; ama ben 
temelinde sevginin, așkın 

olduğu bir ailede büyüdüm.

72 magdergi.com.tr



orlu bir süreçten geçiyoruz. 
Çocuklarınızla, ailenizle bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sağlığımız yerinde olduğu sürece bu süreci zorlu 
olarak adlandırmak istemiyorum. Bence süreci esas 
zorlu geçirenler; bu hastalıkla mücadele edenler, 
hayatını kaybedenler ve sağlık çalışanları. Biz de tabi 

babam dolayısıyla zorlu bir dönemden geçtik, ama çok şükür 
şu anda hepimiz iyiyiz. Bu süreç hepimize farklı şeyler öğretti. 
Birbirimize sarılmayı, ailemizin kıymetini, zamanın ve hayatın 
durduğunda aslında nelerin kıymetini daha çok anlamamız 
gerektiğini, biraz olsun durmanın her anlamda bize ne kadar iyi 
geldiğini fark ettiğimizi düşünüyorum. 

Siz de bu süreçte bizzat yakınlarınızla sınandınız? 
Nasıl geçti o dönem? İki tane çocuğunuz var. Bir 
yandan da onları etkilememeniz gerekiyor, bir hayli 
zor… Nasıl başa çıktınız?
İnsan ister istemez en kötüyü düşünüyor, endişeleniyor ve 
üzülüyor. Hepimiz çok korktuk. Eliniz, kolunuz bağlı. Değil 
hastaneye gidip yanında olmak, evden bile çıkamadığımız 
günlerdi. Çok üzgündüm ve çocuklar da bunu gördüler. Bendeki 
değişimi fark ettiler. O süreçte eşim, her zaman olduğu gibi, en 
büyük destekçim oldu. Nil’e olan biteni anlattım. Dedesinin böyle 
bir süreçten geçtiğini, benim de bu sebeple üzgün olduğumu, 
onunla hiç saklamadan paylaştım.  Çocuklar duygularınızı, 
yaşadıklarınızı siz dile getirmeseniz de hemen anlıyor ve 
hissediyorlar. O yüzden kızlarıma hayatta yaşadığımız zorlukları 
da anlatarak hayatın içinde bu gibi günlerin, anların olabileceğini, 
üzülmenin ve endişelenmenin de hayatın bir parçası olduğunu 
göstermeye çalışıyorum.

Güzel, kocaman bir aileniz var. Mutlu ailenin sırrı 
sizce nedir?
Çok teşekkür ederim. Mutlu ailenin bir formülü var mı 
bilmiyorum; ama ben temelinde sevginin, aşkın olduğu bir ailede 
büyüdüm. Çok şanslıyım ki kurduğum ailemde de sevgiyi temele 
koyarak çocuklarımı yetiştirmeye çalışıyorum.

Kendinizi birkaç kelime ile anlatacak olsanız onlar 
ne olurdu?
Ne istediğini çok iyi bilen, doğruları için yaşayan, duygusal ama 
güçlü biriyim diyebilirim sanırım. 

“Baby On The Go”nun hikayesinden bahseder 
misiniz?
Baby On The Go markası Nil’e hamile kaldığım dönemde 
oluşmaya başlayan bir fikirdi. Üniversiteden mezun olduktan 
sonra aldığım eğitimle harmanlayacağım bir marka yaratmayı 
çok istiyordum, ancak içime sinen fikri henüz bulamamıştım. 
Etrafımda anne olan tüm arkadaşlarımdan evlerinde çocuklarına 
rahatça giydirilebilecekleri, ayaklarından çıkmayacak, tabanı 
kaydırmayacak ve aynı zamanda şık olacak bir ürün aradıklarını 
duyuyordum. Bu ilhamla birlikte ben de kendi kızımı hayal ederek 
Baby On The Go markasını kurdum. Yaz ve kış olmak üzere iki 
sezon yeni desenlerin olduğu patik koleksiyonları üretiyoruz. Şu 
anda hem dünyada, hem Türkiye’nin farklı noktalarında satıştalar. 
Bu markanın en gurur veren hikayesi Amerika’nın pazar lideri 
“Saks Fifth Avenue”nun sosyal medyada keşfedip mağazalarında 
satmak üzere bizimle iletişime geçmesi oldu. Şu anda Amerika’da 
Maisonette ve Saks’ta yerli üretim olan Baby On The Go’nun 
ürünleri satılıyor ve bu beni her gün çok gururlandırıyor.

Z
Mutlu ailenin bir formülü var 

mı bilmiyorum; ama ben 
temelinde sevginin, așkın 

olduğu bir ailede büyüdüm.



Gelecek dönem ile ilgili planlarınız, projeleriniz 
nelerdir?
Gelecek dönemde birçok farklı plan ve projelerim olacak. 
Markamız Baby On The Go’nun yeni yaz koleksiyonu Haziran 
sonu satışa çıkacak. Bunun dışında e-ticaret sitemiz “BT Shop” 
için bir uygulama üzerine çalışıyoruz. Her şey yolunda giderse 
Ekim ayında “Baby On The Fest”in 3.’sünü gerçekleştirmeyi 
düşünüyoruz. 2020 yılında mağaza açma planlarımızı da hala 
umutla sürdürüyoruz. Bunun dışında sosyal medya üzerinden 
farklı projelerimiz de olacak. 

Bir süper kahraman olmak isteseniz hangisi 
olurdunuz?
Bu aralar hepimizin kahramanları doktorlar, hemşireler ve tüm 
sağlık çalışanlarımız. Ben de bu zamanın kahramanı olmak 
isterdim sanırım.  

röportaj

İletişim ajansı kurucusu ve Influencer olarak sahip 
olduğunuz donanımla yenilikleri takip ediyorsunuz. Yeni 
medya düzeninde siz de aktif olarak rol alıyorsunuz. 
Nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişim ve dönüşümü? 
Dijital hayat ve dijitalleşme son dönemde hepimizin hayatında 
yükselen bir akımdı zaten. Karantina süreci ve COVID-19 salgını 
dolayısı ile hepimiz evlere kapandığımız için dijitale daha fazla 
yönelmeye başladık. Özellikle ihtiyaçlarımızı karşılamak adına online 
alışveriş artık hepimiz için daha kolay ve pratik bir yöntem olarak 
önceliğimiz haline geldi. Bu değişim ve dönüşümle daha da fazla 
dijitalleşeceğiz. Online partiler, canlı yayınlar, sosyal medya ve daha 
birçok şey hayatımızın tam merkezinde yer almaya devam edecek. 
Sosyal medya ve online üzerine kurulu bir iş yapan bizler içinse bu 
dönem bir avantaj olacak elbette.

Moda ile yakından ilgilisiniz. Sizce yeni dünya bizlere 
özellikle moda sektöründe ne gibi yenilikler katacak?
Yeni dünya düzeninde bizi çok büyük sürprizler bekliyor. Moda 
sektöründe özellikle kalabalık olarak yapılan defileler yavaş yavaş 
insansız şekilde veya tamamen iptal edilerek yapılmaya başlanacak. Bu 
anlamda MET Gala gibi birçok önemli moda organizasyonu iptal oldu 
bile. Moda dünyası da bu değişimle yeni arayışlara girecek.

Sizin bu dönemde markalara tavsiyeniz ne olur?
Dijitalin gücünün farkına varıp, olabildiğince online iletişimi ve online 
alışveriş deneyimini en üst düzeyde tutmalarını tavsiye edebilirim. 
Hepimiz bir süre daha mağazalara veya AVMlere gitmeye çekineceğiz. 
Bu anlamda markaların online fırsatları görüp buna yönelik stratejiler 
geliştirmesini tavsiye ediyorum. 

Bu yoğun tempoda kendinize nasıl zaman 
ayırıyorsunuz?
Kendime bir, bir buçuk saatlik spor harici çok zaman ayırabildiğim 
söylenemez. Tüm günüm çocuklarla aktif bir şekilde geçiyor. Onlar 
uyuduktan sonra veya sabah saatlerinde kendime daha fazla zaman 
ayırabiliyorum. Çocuklar uyuduktan sonraki zamanlarda da eşimle 
sevdiğim bir diziyi, filmi izlemek; sosyal medyadaki gelişmeleri takip 
etmek; kitap okumak; evi düzenlemek; mutfakta vakit geçirmek gibi 
aktivitelere yöneliyorum.

Gelelim son günlerde en çok konuşulan “Fasting” ile 25 
kilo vermenize. Gerçekten muhteşem bir azmin öyküsü. 
25 kilo çok ciddi bir kilo kaybı nasıl başardınız?
Çok teşekkür ederim. Ekim başından beri sağlıklı beslenme adına 
“Aralıklı Oruç” yöntemini uygulamaya başladım. Bununla birlikte 
de çok sıkı spor yapmaya başladım. Haftada 5 bazen 6 gün spor 
yapıyorum. Bunu başarmanın tek sırrı azim ve irade. Gerçekten çok 
ciddi bir irade ile bu sürece girdim. Kafaya koyduktan sonra insanın 
başaramayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ben de bu 
dönemin başında hamilelik ve emzirme süreci ile birlikte aldığım fazla 
kiloları vermeye karar vermiştim. Sonuç beni çok mutlu etti. 

Günlük bakım ritüelleriniz nelerdir?
Sabah ve akşamları günlük nemlendiricimi sürmeyi hiç ihmal etmem. 
El ve ayak bakımına çok önem veririm. Bunun haricinde evde de olsam 
bir rimel sürüp aynaya baktığımda kendimi iyi hissetmek isterim. 

Sizin dünyada tarzını en çok beğendiğiniz isimler 
kimler, kimleri takip ediyorsunuz?
Rosie Huntington Whiteley tarzını en beğendiğim yabancı isimlerden. 
Sosyal medyada birçok farklı kişiyi takip ediyorum, ama tarzına en 
hayran olduğum kişinin o olduğunu söyleyebilirim. 
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Lexus, 
Mahall’de
MAG Pr Solutions tarafından 
gerçekleştirilen ve unutulmaz 
anlara imza atan özel bir etkinlik; 
otomotivde“lüksün” tanımını 
değiştiren Lexus’un, Ankara’da 
açtığı yeni showroomunda 
düzenlenmişti...

Dünyanın en iyi otomobillerini üretme felsefesiyle yola 
çıkan Lexus, İstanbul’dan sonra ikinci showroomunu 
Ankara’da açmıştı. 2016 yılında İstanbul’daki showroomu 
ile Türkiye pazarına giren ve kısa zamanda büyük 
beğeni toplayarak lüksün tanımını değiştirmeyi başaran 
Lexus’un, 556 metrekarelik Lexus Mahall Showroom’unun 
açılışında Aşkın Nur Yengi de konuklara özel bir konser 
verirken; Ankaralı davetliler, de bu özel gecede Lexus’un 
lüks modellerini yakından inceleyerek gece boyunca 
müziğin keyfini çıkarmışlardı. 

unutulmaz pr etkinlikleri 

İDİL-TOLGA ÜLKEALAN

ALİ HAYDAR BOZKURTSONGÜL-SELİM OKUTUR

AȘKIN NUR YENGİ
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unutulmaz pr etkinlikleri 

TUĞÇE-KEMAL İNAL

FUNDA-TURGUT BEKİȘOĞLU

EFKAN EFE

GÖZDE YURTSAL

MAG PR Solutions iș birliği ile 
düzenlenen gece, unutulmaz 
anlara sahne olmuștu.

EBRU ÖNEN, KAZIM TÜRKER ÖZER-ESRA YILDIRIM 



Çetin Emeç Bulvarı 2.Cadde No:6/1-7 Dikmen-ANKARA Tel: +90 312 472 04 04 - Faks: +90 312 472 09 30

İTALYAN SERİSİ SERAMİKLER VE DUVAR KAĞITLARI İLE ORTAMINIZ DEĞİŞECEK.

www.ozbyapi.com        ozbekoglushw        Özbekoğlu Showroom
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Kuzu’dan
Muhteşem Açılış
Kuzu Effect AVM’nin açılış daveti, 
başkentte sezona imzasını atan 
gecelerden biri olmuştu. Kuzu Grup 
ev sahipliğinde ve MAG Pr Solutions 
katkılarıyla gerçekleşen özel gece,
çok yoğun ilgi görmüştü.

Başkentte seçkin, farklı ve anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe 
merkezi Kuzu Effect AVM, yaptığı açılış davetiyle büyük ses getiren 
bir geceye imza atmıştı. Kuzu Ailesi’nin ev sahipliğinde ve MAG Pr 
Solutions organizasyonu ile gerçekleştirilen gecede Sanatçı Bengü 
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davetunutulmaz pr etkinlikleri

VEFA-ÖZGE-NAZAR-ARZU-GÜVEN KUZU

BENGÜ

ESRA-BARIȘ YILMAZ



AYSEL-SERVET AKÇAY

BERİL ÇAVUȘOĞLU BELİZ BÜYÜKHANLI

YEȘİM-REHA TANDOĞAN ALPER TÜZÜNOĞLU, EMRE AROLATTOGAY-IRMAK CÖMERT

MAG PR Solutions tarafından düzenlenen ve 
Bengü’nün sahne aldığı etkinlikte seçkin 
davetliler tüm gece eğlencenin tadını çıkarmıștı.
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Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç alanında edindiği sayısız tecrübeyle 
katettiği kariyer yolculuğunun meyveleri niteliğindeki bilgi ve tavsiyelerini 

MAG okurlarıyla paylașıyor...

Doğal Olun, 
Kendiniz Olun!

PROF. DR. EROL KOÇ 

Genç meslektașlarımı meslek 
onuru, hekim olma bilinci, insanları 

sevme, herkesi olduğu gibi kabul 
etme, tevazu gösterme konularında 

bilinçlendirdiğimi düșünüyorum.

izi tanıyabilir miyiz?
Merhabalar. Ben Dermatoloji Uzmanıyım.
Uzun yıllar üniversitede, kamuda, özelde 
çalıştıktan sonra son altı yıldır kendi kliniğimde 
Estetik Kozmetik Dermatoloji ile ilgileniyorum.

Dermatolojiyi seçmenizin özel bir nedeni 
var mı?
Aslında dermatolog oluşum benim için tamamen bir 
yenilgi. Tıp Fakültesi’nde parlak bir öğrenci olduğum halde 
TUS sınavında düşük derece ile o zamanlarda pek tercih 
edilmeyen cildiyeyi alt tercihlerimden kazandım. Hatta 
ailemizde tabiri caizse yas bile ilan edildi. Tabi sonradan 
gelişen durumlar iyi ki de dermatolog olmuşum dedirtti. Yine 
bu dünyaya tekrar gelsem doktor olurum, yine bu dünyaya  
tekrar gelsem dermatolog olurum.

Kliniğinizde danışanlarınıza, hangi alanlarda 
yardımcı oluyorsunuz? 
Kliniğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kliniğim ülkemizde estetik kozmetik alanında verilen tüm 
hizmetleri kapsıyor. Botokstan dolguya, lazerden zayıflamaya 
her şey hizmetlerimiz arasında yer almakta. Danışanlarımızın 
büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Son dönemde estetik kozmetik endüstrisi minimal invaziv 
uygulamalar dediğimiz ameliyatsız işlemlere doğru 
kaymakta. Hatta plastik cerrahi uzmanları da cerrahi 
yerine ameliyatsız işlemleri daha fazla tercih eder hale 
geldi. Teknolojik gelişmeler, hasta konforu, sosyal yaşamdan 
kopmama isteği bu sonucu doğal olarak doğuruyor.

Danışanlarınız size daha çok hangi tedaviler için 
başvuruyor? Cilt bakımı ve leke tedavisinde son 
trendlerden bahseder misiniz?
Botoks, dolgu, gençlik aşısı uygulamaları ve lazer en çok talep 
gören uygulamalarımız. Cilt bakımında son trend ise oldukça 
fazla rağbet gören, hydrafacial ya da aquapeeling denilen 
su ile cilt bakımı. Hem bakım hem peeling hem de gençlik 
veriyor cilde. Leke tedavisinde ise son trend lekeye spesifik 
lazerlerle invaziv olmayan işlemler ve de 10 saatlik leke 
maskesi. Sonuçlar danışanlarımızın yüzlerini güldürüyor.  

Medikal estetik uygulamalara olan talep arttıkça 
“merdiven altı” diyebileceğimiz birçok yer de 
bu işlemleri yapmaya başladı. Bu uygulamaları 
profesyonel anlamda kimlerin yapması gerekir? 
Bu konu bizim karın ağrımız. Ülkemizdeki mevcut yasal 
koşullara göre bu tür uygulamaları dermatologlar, plastik 
cerrahlar ve sertifika verilmiş doktorlar yapabilir. Salonlarda 
kuaförler, güzellik uzmanları maalesef bu tür uygulamaları 
yapamazlar, yasal değildir.

Yine son zamanlarda güzelliğine düşkün 
hanımların tercih ettiği kolajen takviyeleri 
hakkında neler söylersiniz? Dışarıdan tablet vb. 
şekilde alınan kolajen etkili midir?
Kolajen bedenimizin yapı taşı. Yıllar içinde yaşla deforme 
oluyor ve azalıyor. Dışarıdan takviye etmek gerekiyor. Ben 
danışanlarıma daha çok, collagen shot formu dediğimiz, likit 
formu öneriyorum. Çünkü emilimi daha yüksek.
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Kırışıklık ve yüz sarkması gibi yaş ile ortaya çıkan 
sıkıntılara karşı daha genç görünüm için hangi 
uygulamalar tercih edilebilir?
Kliniğimde lazer, dolgu, gençlik aşısı, somon DNA, nem aşısı gibi her 
türlü anti-aging uygulamaları yapmaktayım. Anti-aging ürünlerin 
kullanımına 25-30’lu yaşlarda bakım ile başlamalı, 30-35’li yaşlarda 
korunmalı, 35’li yaşlardan sonra ise anti-aging işin içine girmeli.

MAG okurlarına sağlıklı, genç ve ışıltılı bir cilde 
sahip olmaları ya da ciltlerini korumaları için 
önerebileceğiniz püf noktaları var mı?
Her zaman var. En başta doğal olun, kendiniz olun, abartılı olmayın. 
Orijinal olun. Agresif uygulamalar yaptırmayın, size yapılmasına 
izin vermeyin. Her şeyin doğalı, abartısız olanı en güzeli... Kendinizi 
işinin ehli oldugunu bildiğiniz bir hekime emanet edin. Onun 
yönlendirmelerini dinleyin.

Gelecek için hayalleriniz ve hedefleriniz nelerdir?
Şükür bugüne ki, mesleğimde olabileceğim en güzel noktadayım. 
Bundan sonra mesleki bilgi ve tecrübemi genç meslektaşlarıma 
aktarmak, onlar için bir rol model olmak benim için onurların en 
büyüğüdür. Ve yine şükür ki; genç meslektaşlarımı meslek onuru, 
hekim olma bilinci, insanları sevme, herkesi olduğu gibi kabul etme, 
tevazu gösterme konularında bilinçlendirdiğimi düşünüyorum. 

drerolkoc        Prof. Dr. Erol Koç
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En Büyük 
Rolex Butiği
Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın sayılı 
butiklerinden olan Rolex Butik Panora, 
gerçekleşen şık bir davetle kapılarını açmıştı. 
Uğur Saat markasının öncülüğünde ve 
MAG Pr Solutions organizasyonu ile açılan 
mağazaya; iş ve cemiyet hayatının önde gelen 
isimleri büyük ilgi göstermişti.

Uğur Saat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Döğer ve Uğur Saat Yönetim Kurulu 
Üyesi Aslıhan- Kağan Bezcier ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Rolex 
Türkiye Temsilcisi Claude Blanc, ATO Eski Başkanları Sinan Aygün ile Salih 
Bezci, Milli Futbolcu Emre Belözoğlu gibi iş, spor ve cemiyet dünyasının tanınmış 
simalarının yanı sıra birçok büyükelçi ve yabancı misyon temsilcisi de katılmıştı. 
Panora AVYM'de düzenlenen etkinlik; şıklığı, ikramları ve müzik ziyafeti ile çok 
konuşulan bir organizasyona imza atmıştı.  

CLAUDE BLANC, ASLIHAN BEZCİER, SİNAN DÖĞER, KAĞAN BEZCİER

YUSUF-CEREN TANIK SALİH BEZCİ

NURAY KARALAR

BURHAN-TUĞBA KAHRAMAN ÖZER-ESRA DEMİR YILDIRIM

SİNAN AYGÜN, SERHAT NEZİROĞLU

İș yașamının 
önemli isimlerinin 
yanı sıra 
büyükelçiler ve 
yabancı misyon 
temsilcileri 
de yoğun ilgi 
göstermiști.
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Konut piyasasında artan maliyetlere rağmen yapılan cazip kampanyalar, konut 
sahibi olmak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Integra Yapı Yönetim 

Kurulu Bașkanı Selahattin Uslu, ortaya çıkan bu fırsatın kaçırılmaması için bu tür 
zamanlarda hızlı hareket edebilmenin önemine vurgu yapıyor.

Şimdi Ev Almanın 
Tam Sırası

emlak

SELAHATTİN USLU
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v almak isteyenlere kritik uyarı: “Elinizi 
çabuk tutun, hem sıfır hem de ikinci el 
konut fiyatları yükselecek.”
2019 yılında dibe vuran konut satış rakamları 
sonrasında çok sayıda firma ve müteahhit konut 
üretimine ara vermiş, satılamayacağı endişesi ile çok 
sayıda yeni konut projesi rafa kaldırılmıştı. Konut 

kredisi faiz oranları düşünce, bir anda artan konut talebi ile stoklar 
hızla erirken; konuta talebin artması ile bu sefer de ev fiyatları 
yükselişe geçti.

Integra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu yapmış 
olduğu değerlendirmede konut almak isteyenlere acele etmeleri 
yönünde tavsiyede bulunarak, zammın gerekçesi olarak imalat 
maliyetlerinin henüz fiyatlara yansımadığını açıkladı. Sıfır konut 
fiyatları için yapılacak olan tüm zamların dolaylı olarak ikinci 
el konut fiyatlarını da etkileyeceğini belirten Uslu,  gayrimenkul 
sahibi olmak isteyen kişilere bir an önce ev almaları yönünde 
tavsiyede bulundu.

Artan maliyetler satış fiyatlarına yansımadan 
konutunuzu alın!
Yakın gelecekte gayrimenkul fiyatlarının yükselişe geçeceğini 
öngördüklerini belirten Uslu,  olası yükselişin nedenlerini sıraladı: 
“Düşen konut kredisi faiz oranları sonrasında konuta olan talebin 
büyük bir hızla artması,  yeni konut üretiminin düşmesi ve buna 
bağlı olarak konut arzının artan talebe rağmen düşük kalması,  
inşaat maliyet endeksi rakamlarının yükselmesi,  konut stokunun 
tükenmesi ile yeni maliyetlerle üretilen konutların satışa sunulması, 
düşen konut satışı sonrasında evini satamayan kişi ve kurumların 
fiyatları zarar edecek kadar düşürmesi, konuta olan talebin 
artmasından sonra bu fiyatların yine normal seviyelere çekilmesi.”

Konut fiyatları artmadan güncel faizlerle konut 
kredisi kullanmak mantıklı
Ekonomik veriler incelendiğinde konut kredisi faizlerinde büyük 
oranlarda indirimlerin gerçekleşmesi beklenmezken konut 
fiyatlarındaki yükseliş her ay daha da artıyor. Bu nedenle konut 
fiyatları artmadan güncel faizlerle konut kredisi kullanmanın daha 
mantıklı olduğu söylenebilir.

Northland Ankara’da zam yapmadık
Yoğun talebi geri çevirmemek adına bu kampanyayı devreye 
aldıklarının müjdesini veren Integra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Uslu; “Konut sahibi olmak isteyenler için sürprizler 
yapmaya devam ediyoruz. Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini 
geri çevirmemek, tüketicinin yükünü hafifletmek için şirket 
bünyesinde faizsiz taksitlendirme olanağı sunulan kampanyalar 
başlattık. Artan maliyetlere rağmen yapılan fedakar kampanyalar 
sayesinde konut almak için en cazip dönemi yaşıyoruz. Konut almak 
hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ben hep şu dönemde konut almanın 
tam vakti olduğunu söylüyordum. Bu kampanya ile ev almanın 
cazibesi daha da artmış durumda. İnsanlara sadece oturmak için 
değil, aynı zamanda yatırım için de önemli bir fırsat sunuluyor.” 
dedi.

Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür ve artan inşaat maliyetleri 
nedeniyle Northland Ankara projemiz ile elimizi taşın altına 
koyuyor, kendi gelirimizden fedakârlık ederek finans maliyetinin 
önemli bir kısmını üstleniyoruz. Integra Yapı bünyesinde 
geliştirdiğimiz finansman yöntemleri aracılığıyla Türk gayrimenkul 
sektörüne destek vermeyi sürdürüyoruz. 
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HUGO BOSS
Özel Daveti

Dünya hazır giyim devlerinden 
HUGO BOSS, son koleksiyonunu 
Panora AVYM’de bulunan mağazasında 
MAG Pr Solutions tarafından 
gerçekleştirilen şık davet ile tanıtmıştı.

unutulmaz pr etkinlikleri

ECE SARAN, FUAT UYSAL

SENEM ÜLKER, AHMET NAKKAȘ

Cruise 2020 için tasarlanan BOSSxMeissen kapsül koleksiyonunun 
çok özel tanıtımı için gerçekleştirilen davet yoğun ilgi görmüştü. 
Oldukça farklı sunumu ile dikkatleri çeken marka, konuklarına 
incelikle düşünülmüş verdiği hediyelerle de beğeni toplamıştı. 

DENİZ DEMİRYÜREKİSMET DEMİRKOL
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ÖZGÜR GÜVEN

HÜLYA-MURAT AKMAN

İDİL-İBRAHİM BUĞRAHAN YAZICI

FULYA ERDEM

SEDA-CAN ÇAVUȘOĞLU

MAG PR 
Solutions’ın 
katkılarıyla 
hazırlanan 
etkinlik, 
konuklara 
keyifl i anlar 
yașatmıștı.



Babalar Günü’nde cemiyet, iş ve sosyal hayatın 
sevilen isimleriyle baba olmaya ve çocuklara dair 

yaptığımız keyifli röportajlar sizlerle...

Babalar Günü
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Eski Milli Basketbolcu Kerem Gönlüm baba olmanın anlamını 
aile huzuru ve çocuklarıyla kurduğu sıcak ilișkiyle açıklıyor.

Kerem Gönlüm

babalar günü

KEREM ALP, KEREM, KEREMCAN GÖNLÜM

96 magdergi.com.tr



B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Babama duymam gereken saygıyı baba olunca 
anladım.

Baba kavramını tek bir cümleyle 
tanımlayabilir misiniz?

Sorumluluklarını bilerek, ailesini güvende ve huzurlu bir ortamda 
tutmaya çalışmak.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Aksine ben baba olmayı çok istiyordum. 30 yaşımda baba oldum. 
Keşke daha erken olsaymışım, dedim.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Çocuklarımın kendilerine olan özgüvenleri ve haklarını bilerek 
en ufak şeyde bile olsa kendilerini savunabiliyor olmaları. Biz 
babamızın karşısında mum gibiydik.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Pek bir şey degişmedi. Zaten yapı olarak evcimenimdir. O yüzden 
işime de geldi. 

Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Ailece birlikte vakit geçirmeyi, sevdiğimiz yerlere seyahat etmeyi, 
sinemaya gitmeyi ve basketbol oynamayı çok seviyoruz.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Onlarla her zaman arkadaş gibi olmaya çalışıyorum, ama baba-
çocuk çizgisinin de sınırlarını çizerek.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
İleride iyi bir basketbolcu olmasını çok isterim, ama hiçbir zaman 
onu basketbol oynaması için zorlamadım. Tamamen kendi 
tercihiyle başladı oynamaya.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Hediye olduğu icin söylenmez.
 
Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
Açıkçası yılın sadece bir gününde annelerin ve babaların 
hatırlanmasını çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. 

30 yașımda baba oldum. 
Keșke daha erken 

olsaymıșım, dedim.



Siyasetçi, Yatırımcı ve İș İnsanı Sinan Aydın Aygün yașadığı yoğun tempolu 
iș yașamında kızı ile geçirdiği zamanların, hayatında hep ayrı bir değeri ve 

paha biçilemez zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Sinan Aydın Aygün 

babalar günü

SİNAN, BURCU AYGÜN
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paha biçilemez zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Sinan Aydın Aygün 

babalar günü

SİNAN, BURCU AYGÜN

B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Baba olacağımı ilk öğrendiğimde, dünyayla 
ya da hayatla aramda daha güçlü bir bağın 
oluşmaya başladığını hissettiğimi hatırlıyorum. 
Sorumluluklarım artıyordu ve bu sorumlulukları 
yerine getirip getiremeyeceğim konusunda da zaman 

zaman kaygılandığımı, endişelendiğimi söylemeliyim. Ama 
hepsinden önemlisi, kızımı ilk kucağıma aldığımda, gözlerini ilk 
gördüğümde, kokusunu aldığımda, sesini işittiğimde; yüreğime 
attığı sevgi tohumlarının anında nasıl kökleşip büyüdüğüne tanık 
olmuştum. 

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba kavramı benim için insanı sevgiyle kavrayan bir büyük gücü, 
sırtınızı güvenle dayayacağınız yıkılmaz bir kaleyi ifade eder.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Baba olmaktan korkmak ya da çekinmek değil, ama baba 
olmanın gerektirdiği bazı sorumlulukları tam olarak yerine 
getirip getiremeyeceği konusunda insanda zaman zaman 
kuşkular ve endişeler oluşabiliyor. Bu da çok doğal, çünkü  daha 
önce hiç yaşamadığımız, hiçbir tecrübemiz olmayan bir şey 
babalık. Babalık, annelik gibi içgüdüsel bir duygu değil; sonradan 
öğrenilen bir duygu. Bu nedenle de baba olmak üzereyken insanın 
zaman zaman kaygıya kapılması kaçınılmaz.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin kızınıza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz 
en büyük fark nedir?
İnsanların, insan yetiştirme tarzının, eğitim sisteminin, 
teknolojinin, iletişimin; kısacası  her şeyin çok hızlı değiştiği 
bir çağda yaşadığımız için, babamla benim aramdaki ilişkiyle, 
kızımla benim aramdaki ilişki de doğal olarak farklı oldu. Eskiden 
babalar ve çocuklar arasındaki ilişki daha kısıtlayıcı, daha fazla 
kontrole dayalı bir ilişkiydi. Ben baba olduğum dönemde ise kızımı 
özgüveni gelişsin diye nispeten daha özgür, daha bağımsız ve daha 
çok sorumluluk alacak şekilde yetiştirmeye gayret ettim. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Baba olmanın insanı daha çok çalışma, daha başarılı olma, daha 
çok sorumluluk alma yönlerinde değiştirdiğini gözlemlemiştim. 
Hem beklentilerim, hem de ihtiyaçlarım yönünde bir değişim 
yaşadım. Zira baba olmak aynı zamanda insanı, hayatı daha iyi 
yaşamaya motive eden bir duygu. Dolayısıyla motivasyonu yüksek 
bir insan olmamda baba olmamın, yani kızımın varlığının ve onun 
geleceğini kazanma zorunluluğumun çok büyük katkısı olmuştur.

Kızınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Ben iş hayatım, Ankara Ticaret Odası Başkanlığım ve siyasi 
faaliyetlerim nedeniyle kızımla çok fazla zaman geçiremedim.  
Bu nedenle olsa gerek ona ayırabildiğim bütün zamanlar, 
birlikte ne yapıyorsak yapalım benim için çok keyifli olmuştur. 

Kızınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Bir babanın ya da annenin çocuğuyla arkadaş olması gerektiğini 

hiç düşünmedim, bunun doğru da olmadığını düşünüyorum. 
Çünkü çocuğun arkadaşları zaten var. O arkadaş ihtiyacını onlarla 
gideriyor. Bu nedenle baba-çocuk ilişkisini korumaya çalıştım. 
Çünkü çocuğun anne-baba sevgisine, anne baba ilgisine de ihtiyacı 
var. Onunla arkadaş olursanız, bu anne baba ihtiyacını kimden 
karşılayacak. Bizim ilişkimiz sevgiye ve saygıya dayanan baba-kız 
ilişkisi olarak tanımlanabilir.

Kızınızın kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir 
etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Ben kızımın kariyeri konusunda onu yönlendirici değil, 
destekleyici olmaya çalıştım. Müdahale etmemeye dikkat ettim, 
ama bazen kendimi tutamayıp “şu doğru, şu yanlış olur” demiş 
olabilirim. Ama genellikle kendi tercihini kendisi yaptı. Ben sadece 
ona olanaklarım ölçüsünde destek olmaya gayret ettim. 

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Birinin sizi düşünerek aldığı hediyelerin bence hepsi güzeldir. Ama 
zor bir dönemimde basına da yansıyan fotoğraflarımda giydiğim 
kırmızı bir tişört Burcu’nun hediyesiydi. Bende ayrı bir yeri vardır. 

Ofisinizde ve evinizde beslediğiniz hayvanlarınızla 
da aranızda derin bir bağ var. Onlara da babalık 
ettiğinizi söyleyebilir miyiz? 
Hayvan dostlarımızla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ben de 
bulunduğum ortamların hayvan dostlarımızla paylaşılan 
küçük dünyalar olmasını seviyorum. Bu nedenle hem evde, hem 
ofisimde hayvanlara her zaman yer olmuştur. Sokaktaki, evimdeki, 
ofisimdeki hayvanlarla aramdaki ilişkiyi babalık olarak değil de 
dostluk olarak tanımlamak daha doğru olur. 

İnsanoğlu bu büyük büyük şehirleri yaparak kendi yaşam alanını 
genişletirken hayvanların yaşam alanını daralttı. Bugün sokaklarda 
aç-sefil gördüğümüz hayvanların hiçbiri kendi doğal ortamında 
böyle olmaz; kendi yiyeceğini bulur, kendi barınağını oluşturur.  
Bu ortamı insanoğlu yok etti. Biz yok ettik. Hayvanlara, özellikle de 
sokaktaki hayvanlara, dostça yaklaşmak; onların yiyecek-içecek, 
barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak; bizim hem vicdani hem de 
insani sorumluluğumuzdur. Hatta borcumuzdur.  



Samimiyetiyle tanıdığımız bașarılı Oyuncu Bülent Șakrak 
sevgi dolu yuvasında baba olmanın 

kendisine hissettirdiklerini bizlerle paylaștı.

Bülent Şakrak  

babalar günü

OKAN ALİ, BÜLENT ȘAKRAK
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B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Baba olmayı insan hemen tanımlayamıyor bence. İnsanın 
öyle hemen “Of! Baba oldum.” diye bir durumu olamıyor. 
Ama çok uzun zamandır tanıdığım birine kavuşmuşum 
gibi hissetmiştim. Çok büyük bir aşk oldu. Çünkü aşk ile 
doğdu dünya zaten. Sonra çocuğum doğdu. Dünyam oldu.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?
Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilme yetisine henüz sahip 
miyim, bilmiyorum. Bu tanımı yapabilecek kadar yetişmiş, kendini 
geliştirmiş birisi miyim, onu da bilemiyorum. Bu çok iddialı bir cümle 
olur. Böyle cümleler kurmaktan imtina ederim hep.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç olmadı. Hiç korkmadım öyle bir şeyden. Zaten Melisa beni her 
şeye adım adım, çok güzel hazırladı. Muhteşem bir annemiz var. Hayatı 
benim için çok kolaylaştıran bir kadınla beraberim. Ve çok istediğim 
bir evlilikten, çok istediğim bir tohum daha atmış oldum. Bu şekilde 
düşünmek lazım. Hiç korkmadım. Hem neden korkayım ki!..

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en 
büyük fark nedir?
Çok büyük bir fark olduğu söylenemez. Ama tabii ki benim seçtiğim 
meslek ve yaşam standartlarımın babamınkine göre daha rahat 
olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla babam yapmak istediği çok fazla 
şeyi yapamamış olabilir. Tabi ben bu anlamda herhangi bir eksiği 
olduğunu hiç düşünmedim. Ancak bazı şeyler içerisinde yaşadığımız 
çağ ile de ilgili. Artık pek çok şeye çok daha kolaylıkla ulaşabiliyoruz. 
Dolayısıyla meseleyi bu şekilde değerlendirecek olursak, kıyaslamanın 
çok da doğru olacağını düşünmüyorum. O yüzden bence babamla pek 
de farklı değiliz.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Bir aile olmanın bilinciyle bir bütün halinde yaşamayı biliyorduk. 
Çok şükür, biz her zaman öyle bir aile olduk. Ama tabii ki, çocuklarla 
birlikte olunca her şeyin daha da kontrollü olması gerekiyor. Eskiden 
yalnız olduğun zaman, daha rahat ve düşünmeden yaptığın bir 
sürü şeyi yapmamaya gayret ediyorsun. Birileri için daha yaşamaya 
çalışıyorsun. “Yaşamak güzel şey”, Nazım da öyle demiş ya; hakikaten 
yaşamak çok güzel şey. Çocukların için yaşamaya gayret ettiğinde ise 
iki katı kadar güzel bir şey oluyor. 

Çocuklarınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Çizgi film izlemek. Çünkü ben de çocukluğumdan beri çizgi 
film izlemeyi severim. Yani oyun oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, 
hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyoruz. Bahçemizdeki 
tavuklarımızla, arılarımızla ilgilenmeyi çok seviyoruz. Ama en özgür 
zamanın fütursuzca çizgi film seyrettiğimiz zamanlar olduğunu 
düşündüğüm için, bence birlikte en güzel ve iddialı geçirdiğimiz 
zaman çizgi film zamanı.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben iletişim kurarken böyle kalıplara çok inanan birisi değilim. 
İçimden geldiği gibiyim. Bazen, baba ilişkisi kurmak ne demek, onu 
bile bilmiyorum. Tabi arkadaş gibi de oluyoruz. Rüzgar nereden 
eserse… Yani biz çocuklarımızla büyüdüklerinde tartışabiliriz de. Her 
şey olabilir. İnsanız sonuçta, belli bir kalıbımız yok.

Çocuklarınızın kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen 
kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Tabii ki kendilerine bırakacağız. Benim de ailem tercihlerimi 
tamamen bana bırakmıştı. Her zaman koşulsuz destek 
oldular. İnsan fikirlerini söyler tabi. Bildiklerimizi, öğrenmeye 
çalıştıklarımızı, tadına vardığımız, deneyimlediğimiz şeyleri 
birbirimizle paylaşırız. Ama herkes büyürken yolunu kendi 
çizer. Ben anneme de, babama da minnettarım; yolumu 
çizerken bana fırsat verip, destek oldukları için. Çocuklarım da 
öyle olsun isterim.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Aldığım en güzel hediye ailemle birlikte olmak. Çünkü ailemle 
beraber olduğum her Babalar Günü benim için şahane geçiyor. 
Melisa bugüne kadar bana eşsiz Babalar Günü kutlamaları 
yaptı. Ali de var şimdi. Onlarla birlikte harika Babalar Günleri 
geçiriyoruz. Eşim de bu tür özel günlerin tadını çıkarmayı ve 
bu gibi günler için hazırlanmayı çok iyi bilir. Dolayısıyla birini 
diğerinden ayıramam. Her biri diğerinden şahane geçen, çok 
mutlu olduğum günler benim için. Mesela, üzerinde “En Baba 
Adam” yazan bir t-shirtüm olmuştu. O hediyeyi almak beni çok 
mutlu etmişti.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Kendini baba 
hissedenlerin de Babalar Günü kutlu olsun. Çocuğu olması 
gerekmiyor. Hayvanlar ve bir sürü başka canlılar var dünyada. 
birine bile babalık ettiyseniz Babalar Günü’nüz kutlu olsun.  

MELİSA NUR AKGÜN



Tarman Group İcra Kurulu Bașkanı Murat Tarman, 
kızlarının kendi hayat yollarını çizerken daima yardım 

alabilecekleri bir referans noktası niteliğinde...

Murat Tarman

babalar günü

ELİF, MURAT, NUR TARMAN
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B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Sevgi, sorumluluk ve heyecan.

Baba kavramını tek bir cümleyle 
tanımlayabilir misiniz?

Merhamet, sevgi, emniyet, örnek.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç korkmadım. Aksine, kalabalık bir aileden geldiğim için bir an 
önce babalık duygusunu bizzat tatmak istemişimdir.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Tabii ki devir değiştikçe bazı olgular da zamana uygun olarak 
gelişebiliyor, ama çok şükür babamdan öğrendiğim gibi ben 
de çocuklarım karşısında her zaman çok demokratik ve adil 
davranmaya özen gösterdim.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Çok daha fazla sorumluluk sahibi oldum. 

Çocuklarınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Ortak paydada buluşup beraber keyif alacağımız herhangi bir 
aktivite olabiliyor.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Gerçekten çok ince bir çizgi ve ikisini birbirine karıştırmadan 
dengede tutmak benim için en doğrusu. Ama zannediyorum çoğu 
zaman arkadaş tarafım daha ağır basıyor.

Çocuklarınız kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Mümkün olduğunca baskı yapmadan, onlara tecrübelerimden 
faydalanmalarını sağlayacak yönlendirmeler sunmaya 
çalışıyorum. Sonuçta bu onların kendi hayat yolları…

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Çocukluklarından beri yaptıkları el işlerinden mektuplarına 
kadar hepsini saklarım ve onlar tarafından düşünülmüş, emek 
verilmiş, her şey benim için çok değerlidir.  

Kalabalık bir aileden geldiğim için  
bir an önce babalık duygusunu 

bizzat tatmak istemișimdir.
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Tasarımlarıyla tüm dünyada adından söz ettiren 
ünlülerin tasarımcısı Șafak Çak çocuklarıyla 

geçirebildiği zamanın tadını çıkarıyor...

Şafak Çak  

babalar günü

EMRE, ELVAN - ȘAFAK, ZEYNEP ÇAK



B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Hayatımda 2. perdenin başlaması... 

Baba kavramını tek bir cümleyle 
tanımlayacak olsaydınız neler 

söylerdiniz?
En güvenli liman. 

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç olmadı. 

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Kuşak çatışması denilen kavramın artık eskide kaldığını 
düşünüyorum. Ben babamla mesafeliydim. Şimdi çocuklarla 
birlikte büyüyoruz hala. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Sorumluluk arttı. 

Çocuklarınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Bahçede sebze meyve ekip, onları büyütmek ve hayvanlarımız 
ile vakit geçirmek. 

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
İleride kendi sevdiği işi yapmaları önemli. O yüzden seçimi 
onlara bırakıp kendi yollarında destek olacağım. 

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Eşimin ve çocuklarımın her sene Babalar Günü’nde bana olan 
duygularını kaleme almaları benim için her sene “en güzel” 
hediye. 

Eșimin ve çocuklarımın her sene 
Babalar Günü’nde bana olan 
duygularını kaleme almaları 

benim için her sene 
“en güzel” hediye.



Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi ve 
Grup Bașkanı Orhan Koral, bize baba olmanın 

hayatına kazandırdıklarını ve aralarındaki 
güçlü bağı anlattı.

Orhan Koral  

babalar günü

ORHAN KORAL, GÖZDE KORAL DALGIÇ
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B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Aman tanrım, kibrit çöpü kalınlığında parmakları var! Bu 
küçücük şey ne kadar harika!..

Baba kavramını tek bir cümleyle 
tanımlayabilir misiniz?

Bunu bir cümlede anlatmak o kadar zor ki…
Çocuğunun dürüst, iyi bir insan olması için onu yetiştiren; insan, 
hayvan, doğa sevgisini aşılayan; eğitilmesi için çaba harcayan; 
destekleyen; hata yapmasına göz yuman ama yaptığı hatadan hasar 
almaması için kollayan…

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Çocukları çok sevdiğim için korkum olmadı, ancak artık gelecekle 
ilgili karar verirken düşünmem gereken bir kişinin daha olması 
endişelendiriyordu.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en 
büyük fark nedir?
Bizim çocukluğumuzda baba, zor erişilen bir kişilikti. Babaya 
erişim için genellikle anne elçi olarak kullanılırdı. Baba saygınlığını 
yitirmemek için sevgisini çok açıkça göstermezdi. Benim kızımla 
ilişkim hiç böyle olmadı. Her zaman sevgimi gösterdim ve 
hissettirdim. Diyaloğumuz her zaman çok iyi oldu. Bu konuyla 
ilgili unutamadığım bir anımı anlatmak istiyorum: Babam kızımla 
iletişiminde o kadar toleranslıydı ki bir gün dayanamayıp “Baba biz 
bunları yapsak bize kızardın.” dediğimde bana “Biz hata yaptık siz 
aynı hatayı yapmak zorunda değilsiniz.” olmuştu.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Baba olmadan önce uykum çok ağırdı. Hani top atsalar duymaz, derler 
ya; uykum o kadar ağırdı. Kızım olduktan sonra kızımın en ufak bir 
sesinde uyanmaya başladım. Hiç unutmadığım bir olay: 19 Ağustos 
depreminde Ankara’da olmamıza rağmen depremi hissettiğimiz anda 
ben ve eşim kızımızın odasında ve başucundaydık. Baba olmak beni 
daha sorumlu, daha sevecen bir kişi haline getirdi. Bu tüm babalarda 
olan bir değişim sanırım.

Kızınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?
Küçük yaşlarda güreşmekti. Ama büyüdükçe bunun yerini politika, 
günlük olaylar veya ekonomi üzerine konuşmak; tatillerde tavla 
oynamak aldı. Şimdilerde ise inşaat imalatları, projeler gibi konular 
sohbet konularımız arasında öncelik almaya başladı.

Kızınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk çizgisinin 
keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? 
İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben her iki yaklaşımın da doğru olmadığını düşünüyorum iki uç 
noktanın ortasını bulmalıyız. Ben ikisinin ortasını bulmaya çalıştım. 
Birçok konuda arkadaşa yakın ilişkimiz varken bir baba saygınlığını 
da korumaya çalıştım.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Kızımın üniversite tercihi sırasında ilgi duyduğu mesleklerden 
tanıdıklarımla görüşmesini ve buna göre karar vermesini sağlamaya 
çalıştım. Benim fikrimi sorduğunda galiba biraz taraf tuttum ve sınav 
sonucunda Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı. İki yıl 

Baba olmak beni 
daha sorumlu, daha sevecen 

bir kiși haline getirdi.

iktisat okuduktan sonra ben bu mesleği sevmedim diyerek 
tekrar sınava girdi. Bu sefer Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü’nü kazandı ve bitirdi. Şimdi mesleğini severek yapıyor.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Ben sevdiğm kişilere hediye alırken emek harcarım. Kızım 
da benim gibi hediye alırken çok emek harcıyor. Hediyenin 
kendisinden çok sunumu, almak için çaba harcanması ve 
bir mesaj içermesi beni daha çok mutlu ediyor. Aldığım 
tüm Babalar Günü hediyeleri çok özel ve emek harcanmıştı. 
İçlerinden bir tanesini seçmek diğerlerine haksızlık olur.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Baba olmak çok güzel. Baba olmak isteyen tüm erkeklerin bu 
dileklerinin gerçekleşmesini diliyorum.  



Kutup Șirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı 
Erhan Kızılmeșe oğlunu hayatının her așamasında desteleyerek 

kararlarının arkasında olduğunu ifade ediyor.

Erhan Kızılmeşe

babalar günü

ERHAN, SERHAN KIZILMEȘE
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B aba olduğunuzda neler hissettiniz?
Babalık duygusu ile, oğlumun doğumu sayesinde 
1993 yılında tanıştım ve bu, tarifini bir türlü 
yapamadığım müthiş  bir duygu.

Baba kavramını tek kelimeyle 
tanımlayabilir misiniz ?

Sonsuz güven.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Genç yaşlarda; hayat mücadelesi, koşuşturma, tecrübesizlik 
ile korkuya kapılmak çok yadsıdığım bir şey değil. Ancak, ben 
çocukları çok sevdiğim için olsa gerek, böyle bir endişeye hiç 
kapılmadım. Aksine inanılmaz mutlu oldum. Baba olmak beni her 
anlamda motive etti.

Bence çocuklar girdikleri her ortama huzur, neşe ve hayat verir. 
Belki de bu yüzdendir ki; babaanneler, anneanneler ve dedeler 
için çok değerli, çok özeldirler. Yaş ilerledikçe çocukların çevresine 
yaydığı  yaşama enerjisini daha da güçlü hissedebiliyor insan.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Aslında farklılık olarak tanımlak ne kadar doğru bilemiyorum. 
Tabii ki fiziksel ve sosyal şartlar bizim zamanımızdaki  gibi 
değil. Bizler her anlamda, oldukça büyük bir hızla globalleşen 
dünyadaki değişime,  gelişime mümkün olduğunca  uyum 
sağlamaya  çalışıyoruz. Gençlerse  inanılmaz. Sahip oldukları 
şartların ve imkanların da katkısı ile oldukça hızlı düşünüyor, 
pratik çözümler üretiyor ve inisiyatif alabiliyorlar.

Ben oğlumun  kararlarını deneyimlemesi konusunda mümkün 
oldukça destekleyici ve teşvik edici olmaya, onu elimden 
geldiğince anlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda,  hepimizin 
kafasında babalarımızın oluşturduğu baba modelinin toplumsal 
ve etik değerleri bizlerin çocuklarımızla  iletişimimizde de en 
önemli ve özel rehberimiz oluyor.

Sanırım, büyüklerimizden aldığımız değerlerimizi, içinde 
bulunduğumuz çağın şartlarına göre, çocuklarımıza formülize 
ederek aktarmaya çalışıyoruz.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Bende “baba” kelimesinin açılımı: şefkatli, koruyan, kollayan, 
güçlü, mücadeleci, kararlı, adil, çözümleyici ve asla vazgeçmeyen,  
inanılmaz güven dolu bir liman.

Belki de, bu bakış açışı ve kabulleniş nedeni ile oğlumun 
doğumuyla önceliklerim ve hissettiğim sorumluluklarım değişti. 
Farkında bile olmadan iş ve sosyal hayatımın akışını ona göre 
programlamaya başladım. Çünkü doğumundan itibaren onun 
sevgisi, mutluluğu ve sağlığı benim için her şeyden daha önemli 
oldu.

Çocuğunuzla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Her anne-baba  gibi benim  için çok değerli, çok özel ve keyifli 
paylaşımlarım var. Çocuğunuz büyürken tabii ki bu aktiviteler 

Oğlumun benim için 
en değerli hediyesi, 

doğumu ile hayatımın sonuna dek 
armağan ettiği bu güzel ve 

değerli babalık misyonudur.

de onun yaşına göre değişkenlik gösteriyor. Kısaca birlikte 
maç izlemenin, yorumlamanın ve kızımız Dobby ile vakit 
geçirmenin her yaşta hiç değişmeyen aktivitelerimizden olduğunu 
söyleyebilirim. 

Çocuğunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisini mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl 
tanımlarsınız 
Kendi adıma her şeyin kararında olması gerektiğinden yanayım. 
Bence ebeveyn arkadaş değildir; ancak bu onun anlayışsız, 
hoşgörüsüz, paylaşımsız, saygısız olması anlamına gelmez.
Bizim toplum olarak, bu konuyu fazlasıyla karıştırdığımızı 
düşünüyorum. Arkadaşınız size eşlik eder, ancak büyükleriniz 
tecrübe ve deneyimleri ile kılavuzluk  edebilirler. Anne-baba 
olmanın da arkadaş olmanın da dozu doğru ayarlanmalıdır. Sevgi ve 
saygının olduğu bir ortamda bu zaten kendiliğinden oluşuyor diye 
düşünüyorum .

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Bu konuda oğlumun karalarına saygılı olmaya özen gösterdim. 
Oğlum birlikte çalışmayı tercih ettiği için birlikte çalışıyoruz ve 
tabii ki bu tercihi beni çok mutlu etti. Ancak, tercihi farklı bir 
alanda olsaydı, ona da saygı gösterirdim. Çünkü işini severek, şevkle 
ve heyecanla yapmasının kişiyi başarıya ve huzura taşıyacağına 
inananlardanım.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Bu konuda şanslı bir babayım. Oğlumun çok güzel süprizler 
hazırlayan bir mizacı var. Benim için en değerli olanı ise, doğumu ile 
hayatımın sonuna dek armağan ettiği bu güzel ve değerli babalık  
misyonudur. 



Atia Ahșap’ın kurucusu Haluk İder’e göre 
sağlıklı bir baba-çocuk ilișkisinin sırrı sağlam bir temel 

üzerine kurulan güzel bir gelecekte saklı...

Haluk İder

babalar günü
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B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Hissettiğim ilk şey gururdu. Büyük bir gurur. 
Sonrasında ise sevinç ve sorumluluk hissettim.

Baba kavramını tek bir cümleyle 
tanımlayabilir misiniz?

Baba denince benim çocuğunun en büyük sırdaşı aklıma 
geliyor. Çocuğun her duygusunu, sorununu paylaşabileceği 
insan olarak babasını görmesini sağlayabilmek çok 
kıymetlidir.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Baba olmadan önce çoğu insanın yaşadığı çekinceleri 
yaşamadım. Benim olmayı çok istediğim ve taşımaktan zevk 
duyduğum bir sıfattır.

Kendi babanızın size davranışlarıyla 
sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı 
kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark 
nedir?
Aramızdaki temel fark, samimiyet ve iletişim farkıdır. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?
Baba olduktan sonra; kendimden önce düşünebileceğim bir 
şey olabileceğini, asıl sorumluluğumun ona karşı olduğunu, 
nefsimi ve öfkemi kontrol edebileceğimi edebileceğimi 
öğrendim. Ve evet, bunlar beklentim dahilindeydi.

Çocuklarınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Çocuklarımla yapmaktan en çok keyif aldığım aktivite, 
büyük sofralar kurup o sofralarda uzun yemek sohbetleri 
yapmaktır. O masada hayata dair her konu konuşulur: İş, aile, 
çocuklar, güncel konular vb…

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Çocuklarımla arkadaş gibi olduğum söylenebilir. Baba olarak 
da keskin çizgilerimiz yoktur. Ama hayatın her alanında 
olduğu gibi burada da bir denge kurulması gerektiğini 
düşünüyorum.

Çocuklarınızın kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen 
kendilerine mi bırakıyorsunuz?
Kariyer sürecinde onlara tüm olasılıkları sunup, kararı 
kendilerine bırakırım. Bu tavrımın da bugüne kadar zararını 
değil, faydası gördüm.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Bugüne kadar aldığım en güzel Babalar Günü hediyesi, büyük 
oğlum Can’ın yeni doğan kızı Serra’dır. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Baba-çocuk ilişkisinde sağlıklı bir temelin, her şeyden önce 
karşılıklı dürüst davranılarak atılacağı düşüncesindeyim. 
Bu temelin üzerine konulacak her tuğla yerini bulacaktır.  

Bugüne kadar aldığım 
en güzel Babalar Günü 

hediyesi, büyük oğlum Can’ın 
yeni doğan kızı Serra’dır. 



Baba olmak Sunucu İlker Karagöz’ü tatlı bir serüvenin 
içerisine sürüklemiș. Eși ve oğullarıyla birlikte mutlu ve 

keyifl i bir hikayenin kahramanları olmușlar.

İlker Karagöz  

babalar günü
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B aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Orada bütün duygular var. Mutluluk da, korku da… 
Şaşkınlık da, kaygı da… 

Planlamıştık. Doğuma ben de girdim. Ameliyathane 
kıyafetlerini giydim. Damla’nın yanına oturdum. Ben 

mi elini tuttum güç verdim ona, yoksa Damla mı beni sakinleştirdi 
bilemiyorum. Sımsıkı tutunduk birbirimize. Ve Can… Onu görür 
görmez kalp atışım değişti. Çok heyecanlandım, çok!.. “Haydi bakalım 
şimdi sizi dışarı alalım” denildiğinde bizimkilerle, büyüklerle, 
arkadaşlarla ameliyathane kapısında buluştuk. İçeriyi, Can’ı, Damla’yı 
anlatırken ağladım. Ve sonra Deniz… İlk çocuktan sonra alışıyor insan, 
deniliyor ya; bende öyle olmadı. Kucağınızda yepyeni bir dünya, 
sizden bir parça. Bir hayat. İşte şimdi tamamız dedim. Dördümüz… 
Deniz de ağlattı beni.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç öyle bir endişe büyümedi içimde. Çocuk sahibi olmayı zamana 
bıraktık sadece. Kendimizi, evimizi, evliliğimizi tarttık ve vakti geldi 
onlara iyi bir gelecek sunabiliriz dedik. “Onlara” diyorum, çünkü hiç 
tek çocuk olsun demedik. Kardeş olmak, ağabey ya da abla olmak da 
mucizevi bir bağ. 

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en 
büyük fark nedir?
Baba olmayı babanızdan öğreniyorsunuz. Kimileri işte tam böyle 
baba olunur deyip babasını kopyalıyor, kimileri böyle olunmaz deyip 
tam tersini yapmaya çalışıyor çocuğuna. Ne mutlu ki ben “Baba 
böyle olunur.” diyebileceğim bir rol modele sahibim. Babamdan çok 
şey öğrendim. Mesela fedakarlığı… Evine, çocuklarına adanmayı; 
eğlencelerine, üzüntülerine, derslerine olduğu kadar isteklerine de 
yetişmeye çalışmayı. Sonra koruma içgüdüsü… Hal, tavır, üslup… 
Şahinleşilecek yer, durulacak yer. Zaman-dönem farklılıkları var 
elbette, ama benim hissettiğim ile oğullarımın hissettikleri arasında 
bir fark yok diye düşünüyorum. 

Bir gün babamla birlikte olduğum küçüklük fotoğrafıma baktım ve 
dedim ki:
“Ve ben artık babamdım. 
Oğlum ben, 
Babam dedem.” 
Hayat nasıl da maceralarla dolu bir yolculuk… 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Çabam değişti. Dikkatim, özen gösterdiklerim, ilgi alanlarım 
değişti. Zihin acayip çalışıyor. Kucağınıza aldığınız anda o bebeğin 
ağırlığı 3 kilo 500 gramdan bin kat ağır oluyor. Ve hayat kurgunuz; 
çocuklarınız nasıl daha iyi bir eğitim alır, ilerleyen yıllarda nasıl 
önlerindeki engelleri hızlı aşar düşüncesi ile örülüyor. Çocuğunuza 
burada bir hayat biçmiyorsunuz ya da onu bir kalıba yerleştirmeye 
çalışmıyorsunuz, ama mutlu olabileceği hayatın dizaynı için de bir 
uğraşınız oluyor. O büyürken siz de kendinize sorular soruyorsunuz: 
“Acaba bundan sonra onu ne mutlu eder?” ve “Bu gelecekte yolunu 
nasıl tayin eder?” 

Çocuklarınızla yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktivite nedir?
Her şeyden önce ailece vakit geçirmeye bayılıyoruz. Oyun oynarken 
kendimizi kaybediyoruz. Biz şanslıydık. Sokakta büyüdük. Gece 
yarılarına kadar oyunlar, mahalle maçları, saklambaçlar, gazoz 

kapakları, bilyeler… Şimdi ne sokak aynı sokak, ne de oyunlar 
aynı oyun… Bir de yüzyılın salgınına denk geldiler. Ama bir 
yolunu buluyoruz. Bazen evde maç yaparken, kovalamaca 
oynarken kan ter içinde kalıyoruz. Ya da yapbozları 
birleştirirken hem sabırlı olmayı hem de birlikte bir şeyi 
inşa etmeyi deniyoruz. Çocuğa oyun deyin, keyfi gözünde 
görürsünüz. 

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
İkisi de. Belli bir denge içerisinde. Hep öğreten, her şeyi bilen 
bir tavır sıkıcı bence. Üstelik her şeyi de bilemezsin. Bazen dört 
yaşındaki bir çocuk da size hayat dersi verebilir. Sen bildiğini 
zannederken o kendi zihin örgüsü ile öğretilmiş duvarların 
ötesine geçirebilir de. Bu yüzden kalın çizgili ilişkiler değil de; 
alışverişi olan, paylaşımı olan ilişkiler kıymetli bence. Ayrıca 
benim yedi yaşında da bir arkadaşım olabilir. Onun arkadaşlığı 
benim dünyama mutluluk verir.    

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen 
kendisine mi bırakıyorsunuz?
Bizim için henüz erken. Can yedi, Deniz dört yaşında. Şimdilik 
kariyerlerini değil de; hangi gün, hangi oyunu oynayacaklarını 
tasarlıyorlar. Bu evrede istediklerini yapabilirler. Kariyer 
konusunda düşüncemiz belli. Mutlu olacakları bir hayat 
rotaları olsun istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de elimizden 
geleni yaparız.  

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
İki kere muhteşem hediye aldım. Babalar Günü’ne denk geldi 
gerçekten. İlk kez bir minik bana “Baba” dediğinde ben yurt 
dışında bir görevdeydim. Damla görüntülü mesaj gönderdi. 
Can sekiz aylıktı, “bap ba ba baaaa” diyordu. Bin kere falan 
izledim galiba. Nasıl heyecanlandığımı, nasıl mutlu olduğumu, 
kendimi nasıl özel hissettiğimi, ne kadar uğraşsam da 
anlatamam galiba.. 

O size “baba” dediğinde çok daha net anlıyorsunuz baba 
olduğunuzu. Deniz’in ilk “baba” deyişi de Babalar Günü’ne 
yakındı. Klişe olacak belki ama hayatın bana verdiği en güzel 
hediyeler onlar. 

Baba olduğumda hissettiğim șey, 
çok uzun zamandır tanıdığım 

birine kavușmușum gibi olmasıydı.
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oronavirüs hastalığının vücudumuzda 
yarattığı belirtiler nelerdir?
Gribe benzer bir tabloyla ortaya çıkan koronavirüs, 
COVID-19, gripten çok daha ağır semptomlar 
göstermektedir. Ancak unutulmaması gerekir 
ki; hastalığın belirtileri ve seyri farklı kişilerde 
değişiklik gösterebilir. Enfekte olan hastaların 
çoğunda hafif ve orta seviyede semptomlar 

görülmektedir. En yaygın semptomlar; ateş, kuru öksürük ve 
yorgunluktur. Daha seyrek görülen semptomlar ise; vücut ve 
boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat ve koku alma duyusunun 
azalması veya kaybı, ciltte döküntüdür. Çok daha ciddi 
semptomlar ise; solunum güçlüğü ve nefes darlığı, göğüste 
baskı ve göğüs ağrısı, konuşma ve hareket kayıpları şeklinde 
görülmektedir. Özellikle akciğerde çok ciddi problemler 
görülmekte ve hatta ölümlere sebep olmaktadır.

K

Sportofiz Manuel Terapi Merkezi Kurucusu, Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon 
Uzmanı, Fizyoterapist Saime Kocabay Büyükșahin bizlere koronavirüsle 

mücadele eden hastalara yardımcı olmak için, koronavirüsü yenmiș hastaların 
rehabilitesinde ve vücut direncinin artırılmasıyla enfeksiyonun en baștan 

önlenmesinde fizyoterapinin ve kardiyo-pulmoner rehabilitasyonun ne șekilde 
kullanılabileceğiyle ilgili çok değerli bilgiler veriyor.

Koronavirüs ve 
Fizyoterapi

SAİME KOCABAY BÜYÜKȘAHİN 



Hastaların tekrar sağlıklı 
hayatlarına en kısa sürede ve 

güçlü bir șekilde dönebilmeleri için 
kardiyo-pulmoner rehabilitasyonun 

programlanması gerekir.

Bu belirtiler; ileri yaştaki kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, 
diyabet ve hipertansiyon hastalarında, akciğer hastalığı olanlarda, 
kanser hastalarında, kısaca kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha da 
ciddileşmektedir.

Fizyoterapi yöntemleri ile, koronadan dolayı hastanede 
yatan hastalara yardımcı olunabilir mi?
Hastanede yatan hastalar iki grup olarak ayrılıyor: birincisi, entübe 
olmuş ya da olması muhtemel yoğun bakım hastası; ikincisi ise, 
serviste yatan ama yoğun bakım hastası kadar ciddi akciğer problemi 
olmayan hastalardır. Her iki grupta da fizyoterapi açısından yapılacak 
pek çok şey vardır. Bunlardan en önemlisi, solunum yollarının açık 
tutulmasıdır. Bunun için de; hastanın pozisyonlanması, mobilizasyon 
ve etkin öksürük büyük bir öneme sahiptir. Bir diğer önemli olansa; 
diyafram ve diğer solunum kaslarının en iyi şekilde kullanılmasını 
sağlayarak daha az enerji ile daha kuvvetli bir solunumun 
yapılabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, özellikle serviste yatan hastalara 
dispneyi, solunum açlığını, azaltmak için gevşemeyi de öğretmek 
gerekir.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta vardır ki; COVID-19 tanısı 
ile yatan hastaya fizyoterapi planlarken önceliğimiz, hastanın hayati 
bulgularını doktoruyla birlikte çok sıkı takip etmektir. Çünkü bu 
hastalarımız ciddi bir hayatta kalma savaşı vermektedir ve eşlik eden 
başka kronik rahatsızlıkları da göz ardı edilmemelidir.

Hastaneden çıktıktan sonra dahi, uzunca bir 
süre hastaların bazı problemlerinin devam ettiği 
görülmektedir. Bundan dolayı hastaların tam 
sağlıklarına kavuşabilmeleri için fizyoterapinin önemi 
nedir?
Evet, hastaneden sağlıkla taburcu olan hastalarımız için 
unutulmamalıdır ki; sadece COVID-19 testi negatif çıkan ve 
hayati bulguları normale dönmüş kişilerdir. Ancak yine tamamen 
sağlıklarına kavuşarak veya hastalık öncesindeki iyi hallerine 
dönerek taburcu oldukları söylenemez.

COVID-19 teşhisi ile hastanede yatışı olmuş kişilerin ilk 
karşılaştıkları problem, özellikle entübe olup uzun süre yatmış 
olanlarda görülen kas zayıflıklarıdır. Hastalarımızın ilk zamanlarda 
tek başlarına yürümeleri dahi mümkün olamamaktadır. Ciddi kas 
zayıflıkları eklemler üzerine fazla miktarda yük bindirdiği için de 
kas-iskelet sistemi ağrıları oldukça fazla olmaktadır.

İkinci büyük problemleri, her ne kadar COVID-19 ile alakalı akciğer 
ve solunum yollarında var olan semptomlar tamamen ortadan 
kalkmış olsa da, yorgun ve etkisi az olan bir solunum kas grubuna 
sahip olmalarıdır. Bu kişiler istirahat halindeyken dahi, nefes alıp 
verişleri sırasında normalden daha fazla enerji harcarlar. Herhangi bir 
aktivite yapılması halinde bu harcanan enerji daha da fazlalaşacağı 
için tolere edilemez. Mesela yürürken nefes artışı rahatsız edecek 
seviyelere çıkar. 

Özellikle ileri yaştaki hastalarda ve genç ya da yaşlı fark etmeksizin 
uzun süreli yatışı olmuş hastalarda, hastaneden çıkış sonrası denge 
problemleri görmekteyiz. Ve ruhsal ve fiziksel olarak yorgun kalpler…

İşte COVID-19 sonrasında görülen bu semptomların ortadan 
kaldırılması ve hastaların tekrar sağlıklı hayatlarına en kısa sürede ve 
güçlü bir şekilde dönebilmeleri için kardiyo-pulmoner rehabilitasyon 
olarak isimlendirdiğimiz kalp-göğüs rehabilitasyonunun 
programlanması gerekir.

Bu programın yürütülmesi esnasında mutlaka takip eden doktoru 
ile iletişimde olarak; herhangi başka bir kronik rahatsızlığının 
olup olmadığını sorgulayarak; hastanın özellikle solunum, 
kalp-damar, kas-iskelet sistemi ve denge açısından özellikle 
iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda 
program mutlaka kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bu programın 
içerisinde öncelikle, solunum kaslarının az enerji kullanmasıyla 
en kaliteli şekilde nefes alınmasını sağlamak vardır. Bununla 
beraber yine program içerisinde hastanedeki yatış sürecinde 
yaşadığı kaygı ve korkular sonucu oluşan kas gerginliklerini 
azaltmak amacıyla gevşeme egzersizleri çok büyük önem taşır.

Bir diğer aşama; kas-iskelet sisteminde oluşan zayıflıkları, 
hastanın tolere edebileceği şekilde çeşitli özel egzersizlerle 
kuvvetli hale getirmek ve oluşan ağrılı tabloyu ortadan 
kaldırmaya çalışmaktır. Ayrıca uzun süreli yatışa bağlı olan 
denge problemini ortadan kaldırabilmek için hastaları özel denge 
egzersizleri ile sağlıklı hayatlarına en kısa sürede döndürmeye 
çalışmak da bu programın olmazsa olmazıdır.

Kişinin kaliteli, sağlıklı yaşama en kısa sürede dönebilmesi için 
gerekli olan; özel bir uzmanlıkla çalışmasını gerektiren, kardiyo-
pulmoner rehabilitasyon programı fizyoterapinin bölümlerinden 
biridir. Hastalarımız, bu konuda uzmanlardan yardım alarak 
iyileşme süreçlerini daha kaliteli ve daha etkin şekilde geçirebilir, 
bu süreci kısaltır ve iş yaşamlarına çok daha çabuk dönebilirler.

Koronavirüsten kendimizi koruyabilmemiz için 
fizyoterapi yönünde neler yapmalıyız?
COVID-19, özellikle akciğer tutulumu olan virütik bir hastalıktır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları ve dünyadan gelen 
bilimsel veriler, koronavirüsten nasıl korunabileceğimizi 
veya korona olunduğunda nasıl daha hafif atlatabileceğimizi 
bize göstermiştir. Bunların en başında akciğer kapasiteniz; 
akciğerlerinizin ne kadar temiz olduğu; kalp-damar yapınızın, 
yani dolaşım sisteminizin, ne kadar sağlıklı olduğu önem 
taşımaktadır. Tabii ki daha pek çok etken mevcuttur. 

Eğer kişi, doğru nefes almayı biliyorsa, akciğerlerini nasıl 
temizleyebileceğini öğrendiyse ve kendisine özel planlanmış, 
dolaşımının en iyi şekilde olmasını sağlayacak egzersizleri 
yapıyorsa vücudunu çok daha kuvvetli hale getirecektir. Elbette 
uyku, doğru beslenme, hijyen, fiziksel ve sosyal mesafeyi 
koruma ile maske kullanımı bu pandemi döneminin daha kolay 
geçirilmesi için önemlidir.



Doğru nefes nedir? Bizler için önemini anlatır 
mısınız?
Aslında doğru nefesi anlamak için yeni doğan bir bebeğin nefes 
alışverişini izlemek yeterlidir. Bebekler nefes aldıklarında karın 
bölgesi hafifçe şişer, nefes verdiklerinde ise aynı şekilde şişen karın 
bölgesinde inme görülür. Biz bu solunuma diyafragmatik solunum 
deriz. Hepimiz doğar doğmaz bildiğimiz bu solunumu zaman 
geçtikçe unutup yerine sadece göğüs solunumunu kullanmaya 
başlıyoruz. Bu da maalesef bizleri kaliteli bir nefes alışverişinden 
uzaklaştırıyor. Eğer doğru nefes alışverişinden bahsedeceksek, 
diyafragmayı ve göğsü birlikte kullanmalıyız. Diyafragma, karın ve 
göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kubbe şeklinde bir kastır. Nefes 
aldığımız zaman bu kas düzleşir, akciğerlerin hacmi artar, nefes 
akciğerlerimize dolar; nefes verdiğimizde ise bu kas kubbe şekline 
geri döner, akciğerlerin hacmi azalır ve hava pasif bir şekilde dışarıya 
geri verilir. Bu yüzden diyafragmayı kullanmadığımızda yeteri kadar 
oksijeni akciğerlerimize alamıyoruz gibi düşünebiliriz. 

Bir diğer konu ise ağızdan değil, burundan nefes almak. Ağız 
yolundan nefes aldığımızda alınan hava hiçbir filtreleme 
işlemine maruz kalmadan doğruca akciğerlere iner. Bu da bakteri 
veya virüslerin bedenimize kolayca ulaşmasını sağlar. Fakat 
burnumuzdan nefes aldığımızda alınan hava mükemmel bir şekilde 
filtrelenir, ısıtılır ve bakteri ve virüsler sümük üretilerek dışarı 
atılır. Gündelik hayatımızda burnumuzdan nefes almaya da dikkat 
etmeliyiz. Eğer bu şekilde doğru ve etkili nefes alıp verirsek öncelikle 
otonom sinir sistemimizin parasempatik bölgesi aktifleşir, rahatlama 
refleksi devreye girer ve günlük hayatın en önemli sorunu olan 
stresten uzaklaşmış oluruz. Stres düzeyimizin azalmasıyla bağışıklık 
sistemimiz korunur ve güçlenir. Aynı zamanda bedenimizin ihtiyacı 
olan oksijen miktarını da sağlamış oluruz. Bu da kas yorgunluğunun 
azalması ile birlikte kronik ağrıların da azalmasını sağlar. Dolaşım 
sistemimizin verimliliğinin artmasında, alınan oksijen miktarı 
da oldukça önemlidir. Doğru nefes alışverişiyle beraber nefes 
için harcadığımız enerjiyi de düşürmüş oluruz, bu da gündelik 
hayatımızda daha aktif ve enerjik olmamızı sağlar.

Nefes çalışmalarından okuyucularımıza pratik olarak 
öğretebileceğiniz bir örnek verebilir misiniz?
Gündelik hayatta hep göğüs solunumunu kullandığımız için 
diyafragma solunumunu öğrenmek başta biraz zor olabiliyor. Bu 
yüzden çalışırken mutlaka ayna karşısında rahat ve  kendimizi 
görebileceğimiz bir pozisyonda olmalıyız. Başta elimizi göğüs 
boşluğumuzun ortasına koyuyoruz. Sakin bir şekilde kendimizi 
izleyerek normal hayatta nasıl nefes alıyorsak aynı şekilde nefes alıp 
veriyoruz. Burada amaç kendimizi ve nasıl nefes alıp verdiğimizi 
tanımak. Çoğu kişi bunu yaparken ayna karşısında sadece göğüs 
bölgesinde inip çıkma görür. Bu da az önce bahsettiğimiz sadece 
göğüs solunumudur. Daha sonra bir elimizi göğsümüzün üzerine, 
diğer elimizi de iman tahtamızı takip ederek karnımıza doğru 
indiriyoruz ve aşağıya kaburga kemikleri arasındaki boşluğa 
geldiğimizde oraya koyuyoruz. Kendimizi aynada takip ederek 
derin bir nefes alıyoruz; fakat bu nefesi alırken göğsümüzü hareket 
ettirerek değil, karnımızı şişirerek almaya çalışıyoruz. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta nefes alışta üstteki elimiz hareket etmezken, 
karnımıza doğru koyduğumuz elimizde yukarı doğru bir şişme 
hareketi görülmesidir. Karnımızı şişirerek yapmaya çalıştığımız bu 
solunum, diyafragmatik solunumdur.

Temel solunum egzersizi olan diyafragmatik egzersiz haricinde pek 
çok solunum egzersizi de programlarımızda mevcuttur. Kişinin 
ihtiyacına göre solunum egzersizleri çeşitlendirilmelidir.

Peki bu pandemi döneminde egzersiz yapmanın 
avantajları veya dezavantajları olabilir mi?
Egzersiz, bu dönemde vücudumuzu zinde tutmak ve 
bağışıklığımızı güçlendirmek adına, aldığımız gıdalar kadar 
önemlidir. Çünkü egzersiz yapmak stres seviyemizi en aza indirger, 
bu da bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için oldukça önemlidir. 
Ayrıca egzersiz yaparken salgıladığımız, mutluluk hormonu olan, 
serotonin de bu dönemi psikolojik açıdan daha rahat atlatmamıza 
yardımcı olur. Fakat egzersizi doğru ve bilinçli şekilde yapmalıyız.  
Bu dönemde daha çok vücudu rahatlatan germe egzersizleri ile 
nefes ile beraber yapılan egzersizlere ağırlık verilmesi gerekir.  

Kardiyo-pulmoner rehabilitasyon 
mutlaka kișiye özel olarak 

planlanmalıdır.
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Tarman Ailesinin 
Atakule Daveti
Atakule; Tarman Ailesi’nin, İstanbul ve 
Ankara’nın önde gelen iş, sanat ve cemiyet 
hayatından dostlarının katıldığı özel daveti ile, 
geçtiğimiz kış sezonuna damga vurmuştu...

Kentin simgesi Atakule, oldukça şık ve özel bir davette konuklarını ağırlamıştı. 
Tarman Grup İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman ve Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Tarman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Ankara Hilton Otel’de 
sergilenen Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı Pınar Ayhan ve 
ekibi tarafından sahnelenen “KEMAL” müzikaliyle başlamıştı. Gösterimin 
ardından konuklar Atakule’ye geçerek Ankara’nın eşsiz manzarası eşliğinde 
Mazhar Alanson konseri ve DJ David Şaboy performansıyla, unutulmaz bir gece 
geçirmişlerdi. 

unutulmaz pr etkinlikleri 

NUR-MURAT-ZEYNEP-ELİF TARMAN

TALİP-CEYDA ÇANKIRI

ȘAHAN GÖKBAKAR

BERRİN-OLGUN ZORLU

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Atakule’nin eșsiz Ankara manzarası ve 
Mazhar Alanson konseri eșliğinde konuklar, 
unutulmaz bir gecede bulușmuștu.BERİL ÇAVUȘOĞLU 

DİDEM-CEM ERKAN

NAFİ-GÜLSÜM-SEMA GÜRAL 

AYȘE-MEHMET ARPACI 

EBRU-DENİZ-İPEK DEMİRYÜREK
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Hayatta ne kadar önümüze bakmak, geleceğimize odaklanmak istesek de 
bazen geçmiște yașadığımız tatsız olayların gölgesi üzerimize kara bir bulut 

gibi çöküyor. Barıș Muslu NeuroFormat ile bizlere bu kötü anılardan kurtulușun 
reçetesini sunuyor.

Uyanmak ister misiniz?

röportaj

BarIs Muslu 
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
1975 yılında doğdum. Tarsus Amerikan Koleji’nde 
lise eğitimimi sürdürürken  ABD’ye giderek lise ve 
üniversiteyi bitirdim. 20 yaşında genç bir elektrik-
elektronik mühendisi olarak Türkiye’ye döndüm. 
Profesyonel olarak çalışırken Koç Üniversitesi’nde 
İşletme  mastırımı tamamladım. 2001 yılında 

kendi şirketimi kurdum ve farklı projelerle Türkiye’de ilk kez yüz 
binlerce kişinin kullandığı teknoloji servislerini kullanıma açtım. 
Bu konuyla 1994 yılında Amerika’da tanıştım. 1994 yılından beri, 
beynin işleyişi ve beynin ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki 
etkileri üzerine araştırmalara devam ediyorum.

Mühendislikle başlayıp İşletme masterıyla devam 
eden kariyer yolculuğunuz bu günlere nasıl geldi? 
Siz beyninize ilk formatı ne zaman ve neden attınız?
Ben babasının ileride CEO olması için ABD’ye gönderilen 
klasik bir plaza iş hayatı beklenilen bir kişiyken; hayatım önce 
girişimci, sonra ise yazar ve danışman noktasına eğrildi. Teknoloji 
konusunda şirket kurmak bir derece, ama şu an bulunduğum 
nokta asla aklıma gelmezdi. Tabii kısaca anlatmak zor. 
Türkiye’deki ilk çalışma hayatımda çeşitli tanınmış kurumlarda 
çalıştım, bir yandan da İşletme masterını tamamladım. Mutlu 
muydum? Hayır. Aslında teknoloji konusunda girişimler yaparak 
özgürlüğümü ilan ettim. 2001 yılının başından beri girişimciyim 
diyebilirim. Şirketlerin bazıları çok başarılı olurken, bazı 
girişimler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuya ise biraz sağlık 
konusunda yaşadığım bir sorunu çözebilmek adına 2005 yılından 
sonra geçtim. Çok fazla gitar çalan birisiydim. Bir gün kolumda 
bir uyuşma başladı ve geçmediği gibi yayılarak şiddetli bir ağrıya 
dönüştü.  Birçok sistemi inceleyip, işe yarayıp yaramadıklarını, 
nasıl ve neden işe yaradıklarını bulmaya çalıştım. Aslında bunu 
bir sistem geliştireyim diye değil, beni çok rahatsız eden kendi 
sorunumu çözmek için yapmaya çalıştım ve ilk format atmam 
da bu şekilde gelişti. 2010 yılından beri de sadece bu konuda 
çalışıyorum.

Beynimize format atmak nasıl oluyor, hangi 
alanlarda uygulanıyor? Sizin uyguladığınız yöntem 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Aslında yapmaya çalıştığımız şey beynimizdeki kötü olayların 
etkisini temizlemek. Çünkü nasıl dostlar kötü günde belli 
oluyorsa, beynimiz de kötü günlerde değişiyor. Kötü günler 
sonrasında bir şekilde beynimiz travmatik olaylardan sonra 
eski haline bir türlü dönemiyor. Biz NeuroFormat ile özellikle de 
yaşanan çok kötü günlerin etkisini beyinden temizliyoruz. Zaten 
format kelimesinin kullanılmasının nedeni de bu. NeuroFormat 
hiç bir şekilde hipnoz içermemekte. Uygulama sırasında belirli 
göz hareketleri, vuruşlar ve telkinler tekrar edilmektedir. Bizi 
sarsan olaylar sonucu yaşanan travmaların yol açtığı her türlü 
fobi ve hastalık için uygulanabiliyor. Burada inanın bir sınır 
bulunmuyor. Instagram’dan yayınlarımı takip edip geçmiş 
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Yaşadığımız hastalıklarda bilinçaltımızın rolü nedir? 
Beynimizi doğru şekilde uyararak vücudumuzdaki 
hormonal ve fizyolojik süreçleri kontrol edebilir miyiz?
Hastalıkların özellikle belirli organlarda düzenli olarak çıkıyor 
olmaları bir tesadüf değil. Bunlar tabiri caizse insanoğlunun fıtratında 
olan hastalıklar. Virüsler ve bakteriler de rastgele yerlere gidip insanları 
hasta etmiyorlar. Hani bazı insanlarda virüs bulunur ama aktif değildir. 
Bazısında virüs vardır ve o kişi mahvolur. Buradaki konu aslında beyin 
ve bu patojenler eğer beyin de sürece girmeye hazırsa, normalden 
ayrılarak farklı bir süreç başlatırlar. Aslında bu süreç bize beynimizin 
ve vücudumuzun milyonlarca yıllık evrimsel geçmişinden kalma bir 
şanssızlıktır. 

Beynimizin ana amacı sadece bizi hayatta tutmaktır. Bunu da bazen 
yanlış şekilde yapabilir. Aslında bilinçaltımız travmalar sırasında 
yaşadığımız çaresizliğe yani hayatta kalmamıza yardımcı olabilmek 
için vücudumuzda bir takım kapasite artışları gerçekleştiriyor. 
Tamamen iyi niyetli,; ama mesela anlık heyecanlandığımızda 
kalbimizi daha hızlı çarptırarak, savaşmamız ya da kaçmamız için 
kol ve bacak kaslarına daha fazla kan göndermesi gibi gereksiz bir 
şekilde… Bir başka deyişle bir sınavda kalbimiz daha hızlı çarpıyorsa bu 
tepki atalarımızın vahşi hayvanlardan kaçması ya da savaşmalarıyla 
ilgili.

Kilolu olmaktan fibromiyaljiye, sindirim sorunlarından migrene, 
panik ataktan sinüzite yaşadığımız sağlık ve psikolojik sorunlarının 
çoğu yaşadığımız travmalarla ilgili.

Bir kelebeğin kanat çırpması bir çığ gibi büyüyerek kasırgaya sebep 
oluyorsa, sadece kasırgaya müdahale etmek sorunu çözer mi? Bu 
benzetmede kasırga yaşadığımız psikolojik ya da sağlık sorunuyken, 
kelebekse onun sebebi olan travmatik olay. Beynimiz kötü olaylar 
sırasında sadece kalp değil ilgili tüm organlar üzerinden tepki veriyor. 
Ne yazık ki kelebeklerse bu travmalar hafızamıza kazındığı için 
sonsuza kadar kanatlarını çırpmaya devam ediyorlar.

Beynimiz, patronumuz bize bağırdığı için bunu sindiremeyerek 
mide hastası ya da birini kaybettiğimizde cildimiz artık ona 
dokunamayacağı için bizi egzama ya da sedef yapabiliyor.

Asıl çözüm travmayı, kelebeği, beyinde temizlemek. Her gece 
yaptığım Instagram yayınlarında binlerce kişi yayına bağlanıp 
nasıl asla bitmeyecek rahatsızlıklardan travmalarını temizleyerek 
kurtulduklarını bizzat gösterdiler. Bu bir tesadüf değil. Birileri bilerek 
ya da bilmeyerek beyin ve sağlık ilişkisine kulak tıkıyor. Olayı sadece 
stres olarak ele alıyor.

Tüm bunları şunun için anlatıyorum; aslında viral durumlarda da 
beynin etkisi var. Bizim geçmişte nezle, faranjit, bronşiti tetiklemiş 
bunların bakteri ve virüslerle beraber etkileşimiyle bizi hasta etmiş 
birçok travması var. 

Şu anda o geçmiş travmalarımızın düğmelerine basılıyor. Bir başka 
deyişle, Ivan Pavlov’un meşhur köpek, zil, salya deneyinde olduğu gibi 
zillerimiz çalınıyor. Sürekli hastalıktan bahsedildikçe, beynimizde 
beraber kodlanan nöronlar ateşlenerek ortada bulunan virüs ve 
bakterilerle hastalık sürecini başlatıyorlar.

Aslında şunu söylemeliyiz: Geçmişte yaşadığımız tehlikeler, 
yaşadığımız hastalıklarda güçlü travmalar olarak kendini gösteriyor. 
Tetiklendikleri zaman daha güçlü bir beyin bağışıklık tepkisi 
yaratarak sert hastalıklara sebep oluyorlar.

Daha önce beyninin de etkisiyle çok sık ve sert grip olan biri, 
korktuğu ve o travmaların tetiklendiği ortamda bulunan 
virüsün de özellikleriyle daha da sert bir hastalık süreci 
yaşayabiliyor. Anlatmaya çalıştığım hastalıklar aslında beyin ve 
patojenlerin ortak etkileşimi.

Tehlike çanları güçlü çalmayanlar bu süreci rahat geçirecekler. 
Geçmişte beyinlerinin etkisiyle çok sık ve sert hastalananlarsa 
hasta olabilirler. Özellikle de onların hem korkmaması hem de 
virüsten korunmak için tedbirlerini almalarını tavsiye ederim.  
Tüm tedbirleri eksiksiz alın. Ama sürekli, lütfen, beyninizin 
tehlike zillerini çalmayın!

Duygularımızı kontrol edebilir miyiz; aşk, nefret 
ve bunlara bağlı yoksunluk ya da başka dışa 
vurumlar denetlenebilir mi?
Evet duygularımızı kontrol edebiliriz, çünkü başımıza ne 
gelirse beynimizdeki “hayatta kalma” programlarından geliyor. 
Aşkın beyin kimyası çok enteresandır. Burada bağımlılık 
hormonu olarak bilinen dopamin sistemi devreye giriyor.  
Aşık olunca beyinde harekete geçen kimyasal mekanizmalar, 
uyuşturucu etkisiyle meydana gelen değişimlerle çok benzer. 
Romantik aşk aslında çok benzer şekilde bağımlılık yaratıyor. 
Zaten uyuşturucular, beynimizde aşk ile ilgili bölümü doğal 
olmayan yollarla uyararak dopamin sistemini harekete 
geçiriyorlar. Ayrılık durumlarında, tıpkı bağımlılar gibi bir 
yoksunluk yaşanmasının sebebi de bu. Zaten aşkın amacı iki 
insanı birbirine bağımlı hale getirmek değil mi?

Aşkla ilgili diğer çok önemli hormon da mutluluk hormonu 
olarak bildiğimiz serotonin. Yalnız burada çok şaşırtıcı bir şey 
oluyor. İnsan aşık olunca, mutluluk hormonu olan serotonin 
düşüyor. Popüler kültür “aşık ol, mutlu ol” diye sanki tersini 
iddia eder gibi çünkü. Ama öyle değil maalesef. Aşkın amacının 
mutlu etmek olmadığının bir göstergesi daha işte. Zaten amaç 
mutluluk değil. Aşık olan kişilerin beyinlerindeki serotonin 
hormonu seviyelerinde yarıya yakın azalmalar tespit edilmiş. 
Serotonin düşmesi tam da obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 
ya da depresyonda olduğu gibi yaşanıyor. İşte aşkın bizi depresif, 
aşırı takıntılı, unutkan, dalgın yapmasının sebebi de bu 
serotoninin azlığı.

Geçmiște yașadığımız tehlikeler, 
yașadığımız hastalıklarda güçlü 

travmalar olarak kendini gösteriyor.

röportaj
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Aşk acısını yaşarken sadece o kişiyi değil, özgüvenimizi, 
başkalarından daha üstün belki de ya da çok özel biri olduğumuz 
konusundaki kanıtları kaybediyoruz. Bazen aşkta kazanmak ya 
da kaybetmek diğer kişiyle hiç ilgili değil aslında. Aşk acısını ve 
takıntısını da tetikleyen en önemli duygu onu elde edememek ya 
da kaybetmekle insanın kendine duyduğu “öfke” duygusu oluyor. 
Aslında aşk acısının çok önemli bir bölümü işte bu öfkenin 
yarattığı “ukde” duygusu. Böyle durumlarla ilgili NeuroFormat 
çalışmalarımızda biz de en çok bu öfke üzerine çalışıp, kişilerin 
kendine duyduğu öfkeyi formatlıyoruz diyelim. Aslında kişinin 
kendine olan bu öfkesini çok ciddi şekilde tetikleyip, sonra belirli 
göz hareketleri ve vuruşlarla duygusal olarak vücuttan deşarj 
ettikten sonra kişi gerçekten çok hızlı bir şekilde normal hayatına 
dönüyor. 

COVID-19 nedeniyle evlerimizde karantina 
uygulayarak kendimize ayırabildiğimiz bu gibi 
vakitleri nasıl değerlendirebiliriz?
Evde kalmak öze dönmek ve çalışma yapmak için muhteşem 
bir fırsat. Bence geçmişe dönün ve geçmişteki travmalarınızın 
beynindeki etkisini temizleyin. Bu dönem hayatta sizin için bir 
sıçrama noktası olur. Ayrıca kitap okuyup kendilerini mutlu 
edecek bir şeyler izleyebilirler. 

Size ulaşamayan kişilerin kendi başına 
yapabilecekleri beyinleri için faydalı ne gibi 
yöntemler önerirsiniz? Hangi aşamada profesyonel 
yardım alınması artık zorunludur?
Normal şartlar altında NeuroFormat seminerleri veriyorum. Talep 
olan her yere gidip NeuroFormat’ı anlatıyorum. Sistemin amacını, 
önemini ve tekniklerimizi öğretiyorum. Katılımcılar, kendilerinin 
ve sevdiklerinin hastalıkları ile korkularını NeuroFormat 
ile nasıl ortadan kaldırabilir, bunları öğreniyorlar. Ben orada 
insanlara özellikle beyinlerindeki travmaları nasıl çözeceklerini; 
beyinlerine, benim deyişimle, nasıl format atacaklarını 
anlatıyorum. Fobi, kilo, sigara, ağrı çalışması, yüzleşmeler… Çok 
yoğun bir gündemi var. İkinci ve üçüncü kurlarda beyin sağlık 
ilişkisi ve daha da detaylı pratik uygulamalar anlatıyorum. Kendi 
başına NeuroFormat uygulayabilmek isteyenlere seminerlerime 
katılmalarını öneririm. “Beynine Format At”, “Yıka Beynini”, 
“Sağlığına Format At” ve “NeuroAşk” adlı dört kitabım var 
bu kitaplardan da NeuroFormat’ı öğrenip uygulayabilirler. 
Aynı zamanda her gece instagram hesabımdan canlı yayınlar 
düzenliyorum. Bu yayınlar sayesinde insanlar, Psikolojik ve 
Fizyolojik sorunlarda travmaların ne kadar önemli olduğunu 
bizzat deneyimleyebilirler. Tüm bunları yaptıkları halde başarısız 
olduklarını düşünürlerse, demek ki bir yerde hata yapıyorlar ve 
profesyonel yardım için bize başvurabilirler.

Karantina sürecinde siz eğitimlerinize ve 
çalışmalarınıza ne şekilde devam ediyorsunuz?  
Gelecek programınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Karantina sürecinde seminerlerimizi erteledik. Ama seanslarımız 
bir anda inanılmaz arttı. Online çalışmalarda çok büyük bir artış 
oldu. Zaten bu süreçte onlinea dönmek durumunda kalmıştık. 
NeuroFormat seansları video görüşmesiyle yapılabildiği için bu 
süreçte dünyanın her yerine online olarak ulaşmaya başladık. 
O yüzden bu açıdan çok iyi oldu. Aslında bizim öncelikli işimiz 
seminerlerimiz. Fakat online seminer yapmaktansa ertelemeyi 
tercih ettik. Çünkü seminerlerimiz çok kıymetli ve online 
seminerlerin başkaları tarafından kayıt altına alınma riskinin, 
yani bir anlamda çalınma riskinin, bulunduğunu görüyoruz. 

Romantik așk aslında uyușturucuya 
çok benzer bir șekilde 

bağımlılık yaratıyor.

Bu sebeple seminerler için bekliyoruz. Ne zaman normalleşme süreci 
hızlanırsa o zaman seminerler için harekete geçeceğiz. Zaten pek çok 
şehirde bizi bekleyen ve ertelemek zorunda kaldığımız seminerlerimiz 
mevcut. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Okurlara tavsiyem; asıl çözüm kelebeği yani travmayı beyinde 
temizlemek… Dünyada travmayı bularak beyinden temizlemek 
üzerine yoğunlaşan bir uyanış başladı. Hiç geçmez denilen sorunlar da, 
doğru kelebek formatlanırsa geçebiliyor. Uyanmak ister misiniz?  
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The BO Viera’nın 
Renkli Sürprizleri
MAG Pr Solutions katkılarıyla,
BESA Grup farkıyla Bodrum’un 
en büyük projesi “The BO Viera” 
unutulmaz bir lansman gecesine 
imza atmıştı...

BESA Grup’un The BO Viera projesinin lansman gecesi oldukça 
renkli görüntülere sahne olmuştu.. MAG Pr Solutions katkılarıyla 
başkentin en büyük yaşam merkezlerinden Panora AVYM’de 
düzenlenen The BO Viera lansmanı sürprizleri ile muhteşem bir 
geceye damga vurmuştıu. Bodrum’un benzersiz yaşam hayalinin 
gerçeğe dönüştüğü gecede Ukrayna’nın en ünlü gruplarından 
Ultramarine Girls Band performansları ile geceye renk katmıştı. 
Erdem Kınay&Twins ise sahne performansıyla kendisini dinleyen 
konuklara keyifli anlar yaşatmıştı. Rolls Royce’un da en yeni 
modellerini sunduğu geceye iş dünyası ve cemiyet hayatından 
yaklaşık 700 misafir katılarak büyük ilgi göstermişi. 

HÜLYA TOPÇUOĞLU - FAİK KURAL

SALİH, EFE BEZCİ

AYSEL AKÇAY

unutulmaz pr etkinlikleri
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BESA Grup, MAG Pr Solutions katkılarıyla 
Panora AVYM’de gerçekleștirdiği etkinlikte 
konuklarına unutulmaz bir gece yașatmıștı.

ETKİN - DAMLA PERÇİNER

ÖMER İÇKALEREZAN ANIK YAĞIZ

ZAFER YILDIRIM



Pandemi süreci hepimizin hayatında büyük değișimlere neden olurken, 
kendimizle baș bașa kaldığımız bu süreci en güzel değerlendirenler, 
bir hobiye sahip olup yalnızken de sıkılmamayı bașarabilenler oldu. 

Eğer siz de zamanınızı üreterek geçirmek istiyorsanız, aradığınız her șey için 
Eliși Hobby Market’ten Eda Altuntaș’ın size özel teklifl eri var...

İle Yaşamınıza Değer Katın

EDA ALTUNTAȘ
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epimizin zorunlu olarak evlerimizde istemli ya 
da istemsiz fazlası ile vakit geçirdiği son aylarda 
gördük ki; gün, yıllarca kıyıda köşede saklanmış 
malzemelerimizin günüymüş. Böylece işlerimizi 
bahane ederek hep ihmal ettiğimiz uğraşlarımız için 
harika bir fırsat yakalamış olduk. Bu uğraşlar arasında 

bizlerin belki de en büyük kolaylıkla ulaşıp yapabileceği el işidir. 

El işi çok kıymetli olmakla birlikte çok emek isteyen, zaman isteyen, 
sabır gerektiren, ilmek ilmek sakinlik öğreten harika bir uğraştır. 
Hepimizin günlük hayatın stresiyle boğuştuğumuz anlarda el işi 

her zaman bizler için bir kaçış noktası konumundadır. Bu süreçte 
de el işi çalışmalar üreterek, sonradan dönüp baktığımızda iç 
dünyamızın yansımalarını eserlerimizde göreceğiz.

Elişi Hobby Market’in farkını çeşitliliği ve kalitesi oluşturuyor. 
Yurt dışından özel olarak getirilen organik kumaşlar ve hobi 
malzemeleri size güvenle kullanacağınız ürünler için zengin bir 
tercih imkanı sunuyor. 

Madem ki “Hayat eve sığar!” diyoruz, o zaman buyrun 
mağazamıza...  

H
ELİȘİ HOBBY MARKET

 Mutlukent Mahallesi 2432.Cadde No: 25/1 Ümitköy/ANKARA 
Tel:+90 312 236 31 67 • @elisi2018umitkoy
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ize kendinizi tanıtabilir misiniz?
Çiğdem Uğurlu Estetik Ankara ve Zonguldak 
şubelerinin kurucusuyum. Ayrıca uzmanlık 
alanlarındaki başarıları çok güzel ödüllerle 
taçlandırılan bir kadın girişimci ve anneyim. 

Uzman Estetisyen ve Medikal Estetik Uzmanı ve 
Danışmanı olarak uygulamalarımızı profesyonel  seviyeye 
taşıyoruz. Şubelerimizde kalite ve yüksek deneyimler ile trend 
uygulamalar kapsamında erkek ve kadın danışan takipçilerimize 
hizmet veriyoruz.

Güzellik merkezlerinizde ne gibi hizmetler 
verildiğinden bahseder misiniz ?  
Çiğdem Uğurlu Estetik Ankara ve Zonguldak şubelerimizde lazer 
epilasyon, heykeltıraş ile zayıflama, g5 uygulaması, elektroterapi, 
lenf drenaj, medikal cilt bakımları, aqua peel bakımı, karbon 
peeling, bal kabağı bakımları, agrosit olmayan cilt soyma 
işlemleri, leke giderme, akne ve sivilce bakımı, skar küçültme, 
göz altı morluk ve kahverengi halka bakımı, ince çizgiler ve 
mimik çizgileri için beauty mix, çatlak bakımı, dövme silme, 
renk açma işlemleri (koltukaltı, diz, genital bölge) uygulamaları 
yapılmaktadır.

B

Çiğdem Uğurlu Estetik’in kurucusu, Uzman Estetisyen ve Estetik Uzmanı 
Çiğdem Akın Uğurlu, Ankara ve Zonguldak șubelerinde danıșanları için 
sundukları hizmetleri ve șu an popüler olan uygulamaları ile ilgili detayları 

MAG okurlarıyla paylaștı.

Cildinizde Harikalar Yaratın!

ÇİĞDEM AKIN UĞURLU



Bölgesel incelmede, 
yani heykeltıraș uygulamasında, 
ilk olarak gelen danıșanlarımızın 

uygunluğu kontrol edilir.

Kızılırmak Mah. Ufuk Ünv. Caddesi No:8 Kat:3 
Farilya İș Merkezi/Ankara

Tel: +90 539 235 80 57- 666 05 53
cigdemugurlu_ankara         cigdemugurlu_zonguldak

Uzmanlığın ve profesyonelliğin çok önemli olduğu 
bir iş yapıyorsunuz. Uygulamaları yapan ekibiniz ve 
yeterlilikleri hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Yaptığımız işlemlerde uzmanlık çok önemli. Gelen 
danışanlarımız bize güvenerek kendilerini ve ciltlerini 
emanet ediyorlar. Uygulama yapan estetisyenler de tabii ki 
çok önemli. Bütün uygulamalar için işlemleri yapacak olan 
estetisyenlerimize ilgili eğitimleri bizzat kendim veriyorum. 
Ancak eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde işlemlere 
girmelerine izin veriyorum. Tabii ki bunun yanında zaten 
çalıştığımız estetisyenlerin belgeleri ve sertifikaları bulunduğu 
için yaptıkları işlemlere son derece hakim oluyorlar.
Benim için samimiyet ve içtenlik çok önemli. İşlemlerimize 
gelen danışanlarımızı tanıyarak başlıyoruz. Çünkü biz bir işlem 
uygulamadan önce leke, gözenek, skar ya da sivilce geçmişlerini 
öğrenmemiz gerekiyor.

Tedavi öncesinde, süresince, sonrasında 
danışanlarınızla sürdürdüğünüz diyalogla ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Cilt geçmişini öğrendikten sorma cilde uygun seans sayısı 
ve protokoller belirlenerek danışanlarımızın da kabul etmesi 
halinde uygulamalara başlanır. Tedaviye başlandıktan sonra 
yapılması gerekenler ve nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılır. Tedavi sonrası ev bakımları da bizim için 
çok önemli. Biz uygulamamızı yaptıktan sonra hijyen bakımı 
olmazsa olmazımızdır.

Danışanlarınız tarafından en çok rağbet gören 
işlemleriniz ve güzellik trendleri nelerdir?
Biliyorsunuz ki, bu zorlu süreçlerde iki aydır hepimiz 
evlerimizdeydik. Ve beslenme bozuklukları, dolayısıyla da kilo 
problemleri oluştu. Danışanlarımız ve takipçilerimiz daha çok 
zayıflamak ve incelmek istiyorlar. İkinci sırada ise cilt bakımları 
geliyor. Bu mevsimde önerebileceğim bakım trendleri; cilde 
canlılık veren, çok hasar vermeyen, bal kabağı bakımlarıdır.

Bölgesel incelmede kullandığınız prosedür nedir? 
Tedavi sonrası normale dönme süreci ne kadar 
sürer?
Bölgesel incelmede, yani heykeltıraş uygulamasında, ilk olarak 
gelen danışanlarımızın uygunluğu kontrol edilir. Yağ çeperi 
uygunluğu ile protokoller belirlenir. İlk seansta 3-7 cm arasında 
kesin incelme aldığımız heykeltıraş uygulamamız yapıldıktan 
sonra normal hayatınıza kesintisiz olarak devam edebilirsiniz. 
Sizi sosyal aktivitelerinizden alıkoymayız.

Kliniğinizde uyguladığınız anti-aging işlemleri 
nelerdir? Cildimiz için doğru yönteme karar verme 
aşamasında nelere dikkat etmeliyiz ?
Birçok cilt uygulaması yapılmaktadır. Bu noktada bizim için 
danışanlarımızın cilt yapısı çok önemli. Yağlı, karma, kuru ya 
da hassas ciltlere verilen vitaminler ve yapılacak uygulamalar 
farklılık göstermektedir. Yağlı bir ciltte yağ dengesi sağlanırken, 
kuru ve hassas bir cilde nem takviyesi yapılması gerekmektedir. 
Doğru teknik ve uygun vitaminlerle cildinizde harikalar 
yaratıyoruz.

Yaz aylarında güneş ışığı ile bronzlaşırken  nelere 
dikkat etmeliyiz? Solaryumla ya da güneş ile 
bronzlaşmayı kıyaslayabilir miyiz? 
Yaz aylarında olmasa olmazımız olan koruma faktörlü ürünleri 

iki saatte bir mutlaka cildimize sürerek olası hasarlara engel 
olmalıyız. Güneş ışınlarına maruz kalmadan önce solaryum ile 
bronzlaştığınızda güneşlenme süresi azalacaktır.ve güneşin etkileri 
daha az olacaktır. 

Solaryum ile bronzlaşmanın cildinize olan etkileri güneş 
ışınlarınınki kadar ağır olmuyor. Solaryum, ultraviyole ışınlarının 
etkisini en az seviyeye indiriyor.

Son olarak okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesaj 
var mı?
Çiğdem Uğurlu Estetik olarak danışanlarımıza çok büyük değer 
veriyoruz. Onların memnuniyeti bizim için çok önemli. Bu yüzden 
son teknoloji cihazlar, üstün kalite ve hijyen ile en üstün düzeyde 
hizmet vermekten gurur duyuyoruz. 
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Mybestfriends’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ayșegül Afacan Köksal ile keyifl i bir 
röportaj gerçekleștirdik. Yaratıcı ve sıra dıșı tasarımları sayesinde çıkardığı her yeni 

koleksiyonla  “Mybestfriends Kadını”nın takdirini yeniden kazanan  iș insanı, iș hayatında 
yakaladığı bașarıdan genç tasarımcılara olan tavsiyelerine, moda sektörünün geçirdiği 

dönüșümden günlük yașamına kadar birçok konuda sorduğumuz soruları MAG okurları 
için büyük bir içtenlikle yanıtladı.

Ayşegül Afacan 
Köksal 
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andemi sürecini nasıl geçirdiniz? Size 
neler kattı?
Pandemi boyunca evde kaldım ve daha önce 
zaman bulamadığım ama yapmayı istediğim pek 
çok aktivite için kendime, aileme ve en önemlisi 
izleyicilerime zaman ayırdım. “Bambaşka bir 

Ayşegül gördük.”, “Bu süreçte samimiyetinizi, doğal ve içten 
karakterinizi tanıma fırsatı bulduk.” diye her gün yüzlerce mesaj 
alıyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Kişisel anlamda, sanat 
üzerine yoğunlaşıp seminerlere katıldım. Bu beni daha da derin bir 
tasarım sürecine yönlendirdi. Aslında bu süreçte ben de kendimi, 
pek çoğumuz gibi, defalarca yeniden buldum. Zaten son bir senede, 
hayata bakış açım ciddi anlamda sadeleşmeye başlamıştı. Büyümek 
için küçüldüğüm, minicik olduğum bir süreçten geçtim. İnanın, 
pandemi bana ne kadar doğru bir karar aldığımı bir defa daha 
hatırlattı. Elbette korktum; hasta oldum; panik oldum; çok güldüm, 
çok eğlendim, çok ağladım, çok bağlandım, çok uzaklaştım; her 
şeyi karakterim gereği en uçta yaşadım. Kendimi sevdim, doğaya 
bin kere daha aşık oldum. Bence bu söylediklerim bunları okuyan 
pek çok kişinin duyguları ile benzerdir. Toparlayacak olursam; 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.

Mybestfriends markasının gelecek hedefleri bu 
süreçten sonra nasıl olacak?
Mybestfriends daima yeniliklere ve değişime açık bir marka. 
Kendimizi sürekli gelişime açık ve hantallıktan uzak tutmaya 
çalıştık. Oyun alanımız geniş olunca da, hızla yeni normale uyum 
sağlayabildik. Bundan sonra da değişen müşteri psikolojisi ile daima 
uyumlu olacak şekilde kendimizi yenileyerek değişen dünyaya 
adapte olmaya devam edeceğiz.

Moda sektöründe sosyal medyanın gücünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Mybestfriends, Türkiye’de sosyal medyayı aktif bir şekilde 

kullanan ilk markalardan birisi oldu.  İsmini bu mecrada da 
duyurarak başarıya ulaşmış bir marka olarak, bu gücün sektör 
açısından öneminin yadsınamayacak derecede büyük olduğunu 
belirtmeliyim. Moda artık her gün baktığımız o küçük ekranların 
içerisinde dönüyor. Ekranda olduğun kadar varsın, var olduğun 
kadar ekrandasın. Trendlerin ve markaların hepsi aldıkları beğeni 
ile öne çıkıyor ve bu şekilde takip edilmeleri daha kolay bir hal alıyor. 
Bu durumun, teknolojinin moda sektörüne sunduğu en büyük artı 
olduğunu söyleyebilirim. Hayatımızla böylesine iç içe girmiş olan 
sosyal medya, ister istemez sizi de bu dünyaya dahil ediyor.

Moda dünyasında online defileler de düzenleniyor. 
Bu durumu nasıl buluyorsunuz? Online olarak 
defile yapmak sizce kullanıcıları ve markaları nasıl 
etkileyecek?
Değişen dünya standartları ile uyumlu olunması adına atılan bu 
adımı dahice buluyorum. Bir şekilde hayat devam ediyor ve onca 
emek verilerek yaratılmış koleksiyonları insanlarla paylaşamamak 
çok üzücü olurdu. Uzun bir süre daha kalabalık toplulukların 
bir araya gelemeyeceğini düşünürsek, online defile çok mantıklı 
bir seçenek. Modayı takip edenler için çok önemli koleksiyonları 
kaçırmadan izlemek için kullanılabilecek bir alternatif. Bu şekilde 
markalar da izleyicilerinden uzak kalmadan ortaya çıkardıkları işi 
tüm dünyaya sunabiliyorlar. Neresinden bakarsak bakalım, moda 
tarihi için devrim niteliğinde bir hareket! Belki de bir mihenk taşı 
niteliğinde olacak ve bundan sonra defile dışında da birçok moda 
etkinliği online bir versiyona dönüşecek. Bu heyecan verici bir şey.

Mybestfriends olarak sosyal sorumluluk projelerini de 
destekliyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Mybestfriends olarak elimizden geldiğince sosyal sorumluluk 
projelerinin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Ekip içerisinde bile en 
sevdiğimiz ve tekrarladığımız söz “Sharing is caring.”dir. Paylaşmak 
değer vermektir. Biz bir aileyiz ve aileler daima birbirini kollar. Bu 
mantıkla yola çıkıp, bir yerlere elimiz ulaşsın istedik. Bu noktada da 
MİKADER ve EPOS7 Derneği ile güzel çalışmalar yaptık. 

Hayatta olduğum sürece üretmek, 
yenilenmek ve daha ileriyi merak 

edip gitmek olmazsa olmazlarım.

P
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Bunun dışında Avustralya’da gerçekleşen dev yangınla mücadeleye, 
yaptığımız satışlar ile destek olduk. Her dönem bir yerlere yardım 
etmek istiyoruz. Bu yüzden sürekli yeni arayışlar içerisindeyiz. Bu 
hep böyle devam edecek. Yeni koleksiyon bizim için aynı zamanda 
yeni sosyal sorumluluk projeleri demek. İlerleyen günlerde başka 
bir projemiz daha var. Hayatlarımız biraz daha rayına oturunca o 
projeye yeniden başlayacağız. 

Tasarımcı olarak sizin en çok takip ettiğiniz 
tasarımcılar kimler?
Zekasına ve kurgusuna hayran olduğum o kadar çok kişi var ki… 
Son zamanlarda radarımda endüstriyel tasarımcılar ve mimarlar 
bulunuyor. Moda tasarımcıları içerisinde kendimle, kadına 
yaklaşımı açısından, yakınlık kurduğum isimleri takip ediyorum. 
Pheobe Philo, Simon Porte Jacquemus, Stella McCartney, Hakan 
Yıldırım, Miuccia Prada, Dries Van Noten ve Hedi Slimane’in 
kitleleri etkileyen bakış açılarına hayranım.

Tasarımlarınızı hazırlarken en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Benim için her şey bir hikaye ile başlıyor. Hikayemi kurgularken, 
genellikle fantastik bir boyutu oluyor. Sonra kahramanları 
giydirmeye başlıyorum. En önem verdiğim nokta tasarımlarımın 
hikayemi yansıtıyor olması. Özgün, sade, şık, konforlu ve 
daima güçlü parçalar tasarlamayı seviyorum. Tüm ekibim 
bir sandalyenin formundan yola çıkıp, nasıl koleksiyon 
oluşturduğumuzu çok iyi bilir. Hikayemi tüm tasarım ekibim ile 
paylaşıp, aynı film setindeymişiz gibi hissetmelerini sağlarım, 
ardından hepimiz birer yönetmen oluruz.

Müşterilerinizin taleplerini, arzularını nasıl tespit 
ediyorsunuz? Koleksiyonlarınızda herkese hitap 
edecek içerikleri nasıl oluşturuyorsunuz?
Koleksiyon aşamasında beklentiye yönelik olmasından çok 
hikayemle uyumlu tasarımlar çiziyoruz. Koleksiyonun her şeyden 
önce beni tatmin etmesi gerekiyor. Ardından kalıp ve üretim 
sürecinde uyumlu hale getirme çalışmaları başlıyor. Belki de 
buradaki en önemli şey, ekibimizin sadece kadınlardan oluşması. 
Koleksiyon ortaya çıkarken fikir alışverişlerimiz oluyor. Herkesin 
tarzı ve vücut tipi farklı olduğu için beğeniler ve ihtiyaçlar da 
farklılık gösteriyor. Bu noktada çeşitlilik önemli. Olabildiğince 
alternatif ürünler yaratıyoruz. Bunun yanı sıra showroomumuzu 
ziyaret eden herkesle bire bir ilgilenen bir satış ekibimiz var. 
Müşterilerimizden gelen öneri, istek veya eleştirileri bize 
iletiyorlar. Koleksiyonlarımızı bu geri dönüşleri de dikkate alarak 
şekillendiriyoruz. Günün sonunda “Mybestfriends Kadını”, giydiği 
kıyafetin içinde kendini çok konforlu, şık ve güçlü hissetmeli. 
Bunun için sürekli revizeler yaparak o mükemmel silüet ve his için 
çalışıyoruz.

Türkiye’de moda sektörünün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Gerçekten çok yetenekli genç tasarımcılarımız var. Ancak ne 
yazık ki Türkiye’de tasarım değil, fason üretimin ağırlıkta olduğu 
bir moda sanayisi var. Bu şu demek oluyor; yeni yetenekler, özgün 
tasarımlarını ortaya koyamadan sektörün ve trendlerin kurbanları  
oluyorlar. Yüksek maaş ile çalıştıkları ihracat firmaları ya da 
AVM markalarında yüksek standartlara kavuşuyorlar. Kendi 
markalarını kurabilecekleri, destek alabilecekleri platformlar 
yok denecek kadar az. Bu da Türkiye’de az sayıda tasarım 
markasının gelişmesine sebep oluyor. Sanata ve tasarıma verilen 
değer arttığında, emek hırsızları ayrıştırıldığında, özgünlüğün ve 

orijinalliğin farkına varıldığında sektörümüzde her şey çok daha 
güzel olacak. 

Birçok ünlü markanın yeni sezon koleksiyon 
tanıtımları belirli bir süreliğine ertelendi. Siz de yeni 
koleksiyonunuzla ilgili bir erteleme yaşadınız mı?
Pandemi başlamadan bir hafta önce yenilenen showroomumuzda 
yeni koleksiyonumuzu görücüye çıkarmıştık. O kısa süre 
içerisinde dahi ciddi bir beğeni alarak bu zamana kadarki en 
güçlü koleksiyonumuzu çıkardığımızı hem yurt dışındaki, 
hem de yurt içindeki moda eleştirmenlerinden duymak bizleri 
inanılmaz mutlu etti. İlk hafta “Mybestfriends Kadınları”nın da 
yoğun ilgisiyle karşılaştık. Ama tasarımlarımızı sadece bir hafta 
mağazamızda sunabildik. Sonrasında hemen önlemimizi alıp, 
showroomumuzu kapadık. Tanıtımlarımıza Instagram üzerinden, 
çok seyrek bir şekilde devam ettik. Açıkçası çok tatsız zamanlar 
yaşanıyordu ve o dönem hiçbir şey paylaşmak veya tanıtmak 
içimizden gelmedi. Bu nedenle bir süre erteledik. Fakat pandemi 
öncesi Mybestfriends ailesine, öncesinde aylarca çalışarak, yeni bir 
seri eklemiş olduk. İyi ki diyorum, çünkü koleksiyonu pandemi 
sürecinde şahsi hesabımdan duyurdum. Elimdeki imkanlarla 
tanıttım ve inanılmaz güzel yorumlar aldık. “GL” çok sevildi. 
Müşterilerimiz büyük bir heyecanla devamını bekliyor. Yavaş 
yavaş normale dönmeye başladığımız bu dönemde yarım kalan 
tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Hayat devam ediyor ve biz de bir 
şekilde yarım kalan her şeyi tamamlamaya çalışacağız.

Sizce bir tasarımcının en çok dikkat etmesi gereken 
detaylar neler?
Genel olarak hangi marka için çalışıyorsa o markanın kadınını çok 
iyi analiz etmiş olmalı. Özgün, show ürünleri dışında, giyilebilir 
ürünler tasarlamalı. Hazırladığı koleksiyonda bütünlüğü 
yakalamalı; yenilikçi, gelişime açık ve sürdürülebilir bir anlayış 
benimsemeli.

Moda sektörüne yeni atılanlar için önerileriniz 
nelerdir?
Öncelikle hangi sektör olursa olsun, her neye atılıyorsanız, en 
başından gerçekte ne istediğinize odaklanın. Para mı, unvan 
mı, kariyer mi, iyi bir tasarımcı olmak mı, iyi maaş almak mı; 
yoksa hepsi mi? Daha sonra ulaşılabilir hedefler belirleyin 
ve hedeflerinizi hep güncelleyin. Moda sektörüne ne olarak 
atılacağınız o kadar önemli ki, ben bir tasarımcı olarak bu kişilere 
seslenmek istiyorum. Bakın, çok iyi bir tasarım gücünüz olabilir; 
ama kendinizi ifade edemedikten sonra asla değerinizi ortaya 
koyamazsınız. Hem iyi bir tasarımcı, hem de iyi bir işletmeci gibi 
düşünmeye başladığınız gün, bu dergi sizinle röportaj yapıyor 
olacak; tüm kalbimle söylüyorum. Özgün olun ve kendinize 
inanın; çok çalışın ve asla vazgeçmeyin; ama pazarı da iyi takip 
edin. Diyorum ya, iyi bir tasarımcı aynı zamanda iyi bir işletmeci 
olmalıdır.

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Kendinize nasıl 
zaman ayırıyorsunuz?
Bir süredir ayıramıyordum. Ne kadar planlı olursanız olun, bu 
tempoda çalışınca inanın çok zorlanıyorsunuz. Ama pandemi tokat 
gibi geldi. Yeni normalle kendime; “Ayşegül, sen de kendine yeni bir 
normal belirle.” dedim.

Günlük bakım ritüelleriniz nelerdir?
Alerjik bir bünyem olduğu için en önem verdiğim bakım ürünü 
nemlendirici. Hem vücut, hem yüz, hem de saç için…
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 Temizlik olmazsa olmazım. Asla makyajımla yatmam. Makyajım 
olmadığında bile yüzümü bol su ile yıkayıp, bol nemlendirici 
sürerim.

Hayatta olmazsa olmazlarınız nelerdir?
Aktif olmayı çok seviyorum. Hayatta olduğum sürece üretmek, 
yenilenmek ve daha ileriyi merak edip gitmek olmazsa 
olmazlarım. Asla ardıma bakmam, ama geçmişimi de inkar 
etmem. Yaşadığım her şeyin en güzel taraflarını anılarım 
olarak saklar, en kötü taraflarından da sıkı dersler çıkarırım. 
Öğrendiklerimi anında uygularım, yenilenirken özümü 
yitirmem. Sadeliğin içindeki güzellik olmazsa olmazım. Ailem, 
sevdiklerim olmazsa olmazım. Dürüstlük, samimiyet olmazsa 
olmazım. Anı yaşamak, yaşarken eğlenmek olmazsa olmazım. 
Liste çok uzun…

Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu hiç?
Olmadı. Hem nasıl olsun ki?.. O anki Ayşegül sahip olduğu 
deneyimlere, o güne kadar geldiği yere gelirken yaşadıklarına 
göre, mutlaka alınması gereken en doğru kararı almıştır. Keşke 
yapmasaydım, demem; ama pişman oldum, derim. Pişmanlıklar 
insana aynı hatayı tekrar etmemeyi öğretmek için var. Onları da 
kabul etmeli ve onlardan da ders çıkarmalıyız.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız o üç 
kelime ne olurdu?
Övgü dolu olabilir biraz, baştan söyleyeyim. İnsan önce kendini 
sevmeli ve değer vermeli. Her gün “İyi ki böyle bir kadın oldum.” 
diyebilmek insana müthiş bir huzur veriyor. Herkesten bu soruyu 
kendine sormasını istiyorum. Eğer cevap hoşunuza gitmiyorsa 
bir sorun var demektir. Ya geçmişi çok abartıyorsunuz, sürekli 

kendinizi suçluyorsunuz;  ya da doyumsuz bir insansınız, asla 
tatmin olamıyorsunuz. Dengeyi bulun. Evet üç kelime ile: Özgün 
olduğu için öncü, öncü olduğu için gerçek, gerçek olduğu için 
samimi…

Yeni normalleşme sürecinde nasıl bir Ayşegül 
Afacan Köksal göreceğiz?
Biraz törpülenmiş. Dediğim gibi “İyi ki böyle bir kadın oldum.” 
derken şüphe varsa dengeyi bulmak gerekiyor. İş hayatımdaki 
merak ve ilerleme azmi ile bedenimin sağlığını dengelemeyi 
öğrenmem gerekiyor. Kontrolsüz bir enerjim var. Onu tek bir 
yöne ışınlamak yerine biraz dağıtmayı öğrenmeliyim. Yeni 
normalimde normalleşmeyi hedefliyorum.

Genç ve başarılı bir anne olarak çocuğunuzu meslek 
seçimi konusunda yönlendiriyor musunuz?
Bu dönemde meslek seçimi için onu, yeteneklerini keşfetmesini 
sağlayacak şekilde cesaretlendiriyorum. Bundan sonrası için de 
fikrimi söylerim, ama seçimlerine karışmam.

Bir süper kahraman olsaydınız hangisi olurdunuz ya 
da nasıl bir süper kahraman olurdunuz?
İç ses olmak isterdim. Uçabilen, görünmez olabilen bir peri olmak 
isterdim. Dokunduğum herkese huzur verebilen, cesaretlendiren 
bir peri. Düşünün; tüm olumsuzlukları olumluya çevirecek bir 
şeyler fısıldayan, düştüğünüzde sizi yeniden ayağa kaldıran, 
yapamayacağınızı sandığınızda yeteneğinizi size hatırlatan, 
eğlenceli ve süper güçlü bir peri… Ayrıca yetenekleri sayesinde 
daima iyiyi seçmeleri için kötülerle savaşan bir peri. Günümüz 
kahramanlarından ise kendime en yakın “Demir Adam”ı 
buluyorum. Teknoloji ile uçuyorum…   
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Ramsey’den 
African Manifesto
Erkek modasının öncü markalarından 
Ramsey’in; MAG Medya Yayın 
Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun sunumu 
ile gerçekleştirilen “African Manifesto’’ 
temalı koleksiyonu yoğun ilgi görmüştü.

Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Doğan’ın ev sahipliğinde ve MAG  Medya Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen Ramsey’in sezon 
lansmanına cemiyet ve iş dünyasından birçok isim katılmıştı. 
Özel olarak kombinlenen parçalar, müzik ve ikramlar eşliğinde 
konuklara tanıtılırken çeşitli sürprizler de davete damgasını 
vurmuştu.  

unutulmaz pr etkinlikleri

ZEYNEP DOĞAN, BERİL ÇAVUȘOĞLU

TÜLAY ERCİYAS KAYAZEYNEP DİREN İNCESU, ZEYNEP ALİSBAH 

VELİ SARITOPRAKALTUĞ AYDIN

AFİTAP AKINCI

MAG PR 
Solutions 
organizasyonu 
ile yapılan 
davete ilgi 
oldukça yoğun 
olmuștu.

DİLȘEN KARAEVREN-ZEYNEP BARUTÇU
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Güneşli Günlerde 
Makyaj

Sıcak havalarla birlikte güneșin enerjisi bizi kendine çekmeye bașladı. Yazın verdiği 
canlılık, hayatımızla birlikte makyajımıza da yansıyor. Güneșli günlerde pürüzsüz 

bir görünüm elde etmeniz için adeta yokmuș gibi, sizi harika gösterecek 
makyaj uygulamalarının püf noktalarına gelin birlikte bir göz atalım.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

üneşli günlerde  abartılı makyajdan 
kaçınmalısınız. Doğal güzelliğinizi ortaya 
çıkaracak ufak dokunuşlarla, doğru ürünleri 
minimum şekilde uygulayarak, yok gibi görünen 
bir ten makyajıyla güne başlangıç yapabilirsiniz. 

Cilde nem ve koruma...
Makyajınızı uygulamadan önce mutlaka güneş koruyucu 
içeren ürünler tercih etmelisiniz. Güzel bir cilde yapılacak en 

iyi yatırımın, güneşin zararlı ışınlarından korumaktan geçtiğini 
unutmayın. Fondötenin altına uygulayacağınız yüksek faktörlü 
güneş kremi hem cildinizi güneşten koruyacak hem de leke 
oluşumunu engelleyecektir.

Yaz makyajında ince yapılı fondöten, BB krem veya renkli güneş 
koruyucuların daha etkili olduğunu unutmayın! Yaz aylarında 
yoğun ten makyajı yerine doğal ve sade görünümler tercih ederek 
hem cildinizi daha mutlu edebilir, hem de daha genç ve enerjik 

G



bir görünüm yakalayabilirsiniz. Güneş lekeleriyle savaşmak 
ve koyulaşmalarını engellemek için ise leke görünümünü 
azaltmak adına ince yapılı ve güneş korumalı waterproof pata 
kremleri kullanmak da sizin için bir alternatif olacaktır.
Her zaman ve her yerde en güzel görünen cildin, en nemli 
cilt olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın! Yazın cildimiz su 
kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir 
şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. 

Yanaklara renk ve bronzluk...
Yanaklarınıza renk katmak için krem formdaki allıkları ve 
bronzlaştırıcıları tercih edebilirsiniz. Böylece canlı ve ışıltılı 
görünmesini garantilemiş olursunuz. 

Gözlerde makyajı...
Bulunduğumuz koronavirüs koşullarını dikkate alarak bu yaz 
biraz daha göz odaklı makyajlar yapacak gibi görünüyoruz. 
Gün boyu kalıcılık sağlayacak doğal tonlarda bir krem far, 
kirpik dibine akmayan bir kalem/eyeliner ve waterproof 
maskara kurtarıcınız olacaktır. 

Göz makyajının en önemli kısımlarından biri de kaşlardır. Bir 
kaş kalemi veya far yardımı ile boşlukları doldurup, kaş jeli ile 
yukarıya doğru tarayarak kaşlarınızı sabitleyerek daha dinamik 
ve etkili bakışlara sahip olabilirsiniz.

Dudaklarda parlaklık...
Dudaklarınızı nemlendirerek, doğallığı yakalamak için, 
seçiminizi bu sezon da çok trend olan dudak renginize yakın 
tonlarda ışıltılı glossy rujlardan yana kullanabilirsiniz.
Maske takmak zorunda olduğumuz zamanlarda yapışmaması 
için, daha çok mat dokulu mümkünse kalıcı likit mat rujlar 
tercih edilmelidir.  
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ürkiye’ye ne zaman geldiniz? Mesleğinize 
nasıl başladınız?
Türkiye’ye on yedi yıl önce geldim. Çok güzel bir 
ülke Türkiye. Burada yaşayabileceğimi, mutlu 
olabileceğimi hissettim ve neler yapabileceğimi 
araştırmaya başladım. Ekonomi ve İşletme bölümleri 
mezunuyum. Başlarda hobi olarak yaptığım protez 

tırnak uygulamasının Türkiye’de çok yeni olduğunu ve birkaç kişi 
dışında yapan kimse olmadığını fark ettim ve böylece yolculuğum 
başlamış oldum.

Merkezinizi biraz anlatır mısınız?
Aslında ilk olarak birkaç ortaklık denemem de oldu, ama 
sonrasında kendime ait salonumu beş yıl önce açtım. Salonum 
kalıcı makyaj, protez tırnak ve ipek kirpik uygulamaları üzerine 

hizmet vermektedir. Kaliteyi ön planda tutan bir hizmet anlayışıyla 
hareket etmekteyiz. Bu anlayışın artık çok fazla olan salonlar 
arasında bizi farklı bir noktaya taşıdığına inanıyorum.

Sizi diğer uzmanlardan ayıran özelliğinizin ne 
olduğunu düşünüyorsunuz?
Öncelikle on yedi yıllık tecrübeme güveniyorum. Fakat beni 
başkalarından ayıran asıl özelliklerimin işimi aşk ile severek 
yapmam; kaliteden, hijyenden asla vazgeçmemem olduğunu 
düşünüyorum. 

İş ve aile hayatınızı nasıl dengeleyebildiniz?
Tabii ki bu konuda eşimin desteği çok büyük. Sevgi ve 
saygıyı kaybetmediğiniz sürece başarının elde edilebileceğini 
düşünüyorum. 

T
Oxana Özcan Beauty Studio’nun Kurucusu Oxana Özcan; 
evli ve iki çocuk annesi, mesleğinde bașarı basamaklarını 

bir bir tırmanan, özgüveni tam ve yașamayı seven güçlü bir iș insanı. 
Kendisiyle iș ve aile yașamı hakkında keyifl i bir sohbet gerçekleștirdik...

Güzellikte Kalitenin Adresi

OXANA ÖZCAN 
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oxana_ozcan Oxana Özcan - Beauty
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Bilkent Center’da
Star Wars Gecesi 
Bilkent Center, yenilenen 
sinemasında düzenlediği özel 
kokteyl ve gösterimle Ankara’nın 
sevilen simalarını ağırlamıştı.

Bilkent Center; Ankara cemiyetin sevilen isimlerini 
Prestige Sinema’da aileleriyle birlikte ağırlamıştı. MAG 
Pr Solutions tarafından düzenlenen organizasyonda 
konuklar kokteylin ardından “Star Wars - Rise of 
the Skywalkers” filmini izlemişlerdi. Ankara’nın ilk 
sinemaları arasında yer alan Prestige Sinema yenilenen 
fuaye alanı, iç mimarisi, salonları  ile konuklarından 
büyük beğeni toplamıştı. 

unutulmaz pr etkinlikleri

HAKAN-SEDA KUTLUGÜN

ALPER-SEDA PİȘKİN EZER

OZAN-SERCAN-OSMAN YILDIRIM
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Prestige Sinema’da aileleriyle birlikte ağırlamıştı. MAG 
Pr Solutions tarafından düzenlenen organizasyonda 
konuklar kokteylin ardından “Star Wars - Rise of 
the Skywalkers” filmini izlemişlerdi. Ankara’nın ilk 
sinemaları arasında yer alan Prestige Sinema yenilenen 
fuaye alanı, iç mimarisi, salonları  ile konuklarından 
büyük beğeni toplamıştı. 

unutulmaz pr etkinlikleri

HAKAN-SEDA KUTLUGÜN

ALPER-SEDA PİȘKİN EZER

OZAN-SERCAN-OSMAN YILDIRIM



148

unutulmaz pr etkinlikleri

ȘEBNEM-ERHAN BİLGİN

SEVİLAY HELVACIOĞLU

Bilkent Center’ın 
yenilenen 
sineması 
Prestige’de 
gerçekleșen 
davete 
birçok konuk 
çocuklarıyla 
katılmıștı. 

ALEV,EMRE-BERKAN TUNA

BURAK-EVREN YİĞİT

TOLGA-YİĞİT-İDİL İMAMOĞLU
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Kenarköşe Creative’in kurucuları Merve Okçu ve Gizem Akdağ, 
marka kimliği inşası ve her türlü tasarım konusunda verdikleri 

hizmetleri, aldıkları mimarlık eğitimlerinin kattığı vizyonla birleştirerek 
müşterilerine diğer ajanslardan ayrılan yaratıcı çözümler sunuyor.

Kenarköşe 
Creative

MERVE OKÇU, GİZEM AKDAĞ



Birbirine acımasız ama yapıcı 
eleştirilerde bulunan bir ekibiz. 
Bu sayede aynılaşmayla başa 

çıkabiliyoruz.

www.kenarkose.com | info@kenarkose.com
kenarkose

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Biz; Merve Okçu ve Gizem Akdağ, ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezunuz. Mimarlık 
eğitimimizin getirdiği farklı bakış açısıyla çeşitli 
sektörlerde kapsayıcı ve etkili tasarım çözümleri 
üretmek amacıyla 2016 yılında Kenarköşe Creative’i 
kurduk. Logo tasarımından iç mekan tasarımına 

kadar farklı ölçeklerde tasarım hizmeti veriyoruz. Bu alanlardaki 
başarılarımızın aldığımız ödüllerle de tasdiklenmesi bizi çok mutlu 
ediyor.

Kenarköşe Creative’i kurma fikriniz nasıl oluştu?
Mezun olduktan sonra ikimizin de farklı iş deneyimleri oldu. 
Çalışırken aynı zamanda çok keyif aldığımız grafik tasarım işini 
de “freelance” olarak yürütüyorduk. Bu kadar keyif aldığımız bir işi 
tam zamanlı yapma fikri ile zamanla bu alana daha çok odaklandık. 
İşlerimiz de giderek yoğunlaşmaya başlayınca Kenarköşe Creative’e 
bir şans vermeye karar verdik. Geçirdiğimiz süreç bize Kenarköşe 
Creative’in hayatımızda aldığımız en iyi kararlardan biri olduğunu 
gösterdi.

Hangi alanlarda, ne gibi hizmetler veriyorsunuz?
Mimarlık disiplininde almış olduğumuz tasarım eğitimi ve 
sektörde farklı alanlarda edindiğimiz deneyimlerin getirdiği 
çok yönlülüğümüz sayesinde birçok alanda tasarım çözümü 
üretebiliyoruz. Logo ve kurumsal kimlik tasarımı, sosyal medya 
danışmanlığı, web sitesi, iç mekan tasarımı ve mimari tasarım 
dahil olmak üzere pek çok alanda faaliyet göstermekteyiz. Farklı 
ölçeklerdeki tasarım yetkinliğimiz ise özellikle ülkemizde yeni yeni 
önemi fark edilmeye başlanan marka kimliği konusuna bizi yöneltti. 
Şu anda ağırlıklı olarak bu konuda hizmet veriyoruz. Buna ek olarak  
ürün tasarımı da yapıyoruz. Bu sayede firmaya ait ürünleri de marka 
kimliğinin bir parçası haline getiriyoruz.

Bir markanın oluşturulması sürecinde mimarlık 
geçmişi olan bir ekip olmanızın müşterileriniz için ne 
gibi artıları bulunuyor?
Aslında mimarlık eğitiminin farkını sektöre girince gördük. Aldığımız 
mimarlık eğitimi sayesinde daha farklı düşünüyoruz. Daha büyük 
ölçekli, proje odaklı aldığımız eğitim, bize bu ölçekte daha kompleks 
düşünme fırsatı veriyor. Örneğin marka kimliğinin henüz ilk parçası 
olan logo tasarımını yaparken, bu tasarımın hayata geçirildikten 
sonra ofis içerisinde veya şirket binasında nasıl konumlanacağını 
hayal etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla farklı ölçeklerde düşünebilmek 
ve bunu tasarımlarımıza yansıtmak bizler için ayrıştırıcı oluyor.

Hitap ettiğiniz müşteri profilinden bahsedebilir 
misiniz? 
Hedef kitlemiz, tasarımın öneminin bilincinde olan ve bize güvenerek 
markasını teslim eden müşterilerimizdir.

Küreselleşmenin tüm dünyada üretilen ürünleri 
aynılaştırdığı bir süreçte müşterilerinize yeni, yaratıcı 
çözümler sunmak zorundasınız. Bu durumla nasıl başa 
çıkıyorsunuz?
Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir çağda yaşıyoruz, her türlü 
bilgiye erişim artık çok kolay. Dolayısıyla dünyadaki tasarım 
trendleri, yeni tasarımlar, tasarım kritikleri ve kullanıcı yorumları 
gibi tasarımlarımızın evrilmesini sağlayan pek çok konuya hızlı 
erişimimiz mümkün. Öte yandan birbirine acımasız ama yapıcı 
eleştirilerde bulunan bir ekibiz. Bu sayede aynılaşmayla başa 
çıkabiliyoruz. n
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izi tanıyabilir miyiz?
Ben bir Duygusal İletişim Mentoru’yum. İnsanların 
kendi başına önleyemediği olumsuz duygu ve 
düşünceleri üzerinde hakimiyet kurmalarını, hatta 
kalıcı olarak onları dönüştürmelerini sağlarım.
Önleyemediğimiz negatif duygu ve düşünceler; aşk, iş, 
sosyal ilişkilerimizde bizi sabote eder. Hatta, sağlığımızı 

bile bozma güçleri vardır. Geleceğimizi belirlerler. Üstelik biz, 
bunu bildiğimiz halde onları durduramayız. Çünkü vücudumuz 

bu duygu ve düşünceleri otomatik programa atar. Ve bir daha siz 
salt düşünce gücünüzle bu programdan çıkamaz, gerçekmiş gibi 
onların esiri olarak yaşamaya çalışırsınız. İşte ben, bu olumsuz 
duygu ve düşünceleri dönüştürmek üzerine mentorluk yapıyorum. 

Çok farklı bir sektörle başlayan kariyerinizin 
bulunduğunuz noktaya geliş hikayesini bizimle 
paylaşır mısınız?
Tabii ki… Robert Kolej eğitiminin ardından Boğaziçi 

S

Duygusal İletișim Mentoru Seda Diker zihnimizde, bedenimizde ve yașantımızda 
kendini gösteren olumsuzlukların bilinçaltı temellerine gidilerek așılabileceğini, 

bu sayede de ilișkilerimizi en doğru șekilde yapılandırabileceğimizi, 
burada kilit noktanın gücüne hükmetmesini bilen kadın olduğunu 

MAG okurları için anlatıyor.

Başka Bir Hayat Mümkün

röportaj

SEDA DİKER 

Evrende her șey bir 
matematiktir ve aslında 

evren, Allah’ın kullandığı 
kodlama ve dildir.

Üniversitesi’nde ekonomi okudum. Sonrasında bankacılık sektöründe 
çalışmaya başladım. Sonra mutlu bir aşk evliliği yaptım. Her şey çok 
güzeldi, ta ki beş yıl sonrasına kadar. Çünkü hamile kalamıyordum. 
Birçok doktora, tüp bebek merkezine başvurdum ve maalesef her 
seferinde “negatif” sonucunu gördüm. Artık durumumun tanımı tıp 
dilinde “tanımlanamayan kısırlık”tı. İşte bu süreçten sonra kendime 
nasıl yardımcı olacağımı düşünürken pozitif düşünmenin önemini 
anladım. İçinde bulunduğum durum pozitif düşünmeme engeldi, ama 
hayatımı sürdürebilmek için bunu aşmak zorundaydım. Ve buradan 
yola çıkarak ilk olarak bilinçaltımdaki olumsuz duygulardan arınmam 
gerektiğini öğrendim ki, bu olumsuz duygular 0-6 yaş aralığında 
yani henüz mantığımız oluşmadan önce yerleşen olumsuz yargı ve 
inançlarımızdan kaynaklıydı. Demek ki ta oraya inerek temizlemem 
gerekiyordu. Ve iki yıl sonra oğluma hamile kaldım. Ailemle New York’a 
taşındıktan sonra da önce klinik hipnoz, ardından da Tantra ve Tao 
öğretisi olan hayat enerjisini ve Rahim Gücü’nü epifiz bezine çıkartarak 
olumsuz düşünce ve duygulara olan bağımlılığımızın giderilmesi 
yöntemlerini öğrendim. Bildiklerimi kitaplarımla aktarıyorum ve 
geçtiğimiz aylarda onuncu kitabım çıktı. Türkiye’ye döndükten sonra da 
kendi ofisimi açtım ve bugüne kadar binlerce kadınla birebir çalışmalar 
yaptım.

Eğitimleriniz ve yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
İlk önce, New York’ta uzun ve ciddi bir klinik hipnoz eğitimi aldım. 
Ve orada hemen hastanelerin uluslararası departmanlarıyla iş birliği 
yaparak, kanser ve tüp bebek tedavisi gören kişilerle çalıştım. Daha 
sonra World Regression Institute’un başkanlarından regresyon terapisi 
eğitimi aldım. Türkiye’ye döndüğümde, Marmara Üniversitesi’nden 
yaşam koçluğu diplomamı aldım. Son dönemde, beynin duygu ve 
düşünce işlevi ve değişimleri üzerine dünyaca ünlü Nörolog Doktor Joe 
Dispenze’nın tüm eğitimlerine katıldım. Halen, Dr. Joe’nun uluslararası 
platformda her ülkede geçerli olan zihnini değiştirdiğinde hayatının 
nasıl değişebileceğini öğreten bir programının yetkili danışmanı oldum. 
Bu program tüm dünyada IBM, Pfizer, CocaCola, Microsoft gibi pek 
çok büyük ve global firmada çok beğenilmiş ve seri şekilde öğretilen 
bir program. Ben bunu şimdi kurumsal dünyada ve bireylerin kendi 
hayatlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için uluslararası 
düzeyde uygulamaya başladım.

“Duygu Sökümü” ve “Tohumlama”dan bahsedebilir 
misiniz?
Duygu Sökümü, tamamen negatif duyguyu geri dönüşü olmaksızın 
pozitif duyguya getirmek ve yerleştirmektir. Benim pek çok yöntemim 
var. Ama en çok, hayatınızda tekrar edip duran bir kısır döngü varsa, 
bunun içinden çıkabilmek için bana geliniyor. Sürekli ilişkilerde aynı 
sorunu yaşamak gibi… Hep para ve bolluk üzerine benzer sorunlarla 
boğuşmak gibi… Bitmiş bir ilişkiden çıkarken kafamızı ona takmış 
olmaktan ve acı çekmekten kurtulamamak gibi… Ya da çıkmazda 
kalmak, ikilemde kalmak ve seçeneklerin hepsinden korkmak gibi… 
İşte o zaman, düşünce ve duygularınız arasında yer alan zinciri, 
otomatik programınızı belirleyecek şekilde sorgulamaya ve adım adım 
değiştirmeye başlıyoruz.

Bu süreçte herkesin en çok hoşuna giden uygulama, “Duygu Sökümü” 
oluyor. Biz beden hafızasını kullanarak, bir düşüncenin kaynak anısına 
gidip, o anının duygusunu sökerek başlıyoruz. Çünkü beyin, etrafında 
algıladığı her insanı, olayı, mekanı geçmişin referansı ve güçlü duygusal 
anılarıyla değerlendirir.

“Topraklama”da ise, hissettiğiniz her negatif duygu; örneğin nefret, 
korku, öfke, suçluluk, kaygı gibi; bedeninizde de yer alır. 
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Onu bilinçaltınızdaki kayıtlar vasıtasıyla vücudunuzun belli 
bir bölgesinde depolarsınız. Örneğin öfke karaciğerinizde, kaygı 
midenizde olabilir. Ancak bu duyguları bastırma eğiliminde 
olduğumuz için, çoğunlukla hayatımızın akışında bunların varlığını 
hissetmeyiz.

Var olan negatif duygular bizi sinsice hasta edebilir. Hayatımızın en 
kritik anlarında bize hata yaptırabilir. Mantığımızı kullanmamızı 
engelleyebilir. İşte bu yüzden, bu duyguların bedenimizdeki 
depolandığı alanlardan boşaltımı çok önemlidir. “Topraklama” 
yöntemi sadece vücudumuzun belli bölgelerinde yeniden 
tetiklenmiş duyguların elektriğini boşaltmak demektir.

“Rahim Gücü”nü anlatabilir misiniz?
“Rahim Gücü” aslında bir kadının elde edebileceği en yüksek güçtür. 
Allah’ın ona bahşettiği bu cinsel enerjinin çeşitli seviyelerdeki 
kullanımını ifade eder.

En düşük ve en bilinen hali, doğurganlıktır elbette. Yepyeni bir 
canlıyı hayata getirmek için onun bedenini rahimde oluşturmaktır. 
İkincisi, rahmin gücünün bereketini oluşturmaktadır. Cinsel 
enerjinin, hazzın doğru kullanımı sonucunda “Bereket, kadının 
rahminden doğar.” deyişindeki şekliyle doğru yönlendirilerek ile 
bereket de artırılır.

Üçüncü aşamada anti-aging görevi görür, çünkü cinsel enerji 
aynı zamanda duygularla birlikte hareket eder. Her temizlenen 

duygunun, karanlık duygunun, cinsel enerji ile birlikte 
temizlenmesi gerekir. Fakat bu; cinsel enerjinin, hazzın, bir duyguyu 
temizlemesi anlamına gelmiyor. Sadece tetiklemesi anlamına 
geliyor. Kişinin kendisi, bu duygunun kaynağına inerek temizlemek 
zorundadır. Bu anti-aging görevi görür. 

Bir sonraki aşamasında artık gönül gözü, kalp gözü, açılır ve kalp 
hazzı duymaya başlar. 

Beşinci aşamasında ise artık kişi epifiz bezini de aktive eder ve 
ilahi bir birliktelik yaşamaya başlar erkeği ile, eşi ile… İlahi bir eş 
bulmak ve ilahi yakınlaşma yaşayabilmek çok önemlidir. Bu erkeğin 
kadına hizmet ettiği, ama istekle hizmet ettiği; mutlulukla erkeğin 
de kadının hazzını kendi hazzıyla birlikte aynı anda hissedebildiği 
çok başka bir durumdur. “Rahim Gücü” budur. “Rahim Gücü” tam 
olarak öğrenildiğinde kadının güvenliğini de sağlıyor. Doğal yollarla 
kadının gücünü dışarıya gösteriyor, hissettiriyor ve koruyucu bir 
kalkan oluşturuyor.

Aşkın matematiği olur mu? Kalp de beyin gibi 
düşünebilir mi?
Evrende her şey bir matematiktir ve aslında evren, Allah’ın 
kullandığı kodlama ve dildir. Herkesin bir duygu, düşüncelerinden 
ve bilinçaltından oluşan elektromanyetik alanı vardır. 

Erkek ve kadın birbirlerine aşıklarsa, aynı anda duygu ve 
düşünceleri ortak üçüncü bir elektromanyetik alan oluşturur. 

röportaj

İşte burada denge çok önemlidir. Bir eşitlik vardır ve aşkın 
yüksek kalabilmesi için oraya giden enerji ile gelen enerjinin 
birbirine denk olması gerekir. Hatta mümkünse kadının lehine, 
yani kadının bedenine doğru, elektromanyetik alandan enerji 
gelmelidir. Eğer erkeğe daha fazla enerji giderse aşk sönmeye 
başlar, kadın karşılıksız kalmaya başlar. Bunun sebebi bir 
nevi kadının kendi duygu ve düşünceleri elektromanyetik 
alan vasıtasıyla erkeğin etrafına yapışır ve sürekli olarak onun 
varlığının hatırlatılması bir özlem oluşmasını engeller. 

Aslında aşk şöyledir; kaybetme korkusu ve değersizlik 
duygusunun, yüksek bir tutkuyla cinsellik arzusunda 
birleşmesidir. Ancak bunun sevgiye dönüştürülmesi bu 
matematiği yok eder. Böyle bir eşitlikten muaf olmamızın tek 
yolu bütün bu aşkı sevgiye dönüştürebilmekten geçer.

“Kırılamayacak hiçbir kısır döngü yoktur” 
diyorsunuz. Açıklar mısınız?
Hayatınızda sürekli bir kısır döngü yer alıyor. Örneğin “Hep para 
kazanmak istiyorum. Tam istediğim seviyeye vardığımda; ya 
bir iflas oluyor, ya para kaybı oluyor, ya da borç çıkıyor.” Başka 
bir örnek; “Hep ilişkilerimin sonunda başkasıyla evleniyorlar, 
terk ediliyorum ya da aldatılıyorum.” gibi…  Hayatınızda sürekli 
bir tekrar varsa, bu kısır döngü sizin bilinçaltı kayıtlarınızdan 
gelmektedir ve bu kısır döngülerin hepsi ama hepsi düzelebilir.

Flört ve ilişkilere bakışımız, beklentilerimiz 
hakkında neler söylemek istersiniz? Aşk acısının 
üstesinden nasıl gelinir?
Flört ederken en çok dikkat edilmesi gereken şey, karşı tarafa 
hayat enerjinizi geçirmeniz. Flört etmek; cinsellikle, kırıtmakla, 
makyaj yapmakla, cilve yapmakla hiç alakası olmayan bir 
şeydir. 

Hayatla da flört edilir, işle de flört edilir, anne babamızla da flört 
edilir. Bu demek oluyor ki: “Ben hayat enerjimi onlara geçirdim 
ve onlara tattırdım. Cız diye enerjilerini yukarı kaldırdım 
ve çektim.” Her insan yüksek enerjiye çekilir. Dolayısıyla 
flörtün amacı kendi enerjinizi yükseltmek ve karşı tarafın da 
yükselmesini sağlamaktır. Böylelikle herkes size gelmek ister.

Doğru erkek nasıl olmalı? Bununla ilgili karşı 
taraftan alınan mesajlar nasıl okunabilir?
Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey, sözler ve davranışlarının 
birbirini tutmasıdır. Bir kadını aşk acısına sokan ya da bir 
ilişkide bağımlı kalmasına sebep tek şey vardır: Yanlış beklenti. 
Kimdir doğru erkek, dediğimizde yanlış bilinenleri söylüyorum; 
örneğin “Şahane kariyeri var, şöyle parası var, böyle marka 
arabası var, şöyle kasları var, şöyle ‘six pack’leri var.” gibi şeyler 
yanlıştır. Buraya bakarak karar verdiğiniz zaman, içeride çok 
daha büyük problemler çıktığını görebilirsiniz.

Sadece dış görünüşünüze bakarak bir erkek sizinle ilgilenmeye 
başladığında, bu ilgi ilişkiye dönsün diye uğraşmamalısınız. 
Kadınlar için de aynı şey geçerli. 90-60-90 diye, ya da şahane 
genleri var diye bir kadın seçilemez. Normalde bu kişinin 
bize uygun olup olmadığını, doğru kişi olup olmadığını, test 
edip; flört döneminde değerlendirmeye sokmak zorundayız. 
Sözleri ve davranışları birbirini tutmuyorsa, ilk yapacağınız şey 
düşük olanı tercih etmektir. Beklentinizi hep düşük taraftan 
yana kullanmamız gerekir. Şu beş tane özellikten kaçınmamız 
gerekiyor; yalancılar, bağımlılar (alkol,kumar, vs.), şiddet 

meraklıları, aşırı kıskançlar ve son olarak aşırı cimri olanlardan 
kaçınmamız gerekir.

Eski aşktan, yeni ve güzel bir ilişki doğabilir mi? 
Eski aşklardan iyi bir ilişki doğmaz. Çoğunlukla yüzde 80-85, bu 
tip ilişkiler yeniden aynı problemi yaşayacaktır. İki taraftan da 
herhangi birisi değişmediği takdirde, aynı olayların yaşanması 
kaçınılmaz. Bu yüzden en fazla bir kişinin veya iki kişinin de 
bu olayları değerlendirerek, benim neyimi görmem lazım, hangi 
karanlık yönümü değiştirmem gerekiyor, diye bakıp bu dönüşümü 
sağlaması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra da çoğunlukla eski aşk 
geri döndüğünde aynı heyecanı duymuyoruz.

“Kadın” olmak ne demektir? Simone de Beauvoir’in 
“Kadın doğulmaz, kadın olunur!” sözü çerçevesinde 
değerlendirebilir misiniz?
“Kadın doğulmaz, kadın olunur.” çok beğendiğim bir cümle. Kadın 
olmak bir bedenden ibaret olmak, bir organa sahip olmak değildir. 
Kadınlığın bir ruhu, bir duruşu vardır. Buna tanrıça duruşu denir.

Sağ beynini kullanabilmek özelliği, altyazılar ve sembollerle 
konuşabilmek, altıncı hissinin yüksek olması veya duygularını 
yüksek perdeden hissedebilip onları ifade edebilme, gösterebilme 
yeteneği, kendini teslim edebilme yeteneği hep dişi tarafımızın 
verdiği güçlü özelliklerdir. Bir kadın-erkek ilişkisinde kadın, dişi 
tarafını daha ağırlıklı kullanabilmelidir. Kadın, eril tarafını ise iş 
hayatında kullanmalıdır. 

Yani kadın olmayı öğrenebilirsin. Eğer doğduğunda seni büyüten 
ailede güzel bir örnek görmediysen ya da kadın olmaktan dolayı 
zarar gördüğünü veya göreceğini öğrendiysen, o zaman kadın 
olmanın gerçek gücünü, “Rahim Gücü”nü, eline almayı daha 
sonradan öğrenebilirsin. 

Flört etmek; cinsellikle, 
kırıtmakla, makyaj yapmakla, 

cilve yapmakla hiç alakası 
olmayan bir șeydir. 
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İşte burada denge çok önemlidir. Bir eşitlik vardır ve aşkın 
yüksek kalabilmesi için oraya giden enerji ile gelen enerjinin 
birbirine denk olması gerekir. Hatta mümkünse kadının lehine, 
yani kadının bedenine doğru, elektromanyetik alandan enerji 
gelmelidir. Eğer erkeğe daha fazla enerji giderse aşk sönmeye 
başlar, kadın karşılıksız kalmaya başlar. Bunun sebebi bir 
nevi kadının kendi duygu ve düşünceleri elektromanyetik 
alan vasıtasıyla erkeğin etrafına yapışır ve sürekli olarak onun 
varlığının hatırlatılması bir özlem oluşmasını engeller. 

Aslında aşk şöyledir; kaybetme korkusu ve değersizlik 
duygusunun, yüksek bir tutkuyla cinsellik arzusunda 
birleşmesidir. Ancak bunun sevgiye dönüştürülmesi bu 
matematiği yok eder. Böyle bir eşitlikten muaf olmamızın tek 
yolu bütün bu aşkı sevgiye dönüştürebilmekten geçer.

“Kırılamayacak hiçbir kısır döngü yoktur” 
diyorsunuz. Açıklar mısınız?
Hayatınızda sürekli bir kısır döngü yer alıyor. Örneğin “Hep para 
kazanmak istiyorum. Tam istediğim seviyeye vardığımda; ya 
bir iflas oluyor, ya para kaybı oluyor, ya da borç çıkıyor.” Başka 
bir örnek; “Hep ilişkilerimin sonunda başkasıyla evleniyorlar, 
terk ediliyorum ya da aldatılıyorum.” gibi…  Hayatınızda sürekli 
bir tekrar varsa, bu kısır döngü sizin bilinçaltı kayıtlarınızdan 
gelmektedir ve bu kısır döngülerin hepsi ama hepsi düzelebilir.

Flört ve ilişkilere bakışımız, beklentilerimiz 
hakkında neler söylemek istersiniz? Aşk acısının 
üstesinden nasıl gelinir?
Flört ederken en çok dikkat edilmesi gereken şey, karşı tarafa 
hayat enerjinizi geçirmeniz. Flört etmek; cinsellikle, kırıtmakla, 
makyaj yapmakla, cilve yapmakla hiç alakası olmayan bir 
şeydir. 

Hayatla da flört edilir, işle de flört edilir, anne babamızla da flört 
edilir. Bu demek oluyor ki: “Ben hayat enerjimi onlara geçirdim 
ve onlara tattırdım. Cız diye enerjilerini yukarı kaldırdım 
ve çektim.” Her insan yüksek enerjiye çekilir. Dolayısıyla 
flörtün amacı kendi enerjinizi yükseltmek ve karşı tarafın da 
yükselmesini sağlamaktır. Böylelikle herkes size gelmek ister.

Doğru erkek nasıl olmalı? Bununla ilgili karşı 
taraftan alınan mesajlar nasıl okunabilir?
Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey, sözler ve davranışlarının 
birbirini tutmasıdır. Bir kadını aşk acısına sokan ya da bir 
ilişkide bağımlı kalmasına sebep tek şey vardır: Yanlış beklenti. 
Kimdir doğru erkek, dediğimizde yanlış bilinenleri söylüyorum; 
örneğin “Şahane kariyeri var, şöyle parası var, böyle marka 
arabası var, şöyle kasları var, şöyle ‘six pack’leri var.” gibi şeyler 
yanlıştır. Buraya bakarak karar verdiğiniz zaman, içeride çok 
daha büyük problemler çıktığını görebilirsiniz.

Sadece dış görünüşünüze bakarak bir erkek sizinle ilgilenmeye 
başladığında, bu ilgi ilişkiye dönsün diye uğraşmamalısınız. 
Kadınlar için de aynı şey geçerli. 90-60-90 diye, ya da şahane 
genleri var diye bir kadın seçilemez. Normalde bu kişinin 
bize uygun olup olmadığını, doğru kişi olup olmadığını, test 
edip; flört döneminde değerlendirmeye sokmak zorundayız. 
Sözleri ve davranışları birbirini tutmuyorsa, ilk yapacağınız şey 
düşük olanı tercih etmektir. Beklentinizi hep düşük taraftan 
yana kullanmamız gerekir. Şu beş tane özellikten kaçınmamız 
gerekiyor; yalancılar, bağımlılar (alkol,kumar, vs.), şiddet 

meraklıları, aşırı kıskançlar ve son olarak aşırı cimri olanlardan 
kaçınmamız gerekir.

Eski aşktan, yeni ve güzel bir ilişki doğabilir mi? 
Eski aşklardan iyi bir ilişki doğmaz. Çoğunlukla yüzde 80-85, bu 
tip ilişkiler yeniden aynı problemi yaşayacaktır. İki taraftan da 
herhangi birisi değişmediği takdirde, aynı olayların yaşanması 
kaçınılmaz. Bu yüzden en fazla bir kişinin veya iki kişinin de 
bu olayları değerlendirerek, benim neyimi görmem lazım, hangi 
karanlık yönümü değiştirmem gerekiyor, diye bakıp bu dönüşümü 
sağlaması gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra da çoğunlukla eski aşk 
geri döndüğünde aynı heyecanı duymuyoruz.

“Kadın” olmak ne demektir? Simone de Beauvoir’in 
“Kadın doğulmaz, kadın olunur!” sözü çerçevesinde 
değerlendirebilir misiniz?
“Kadın doğulmaz, kadın olunur.” çok beğendiğim bir cümle. Kadın 
olmak bir bedenden ibaret olmak, bir organa sahip olmak değildir. 
Kadınlığın bir ruhu, bir duruşu vardır. Buna tanrıça duruşu denir.

Sağ beynini kullanabilmek özelliği, altyazılar ve sembollerle 
konuşabilmek, altıncı hissinin yüksek olması veya duygularını 
yüksek perdeden hissedebilip onları ifade edebilme, gösterebilme 
yeteneği, kendini teslim edebilme yeteneği hep dişi tarafımızın 
verdiği güçlü özelliklerdir. Bir kadın-erkek ilişkisinde kadın, dişi 
tarafını daha ağırlıklı kullanabilmelidir. Kadın, eril tarafını ise iş 
hayatında kullanmalıdır. 

Yani kadın olmayı öğrenebilirsin. Eğer doğduğunda seni büyüten 
ailede güzel bir örnek görmediysen ya da kadın olmaktan dolayı 
zarar gördüğünü veya göreceğini öğrendiysen, o zaman kadın 
olmanın gerçek gücünü, “Rahim Gücü”nü, eline almayı daha 
sonradan öğrenebilirsin. 

Flört etmek; cinsellikle, 
kırıtmakla, makyaj yapmakla, 

cilve yapmakla hiç alakası 
olmayan bir șeydir. 



Yeni Medya’daki paylaşımlarıyla takipçilerinin 
hayatına dokunarak kendi tarzlarına açılan 

rengarenk pencereler sunan ünlü isimlerle 
yaşama dair röportajlar yaptık...

Yasam
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Melodi Elbirliler 

yaşam

lağ anü stü  bir sü reci hep birlikte 
yaş adık. Pandemi nedeniyle evde 
kaldığ ımız gü nler size ne ö ğ retti, 
hayatınızda ne gibi değ iş iklikler oldu?
Aslında bu salgın sürecinde eskiye nazaran daha 
düzenli bir hayatım oldu. Uyuduğum vakit, 
yemek saatlerim belli. Bugün şurada olmalıydım, 

şu işime yetişemedim; derdi ortadan kalktı. Birçok konuda çok 
daha düzenliyim artık.

O

Eğlenceli ve zengin içeriğiyle takipçi kitlesini gün geçtikçe artıran Vlogger 
Melodi Elbirliler de evde geçirdiği günleri hayatını düzene sokmak için 

bir fırsat olarak görenlerden...

Sizin iç in evden ç alış mak verimli oldu mu? 
Uzaktan ç alış mayı/eğ itimi nasıl 
değ erlendiriyorsunuz?
İşimin doğası gereği pandemi öncesinde de evden 
çalışabiliyordum. O yüzden benim adıma fazla bir şey degişmedi 
bu dönemde. Şunu öğrenmiş olduk ki; birçok toplantı bir araya 
gelmeden de sanal ortamda kolayca halledilebiliyormuş. Bu 
durumun ilerleyen dönemlerde ofis hayatındaki birtakım 
düzenlemeleri de beraberinde getireceğini düşünüyorum.
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Melodi Elbirliler 

yaşam

lağ anü stü  bir sü reci hep birlikte 
yaş adık. Pandemi nedeniyle evde 
kaldığ ımız gü nler size ne ö ğ retti, 
hayatınızda ne gibi değ iş iklikler oldu?
Aslında bu salgın sürecinde eskiye nazaran daha 
düzenli bir hayatım oldu. Uyuduğum vakit, 
yemek saatlerim belli. Bugün şurada olmalıydım, 

şu işime yetişemedim; derdi ortadan kalktı. Birçok konuda çok 
daha düzenliyim artık.

O

Eğlenceli ve zengin içeriğiyle takipçi kitlesini gün geçtikçe artıran Vlogger 
Melodi Elbirliler de evde geçirdiği günleri hayatını düzene sokmak için 

bir fırsat olarak görenlerden...

Sizin iç in evden ç alış mak verimli oldu mu? 
Uzaktan ç alış mayı/eğ itimi nasıl 
değ erlendiriyorsunuz?
İşimin doğası gereği pandemi öncesinde de evden 
çalışabiliyordum. O yüzden benim adıma fazla bir şey degişmedi 
bu dönemde. Şunu öğrenmiş olduk ki; birçok toplantı bir araya 
gelmeden de sanal ortamda kolayca halledilebiliyormuş. Bu 
durumun ilerleyen dönemlerde ofis hayatındaki birtakım 
düzenlemeleri de beraberinde getireceğini düşünüyorum.

Takipçilerimle aramdaki 
diyaloğun güçlediğini 

düșünüyorum.

Ailenizle vakit geç irebildiniz mi? Bu sü reç  aile iç i 
iletiş iminizi nasıl etkiledi?
Ailem İzmir’de, ben İstanbul’dayım. O yüzden salgın başlangıcından 
beri yüz yüze görüşme şansımız olmadı maalesef. Ama neredeyse 
her gün görüntülü olarak görüşüyoruz. Anneanneler-babaanneler 
bile “Facetime” kullanmayı öğrendi bu süreçte.

En beğ endiğ iniz kitap ve filmler nelerdi? Hangi 
mü zikleri dinlediniz?
Bu dönemde daha çok film izleme şansım oldu. Favorilerim “The 
Imitation Game”, “Café de Flore” ve “I Origins”. Kitap olarak da 
Hakan Günday’ın “Zargana”sını okuyup çok sevdim.

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler edindiniz 
mi?
Bir hevesle suluboya seti sipariş etmiştim. Benlik bir uğraş 
olmadığını farkettim ve yol yakınken vazgeçtim. Ev toparlama-
düzenleme işine giriştim. Marie Kondo’nun videolarını izleyip onun 
tekniğiyle dolaplarımı düzenledim.

Yemek yapma konusunda kendinizi geliş tirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz aç ısından nasıl bir sü reç  
oldu?
Çocukluğumdan beri mutfak ve yemekle pek aram yok. Çok 
şanslıyım ki, bu dönemde yemek yapmak durumunda kalmadım, 
o iş erkek arkadaşımda. Ama mutfağı toparlama ve bulaşık 
becerilerimi baya geliştirdim. Bu şekilde de iş bö lümünde üzerime 
düşeni yaptığımı söyleyebilirim.

Arkadaş larınızla olan iletiş iminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal iliş kilerinizi ne ş ekilde sü rdü rdü nü z?
Arkadaşlarımla iletişimimiz hiç aksamadı, çünkü sürekli 
“Facetime”dayız. Hatta sohbet edecek daha fazla vakit bulduğumuzu 
bile söyleyebilirim. 

Takipç i kitlenizle olan iletiş iminiz nasıl etkilendi? 
İ ç erik ü retme konusunda zorluk yaş adınız mı?
Bu dönemde makyaj ve kombin konulu çok fazla hikaye formatında 
video içeriği paylaşmaya başladım. Takipçilerimle aramdaki 
diyaloğun güçlediğini düşünüyorum. Etkileşimimiz karşılıklı 
olarak arttı. İçerik üretme konusuna gelecek olursak, evin her 
köşesinde fotoğraf çekilmiş bulundum. Mutfaktaki sarı bezle bile 
fotoğrafım var, siz düşünün durumu.

Pandemi sonrası oluş an yeni dü nyayla ilgili ne 
dü ş ü nü yorsunuz? Sizce ç ıkarılması gereken dersler neler?
Çıkarılması gereken çok ders, değişmesi gereken çok düzen var. Ama 
insanlar çabucak eskiye dönecekmiş gibi geliyor bana. Umarım 
bu dönem yaşadıklarımız kolayca unutulmaz ve her şey cepte 
görülmez. 



RUya BUyUktetik 
CansaGlar 

yaşam

Sosyal Medyadaki bașarılı kariyeri ve markalarla yürüttüğü projeriyle adından söz 
ettiren Rüya Büyüktetik Cansağlar bu günleri bir yandan hayat koșușturmacasına 
verilmiș bir mola olarak görürken, diğer yandan da takipçileriyle olan muhabbetini 

taze tutmaya özen gösteriyor.

lağ anü stü  bir sü reci hep birlikte yaş adık. 
Pandemi nedeniyle evde kaldığ ımız 
gü nler size ne ö ğ retti, hayatınızda ne gibi 
değ iş iklikler oldu?
Kesinlikle çok olağanüstü, daha önce hiç 
yaşamadığımız ve umarım bir daha da hiç 
yaşamayacağımız bir sürecin içindeyiz. Açıkcası 

ben evde zaman geçirmeyi çok seven bir insan olarak bu dönemde 
evde olmaktan hiç şikayetçi olmadım. Hatta benim için çok da 

keyifli olduğunu söyleyebilirim. Biraz yavaşladım ve bu bana çok 
iyi geldi. Yaşamın koşturmacası içerisinde, istemeden de olsa, bazen 
önceliklerim yer değiştiriyordu. Ve bu süreçte çok daha iyi anladım 
ki, gerçekten her şeyin başı sağlık. 

Sizin için evden çalışmak verimli oldu mu? Uzaktan 
çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu süreçte evde olduğum ve trafikle vakit kaybetmediğim için 
daha çok ve sık paylaşım yapabilme imkanım oldu. Ama tabii 

O
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içerik açısından hep aynı mekanı değerlendirdiğimiz için bazı 
kısıtlamalar da doğdu. Ofis yaşamını eve taşıyan kişilerin de aslında 
ofisteki hayatlarından daha fazla meşgul olduklarını görüyorum. 
Peş peşe gelen görüntülü görüşmelerin ve tatil günlerinde bile aynı 
tempoyla çalışılmasının birçok kişiyi psikolojik olarak zorladığını da 
duyuyorum.

Ailenizle vakit geçirebildiniz mi? Bu süreç aile içi 
iletişiminizi nasıl etkiledi?
Evde eşim ve Mantı ile birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Ancak 
anne-babalarımız ve aile büyüklerimizle alıştığımız şekilde 
görüşememek bizi tabii ki çok üzüyor. 

En beğendiğiniz kitap ve filmler nelerdi? Hangi 
müzikleri dinlediniz?
Doğrusunu söylemek gerekirse bu dönemde bir odaklanma 
problemi yaşadık. Örneğin bir filmi açıp, baştan sona izleyemedik. 
En son yoğunluktan izlemeye vakit bulamadığımız “The Two 
Popes”u iki güne bölerek izleyebildik. Şu anda da Michael Jordan’ın 
hayatını konu alan “The Last Dance” belgeselini izliyoruz. Her 
sabah, güne sakin ve keyifli bir müzik listesiyle başlıyoruz. Bu bize 
gerçekten çok iyi geliyor. 

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler edindiniz 
mi?
Bir süre önce tekrar resim yapmaya başlamıştım. Bu dönemde 
çalışmalarıma daha rahatça ve bölünmeden devam edebildim. 

Yemek yapma konusunda kendinizi geliştirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz açısından nasıl bir süreç 
oldu?
Harika oldu diyebilirim! Ben mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğimi 
biliyordum, ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Yeni tarifler 
denedim ve her gün güzel sofralar kurmaya özen gösterdim. 
Motivasyon açısından bu bana çok iyi geldi.

Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal ilişkilerinizi ne şekilde sürdürdünüz?
En yakın arkadaşım Antalya’da yaşadığı için onunla hep telefonda 
görüşmeye alışıktım, ama istediğin zaman gidebileceğini ya da 
onun gelebileceğini bilmek daha farklıydı tabi. Şimdi bir kısıtlama 
olduğunu bildiğimiz için bu bizi üzüyor haliyle. Kavuşacağımız 
günü iple çekiyoruz.

Takipçi kitlenizle olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
İçerik üretme konusunda zorluk yaşadınız mı?
Yaşadığımız süreçteki paylaşımlarımın beni takip eden değerli 
insanlarla aramızdaki bağı daha da güçlendirdiğini hissettim. Gelen 
mesajlar hep bu yöndeydi. Bu da beni çok mutlu etti. Hepimiz bu 
süreçte içsel olarak bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Yüz yüze tanışmasak 
da birbirimize destek olmak, birbirimizi motive etmek her 
zamankinden daha değerliydi.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyayla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çıkarılması gereken dersler 
neler?
Şahsi hayatımda başıma gelen her iyi ya da kötü şeyin bir 
sebebi olduğunu ve bundan çıkarmam gereken önemli bir 
ders olduğunu düşünürüm. Dünya açısından da bunun böyle 
olduğuna inanıyorum. Bir süredir dünyamız sessiz çığlıklarla bize 
yorulduğunu ifade ediyordu. Duymadık. Üretmeden tüketmeye 
kendimizi kaptırdık. İnsanlığın kötüye gidişinden dert yanıyorduk. 

Dışarıya bakmaktan kendi içimizi toparlamayı unutmuştuk. 
Hayvan dostlarımız, çocuklarımız, doğamız için sadece 
yakındık durduk. Gerekli adımları atmayı hep erteledik. Artık 
zamanı geldi. Bunun önemli bir uyandırma alarmı olduğunu 
düşünüyorum. Bundan sonra daha duyarlı, iyiliğe ve bütünlüğe 
hizmet edecek adımlar atmalı ve yeni normalimizi de buna göre 
inşa etmeliyiz. 

Bundan sonra daha duyarlı, 
iyiliğe ve bütünlüğe hizmet 

edecek adımlar atmalı ve yeni 
normalimizi de buna göre 

inșa etmeliyiz.



Sarah Deniz Coleman 

yaşam

lağanüstü bir süreci hep birlikte yaşadık. 
Pandemi nedeniyle evde kaldığımız 
günler size ne öğretti, hayatınızda ne gibi 
değişiklikler oldu?
Genel olarak hepimizin hayatı yavaşladı; ama ben 
gerçekten, buna ihtiyacım varmış, dedim. Bazı 
günler sabah saat 8’den itibaren başlayarak bir 

kahvaltı organizasyonu, şov, çekim; akşam tanıtım yemeği derken 
15 saati dışarıda geçirdiğim oluyordu. Bu dönemde çok daha fazla 

film izledim, kitap okudum, her gün 1-2 saat yürüyüş yaptım. 
Kendime ve aileme daha fazla zaman ayırdım. 

Sizin için evden çalışmak verimli oldu mu? Uzaktan 
çalışmayı/eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben hem piyano dersleri veriyorum, 20 civarı öğrencim her dönem 
“Royal Müzik Akademisi” sınavlarına hazırlanıyor; hem de moda 
ve güzellik ağırlıklı dijital bir platformum var. İki işi bir arada 
yapmak genelde çok motive edici ve yoğun olmak bana kendimi 

O

Yaptığı paylașımlarla bir Londralı olarak tanıdığımız Blogger Sarah Deniz Coleman 
bu günleri yoğunluğun arasında nefes almak, sosyal medya etkileșimlerini 
artırmak, sanatına ve ailesine zaman ayırmak için bir fırsat olarak görüyor.
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Bence dürüst olduğunuz 
sürece takipçileriniz de sizinle 

empati kuruyor ve size bakınca 
kendi hayatlarından bir parça 

buluyorlar.

iyi hissettiriyor. En çok zorlandığım nokta iPad ve bilgisayar 
karşısında çok zaman geçirmek oldu. Piyano derslerime uzaktan 
eğitim ile devam ediyoruz. Çocuklar için tabii ki faydası var ama 
asla bire bir eğitim olmuyor. Bunun dışında içinde bulunduğum 
birçok moda ve güzellik kampanya süreçleri ya şekil değiştirdi, 
ya da tamamen iptal oldu. Sonuçta hepimizin evde olduğu bu 
süreçte ürünlerin uygun şekilde sunulması gerekiyor. Doğal 
olarak bu dönemde herkes çok hassas ve insanlar alışverişi fazla 
düşünemiyor. 

Ailenizle vakit geçirebildiniz mi? Bu süreç aile içi 
iletişiminizi nasıl etkiledi?
Evet harika zaman geçirdik. Her gün eşimle ve köpeklerimle 
yürümeye gidiyoruz. Her yemekte beraberiz. Bu süreç bize çok iyi 
geldi. 

En beğendiğiniz kitap ve filmler nelerdi? Hangi 
müzikleri dinlediniz?
En son Elizabeth Day’in 2 kitabını okudum. “How to Fail” 
ve “The Party”yi çok beğendim. Hatta Amazon’dan başka 
kitaplarını da aldım bile. Müzik olarak genelde evimizde klasik 
müzik dinliyoruz. Ben konservatuvarda Piyano Ana Sanat 
Dalı mezunuyum ve klasik müzik hayatımın bir parçası. Son 
zamanlarda yürüyüş yaparken Ingrid Michaelson hitlerini de çok 
dinledim. 

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler 
edindiniz mi?
En büyük hobim aslında köpeklerimle yürüyüş yapmak ve 
bu günlerde her gün bunu doya doya yapıyoruz. Şansımıza 
Londra’da inanılmaz bir bahar yaşıyoruz, hava her gün sıcak ve 
güneşli. 

Yemek yapma konusunda kendinizi geliştirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz açısından nasıl bir süreç 
oldu? 
Maalesef, hiç becerim yok mutfakta! Herkes gibi “Banana bread” 
yapma denemelerim oldu, ama yemek yapmayı çok seven biri 
değilim. Ne kadar denesem de bir türlü beceremiyorum. En iyi 
yapabildiğim şey “Hello Fresh” kolay tarifleri. Her hafta taze 
sebzeler tarif ile birlikte geliyor. Böylece kolay ve sağlıklı öğünler 
pişiriyoruz. Biz diyorum çünkü benden çok eşim yemek yapıyor 
evimizde. 

Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal ilişkilerinizi ne şekilde sürdürdünüz?
Çok zorlandım, çünkü ben hemen hemen her günümü 
arkadaşlarımla geçiren biriyim. Sosyal hayatımız genelde hep 
yoğun ve ufak kahve aralarından, uzun akşam yemeklerine 
kadar yaptığımız bir sürü aktiviteyi özledim. Biz de herkes gibi 
“House Party” mobil uygulamasını kullanıyoruz, ama asla bir 
arkadaşınla karşılıklı konuşmanın yerini tutmuyor. 

Takipçi kitlenizle olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
İçerik üretme konusunda zorluk yaşadınız mı?
Hayır, zorlanmadım. Ne yapıyorsam olanca doğallıyla paylaştım 
elimden geldiğince. Rahat kıyafetler, daha az makyaj, günlük 
aktiviteler… Motivasyonum daha yüksek olduğu günlerde tüm 
enerjimle paylaşım yaptım; ancak kendimi iyi hissetmediğim, 
zorlandığım zamanlarda da bu durumumu açıkça paylaştım. 
Bence dürüst olduğunuz sürece takipçileriniz de sizinle empati 
kuruyor ve size bakınca kendi hayatlarından bir parça buluyorlar.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyayla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çıkarılması gereken dersler 
neler?
Çok fazla ders var, ama en önemli ders insanoğlunun çevreye daha 
fazla saygılı davranmasının gerekliliği. Biz çok önemliyiz, güçlüyüz, 
akıllıyız; ama doğa hepimizden daha önemli ve bu pandemi süreci 
bizlere bunun böyle olduğunu her şekilde gösterdi. Bu gerçeği 
unutmadan yaşamak zorundayız. 15 senedir vejeteryanım ve bunu 
gururla paylaşıyorum. Hepimiz elimizden geleni yaparsak dünya 
çok daha yaşanılası bir havaya bürünecek.  



AySe Kalkavan

yaşam

lağanüstü bir süreci hep birlikte yaşadık. 
Pandemi nedeniyle evde kaldığımız 
günler size ne öğretti, hayatınızda ne gibi 
değişiklikler oldu?
Ev hayatını çok sevdim, diyebilirim. İnsan evinde 
mutluysa kendine fanustan tatlı bir dünya yaratabilir. 
Huzurlu ve dingin, bir yerlere yetişme stresi olmadan 

yaşamayı özlemişim. Bu virüs kimseyi ayırt etmeksizin, herkesin 
eşit seviyede ve aynı bütünlükte birbirine aslında ne kadar bağlı 
olduğunu gösterdi. Sosyalist bir virüs bu; lüks aracında olmanın 
ya da en pahalı kıyafetleri giyiyor olmanın hiçbir önemi yok. 
Bilinçaltımıza hijyen kuralları artık öylesine işledi ki dış dünyaya 
tekrar nasıl adapte olacağımızı merak etmiyor değilim. Pandeminin 
bizlere alabildiğine çok şey öğrettiğini söyleyebilirim . Kısacası 

güzel çıkarımlar var. Başta sabır, teslimiyet duygusu, kabulleniş, 
anda kalma gibi… Tabii ki belirsiz bir süreçten geçiyoruz, ancak 
bu durumu minimal depresyonla atlatmak da elimizde. Şükran 
duyacağımız birçok şeyimiz var, onları görebilmemiz lazım.

Sizin için evden çalışmak verimli oldu mu? 
Uzaktan çalışmayı/eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsan istedikten sonra yerin ve mekanın çok da önemi yok 
gibi geliyor. Ama çocukları olanlar için zor bir süreç olmuştur 
eminim ki. Hem evde disiplini sağlamayıp hem de sürekli ilgi 
ve eğitimleriyle süreci yöneten annelere diploma vermek lazım 
aslında. Uzaktan eğitim için çalışma azmi olan öğrenciler için 
dediğim gibi mekanın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. 
Sorumluluğunu üstlenebilen her türlü başarılı olur. 

O
“fashionaddict16” olarak yaptığı keyifl i paylașımlarla takipçilerinin gününü 

güzelleștiren Ayșe Kalkavan, pandemi zamanlarındaki tüm olumsuzlukların 
üstesinden pozitif enerjisiyle gelmiș...
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Ailenizle vakit geçirebildiniz mi? Bu süreç aile içi 
iletişiminizi nasıl etkiledi?
Aile büyüklerimle hiç yan yana gelemedim. Sadece kız kardeşimle 
görüşebiliyoruz.  Diğer aile fertleriyle  telefon ve görüntülü iletişim… 

En beğendiğiniz kitap ve filmler nelerdi? 
Hangi müzikleri dinlediniz?
Bu süreç herkes gibi benim için de bol bol kitap ve filmle geçti. 
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun birçok kitabını okudum; 
“Kral Kaybederse”, “Hayata Dön” , “Camdaki Kız” bunlardan sadece 
birkaçı. Kişisel gelişim ve kuantum fiziğiyle alakalı kitaplar da çok 
ilgimi çekiyor. Laura Berman’nın “Kuantum Aşkı” kitabını herkese 
tavsiye ederim. Ayrca Guy Finley’nin “Vazgeçebilmek”i de keyifle 
okunacak bir kitap. Film olarak “Parazit”, “Platform” ve “Triple 
Frontier” gibi filmleri izlemekten keyif aldım.

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler 
edindiniz mi?
Hobi değil de yeteneklerimi ortaya çıkarttım, diyebiliriz. Kendi 
kuaförüm oldum, bakımlarımı ihmal etmedim. Haftanın 3-4 günü 
spor yapmaya gayret gösterdim. Bol bol sağlıklı ve pratik tariflerle 
yaratıcılığımı sınadım.

Yemek yapma konusunda kendinizi geliştirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz açısından nasıl bir süreç 
oldu?
Aslında mutfak benim liseden beri özel ilgim olan bir alan. Beni 
iyi tanıyanlar bu konuda küçüklüğümden beri iddialı olduğumu 
bilirler. Bana terapi gibi gelir hep. Ama çok uğraştırıcı ve zahmetli 
menülerden uzak duruyorum. Onun yerine lezzetli, pratik ve 
mümkün olduğunca sağlıklı tarifleri tercih ediyorum. 

Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal ilişkilerinizi ne şekilde sürdürdünüz?
Facetime, Instagram, Whatsapp ve telefon aracılığıyla sık sık 
iletişimde kaldığım dostlarım var. Birkaç arkadaşım hariç kimseyle 
temas içinde olmadım açıkçası. Onlar da, tıpkı benim gibi, hijyen 
kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler oldukları için bir tehlike 
görmedim. Ev ortamında çok nadir de olsa bir araya geldiğim oldu. 

Takipçi kitlenizle olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
İçerik üretme konusunda zorluk yaşadınız mı?
Zorluk yaşamadım. Onlara evimden, bahçemden paylaşımlar 
yapmaya devam ettim. Takipçilerime motivasyon olması için ev 
konforunu baz alan kombinlerimi  paylaştım. Arada okuduğum 
kitapları, izlediğim dizi ve filmleri, pratik yemek tariflerimi de 
paylaştım. Özellikle yemek tariflerime bayağı ilgi oldu. Birçok 
takipçim yapıp, fotoğraflarını bile attılar. Bu durum çok hoşuma 
gitti. 

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyayla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çıkarılması gereken dersler 
neler?
İlk aklıma gelen şey sadeleşmek. Ayrıca yeşilin ve denizin, yani 
doğanın kıymeti... Sahilde yürümek, kırlarda çiçeklerin kokusunu 
içimize çekmek ne kadar önemliymiş. Aldığımız her nefesin, her 
anın çok değerli olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum  
ama hepimiz bu evrenin birer halkasıyız. Birbirimize enerjisel 
boyutta da bağlıyız. Onun için bireyselleşmeye geçtiğimiz bu 
dönemde iftira, art niyet ve kötülükle beslenmek yerine bizden çok 
daha yüce olguların varlığını hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Pandemide bol bol ruhumuzu arındık ve güzelliklerle doldurduk.  

Sahilde yürümek, kırlarda 
çiçeklerin kokusunu içimize 

çekmek ne kadar önemliymiș.



Tugce Durak 

lağanüstü bir süreci hep birlikte yaşadık. 
Pandemi nedeniyle evde kaldığımız 
günler size ne öğretti, hayatınızda ne gibi 
değişiklikler oldu?
Pandemi sürecinin bana kattığı en önemli şey 
kendime dönmek oldu. İnsan bu kadar uzun süre 
kendiyle kaldığında ister istemez kendini keşfetmeye 

başlıyor. Ben ne istiyorum, hayattaki rolüm ne, hangi yönlerimi 
geliştirmeliyim ve hangi yönlerimi törpülemeliyim? Hayatın hızlı 

akışında, durup bunları düşünmeye vaktimiz olmuyor. Hep bir 
amaç uğruna koşturup duruyoruz. Kariyerimizde, ilişkimizde, 
ailemizde mutluluğu arıyoruz. Yaşadığımız bu durağanlık, bana 
mutluluğu kendimde aramayı öğretti. “An”da yaşamanın ve en 
ufak şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Markete 
giderken arabada müzik dinlemek bile lüks bizim için artık... 
Her şey düzeldikten sonra benim gibi bir çok kişinin hayata çok 
daha farklı bakacağını ve yaşamaktan eskisinden daha çok keyif 
alacağını düşünüyorum. Ailemle, nişanlımla, arkadaşlarımla 

O

Keyifl i seyahatlerini paylașımları sayesinde büyük bir beğeniyle takip ettiğimiz 
Vlogger Tuğçe Durak için bu günler durup dinlenmek, kendisine vakit ayırarak 

her anlamda gelișmek için güzel fırsata dönüșmüș.

yaşam
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olan ilişkilerim bile şimdiden çok daha güçlendi. Elimdekilerin 
kıymetini biliyorum artık ve onları kaybetmemek için bundan 
sonra çok daha fazla çaba göstereceğim. Pandemi bize her şeyin 
ne kadar gelip geçici olduğunu, aslında “elimizden gelenin en 
iyisini yapmak” dışında hiç bir şeyin elimizde olmadığını çok sert 
bir şekilde gösterdi... 

Sizin için evden çalışmak verimli oldu mu? Uzaktan 
çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben zaten evden çalışan biriyim. Ya da seyahatten çalışan 
diyebiliriz. Ofis hayatını bırakalı 3 sene oldu. Dünyanın birçok 
büyük şirketi uzun zamandır bu şekilde çalışıyor. İnsanın mutlu 
olduğu yerde işlerin de daha verimli olacağını düşünüyorum. 
Biraz gerçeklere bakarsak, zaten ofise 8’de gelen kimse işbaşı 
yapmıyor. Kahvaltısını yapıyor, kahvesini hazırlıyor, ekrandan 
haberlere bakıyor. Beynin henüz uyanamadığı saatler, boşa 
harcanan zaman... Ben yaşadığımız bu olayın çalışma sistemini 
değiştireceğini düşünüyorum. Herkes evden çok daha verimli 
sonuçlar elde edilebileceğini gördü bence. Tabi oturmuş bir 
sistemin tamamen değiştirilmesi kolay değil, fakat önemli 
adımlar atılacağına inanıyorum. Sonuçta her iki taraf için de 
kazan kazan durumu oluşturan bir sistem. 

Ailenizle vakit geçirebildiniz mi? Bu süreç aile içi 
iletişiminizi nasıl etkiledi?
Ailemle hiç olmadığı kadar iyi vakit geçirdim. Birlikte eğlenmek 
için birçok aktivite yaptık. Aynı küçüklüğümdeki gibi. Bahçeye 
çilekler ektik, kitap okuma seansları düzenledik, oyun geceleri 
yaptık... Herkes iş hayatına dalınca, farklı şehirlere dağılınca 
birlikte aynı sofraya oturup kalkmak bile lüks kalmış, bunu 
anladım. Bu lüksü bayramlarda bile zor yakalıyorduk. Bu iki ay 
doyasıya özlem giderdik.

En beğendiğiniz kitap ve filmler nelerdi? Hangi 
müzikleri dinlediniz?
Haftada bir kitap bitirmeye başladım. Tam bir baş ucu kitabı olan 
“Dört Anlaşma”yı herkese tavsiye ederim. Özellikle, tam da bu 
dönemde okunması gereken bir kitap. 
Hemen ardından aynı yazarın “Ustaca Sevmek” kitabını 
okuyabilirsiniz. Livaneli’den “Son Ada” ve “Kardeşimin 
Hikayesi” favorilerimden. Şu an “Kinyas ve Kayra”yı ve Haruki 
Murakami’den “After Dark” var elimde. Bir İngilizce bir de Türkçe 
olarak aynı anda iki üç kitap birden okuyorum. Sanatseverlere de 
Michalengelo ve Da Vinci’nin ezeli kapışmasını anlatan “Yağ ve 
Mermer”i tavsiye ederim.

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler 
edindiniz mi?
Şuan nişanlımın oteli olan Club Mega Saray’dayım. Aynı 
zamanda Türkiye’nin ilk tenis akademisi olan Megasaray Tenis 
Academy de burada olduğu için zaten oynadığım tenisimi 
geliştirmeye başladım. Hazır oteller kapalıyken kortlar da 
bize kalmış oldu. Her gün 1 saat yürümeye çalışıyorum ve 
YouTube’dan yogaya başladım. Piyano küçükken çok iyi olduğum 
bir alandı. Eve piyano aldık ve her gün 1 saat “Simply Piano” 
uygulaması üzerinden piyano çalışıyorum. Sanat Tarihi alanına 
ilgiliydim, @sanatntarihi hesabının her hafta Zoom üzerinden 
düzenlediği seminerlerine katılarak bu konuda da kendimi 
epey geliştirdim. Aynı zamanda uzun zamandır hayalim olan 
kitap yazma için “Coursera” sitesi üzerinden Michigan State 
Üniversitesi’nin yaratıcı yazarlık akademisinden ders alıyorum. 
Bu dönemin bana epey yaradığını söyleyebilirim.

Yemek yapma konusunda kendinizi geliştirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz açısından nasıl bir süreç 
oldu?
Herkesin kendini en geliştirdiği konu bu olabilir. Ben de herkes 
gibi pasta, börek, çörek işlerinde ustalaşmış olabilirim. Yemek 
yemeyi sevdiğim gibi yemek yapmayı da çok severim. İlk haftadan 
sonra kendimi biraz daha bu konuda geliştirmeye adadım. 
Market alışverişleri yaparken tüm yerli peynir markalarından 
birer tane alıp en sevdiğimin hangisi olduğunu keşfettim. 
Farklı yoğurt, süt, peynir türleri ve organik yumurtalarla da 
aynı süreci yürüttüm. Her çeşit baharatı alıp kullandım, kendi 
favori lezzetlerimi oluşturdum. Avokadoyu nasıl bozulmadan 
saklayacağımı öğrendim. Ürünleri ziyan etmeden kullanmayı ve 
böylece eldekilerle uydurma yemekler yaparak kendi tariflerimi 
geliştirmeyi öğrendim. 

Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal ilişkilerinizi ne şekilde sürdürdünüz?
Arkadaşlarımla hayatımda yapmadığım kadar görüntülü 
konuşma yaptım sanırım. Bir süre sonra benim gibi haftalardır 
karantinada olan, yani COVID-19 negatif olduğuna emin olduğum 
arkadaşlarımla sosyal mesafeli olarak haftada bir görüşmeye 
başladık. Fakat dışarıda oturup bir kahve eşliğinde sohbet etmeyi 
özledim diyebilirim.

Takipçi kitlenizle olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
İçerik üretme konusunda zorluk yaşadınız mı?
Ben seyahat odaklı bir hesaba sahip olduğum için evde içerik 
üretmek başlarda beni biraz zorladı. Karşı tarafa bir şey 
veremiyorum diye düşündüğüm için içime sinmeyen içeriği de 
üretmemeye karar vermiştim. Sonra yavaş yavaş piyano çalmak, 
yemek yapmak, okuduğum kitapları paylaşmak gibi etkinliklerimi 
paylaşmaya başladım ve çok da güzel yorumlar aldım. Bir şekilde 
yine beni takip edenlere yararımın dokunduğunu hissettikten 
sonra paylaşımlarıma devam etmeyi sürdürdüm. Herkese olduğu 
gibi bana da bir miskinlik geldi bu süreçte. Fakat içimden 
gelmediği bir şeyi paylaşırsam bunun beni takip eden herkese 
yansıyacağını biliyorum, bu yüzden paylaşımlarımı modumun iyi 
olduğu günlerde yapmaya devam ediyorum. Para kazanma odaklı 
ya da tüketime yönelten bir profilim olmadığı için kendimi çok 
zorlamıyorum.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyayla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çıkarılması gereken dersler 
neler?
Ben yaşanan her olayın bir şekilde iyiye döneceğine 
inananlardanım. Bazen toparlanmak, farkına varmak, kendimize 
dönmek için ciddi olayların yaşanması gerekiyor ki sarsılıp 
kendimize gelelim. Hiç olmayan komşuluk ilişkileri düzeldi, 
insanlar kendilerinden başkalarını da düşünmeleri gerektiğinin 
farkına vardı ve tüm dünya, topluca, daha fazla ölüm olmaması 
için emek verdi. Bence bu yaşadıklarımız kısa bir süre sonra 
unutulacak hisler değil. Attığımız her çöpün, yaptığımız her 
kötülüğün; başkalarının ve dünyanın üzerinde büyük sonuçlar 
doğuracağını ve her hareketimizin bir şekilde bize döneceğini 
görmüş olduk. Sektörler açısından toparlanma sürecinin biraz 
zaman alacağını düşünüyorum; ama daha basit, online ve kompakt 
yaşamaya alıştık ve bu devam edecek diye düşünüyorum. Herkes 
çözüm üretme ve hayatta kalma becerilerini geliştirdi. Elindekinin 
kıymetini bilmeyi öğrendi. Har vurup harman savurma, hor 
kullanma, bilinçsiz ve getirisini düşünmeden adım atma dönemi 
geride kaldı. Açıkçası yeni dünya düzeniyle ilgili umut doluyum. 
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lağanüstü bir süreci hep birlikte yaşadık. 
Pandemi nedeniyle evde kaldığımız 
günler size ne öğretti, hayatınızda ne gibi 
değişiklikler oldu?
Tabii ki ilk olarak ben de herkes gibi hem kendi 
sağlığımın ve hem de sevdiklerimin sağlığının her 
şeyden önce geldiğini daha iyi bir şekilde idrak 

ettim. Sağlıklı olmak ne kadar da büyük bir lüksmüş aslında ve biz 

bunun farkına varamamışız. Hayat koşturmacasında ufak şeyleri 
dert ederken sağlığım ve özgürlüğüm için şükretmeyi unuttuğumu 
fark ettim. Sevdiklerimi istediğim zaman görüp sarılmak da pek 
değerliymiş, bunu anladım. Tabii ki hayatımda büyük değişiklikler 
oldu. Her konuda kendi kendime yetmeyi öğrendim. Kendimi çok 
yorup, sürekli bir yere yetişmeliyim diye debelenirken sağlığımı ve 
ruhumu epey ihmal ettiğimi fark edip, bu süreci bir hayat molası 
olarak değerlendirmeyi tercih ettim.

O

Blogger ve Köșe Yazarı Çağla Gürsoy için pandemi süreci bazı ișlerini 
sürdürmesine engel olsa kendi dinamikleriyle yaratıcılığını sürdürdüğü ve kișisel 

farkındalığını artırdığı seyir izlemiș.

yaşam
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Sizin için evden çalışmak verimli oldu mu? Uzaktan 
çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Blog ve köşe yazarlığı yaptığım için evimden de yazı yazmaya 
devam edebiliyorum. Fakat onun dışındaki turizm, organizasyon 
ve marka danışmanlık işlerimin tamamıyla durduğunu 
söyleyebilirim. Bu sektörlerde uzaktan çalışmak gibi bir 
durumumuz da mümkün değil. Bu nedenle bu mesleklerimde 
aktif bir rol sergileyemediğim için evden çalışmak benim 
için verimli olamıyor maalesef. Ekip arkadaşlarımla beraber 
sık sık görüntülü konuşmalar ve toplantılar yaparak durum 
değerlendirmesi yapıyoruz, fakat tam anlamıyla normal hayata 
dönüşün gerçekleşeceği ve seyahatlerin başlayacağı dönemin 
gelmesini bekliyoruz.

Ailenizle vakit geçirebildiniz mi? Bu süreç aile içi 
iletişiminizi nasıl etkiledi?
Ülkemizdeki ilk vaka açıklandığında yurt dışındaydım. Ülkeye 
döndüğümde uzun bir süre tek başıma, aile bireylerimi dahi 
görmeden karantinada kaldım. 20 gün gibi bir sürenin sonunda 
annem ve babamı görmeye başladım. Son bir aydır da çok yaşlı 
olmayan akrabalarım ve kuzenlerim ile sosyal mesafe krallarına 
dikkat ederek görüşüyorum. Aile içi iletişimimizde ise bir 
değişiklik olmadı. Sıkça telefonlaştık, haberleştik, görüntülü 
konuştuk. Hatta daha öncesinde bu kadar telefonlaştığımızı 
hatırlamıyorum, diyebilirim.

En beğendiğiniz kitap ve filmler nelerdi? Hangi 
müzikleri dinlediniz?
Sürecin kazananı Netflix oldu herhalde. Hatta okuduğum bir 
yabancı blogta dünya çapında Netflix’e öyle bir talep olmuş 
ki, portal gerekli alt yapıyı sağlayamamaktan ötürü ciddi bir 
kriz yaşamış. Ben de en çok yeni çıkan dizileri takip ettim. En 
son bitirdiğim dizi “White Lines” oldu. Arada bir “X-men” ya 
da “Notebook” gibi klasikleri tekrar izledim. Kitap okurken 
konsantre olmakta baya güçlük çektiğimi söyleyebilirim. Kafam 
hep başka şeylerle doluydu. Zaten uzmanlar da pandemilerin 
üretim ve algılama konusunda insan zihni için elverişli süreçler 
olmadığını açıkladı. Ama Dursun Turan’ın aşk romanı “Üç Ada”yı 
keyifle okudum. Müzik ise hayatımın olmazsa olmazı. Evde hep 
bir müzik kanalı açıktır. Genelde de 80’lerin, 90’ların yabancı 
hitlerini dinledim.

Hangi hobilerinizle ilgilendiniz, yeni hobiler 
edindiniz mi?
En büyük hobilerimden biri olan yazı yazmayı bu süreçte de 
devam ettirdim. Sıkça yabancı blogları takip ederek, başta yeni 
trendler olmak üzere dünya gündemini takip ettim. Dikkatimi 
çeken konuları kendi blog sayfam olan caglagursoy.com’a 
taşıdım. Aslında pek fazla yeni hobi edindiğim söylenemez, fakat 
ev dekorasyonuna ciddi manada vakit harcadım. Balkonumu 
yeni baştan dekore ettim. Evimi elimden geldiğince daha çok 
zaman geçirebileceğim ve zevkli bir alana çevirmeye çalıştım.

Yemek yapma konusunda kendinizi geliştirebildiniz 
mi? Mutfak becerileriniz açısından nasıl bir süreç 
oldu?
Ah bu benim zayıf noktam işte. Yemek yapmayı pek sevmediğim 
için hiç üzerine düştüğüm bir konu değildi. Hatta sıklıkla 
annemin ve şef arkadaşlarımın bana yemek gönderdiği 
zamanlar oldu. Şimdi, tabii, iş başa düşünce pratik tariflerle ufak 
ufak sevdiğim yemekleri yapmaya başladım. İnşallah zaman 
içerisinde bu konuda da kendimi geliştirebilirim.

Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
Sosyal ilişkilerinizi ne şekilde sürdürdünüz?
İlk zamanlarda en büyük zevkimiz “Houseparty” uygulamasıydı. 
Kız arkadaş grubumla neredeyse her gün kalabalık bir görüntülü 
konuşma seansı yapıp, birbirimizle günlerimizi paylaştık. Daha 
sonra ondan da sıkıldık, WhatsApp grubumuzdan iletişimimizi 
sürdürdük, ama tüm süreç boyunca belirli bir kaç arkadaşımla 
görüşmeye devam ettim. Hepsini çok özledim. Normal hayata tam 
anlamıyla döndüğümüzde ilk olarak onlarla yüz yüze görüşeceğim.

Takipçi kitlenizle olan iletişiminiz nasıl etkilendi? 
İçerik üretme konusunda zorluk yaşadınız mı?
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam edenlerdenim. 
Tabii ki giyinip süslenip dışarı çıkmadığımdan dolayı paylaşım 
konseptlerim de bu doğrultuda değişti. Zaten paylaşım yaparken 
öyle özel bir çaba da harcamıyorum. Yine günlük hayatımda 
yaptıklarımı ya da etrafımda ilgimi çeken şeyleri paylaşmaya 
devam ediyorum.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyayla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çıkarılması gereken dersler 
neler?
İlk soruda da cevap verdiğim üzere, bence çıkarılması gereken en 
önemli ders sağlığın her şeyin başında geldiği. Vakit varken hem 
kendimizin, hem de sevdiklerimizin değerini anlamak çok önemli. 
Yeni dünyaya ilk adımlarımız, hiç şüphesiz, ruhsal ve ekonomik 
olarak bizi biraz zorlayacak. Bir daha kolay kolay birine sarılıp 
öpebilir miyim, bilmiyorum. Bu salgın psikolojisini kırmak pek 
de öyle kolay olmayacak. Uzun süre duran işlerimizi de eskisi gibi 
yoluna oturtmak için ciddi bir emek ve fedakarlık göstermemiz 
gerekecek. Mevcut düzene adapte olmakta zorlanacağımız 
bir gerçek, fakat yine de ben geleceğe umutla bakmayı tercih 
ediyorum. Her inişin bir çıkışı vardır ve o çıkışın da ilk basamağı 
umuttur.  

Mevcut düzene adapte olmakta 
zorlanacağımız bir gerçek, fakat 

yine de ben geleceğe umutla 
bakmayı tercih ediyorum. Her 

inișin bir çıkıșı vardır ve o çıkıșın 
da ilk basamağı umuttur.



Fiat 124 Spider 
Tanıtımı
Fiat, MAG PR Solutions tarafından 
düzenlenen etkinlik ile 124 Spider modelini 
Ankara’nın iş ve sanat dünyasının önde gelen 
isimleri ile buluşturmuştu.  

Fiat’ın Ankara’da faaliyet gösteren bayilerinin organizasyonu, ATO 
Congresium, Vesperna Restaurant’ın girişinde sergilenen Fiat 124 Spider’ların 
yanı sıra klasik bir Fiat 1500 de konukların ilgi odağı olmuştu. Yaklaşık 250 
kişinin buluştuğu özel geceye, iş ve cemiyet hayatından birçok önemli isim 
katılmıştı. Gecede Fiat 124 Spider’ın yeniden doğuş hikayesine değinilirken, 
yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider 
modelinin, özgün tasarım mirasını yansıtan yeni jenerasyon 124 Spider 
hakkında da özel bir gösterim yapılmıştı. Özel gecenin davetlileri, sergilenen 
Fiat 124 Spider’ı yakından inceleme fırsatı bulurken, aynı zamanda otomobili 
test ederek, benzersiz roadster sürüş keyfini de yaşamıştı.  

GÜRHAN PAȘOLAR

unutulmaz pr etkinlikleri

CAN ÇAVUȘOĞLUFUNDA BEKİȘOĞLU

DEMET - TOYGUN ONGUN

KADRİYE - ÜNAL KERİMOĞLUMEHMET SERHAT METEALİ ÇELİK

MAG PR Solutions organizasyonu ile 
gerçekleștirilen lansmanda konuklar, 
Fiat 124 Spider ile test sürüșü keyfi 
yașamıșlardı.
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erve Çelik 9 Haziran’da Ankara’da doğdu. Müzik ile 
8 yaşında, müzik öğretmeni olan babası Şahin 
Çelik’ten aldığı piyano dersleriyle tanışan Çelik, 
profesyonel müzik hayatına Ankara Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nü dereceyle 
kazanarak adım atmıştır.

Burada piyano eğitimine ilaveten keman eğitimine başlayıp, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı olan 
Nevzat Kalender ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Keman 
Sanatçısı olan Tuğçe Ünsal, ardından da Doç. Dr. Mehmet Efe ile 
çalışmıştır.

Lise mezuniyetinden sonra, aynı sene Gazi Üniversitesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı’nı kazanmıştır. Burada keman ve piyano 
eğitiminin yanı sıra Prof. Dr. Ayşe Meral Töreyin’den şan eğitimi 
almış olup, bu süreçte akordiyon enstrümanını da icra etmiştir.
Lise ve üniversitede eğitim hayatı boyunca hem orkestra üyesi 
olarak, hem de korist olarak birçok konser ve festivallerde yer 
almıştır.

M
Verdiği eğitimlerle müziğin herkes tarafından içselleștirilmesini 

kendine misyon edinen Merve Çelik, öğrenmenin ve öğretmenin 
sonsuz büyüsüyle insanlara müzikten daha fazlasını sunuyor.

Merve Çelik Kimdir?

Üniversite eğitimi sırasında Türk caz müzisyenliğinin duayeni ve 
orkestra şefi Durul Gence’nin asistanlığını yapmış, keman ve piyano 
eğitmeni göreviyle birlikte çalışmıştır.

Kişisel gelişim ve psikoloji alanlarında çalışmalar yapmaktan keyif 
duyarak “beden dili, diksiyon, işaret dili, özel öğretim yöntemleri, 
zihinsel yönetim teknikleri ve empatik iletişim” eğitimleriyle 
başladığı yoluna, Sola Unitas Academy’den (ICF) Uluslararası 
Profesyonel Koçluk Eğitimi alarak devam etmiştir.

Okulların anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde müzik 
öğretmenliği yapma fırsatı bulup her yaşın pedagojik yaklaşımını 
tecrübe etmiştir.

Müziği yaşam biçimi haline getirerek, bestecilik branşında da 
öğrenciliğinden bu yana çeşitli çocuk şarkıları, okul marşları, 
kısafilm ve belgesel müzikleri bestelemekte olup, aktif bir müzisyen 
olarak konserler veren Çelik, sanatın toplumun temel taşı olduğunu 
savunarak, her yaştan insana keman ve piyano eğitmenliği 
yapmaktadır.  

www.merveceliksanat.com          
merveceliksanat
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oğu insan için önemli olan, yaptıkları iş ne olursa 
olsun ruhları ile o an’ı yaşamaları ve özgün vizyona 
sahip eserler ortaya koyabilmeleridir. Öz benlikleri ile 
anlaşabilen insanlar, kendi gerçekliklerini yaratarak 
dünyada iz bırakmayı başarabilirler.

Bu eseri yaratan kişi, yeri geldiğinde kelimelerle 
betimleyemediği duygularının soyutluğunu 

piyanosunun tuşlarına dokunarak yansıtan bir müzisyen, hislerini 
bedeninde anlamlandıran bir dansçı, tuvalini renklendirerek 
içindeki tarifsizliği somutlaştıran bir ressam olabilir… 

Farklılıklar hiçbir ayrım oluşturmadan, kendisini tanıyan her 
insan sanatta kendinden bir parça yakalayabilir. Sanatın evrensel 
ve ölümsüz oluşunun güzelliği pandemi sürecinde daha da 
belirginleşti. Her gün az da olsa sanatla vakit geçiren insan, bir 
yandan ruhuna derin bir hitapta bulunurken, diğer yandan da 
an’ın keyfini çıkarmış olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. 
Bu da zamanı özgün ve güçlü bir şekilde kullanmanın hazzına 
dönüşüyor.
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Sanatın karșı konulmaz zarafetini bizlere melodilerle fısıldayan Merve Çelik, 

stresin ve kaygının hakim olduğu bu zorlu pandemi sürecinde, vaktimizi verimli 
bir șekilde kullanabilmek için belki de en güzel yol olan sanatın, 

ruhumuza hitap eden yönünü değerlendiriyor.

Sanatın Gücü

Özellikle stresin ve kaygının hakim olduğu bu zorlu dönemde, zamanı 
nitelikli bir şekilde değerlendirmek önemli bir parametre haline 
gelirken, yaşamın ritmini kaldığı yerden sürdürmek için sanat eğitimi 
almak isteyenlerin sayısında da hızlı bir artış gözlenmekte. Bu süreçte 
online sanat eğitimleri de tıpkı yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi 
sanatın içselleştirme sürecine tanıklık ediyor ve gerekli müdahaleyi 
yapabiliyor. Böylelikle hem evlerimizde kalıp fiziksel mesafe kuralına 
uyuyor, hem de ruhumuza şifa niteliğinde sanat eserleri icra etmeye 
devam ediyoruz.

Bu süreçte şunu asla unutmamamız gerekiyor ki; sanat, her insanın 
her şartta ve koşulda ruhunu besleyip kuşatan bir yapıya sahip ve 
bu yapı insanın kaygılarını kesinlikle en aza indirgeyen bir yapı. 
Bu sebeple güzel sanatların hangi alanından tutarsanız tutun, elini 
bırakmamanızı öneriyoruz. Evde kal, sanatla kal Türkiye!  

“Sanatsız Kalan Bir Milletin 
Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir!”

Mustafa Kemal Atatürk

       Müzik Eğitmeni, Besteci, Müzisyen
ICF Profesyonel Koç



Güçlü sesi ve opera eğitimi ile Klasik Müzik’ten Pop ve Caz’a kadar geniş 
bir repertuvar sunan; Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, 

İspanyolca, İbranice, Rusça ve Türkçe şarkılara da yer verdiği başarılı sahne 
performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros ile müzik 

yolculuğunu, dünyaca ünlü isimlerle yaptığı iş birliklerini ve önümüzdeki aylarda 
dinleyici ile buluşacak yeni projelerini konuştuk. 

Hayalleriniz De 
Sizinle Büyüyor!
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Hayallerinizi gerçekleştirdikçe ya 
da onlara yaklaştıkça kafanızda 

yenilerini canlandırıyor, farklı 
hedeflere yöneliyorsunuz.

üzik yolculuğunuz nasıl başladı?
Lise, Üniversite yıllarında hep müzik yapıyordum, 
Yüksek Lisans sonrası bir şirkette çalışıp, bir yandan da 
gece sahne alıyordum. Askere gidip döndükten sonra, 
kurumsal kimliği bırakıp, sadece müzik yapmaya karar 
verdim. Bu karar, aslında hayatımı müzikle kazanmak 
amacıyla alınmış bir karar değildi. Hayatta istediğim şeyi 

yapmaya yönelmek, bu şekilde de mutlu olmayı düşledim. Bunun üzerine 
çok çalıştım. O zamanlarda hayatımı sadece müzikle kazanacağımı 
bilmiyordum. Bildiğim tek şey, müzikle mutlu olduğumdu. Bu, elbette 
riskli bir karardı.

Geriye dönüp baktığınızda, Müziğe ilk başladığınızda 
kurduğunuz hayaller ile şu anki hedefleriniz için neler 
söylersiniz?
İlk hayallerim müzikaller... Müzikalde oynamak, büyük orkestralarla 
şarkı söylemek, elbette çok büyük kitlelere hitap edebilmekti. Hayran 
kaldığım seslerle projeler yapabilmek, aynı sahneyi paylaşmaktı. 
Hayallerinizi gerçekleştirdikçe ya da onlara yaklaştıkça kafanızda 
yenilerini canlandırıyor, farklı hedeflere yöneliyorsunuz. Hayalleriniz 
de sizinle büyüyor. Dünyaca ünlü isimlerle, dünyanın en önemli konser 
salonlarında projeler yapmak; çok büyük kitlelere hitap edebilecek 
şarkılar yazmak; günün birinde bir konservatuar açmak; elde edeceğim 
güçle insanlara yardım edebilmek; başka birisinin umudu olabilmek… 
Liste bu şekilde uzayıp gider. Hayal kurmak uçsuz bucaksız bir şey elbette. 
Ben bu süreçten çok büyük zevk alıyorum.

Sahnede klasik eserler de seslendiriyorsunuz. Bir opera 
eserinde rol alsaydınız bu hangi opera ve hangi karakter 
olurdu?
Ben bir opera sanatçısı değilim, ama çok iyi bir opera dinleyicisiyim. 
Pop opera ya da en bilinen aryaları sahnede seslendiriyorum. Klasik 
eğitim aldım; ancak elbette opera sahnesi, opera sanatçılığı bambaşka bir 
adanmışlık gerektirir. Opera şarkıcılığı, dünyanın en ağır mesleklerinden 
biridir.  Eğer operada söyleyen bir bariton olsaydım; Rigoletto, Sevil 
Berberi-Figaro, Don Carlos-Rodrigo, Faust-Valentine olurdu. Seçmesi zor 
doğrusu.

Cecilia Krull, The Weather Girls, Viktor Lazlo gibi 
dünyaca ünlü birçok isimle Instagram üzerinden canlı 
yayınlar yapmaya başladınız. Bu iş birliği nasıl gelişti? 
Sahne ile kıyasladığınızda dinleyicilerinizle dijital ortamda 
buluşmak nasıl bir his?
Bu iş birlikleri, benim menajerlik şirketim Pasion Turca sayesinde oluştu. 
Uluslararası organizasyonlar yaptıkları; Türkiye’de ve dünyada çok büyük 
isimlerle konserler, turneler yaptıkları ve çok başarılı oldukları için, elbette 
çok geniş bir ulaşım ağları var. Onlara çok şey borçluyum. Sinan Nergis ve 
tüm ekibe teşekkür ediyorum.

Hiçbir ortam; sahnenin büyüsüne, enerjisine, sıcaklığına erişemez. Bu 
denli yoğun bir dijital ortamın, sadece bu günlere özel olarak kalması 
tercihimdir. Her zaman canlı, dinamik ve reaksiyonların direkt alındığı 
bir ortam; sanatçı için en büyük beslenme, tatmin ve mutluluktur. 
Düşünsenize, şarkıcısınız ve şarkı söylüyorsunuz; bittiğinde ne alkış sesi, 
ne de sizle beraber şarkı söyleyen bir topluluk var… Ancak bu koşullar 
altında, elbette hiç ulaşamamaktansa, sosyal medya büyük bir lütuf. O da 
olmasaydı, hiçbir şey yapamaz olurduk.

Korona günlerinde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Sizce bu 
salgının dünyaya vermek istediği bir mesaj mı var?
Korona günlerinde de müzikle geçiyor zaman. Benim için bir yaşam 
biçimi. Ses egzersizi yapıyorum, şarkı dinlemeye ve yazmaya çalışıyorum, 

M



film izliyorum. Elbette her şeye eskisi kadar rahat konsantre 
olamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak çok zor. Doğru 
düzgün kitap okuyamıyorum. Tabii ki içim daralıyor. Fakat 
şüphesiz ki, geleceği düşünüp endişe içinde olmak, bilinmezlikle 
uğraşmak hiçbir şeyi çözmüyor.  O yüzden en iyi bildiğim, en 
güvenli hissettiğim, şeye sarılıyorum: müzik. Bir de sağolsun, sosyal 
medyadaki projelerimiz beni meşgul ediyor, onlara çalışıyorum. 

Bir mesajdan bahsetmek zor. Büyük felsefi laflar etmeyeyim. Sadece 
gördüğüm, anladığım, herkes kendi hayatıyla  ve dünyayı algılama 
biçimiyle ilgili öz hesaplaşmasını, kendi mesajını çıkarıyor. Yani 
alınan ders ya da mesaj, kişinin kendine özel. Bu süreçte de doğa 
kendini temizledi. Hepimizin bildiği üzere hava-deniz kirliliği ciddi 
oranda azaldı. Umarım insanlık bu günleri unutmaz ve devletler 
yürüttükleri politikalarda iklime, doğaya daha çok özen gösterirler.

Yakında 90’lı yılların unutulmaz şarkısı “Derbeder” 
ve Barış Manço’nun “Evelallah” şarkısını yeniden 
yorumladığınız single çalışmalarınızla dinleyici ile 
buluşacaksınız. Neden bu şarkıları seçtiniz? Bu 
şarkıları yeniden yorumlamak sizin için ne ifade 
ediyor?
İkisinin de hayatımda yeri var. “Derbeder”; hani tüm isimlerin bir 
dönem adeta okulu olmuş, Regata/Kapkara da dinlediğim, vokal de 
yapmış olduğum, Soner Arıca’nın şarkısı. O günlerde Kenan Doğulu, 
Burak Kut, Nalan, Yıldız Tilbe gibi çok isim orada  sahne alırdı. Ben 
daha vokale başlamadan “Derbeder”i ilk kez orada dinleyip, orada 
bayılmıştım.

Barış Manço şarkısının hikayesi ise, çok daha eskilere ait. Barış Manço 
konseri, babamın beni elimden tutup götürdüğü ilk konserdir. 
Müziğe başlama sebebimdir. O gün kulisine girip fotoğraf çektirdiği 
anı ve Barış Abi’nin imza atmasını unutamıyorum. O fotoğrafından 
yıllar sonra, Mançoloji albümünde, o gün dinlediğim şarkılara geri 
vokal yapma şansına sahip oldum. “Evelallah” da o şarkılardan biri.

Bu iki şarkıyı da seslendirmek, benim geçmişime, sahne hayatıma 
yaptığım bir atıf, o dönemlere de bir saygı duruşu aslında. Benim için 
iki şarkının da gerçekten özel anlamı var.

Sertab Erener, Ajda Pekkan, Ferhat Göçer gibi 
birçok isimle birlikte çalıştınız. İki sanatçının birlikte 
çalışması nasıl bir tecrübe? Sahnede unutamadığınız 
bir an var mı?
Kendi adıma, ben beraber sahneye çıktığım her isimden çok 
şey aldım, çok şey öğrendim. Ne kadar şanslıyım ki, sahne 
birlikteliklerim ülkenin en büyük isimleriyle oldu. Her bir sahnede 
çok fazla unutulmaz an yaşadım. Sertab ile Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde “Phantom Of the Opera”dan düetler 
yaptığım sırada müzikalde oynayanların da izliyor olması ayrı 
bir heyecandı. Ferhat Göçer ile; Alessandro Safina, Al Bano gibi 
yabancı isimlerle aynı sahnede olmanın tecrübesini edindim. Ajda 
Pekkan gibi bir efsanenin beni sunarken söylediği övgü dolu sözleri 
unutamayacağım. Özcan Deniz ile, senfoni orkestrası eşliğinde 
“Caruso” söylemeden İtalyanca çalışmamız, profesyonelliği ve 
özverisi gerçekten harikaydı...

Müzikte sizi etkileyen, idol olarak gördüğünüz isimler 
kimler?
Türkiye’den Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca, Sezen Aksu, 
Dario Moreno; yurt dışından ise Tom Jones, Frank Sinatra, Adriano 
Celentano, Charles Aznavour, Dalida, Mina ilk aklıma gelenler…
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Ajda Pekkan gibi bir 
efsanenin beni sunarken 

söylediği övgü dolu sözleri 
unutamayacağım.



Sesinizi nasıl koruyorsunuz? 
Düzenli uyku, bol su içmek, beslenmeye dikkat etmek ve spor. 
Düzenli ses egzersizi ve sesinize uygun, doğru şarkıları seçmek çok 
önemli.  

Sahne üzerinde birçok farklı projede yer aldınız. 
Sahne, müzikal ya da klasik temsiller… Bir şarkıcı 
için aradaki farklar neler? Sizi bir gün oyuncu olarak 
da bir projede görecek miyiz?
Her stilin kendine has özellikleri var. Stil bilginiz yerindeyse; 
sesiniz, duruşunuz stil değişiklerine uygunsa; yapılan projenin 
içine daha rahat giriyorsunuz. Sahnede şarkı söylemekle, 
müzikal ya da tiyatro temsili elbette farklı şeyler; ancak hepsinin 
birbirbinden beslendiği bir gerçek. Eğer sahnede yapılan bir 
sanat dalındaysanız, sahnede yapılan başka bir disipline uyum 
sağamanız daha rahat. Neden olmasın?.. Umarım bir gün oyuncu 
olarak da bir projede yer alırım.

Dinlediğinizde keşke ben söyleseydim dediğiniz 
şarkılar var mı? 
Keşke dediğim sayısız şarkı var. “Kadınım”, “İçimdeki Fırtına”,  “İşte 
öyle bir şey” ilk aklıma gelenler. Sanırım zamanında klasikleşmiş 
şarkıların çoğunu isterdim. 

Evde kaldığımız şu günlerde dinleyicileriniz için 
en sevdiğiniz film ve kitaplardan bir seçki yapsanız 

bunlar hangisi olurdu?
Genelde eğlenceli, hafif filmlere yönelesim var. Marvel’in tüm 
filmlerini bu dönemde izledim, “Groundhog Day” de bana çok iyi 
gelmişti.  Ağır, derin ya da dram konulu bir film izleyesim hiç yok. 
Bir de showları izliyorum. Ricky Gervais, Steve Martin, Martin 
Short gibi isimler harika gösteriler yapmış, onlara bakıyorum. 
Amin Maalouf’un dili ve yazdıkları bence bu günler için birebir, 
sıcacık.  Bu dönemde Okan Bayülgen’i dinliyorum, çok iyi geliyor; 
tavsiye ederim. Televizyonda kitap okuyor.

Günümüzde dijital birçok platformda insanlar 
şarkı söylüyor ve müzik dünyasında yer edinmeye 
çalışıyor. Bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen 
insanlara müzikle ilgili vereceğiniz en önemli tavsiye 
nedir?
Söyleyebileceğim ilk şey; önce kendilerini çok iyi tanımaları 
ve gerçekte neyi, nasıl istediklerini, beklentilerini çok iyi 
tanımlamaları. Bir kere kendilerini doğru algılayıp hedeflerini 
doğru belirledikten sonra, gerisi çalışmak. Müziği öğrenmeye 
çalışmaları bence doğru olan yol. Müzikte ilerlemek isteyenlerin 
kendilerine uymayan bir stile, bir akıma sırf trend o şekilde olduğu 
için kapılmamaları çok önemli.

Bunun yanı sıra, kendilerini işleriyle ilgili yaşayabilecekleri 
her ihtimale psikolojik olarak hazırlamalarını, bunun için de 
profesyonellerle sık sık bağlantı içinde olmalarını tavsiye ederim.  n



izi tanıyabilir miyiz? Kariyer yolculuğunuzu 
bizimle paylaşır mısınız? 
Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde politik 
bölümünde; siyasi evraklar, kamu diplomasisi ve 
kültür konuları ağırlıklı olmak üzere çalışıyorum. 
Kariyerime bundan on beş sene önce Romanya Dış 
İşleri Bakanlığı’nda başladım. Görevim süresince 

Karadeniz ile Doğu Avrupa ilişkileri, Orta Doğu barış süreci, enerji 
meseleleri ve Romanya’nın dış politik çıkarlarının korunması 

ile imajının yönetilmesi konularında tecrübe kazandım. 
Diplomat olarak ise beş yıl boyunca bakanlığın Politika Belirleme 
Bölümü’nde çalışırken aynı zamanda da Birleşik Devletler ve 
İsrail’in ardından Türkiye’de hala devam etmekte olan misyon 
görevlerinde bulundum. 

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde işiniz 
ve aile yaşantınız nasıl etkilendi?
Aristo “İnsan, doğası gereği, sosyal bir hayvandır.” der. Biz 

S
Romanya Büyükelçiliği Kültür Atașesi Lavinia Ochea, 

Türkiye’de bulunduğu süreçte yürüttüğü diplomatik misyon ve 
buradaki yașamıyla ilgili merak edilenleri samimi üslubuyla yanıtlıyor...

Romanya Ataşesi’nin 
Türkiye Günlüğü
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Burada bulunduğum üç buçuk sene 
zarfında Ankara’da yașamaktan 

büyük bir keyif aldım.

yaşamlarımızı ve işlerimizi sürdürebilmek için diğer insanlarla 
yürüttüğümüz ilişkilere ihtiyaç duyarız. Evde kalmak ise bizi 
uzaktan çalışmaya mecbur kıldı. Bu durum da bizim bu yeni rutine 
adapte olarak yine de üretken olmamızı gerektirdiğinden, epey bir 
zorlayıcı oldu. Eğer yoğun bir iş takviminiz varsa, evde kalmanız 
bu durumu değiştirmiyor. Benim takvimim de her ne kadar 
birtakım esnekliklere müsaade etse de oldukça yoğun. Pandemi 
öncesinde farklı görevlerde çalışıyor olsak da birbirimize destek 
olarak işlerimizi hafifletmek gibi bir imkana sahipken; şimdi her 
birimiz ailelerimizin yanında, üzerimize düşeni kendi başımıza 
halletmek zorunda kalıyoruz.  Sonuç olarak bir yandan işlerimiz 
sürekli bir dönüşüm içerisine girmişken; öte yandan da çocuklarla 
vakit geçirmek, onlara ödevlerinde yardım etmek, yemek yapmak, 
temizlik ve diğer ev işlerini idare etmem gerekiyor. 

İş ve ev aktiviteleriyle zaten hareketli geçen günlerime bir de 
dört yaşındaki bir çocuğun enerjisine ayak uydurmak ekleniyor. 
Normal mesaimle kıyaslayacak olursam evden çalışmanın benim 
açımdan en büyük farkı, bu düzenin bana çalışma saatlerimi 
önceden planlama imkanı vermemesi. Bazen bu bizi pandemi 
öncesi zamanlarımıza göre daha çok yoruyor. Ayrıca iş yapış 
şekillerimizin de bu şartlara uyum sağladığını söyleyebilirim.  
Mesaimizin çoğu telefon konuşmaları, mesajlaşmalar ve online 
konferanslarla geçiyor. Her ne kadar yüzlerce insanın katılımıyla 
düzenlediğimiz kalabalık etkinlikleri organize edemiyor olsak da, 
kültürümüzü ve geleneklerimizi tanıtmayı büyükelçiliğimizin 
online platformlarında sürdürerek Türkiye’deki diğer topluluklarla 
etkileşimde kalmaya çalışıyoruz. Ayrıca COVID-19 pandemisinin 
Romanya’daki seyri ile ilgili son güncellemeleri sosyal medya 
hesaplarımızdan paylaşarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 
elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz.

Siz Ankara’daki en aktif kültür ataşelerinden birisiniz. 
Düzenlemiş olduğunuz son etkinliklerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle takdiriniz için teşekkür ediyorum. Aslında, özellikle 
son üç yılda Ankara’daki en hareketli büyükelçiliklerden 
birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek “Romanya Büyük 
Birleşmesi’nin Yüzüncü Yılı”na, gerekse Romanya’nın Avrupa 
Birliği Konseyi’ndeki ilk başkanlığına atfen düzenlediğimiz 
pek çok etkinlik bunun birer göstergesi. Ayrıca yine Ankara’da 
pandemi öncesinde kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapabilmiş 
birkaç büyükelçilikten biriyiz. Romanya Büyükelçiliği olarak 
Mart ayındaki etkinliklerimizin hepsini Mart ayı başında 
yapılmak üzere, yani pandemi Türkiye’ye ulaşmadan öncesi için, 
planlamıştık. Bu sayede de hiçbirini iptal etmek zorunda kalmadık. 
Bu açıdan kendimizi şanslı sayabiliriz.

Romanya’da Mart ayı, yıllık takvimlerimiz açısından çok önemli 
bir ay. Çünkü Mart ayı bizim için baharın gelişini kutladığımız 
çok özel bir geleneğe ev sahipliği yapar: Martişor. Bu aynı zamanda 
2017 yılından beri UNESCO’nun somut olmayan kültürel miraslar 
listesinde yer almakta. Bu nedenle 1 ila 10 Mart arasında Martişor’u 
kutlamak için bir dizi etkinlik organize ettik. Bunlar: Ankara’nın 
diplomasi, siyaset ve iş camiasından 50 kadının katılımıyla 
düzenlenen bir öğle yemeği; Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz bir etkinlikte bir araya gelen 40 çocuğa Rumen bir 
sanatçının Martişor çiçeği yapmayı öğrettiği bir atölye çalışması; 
Ankara’daki Romanya diasporası ile yapılan kutlama. Dışarıya açık 
olarak düzenlediğimiz son etkinliğimiz ise 10 Mart’ta gerçekleşen, 
Romanya Kraliçesi Maria’nın sıra dışı yaşam hikayesinin 
anlatıldığı belgesel filminin gösterimiyle Kadınlar Günü’nün 



kutlanmasıydı. Ben bu film gösterimimizin de çok isabetli bir 
zamana denk geldiğini düşünüyorum. Çünkü Kraliçe Maria da 
İspanyol Gribi zamanında askerlerin yaralarının sarılmasında görev 
alan çok güçlü, merhametli ve özverili bir kadın figürüydü. Tabii ki 
aradan geçen yüzyıl toplumlarımıza bu tarz salgınlarla yüzleşme 
konusunda farklı yaklaşımlar; tıbbi ve teknolojik imkanlar sağladı. 
Ama yine de bedeni ve zihni korumanın cesaretten, iyimserlikten; 
korku ve paniğe kapılmamaktan geçtiğini bir kez daha görmüş 
olduk.

Görünen o ki kültürel ve sosyal aktivitelerimiz bir süre daha bu 
şekilde devam etmek zorunda. Hepimizin güvenliğini korumak 
adına, alacağımız kararları Türk ve Rumen otoritelerin tasarruflarıyla 
aynı çizgide tutacağız.

Pandemi süresince sosyal medya hesaplarınızda 
gastro-diplomasiye vurgu yaptığınız görülüyor. Rumen 
mutfağı hakkında neler söylemek istersiniz?
Mutfak kültürümüz Romanya ve Türkiye arasında yer alan en 
önemli kültürel bağlardan birisi. Toplantılarımıza ve etkinliklerimize 
ara verdiğimiz süreçte de Türk ve uluslararası takipçilerimizle 
etkileşimimizi bu ortak bağımız üzerinden sürdürdük. Böylece 15 
Mayıs 2020 tarihinde düzenlediğimiz, online yemek derslerimizin 
ilkinde, Rumen bir şef “Balık Sosuyla Kızartılmış Levrek” pişirdi. 
Sonunda ilkinin başarısı ve aldığımız güzel geri bildirimler, bizi bu 
online ders serisini devam ettirme konusunda teşvik etti.

Romanya ve Türkiye mutfakları o kadar çok benzerlikler taşıyor 
ki, benim için Türk yemeklerini sevmemek neredeyse imkansız. 
Lahana ve üzüm yaprakları, dana eti, kuzu eti, fasulye, biber, patlıcan 
salatası, baharatlı yumurta, kebap ve doldurulmuş kabak söz konusu 
olduğunda neredeyse aynı tarifleri paylaşıyoruz. Mesela benim 
evimde ailem için devamlı pişirdiğim mantarla yapılan “ciulama”nın 
kökeni Türk mutfağındaki “Çullama”dan gelir.

Romanya ve Türkiye arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Karadeniz’de ortak bir tarihi paylaşmak ve yüzyıllardan beri 
sınır komşusu olmak, Türkiye ve Romanya arasında pek çok 
ortak geleneği ve kültürel alışkanlığı meydana getirmiş. Bunun 
bir örneği kilim dokumak. Beypazarı’nda dokunmuş bir kilimle 
Romanya’nın Oltenia ya da Muntenia bölgelerinde dokunmuş bir 
Rumen kilimini ayırt etmekte oldukça güçlük çekiyorum. Diğer bir 
benzerlik de yine iki kültürde de büyük önem arz eden seramiklerde 
bulunuyor. Romanya da, tıpkı Türkiye gibi, seramik işçiliğinde 
değişik bölgelerinde farklılaşan geleneklere sahip. Romanya’nın en 
ünlülerinden birisi olan Horezu işçiliğiyle yapılan ve el boyaması 
motiflerle bezeli seramikler de bunalara örnektir. Bu eserler 2012 
yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın temsilci 
listesine yazılmış olan ve nesiller boyunca aktarılan bir bilgi ve el 
işçiliğini yansıtmaktadır. Motiflerdeki incelik ve seçilen renkler, bu 
seramiklerin kişiliğini ve eşsizliğini belirliyor.

Ayrıca günlük hayatta da kahve içme sanatı ile cenaze ve 
evliliklerdeki gelenekler gibi pek çok benzerlikler göze çarpmakta. 
Yine Türkçe ve Rumence dilleri de pek çok ortak kelimeyi 
barındırıyor. Rumence’nin Türkçe’den 2.000 kelime, Türkçe’nin 
Fransızca’dan 6.000 kelime ödünç almış olup; Rumence ve Fransızca 
dillerinin ikisinin de kökeni Latince’ye dayanmaktadır. Çorap, çorba, 
çay, pervaz, tavan ve perde gibi tamamen aynı olan kelimelerimiz 
bulunmakla birlikte; “ş” harfinin sadece Türk ve Rumen alfabelerinde 
olması da son derece ilginçtir.

Mutfak kültürümüz Romanya ve 
Türkiye arasında yer alan en önemli 

kültürel bağlardan birisi.

Paskalya Bayramı’nı ailemle birlikte Ankara’daki 
evimizdeki karantina günlerimizde kutlarken, 
geleneksel ve lezzetli bir yemeğimiz olan ev yapımı 
“Patatesli Kavrulmuş Kuzu”hazırlamıştık...

röportaj

Türkiye’yi gezme fırsatı bulabildiniz mi? 
Eğer bulabildiyseniz, en çok hangi yerleri 
gezmekten keyif aldınız?
Türkiye’de bulunduğum sürece sürekli yeni yerler görerek buranın 
kendi insanıyla tanışmaya çalıştım. Bu, bir ülkeyi ve halkını tanımak 
için en iyi yol. İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı 
sıra Beypazarı’nı, Alaçatı’yı, Safranbolu’yu, Amasra’yı, Kapadokya’yı, 
Şanlıurfa’yı, Gaziantep’i, Antakya’yı, Adana’yı, Mersin’i, Konya’yı, 
Trabzon’u, Edirne’yi ve birçok başka şehri de gezdim. Tek bir şehre 
en sevdiğim diyebilmek kesinlikle mümkün değil, çünkü her birisi 
kendi güzelliği ve farklılığıyla eşsiz birer tarihi ve turistik deneyim 
sunuyor. Ama en çok Kapadokya’da yaşadığımız deneyimden keyif 
aldığımı söyleyebilirim. Bu sebeple burada yaşadığımız üç buçuk 
sene boyunca Kapadokya’yı tam 15 kez  ailecek ziyaret ettik. Ayrıca 
yine Akdeniz kıyılarında, Antalya; Ege kıyılarında; Marmaris ve 
Fethiye’ye yapmış olduğumuz seyahatlerimiz harikaydı.

Hala Türkiye’de görme şansı bulamadığım pek çok yer bulunuyor. 
Pandemi sonrasında Karadeniz kıyılarındaki küçük yerleşmeleri 
ve farklı bitki örtüsünü görmek istiyorum. Daha önce de Amasra 
ve Trabzon’u ziyaret edip, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan 
dağlarından ve buradaki yaşamı çevreleyen harika doğadan çok 
etkilenmiştim. Doğu illeri de yine benim seyahat planlarım arasında 
yer alıyor. 

Ankara’da daha çok hangi mekanlarda zaman 
geçiriyorsunuz? Bize keyif aldığınız aktivitelerden ve 
hobilerinizden de bahsedebilir misiniz?
Ankara büyük bir şehir. Büyükelçilik’teki işim nedeniyle burada 
bulunduğum üç buçuk sene zarfında Ankara’da yaşamaktan 
büyük bir keyif aldım. Ailemle birlikte genellikle yaşadığımız ve 
çalıştığımız yerin yakınlarında zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. 
En sevdiğim mekanlardan birisi Dikmen Vadisi. Sadece şehir 
merkezinde olması değil; aynı zamanda barındırdığı ağaçların ve 
çiçeklerin çeşitliliği ile ziyaret ettiğim diğer parklardan farklı bir 
tarza sahip olması burayı sevmeme neden oluyor. En çok İlkbaharla 
birlikte gelen kiraz çiçeğinden ve Sonbaharda ağaçların değişen 
renklerinden keyif alıyorum. Yine Ankara Kalesi de, gezerek 
evlerinin ve dükkanlarının fotoğraflarını çekmeyi sevdiğim bir yer.
Hobilerim: fotoğrafçılık, kayak, yüzme, doğa yürüyüşü yapmak, 
dekupaj tekniğiyle el işi ve resim yapmak; son olarak da pandemi 
döneminde keşfettiğim bir tutkum olan yemek yapmak. 

Beypazarı’nda dokunmuș 
bir kilimle Romanya’nın Oltenia 

ya da Muntenia bölgelerinde 
dokunmuș bir Rumen kilimini 

ayırt etmekte, oldukça 
güçlük çekiyorum.
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ATIA 
Ergonomi Standartları 
Yüksek Önem Taşıyor

hşap üretimin yanı sıra proje firması olarak da 
yaşam alanlarına modern dokunuşlar yapan Atia, 
banyolar için tercih ettiği ergonomik ürünler ile 
beğeni toplamaya devam ediyor. Özellikle mekana 
özel tasarımlarla çalışan ve minimum metrekarede 
maksimum fayda elde etmeyi hedefleyen Atia 
koleksiyonunda, sade ve şık tasarımlar göze 
çarpıyor. 

Atia’nın tüm ürünlerinde ergonomi standartlarının yüksek 
önem taşıdığını belirten Atia Kurucusu Haluk İder, konuyla 
ilgili bilgi verdi: “Ürün olarak ortaya koyduğumuz materyallerde 
oran kaygımız her etapta gündemimizin en önemli maddesi. 
Farkımızı ortaya çıkaran detayların başında yer alan maksimum 
fayda, kullanıcılarımızın da bizi en çok tercih etmesini sağlayan 
konulardan biridir.” 

Atia’nın envanterinde bulunan banyo ürünlerinin global 

ergonomi standartlarına uygun üretildiğini de belirten İder, 
lavabo dolaplarının ya da raflarının yüksekliklerinin ergonomik 
ölçülere bağlı kalınarak üretildiğini, anatomik olarak da sağlıklı 
duruş oluşturacak şekilde üretim yapmanın en önemli kriterleri 
arasında yer aldığını vurguladı.

Dünyada da, ülkemizde de kullanıcıların banyo mobilyalarında 
kendilerine sunulan daha fazla raf seçeneklerine ve metrekare 
kullanımlarına önem verdikleri biliniyor. Özellikle banyo 
metrekareleri küçük olan alanlarda, banyo dolaplarının 
kullanımında birtakım öncelikler ortaya çıkıyor. 

Atia’nın hazırladığı koleksiyonda ise şık ve sade tasarımlar her 
metrekareye uygun seçenekleri ile kullanıcılarının bu yöndeki 
taleplerini fazlasıyla karşılıyor. Stilini evinin her alanında 
göstermek isteyenler; Atia’nın ürettiği Camden, Bath, Soho ve 
Arch koleksiyonları ile banyolarını hem ergonomik hem de 
yüksek şıklıktaki kalite standartlarına taşıma imkanı buluyor.  

A
40 yıllık tecrübesiyle mobilya ve ahșap sektöründe hizmet veren Atia, 

ergonomik banyo ürünlerinden olușan koleksiyonu ile fark yaratmaya devam ediyor. 

dekorasyon

ARCH

SOHO

CAMDEN
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endinizi nasıl tanımlarsınız? 
Holistik sağlıklı yaşam danışmanı, hukukçu, 
hümanist ve de yazarım. “Clarita’s Way” felsefesinin 
yaratıcısıyım. Kendimi Peru’da doğan, Venezuela’da 
büyüyen, Türk köklerine kaderle dönen çok kültürlü 
bir dünya vatandaşı olarak görüyorum. 

Aslında her şeyden önce, bitkiler ve hayvanlar gibi ben de doğanın 
bir parçasıyım. Doğayla ve diğer tüm canlılarla birlikte uyum 
içinde yaşamaya inanıyorum. Çünkü her canlının yaşama hakkı 

var. Bizler de tüm canlıları, hayvanları korumakla görevliyiz. Bu 
aynı zamanda içsel dengemiz için de önemli.

İki evladımla birlikte annelik mucizesini yaşıyorum. Onları 
büyütürken çok şey öğrendim ve halen de öğreniyorum. Evliyim 
ve eşim de benim çok önemli bir ilham ve destek kaynağımdır. 
Ailem, çocuklarım, yakın çevrem ile her gün kendimi daha çok 
geliştiriyorum, daha fazla şey öğreniyorum ve bu öğrendiklerimi 
başta onlar olmak üzere yararlanmak isteyen herkesle paylaşmayı 
seviyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır ve güzelleşir. 

K
Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanı, Hukukçu, Hümanist ve Yazar 

Clara Seren Amram “Clarita’s Way” ile bizleri fiziksel, duygusal, zihinsel olarak 
sağlıklı ve mutlu yaşamaya davet ediyor.

Hayat Varsa, Umut Vardır!

röportaj

CLARA SEREN AMRAM 



Pes etmeyeceksin, 
vazgeçmeyeceksin. 

Vücuduna istemediği, 
aykırı şeyler yapmayacaksın.

Clarita’s Way (Clarita’nın Yolu) nedir? 
Clarita’s Way; ruh, beden ve zihin sağlığı dengesinin oluşturulup, 
geliştirilmesinde kişilere rehberlik eden bir keşif yolculuğunun adıdır. Bu 
yolculukta önce öz benliğinizin değerini fark eder; daha sonra bu değerli 
benliğe, adil ve sorumluluklu davranmanın yollarını öğrenirsiniz. Clarita’s 
Way’de fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü içeren “İyi Yaşam Döngüsü”, 
“Beslenme, Sağlık, Hukuk” temaları esas alınarak hayattaki pratiklere 
dönüştürülür. 

“Hayat varsa umut vardır” ilkesini benimsemiştir. Pes etmeyeceksin, 
vazgeçmeyeceksin. Vücuduna istemediği, aykırı şeyleri yapmayacaksın 
demektedir. 

“Korona“ (COVID-19) salgınıyla birlikte 20 yıldır uyguladığım, 12 yıl önce ilk 
kitabını yazdığım Clarita’s Way’in ne denli doğru şeyler söylediği, ne kadar 
doğru bir yol olduğu daha da iyi anlaşıldı.

Önleyici olacaksın, önlemek tedavi etmekten kolaydır vurgusunu yapar. 
Ritüel koymak, disiplin, öz disiplin, öz saygının önemi üzerinde durur. 
Kendini sev ki, başkalarına da sevgini yayabilesin. Sev ve onurlandır. Bir 
kelebek etkisi yaratarak, dalga dalga kişiler, aileler, toplumlar, ülkeler ve 
bütün dünya olarak daha iyiye, daha erdemliye, etik bir hayata gidebilelim 
der. Hukuk ve tıp ile hukuk ve sosyoloji el ele gitmelidir. Hukukçuların 
erdemli bir hayat ile el ele vermesi gerektiğine işaret eder. Hayatta her 
konuya holistik, yani bütünsel bakılmasının gerekliliği üzerinde durur. 
Salgın da bize tüm bunların doğruluğunu gösterdi ve kuvvetle hatırlattı. 

İyi Yaşam Döngüsü ne demektir? 
İyi Yaşam Döngüsü; beslenme, sağlık, hukuk temalarını tüm hayatımızda 
uygulamayı odağına alır. Bunun için iyi yaşamayı ve yaşatmayı; çevremize 
ilham olup, var olan yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanmayı; hem 
kendimiz, hem de diğerlerinin faydasına yaymayı vurgular. Söyleyenler 
değil, yapanlar çoğalır. Pozitif olmak, geleceğe umutla bakıp, sağlıklı kalmak 
da bulaşıcıdır. Bunu yaparken karışık, zor, tatsız, yorucu reçeteler yerine 
Clarita’s Way herkese, pratik, çok lezzetli, sağlıklı reçeteleri, ipuçları ve 
önerileri sunar. 

Clarita kim? 
Clarita ben küçükken ailemin ve arkadaşlarımın bana verdikleri, bizdeki 
sevgiyi işaret eden, “Clara’cığım” gibi düşünebileceğiniz isimdi. Küçücük 
bir kızken de seçimlerim hep doğadan, doğanın bize sunduğu nimetlerden 
yanaydı. Bütün çocuklar tatlı yerken, ben soğan yiyordum. Diğer çocuklar 
tarafından çok yadırgandığım oldu. Clarita olarak vücudumun sesini 
dinledim. Vücudumdan gelen bilgileri kullanıp, yoluma devam ettim. 

Clarita’s Way’in hedef kitlesi kim? 
Herkes. Çünkü sağlıklı ve mutlu olmak herkesin en temel hakkıdır. Ne kadar 
erken başlarsak o kadar iyidir ve hiçbir zaman geç değildir. Hayat kalitesine 
değer katmak isteyen; fiziksel, duygusal, zihinsel olarak sağlıklı, mutlu 
yaşamayı evrensel bir hak ve sorumluluk olarak gören tüm çocuklar, gençler, 
yetişkinler ve yaşlılar Clarita’s Way’in hedef kitlesini oluşturur. 

Hobileriniz nelerdir? 
Hobilerim Clarita’s Way mutfağından renkli, lezzetli, yararlı yemekleri 
yaratmak ve paylaşmak; yoga-meditasyon yapmak; dans etmek; holistik şifa; 
köpeğimle beraber ormanda yürüyüş yapmak; doğayı keşfetmek; yüzmek; 
dünyayı görmek; öğrenmek ve yazmaktır. 

İlham kaynaklarınız nelerdir? 
İlham kaynaklarım; hayatın kendisi, evren ve tabiattır. Sessiz bir ortamda, 
nefesimle birlikte, doğayla baş başa kalmak bana ilham verir. Ailem, 
çocuklarım, yakın çevrem, tüm sevdiklerim yüzde yüz ilham kaynağıdır. 



Çünkü her insandan bir şeyler öğrenirsiniz. Tesadüf diye bir şey 
yoktur. Her an mucizelerle yaşıyoruz,  çünkü hayatın kendisi bir 
mucizedir.  Sen yeter ki bunu almak için açık ol. Yoga, meditasyon, 
Qigong ve Tai Chi’den ilham alıyorum. Hayvanlardan da çok ilham 
alıyorum. Antik bilgelerden günümüze kadar uzanan önemli 
bilgiler de benim ilham kaynağımdır. Musevi bilgileri ve kuralları, 
Çin Geleneksel Tıbbı gibi pek çok kadim bilgi de yine benim ilham 
kaynaklarımdır.

Peru’dan Türkiye’ye uzanan hayatınız size neler kattı, 
çocuklarınızı yetiştirirken kültürel farkların yansıması 
oldu mu? 
Evlendikten sonra babamın ve büyük dedelerimin doğduğu 
Türkiye’ye taşınmam bana göre tesadüf değildi. Çünkü hayatın 
kendisi bir mucizedir. Köklerim beni buraya çağırdı. Tıpkı Türkiye 
gibi, aile bağlarının çok önemli olduğu, geniş sofralarda tüm 
akrabaların bir araya geldiği bir kültürde yetiştim. Çok kültürlü ve 
hümanist bir bakış açısını çocuklarıma aktarabilmemden dolayı 
mutluyum. Çocuklar yetiştiğim topraklarda da, tıpkı ülkemizde 
olduğu gibi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz en kıymetlilerimiz 
olarak görülürler. 

Yoga ve meditasyonun hayatınızdaki yeri nedir? 
Yoga ve meditasyon benim ritüelimdir. Güne meditasyon ve yoga ile 
başlayarak o günümün sağlıklı, verimli ve dinç geçmesine destek 
veriyorum. Herkese de bunu öneriyorum. Meditasyon kişinin iç 
huzuruna ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren manevi bir 
arınma tekniğidir, bilincimizi açmaya yardımcı olur. Fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal bir uygulama olan yoga da, meditasyonun 
da aracılığıyla zihnimizde ve ruhumuzda sükunete ulaşmayı 
sağlamaya yardımcıdır. Yoga ve meditasyon fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal etkiyi göstererek bizi daha iyiye götürecek yolculuğumuzdur. 
Öncelikle biz kendimize iyi bakacağız ve koruyacağız ki, o da bizi 
korusun ve başkalarına yardım edecek gücü bize versin. 

Bağışıklığımızı yükseltmenin yollarlı nelerdir? 
Öncelikle beden, ruh ve zihin sağlığımızı koruyup, dengede 
tutmalıyız. Hayat bazen zorlu bir yolculuk halini alabilir. Bu 
yolculukta sıkıntı çektiğimiz zamanlar olabilir. İşte o anlarda 
gerekli güç daima içimizdedir. Bize verilen bedenimizi sevmeli ve 
onurlandırmalıyız. Bizim elimizdeki hediyeler hem kendimize, 
hem sevenlerimize en iyi şekilde kullanmak üzere verildi. Sağlıklı 
yaşamak, mutlu, stresten uzak, umutlu, sevgi ve saygıyla örülü, 
dopdolu bir hayat sürmektir. Sağlıklı yaşamak bir seçimdir ve o 
seçim bizim elimizdedir. Sağlıklı olmak bir zenginliktir. Sağlıklı 
olmak fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü oluşturarak, dengede 
kalabilmektir. Sağlıkta ve dengede kalabilmeyi alışkanlık haline 
getirmeli ve ailemize, çocuklarımıza, sevdiklerimize iyi birer örnek 
olup, onlarla sevgiyle paylaşmayı sağlamalıyız. 

Siz su içmeye ve detoks içeceklerine de çok önem 
veriyorsunuz. Günde kaç bardak su içiyorsunuz ve 
bizimle detoks tariflerinizden paylaşabilir misiniz? 
Evet kesinlikle. Su, o olmadan yaşayamayacağımız, doğanın 
bizlere bahşetiği en büyük hediyelerinden biridir! Bizler sudan 
oluştuğumuz için, su hem içimize, hem dışımıza faydalıdır. 
Su ile enerjimizi arttırabilir, stresimizi azaltabilir, cildimizi ve 
tüm vücudumuzu besleyebiliriz. Özellikle yaza girmek üzere 
olduğumuz şu günlerde, vücuttaki kıştan kalan toksinlerden 
arınmak için bolca su içmeyi ve detoks içecekleri hazırlamayı 
öneriyorum. 

Ağırlıklı olarak sudan oluşan, hem çok sağlıklı, hem de enerji verici 
olan salatalık suyu, özellikle bahar ve yaz aylarında çok ferahlatıcı 
ve güçlendiricidir. 

1 litre suyun içerisine 3 salatalığı (büyük boy) dikine uzun 
kurdeleler şeklinde kesin ve gün boyunca için; kendinizi 
canlandırın! 

röportaj



Benim “Yeşil Su” adını verdiğim taze yeşil elma, salatalık ve birazcık 
maruldan oluşan tadının ne denli güzel olacağını tahmin bile 
edemeyeceğiniz karışımımın tarifini de vermek isterim. 

Yeşil Suyun Tarifi: 
Bir bardak su (aşağı yukarı) 
2 büyük elma; yıkanmış ve ince dilimlenmiş
1 adet, büyüklerinden, salatalık; yıkanmış ve ortadan ikiye kesilmiş 
1/2 bardak marul (atom, marul veya diğer yeşil yapraklı türler seçim 
size kalmış) 

Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri meyve sıkacağına doldurun ve sıktıktan sonra 
bekletmeden hemencecik için. Sağlığınıza! 

Karışımın daha tatlı olmasını isterseniz, birkaç yeşil üzüm ya da 
1/2 Kırmızı elma ilave edin. 

Çok pratik yüz maskesi tarifleriniz de var… Sizden bir 
tarif alabilir miyiz? 
Evde gerçekleştirilen yüz bakımı; son derece etkili, az masraflı 
ve çok eğlenceli olabilir. Bir karışım hazırlarken her zaman en 
taze malzemeleri kullanmanızı öneririm. Doğal malzemeler 
kullandığınızda, yüzünüze tam olarak ne sürdüğünüzü de bilme 
olanağına sahip olursunuz. 
Size çok yararlı olan Avokado Maskesi tarifimi vermek isterim:
1 çeyrek orta boy bir avokado 
1/2  çay kaşığı limon suyu 
1 çay kaşığı bal 
1/2 çay kaşığı Spirulina pudrası 

Avokadoyu ezerek püre haline getirin. Limon suyunu, spirulina 
pudrası ve bal ile iyice karıştırın. Güzelce temizlenmiş olan, 
tamamen gevşek haldeki yüzünüze uygulayın. 

Kitaplarınız hangileridir?  
Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam üzerine “Sağlık ve Lezzet Dolu Bir 
Yaşam”, “Sağlıklı Yemekler, Mutlu Çocuklar”  ve “Gökkuşağından 
Lezzetler” adlı üç kitap yayımladım. Şu anda da yeni kitabım üzerine 
çalışmaktayım.  

“Sağlık ve Lezzet Dolu Bir Yaşam” kitabımla yeme alışkanlıklarını 
önemli ölçüde değiştirmeden sağlıklı, aktif ve keyifli bir yaşam 
ilkesiyle hayat kalitenizi arttırmanın yollarını anlatırken; “Sağlıklı 
Yemekler, Mutlu Çocuklar” kitabımla her çocuğun seveceği, sağlıklı 
beslenmeyi gerçek bir eğlenceye dönüştüren doğal, lezzetli, pratik 
tarifleri paylaştım. 

“Gökkuşağından Lezzetler” kitabımda ise renkli, leziz, doğal, sağlıklı; 
hazırlaması ve sindirimi kolay tariflerle doğanın bize cömertçe 
sunduğu taze ve çeşitli renklerdeki sebze ve meyvelerle hazırlanan 
tarifleri okuyucularım için hazırladım.  

Çocukları sağlıklı beslenmeye, sebzelere-meyvelere 
yönlendirmek için neler yapılabilir?
Çocukları sağlıklı beslenmeye, sebzelere-meyvelere yönlendirmek 5 
maddede mümkün: 
1- Ebeveynler çocuklarına sağlıklı beslenme konusunda örnek 
olmalıdır. Unutmayalım ki, çocuklarımız bizleri taklit ederler. 
Öncelikle biz sağlıklı besleneceğiz ki, onlar da bizi izleyip, bizim 
yaptığımızı uygulasınlar. Evimizde ve hayatımızın her anında 
sağlıklı beslenme ana ilkemiz olmalıdır. 

2- Sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmak için, çocukların 
hayal gücünü kullanın. Ispanağın faydalarını anlatırken hayal 
gücünü de çalıştıracak şekilde onun anlayabileceği ve zihninde 
canlandırabileceği ifadelere yer verin.  

3- Tabakları çocuklarımızın seveceği şekillerde, keyifli sunumlarla 
hazırlayabiliriz. Örneğin ıspanak küçük bir kızın saçlarına 
dönüştürülebilir. Salatalıktan gözler yapılabilir… Böylelikle sağlıklı 
bir yemek, lezzetli ve eğlenceli dokunuşlarla çocukların bayılacağı 
bir hale getirilebilir. 

4- Onların sağlıklı beslenme konusunda bilinç sahibi olmaları, 
bilinçli yetişmeleri için; hikayeler, masallar anlatın. Sevdiği 
hikayelerin, masalların arasında besinlerin faydalarına; hangi 
sebzenin, hangi meyvenin neye iyi geldiğine de yer açın. 
Çocuklarımızı yetiştirirken doğanın, doğallığın, sağlığın önemini 
eğlenceli bir şekilde anlatalım. Oyunlar, hikayeler ile onların 
anlayacağı ve seveceği bir dil geliştirelim. Unutmayın; Ağaç, yaşken 
eğilir. 

5- Çocuklarla mutfağa girelim. Çocuklarımızı küçüklükten 
itibaren mutfağa sokacağız ki, doğal ve dengeli beslenmenin 
önemini onlara eğlenceli bir şekilde aktaralım. Bu, aynı zamanda 
kendilerine yetebilmelerini öğrenmeleri bakımından da 
önemlidir. Mutfağa erken yaşta girmeleri ayrıca çocuklarımızın el 
becerilerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına, hayal güçlerini 
kullanmalarına ve sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor. 
Tabii ki burada yaş gruplarına göre gereken önlemleri almak, en ufak 
bir kazanın bile olmamasını sağlamak çok önemlidir. Yemeklerimizi 
hazırlarken çocuklarımızı da mutfağa sokalım, yaratıcılığın hazzını 
almalarını sağlayalım.

Çocuk beslenmesinde dengeli beslenmenin önemi 
nedir? 
Kuşkusuz ki, her yaşın ayrı bir beslenme gereksinimi vardır. Bununla 
beraber alınabilecek çeşitli vitaminlerin dengeli bir ölçüde olması 
gerekir. Özellikle çocukların erken yaşlarda dengeli ve sağlıklı 
beslenmeye başlaması ve çocuklara dengeli beslenmenin öneminin 
anlatılması gerekir. Kemik gelişimi için temel mineralleri sunan 
yeterli kalsiyum; özellikle küçük yaşlarda bağışıklı sistemlerini 
güçlü tutmak için vitamin; bedenlerini inşa etmek, onarmak, 
güçlendirmek, enerji vermek, büyümelerini hızlandırmak için 
yeterli protein; enerji almaları, aktif, mutlu, sağlıklı olmaları için 
yeterli karbonhidratı sağlamalıyız.

Son olarak MAG Dergi okurlarına mesajınız nedir? 
Önce kendi beden, ruh ve zihin sağlığımızı koruyup, dengede 
tutmalıyız ki; evlatlarımıza, tüm sevdiklerimize, topluma, dünyaya 
faydalı olabilelim. Kelebek etkisiyle iyilikler, güzellikler, dalga dalga 
artarak çoğalsın. Hayat yolculuğunda sıkıntı çektiğimiz zamanlar 
olabilir. İşte o anlarda gerekli gücün içimizde olduğunu bilelim. 
Bize verilen bedenimizi sevelim ve onu onurlandıralım. Bizim 
elimizdeki hediyeler hem kendimize, hem sevenlerimize en iyi 
şekilde kullanmak üzere verildi. Sağlıklı yaşamak; mutlu, stresten 
uzak, umutlu, sevgi ve saygıyla örülü, dopdolu bir hayat sürmektir. 
Sağlıklı yaşamak bir seçimdir ve bu seçim bizim elimizdedir. 
Sağlıklı olmak bir zenginlik; tam anlamıyla bir denge ve verimlilik 
halidir. Fiziksel, ruhsal ve mental bütünlüğü oluşturarak dengede 
kalabilmektir. Sağlıklı olmayı ve dengede kalabilmeyi yaşam tarzı 
haline getirmeli ve sevdiklerimize de iyi birer örnek olmalıyız. 
Onlarla tüm güzellikleri sevgiyle paylaşmalı ve bu güzellikleri hep 
birlikte çoğaltmalıyız.  n



Kral Şakir 
Kentpark’ta 
Çizgi dizi “Kral Şakir”, Kentpark AVM’de 
çocuklara keyifli anlar yaşatmıştı. MAG 
Pr organizasyonuyla Ankara sosyal 
yaşamının sevilen simaları ve çocuklarının 
katıldığı etkinlik, Varol Yaşaroğlu ile renkli 
görüntülere sahne olmuştu.

Ankara cemiyet hayatının tanınmış isimleri çocuklarıyla beraber, 
Cartoon Network’ün ilk yerli yapım çizgi dizisi Kral Şakir’in, MAG Pr 
Solutions tarafından Kentpark’ta düzenlenen davetine katılarak, Varol 
Yaşaroğlu’nun anlattığı hikayeler ve çizdiği karikatürler ile oldukça 
eğlenceli bir gün geçirmişlerdi. Etkinlik sonunda hediyelerine kavuşan 
çocuklar unutulmaz anlar yaşamışlardı.  

DAĞHAN, FİLİZ YILMAZ

VAROL YAȘAROĞLU 

AHSEN DEMİRCİ, OĞUZ KOMȘU 

unutulmaz pr etkinlikleri
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MİRAY ÇEBİ, MELİSA SU, MEHMET EFE, FERİDE ȘAHİN

MAG PR 
organizasyonu 
ile Ankara 
cemiyet 
hayatının 
sevilen simaları 
ve çocuklarının 
katıldığı 
Kral Șakir 
etkinliği renkli 
görüntülere 
ev sahipliği 
yapmıștı. 

EBRU, CAN ZÜLFİKAROĞLU

TUĞBA, OSMAN, ECEM, MİNA SARIÇAM ENDER SEVGİ, NAR PERA GÜLTEKİN 

TUBA, DURU ECE GÜNEBAK



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkması ile 
Anadolu’da bağımsızlık güneşinin parladığı 19 Mayıs 1919’un 
101. yılını, Büyük Kolej ailesi bütün dünyayı etkileyen pandemi 
sebebiyle bu yıl evlerde aynı ruh ve coşkuyla kutladı. Büyük 
Kolej öğrencilerinin evlerinde büyük bir özveri ile hazırladıkları 
çalışmaları, 19 Mayıs sabahı ekranlar başında tek yürek 
izlendi. Bundan 101 yıl önce “Özgürlük ve bağımsızlık benim 
karakterimdir.” diyen Atatürk’ün izinde olan Büyük Kolej, 
varlığına ve geleceğine sahip çıkan Türk gençleri yetiştirmeye 
devam ediyor.  n

Bağımsızlığın 
ve Özgürlüğün 
101. Yılı!
Büyük Kolej, Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve  
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
101. yılını öğrencilerinin Ulu Önder’e 
olan bağlılıklarının bir nişanesi 
olarak hazırlayıp sunduğu 
çalışmalarıyla kutladı.

haber





Hip+Happen’ın kurucuları Enfal Akbaș ve Esra Yazıcılar’dan, 
sürdürülebilir bir gelecek için doğayla barıșık ve geri dönüșümlü hammaddelere 

dayalı bir üretim anlayıșını benimseyen öncü markalarının tekstil sektöründeki 
ilerleyiși hakkında bilgi aldık.

Doğayla Dost, 
Yenilikçi Bir Marka
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Hip+Happen’ın kurucuları Enfal Akbaș ve Esra Yazıcılar’dan, 
sürdürülebilir bir gelecek için doğayla barıșık ve geri dönüșümlü hammaddelere 

dayalı bir üretim anlayıșını benimseyen öncü markalarının tekstil sektöründeki 
ilerleyiși hakkında bilgi aldık.

Doğayla Dost, 
Yenilikçi Bir Marka
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Bir markanın sürdürülebilir 
olabilmesi için sadece kullandığı 

kumașların değil, tüm materyallerin 
geri dönüșümlü ve sürdürülebilir 

olması gerekiyor.

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre 
giriş hikayenizden bahseder misiniz?
Hip+Happen markası 2019 yılının Temmuz ayında 
kuruldu. Eylül sonu itibariyle de hipandhappen.com 
sitesinden internet satışlarına başladık. Dünyamızdaki 
zaten sınırlı olan doğal kaynakları sürekli artan bir 
hızla tüketiyor oluşumuz, bizi bu anlamda hareket 

geçmeye teşvik etti. WWF tarafından yayınlanan “Enerji Raporu”na 
göre, bu tüketim hızıyla devam edersek 2030’da 2 dünyaya, 
2050’de ise 2,8 dünyaya ihtiyacımız olacak. Çizilen tablo bu kadar 
vahimken, biz de tekstil sektörüne uzun yıllardır hizmet eden 
bir ailenin 3. kuşak temsilcileri olarak, bu konuda bir farkındalık 
yaratmak için harekete geçtik ve Hip+Happen markasını kurduk. 

Sıfır atık felsefesini benimsediğinizi görüyoruz. 
Ürünlerden ve üretim sürecinden bahsedebilir 
misiniz?
Sürdürülebilir üretim sürecinin en önemli unsuru, doğru 
hammaddeleri bulmaktan geçiyor. Biz Hip+Happen olarak, bu 
konuda ince eleyip sık dokuduk ve ulaşabileceğimiz en doğru 
kaynaklara yöneldik. Türkiye, tekstil anlamında çok gelişmiş bir 
ülke. Ancak, sürdürülebilir ve geri dönüşümlü kumaş konusunda 
son yıllarda yapılan çalışmalarla daha yeni bilinçlenmeye başladık. 

Üretimde kullandığımız doğal elyafların, EcoVero, FSC sertifikalı 
olmasına dikkat ettik. Sentetik kumaşlarımızda ise Repreve ve GRS 
sertifikalı polyesterler kullandık. Ama bir markanın sürdürülebilir 
olabilmesi için sadece kullandığı kumaşların değil, tüm 
materyallerin geri dönüşümlü ve sürdürülebilir olması gerekiyor. 
Biz de Hip+Happen olarak bu bilinçle, kumaşlarımız dışındaki 
materyallerimizin de geri dönüşüme uygun olmasına dikkat ettik. 
EcoVerde isimli geri dönüşümlü dikiş iplikleri, geri dönüşümlü 
düğmeler kullandık. Ayrıca etiketlerimiz ve ambalajlarımızda 
da geri dönüşümlü materyaller kullandık. Sıfır atık felsefesiyle, 
ürünlerimizden artan kumaşlarımızdan tokalar üreterek onların da 
atık olmasını önledik.

Moda dünyasındaki gelişmeler son dönemde birçok 
yeni markanın doğmasını sağladı. Sizin farkınız 
nedir?
Türkiye’de artık bir çok marka sürdürülebilirlik adına adımlar 
atıyor. Bizim markamızın farkını şu şekilde açıklayabiliriz: Öncelikle 
koleksiyonumuzda bir kadının hayatında kullanabileceği her türde 
ürüne yer veriyoruz ve bu ürünlerin her detayını, yani nihai ürün 
oluşana kadar; baskı ve boya, kumaş, dikiş ipliği, fermuar, düğme, 
yaka etiketi, yıkama talimatı vs. kullandığımız her materyalin 
sürdürülebilir ve geri dönüşümlü olmasına dikkat ediyoruz. Bu 
durum paketlemelerimiz için de geçerli. Ürünlerimizi üretirken her 
bir evrede doğaya verilen zararı en aza indirgemeyi gözetiyoruz. Bu 
yüzden Türkiye’de bir ilke imza attığımızı söyleyebiliriz.

Moda dünyasının bulunduğu konumu 
değerlendirmenizi istesek neler söylemek istersiniz?
Büyük markalar da yavaş yavaş sürdürülebilir koleksiyonlar 
çıkarmaya başladı. Bir çoğu yakın zamanda tüm ürünlerinin 
sürdürülebilir olacağına dair açıklamalar yapıyor. Bunlar güzel 
gelişmeler tabii ki, ama bir çoğu her hafta yeni koleksiyon çıkararak 
biraz kendisiyle çelişiyor aslında. Sadece Türkiye’de senede yaklaşık 
1.155.000 ton tekstil atığı ortaya çıkıyor. Bunu dünya çapında 
düşündüğümüzde ortaya çıkan rakam gerçekten ürkütücü boyutta. 
Üreticilerin bu konuda da bilinçlenmeleri ve bu farkındalıkla 
üretim yapmaları çok önemli.

Ö

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef 
kitleniz nedir?
Doğaya ve hayvanlara saygılı yaşayan ve gelecek nesillere daha 
güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen herkes 
diyebiliriz. Ve bu farkındalığı elimizden geldiğince yayarak daha 
geniş kitlelere ulaşabilmek en büyük hedefimiz.

Son olarak sizin gelecekteki projelerinizden ipuçları 
alabilir miyiz?
Hip+Happen olarak Türkiye’de tüm ürün gamında sürdürülebilir 
olan, etik üretim yapan bir marka kurduk ve bu konuda bir 
ilke imza attık. Yakın gelecekte yurtdışına açılarak, ülkemizi 
bu anlamda temsil etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz sahip 
olduğumuz bu farkındalığı, bu bilinci; hem Türkiye’de, hem 
de global şekilde yaymak. Sürdürülebilir moda konusunda 
yeni gelişmeleri, inovasyonları takip ederek markamızı dünya 
standartlarında üretim yapan ve her zaman yenilikleri takip eden 
bir marka olarak çok daha iyi yerlere taşımayı ve çok daha fazla 
kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.  
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Çok yakında özlediğimiz tüm güzelliklere kavușacağız. Bu yüzden bu ay size 
yeni düșler kurduracak güzelliklerden birini tanıtacağım.
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Lucca
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h korona… Ne biçim bir şeymişsin sen! Küçücük bir 
virüs tüm dünyayı dize getirdi, inanılır gibi değil… 
Bundan 4 ay önce böyle günler yaşayacağımızı 
söyleseler, önce kahkahalarla güler sonra da 
‘’Yok canım, amma da abartılı’’ derdik sanırım. 
Ama hale bakın. Nasıl da alıştık maskelerle ve 

eldivenlerle alışveriş yapmaya, marketten getirdiklerimizi çitileyip 
kaldırmaya. Ne kadar doğal oldu, her hafta sonu sokağa çıkma 
yasakları. Sevdiklerimize sarılmak geçmişte kaldı, restoranlarda 
kadeh tokuşturmak rüyalarda... Kalabalıkların içine karışmak ise 
hayallerimizin bile ötesine hapsoldu. 

Ne garip ve bilinmez bir dönemden geçiyoruz. Önce şiddetle 
reddettik, sonrasında küçümsedik. Vakalar çoğalıp, ölümler 
arttıkça, felaket senaryoları başladı. Önce tüm bu felaketlere 5G 

teknolojisinin sebep olduğu yazıldı, sonra bunun dijitalleşme 
dünyasına geçişle ilgili küçük bir sosyal deney olduğu; insanları 
sanal para, evlerden çalışma ve online eğitim gibi ‘’Yeni Dünya’’nın 
şartlarına hazırlamak amacıyla yapıldığı konuşuldu. Daha sonra, 
ölüm oranlarının yaşlılarda daha çok olması sebebiyle, dünya 
ekonomisine yük olan ‘’yaşlıları ortadan kaldırmak’’ için bu 
virüsün geliştirildiği teorisi ortaya atıldı. Ama ilerleyen zamanlarda 
her yaş grubuna bulaşınca, bunu dünyayı yöneten 9 ailenin 
nüfusu azaltmak amacıyla yaptırdığı yazıldı-çizildi. Amerika 
ve Çin arasındaki güç savaşından, Rusya-Arabistan arasındaki 
petrol fiyatları savaşları ile ilgili sebeplere geçildi. Belki bunların 
hepsiydi, belki hiçbiri… 

“Neydi?”, “Nasıl geldi?” gibi soruların cevaplarını sanırım uzun 
bir süre bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz ki bu dönemi hiç 
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eldivenlerle alışveriş yapmaya, marketten getirdiklerimizi çitileyip 
kaldırmaya. Ne kadar doğal oldu, her hafta sonu sokağa çıkma 
yasakları. Sevdiklerimize sarılmak geçmişte kaldı, restoranlarda 
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Ne garip ve bilinmez bir dönemden geçiyoruz. Önce şiddetle 
reddettik, sonrasında küçümsedik. Vakalar çoğalıp, ölümler 
arttıkça, felaket senaryoları başladı. Önce tüm bu felaketlere 5G 

teknolojisinin sebep olduğu yazıldı, sonra bunun dijitalleşme 
dünyasına geçişle ilgili küçük bir sosyal deney olduğu; insanları 
sanal para, evlerden çalışma ve online eğitim gibi ‘’Yeni Dünya’’nın 
şartlarına hazırlamak amacıyla yapıldığı konuşuldu. Daha sonra, 
ölüm oranlarının yaşlılarda daha çok olması sebebiyle, dünya 
ekonomisine yük olan ‘’yaşlıları ortadan kaldırmak’’ için bu 
virüsün geliştirildiği teorisi ortaya atıldı. Ama ilerleyen zamanlarda 
her yaş grubuna bulaşınca, bunu dünyayı yöneten 9 ailenin 
nüfusu azaltmak amacıyla yaptırdığı yazıldı-çizildi. Amerika 
ve Çin arasındaki güç savaşından, Rusya-Arabistan arasındaki 
petrol fiyatları savaşları ile ilgili sebeplere geçildi. Belki bunların 
hepsiydi, belki hiçbiri… 

“Neydi?”, “Nasıl geldi?” gibi soruların cevaplarını sanırım uzun 
bir süre bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz ki bu dönemi hiç 
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unutamayacağız. Çünkü bu küçük virüs, iyisiyle kötüsüyle 
hepimizde iz bıraktı. Tüm dünya ekonomileri alt üst oldu, 
birçok kişi işini kaybetti, sağlık sistemleri çöktü. Sağlık 
görevlileri bu zamanın süper kahramanları oldular. Süper 
devletlerin bu minicik virüs karşısında nasıl perişan 
olduklarını gördük. Avrupa Birliği üyelerinin küçük çocuklar 
gibi birbirlerinin maskelerini kapıştıklarına şahit olduk. 
Koronavirüs ile ilgili en radikal kararları veren devletlerin, 
sonra nasıl perişan bir şekilde bu kararlarından döndüğünü 
gördük. En beklemediğimiz, artık bittiklerini düşündüğümüz 
ülkelerin bu virüsle nasıl baş edebildiklerini gördük. 

Evde hapis olmanın o kadar da kötü olmadığını gördük. 
“House Party” ve “Zoom” gibi uygulamalarla, sanal da olsa 
sosyalleşmeye yeni boyutlar getirdik. Ekmek yapmayı ve yemek 
konusundaki hünerlerimizi sosyal medyada paylaşmayı çok 
sevdik. Bir anda ne kadar sporsever olduğumuzu fark edip, 
yasaklara rağmen çoluk çocuk ormanlara akın ettik. Eşofman 
ve pijama, ev üniforması haline gelirken; yastıktan elbiseler 
yapma modasına uymayı ihmal etmedik. 

Sonuç olarak bu süreç kolay olmadı, ama Koronayla başlayan 
yeni yaşamımıza adapte olduk bile… Seyahatleri bile 
koltuğumuzda otururken yapmaya başladık. Telefonlarımızın 
ekranları, yeni dünyalara açılan alternatif pencereler oldu. 
Ama yine de gerçeğinin yerini asla alamadı. Hani ünlü bir 
reklam vardı ya: “Gitmeden görebilirsin, hatta duyabilirsin ama 
kokusunu alamazsın.” İşte özgürce uçmak, dünyayı doya doya 
içimize çekmek, sanırım bir süre daha hayallerimizi süsleyecek. 
Ama çok yakında özlediğimiz tüm güzelliklere kavuşacağız. 
İşte bu yüzden bu ay size yeni düşler kurduracak güzelliklerden 
birini tanıtacağım: Lucca!

Avrupa’da COVID-19’dan en büyük darbeyi yiyen ülke İtalya 
oldu. Virüsün ilk çıktığı dönemde gerekli önlemleri almayı 
ihmal eden İtalya, bu hatasını epey pahalı ödedi. Uzunca 
bir süre turist akınlarına uğrayan en popüler yerler bile 
hayalet şehirlere dönüştü. Mayıs ayının ortalarından itibaren 
kısıtlamalarda yumuşamaya giden İtalya’da, Haziran ayının 
ilk haftasından itibaren hayatın yavaş yavaş normalleşmeye 
başlaması bekleniyor. Ama pek tabii ki bu, eskisi gibi turist 
akınlarının olacağı anlamına gelmiyor. 

En çok turist alan bölgelerden biri olan İtalya’nın kuzeyindeki 
Toskana’da yer alan Lucca, küçücük sevimli bir şehir. Diğer 
popüler İtalyan şehirlerine göre daha sakin bulduğumuz Lucca, 
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Şehir olarak tarihi 
ise, milattan önce 180 yıllarında Romalılarla başlıyor. Şehre 
girerken ilk olarak dikkatimizi çeken, Rönesans döneminden 
kalma ünlü surlar oluyor. 

Bu surlar Lucca’nın etrafını, 4 kilometreden daha uzun bir 
daire çizerek çevreliyor. Yapımının ilk bölümüne Romalılar 
zamanında, büyük ve şu anda kullanılan bölümüne ise 16. 
yüzyılın ortalarında başlanılan bu surlar, şehri düşman 
saldırılarına karşı savunmak için inşa edilmiş. Ama yıllar 
geçip, şehir daha modernize bir şekilde büyüyüp, surların 
dışına taşınca; bu surlar yürüyüş yollarına, etrafı da büyük bir 
park alanına dönüştürülmüş. Eğer zamanınız varsa Lucca’yı 
gezmeye bu surlardan başlayabilir, yarım saatlik bir bisiklet 
turuyla surlar içinde kalan kiliseleri, sarayları ve anıtları, 
tepeden seyretmenin keyfine varabilirsiniz. 
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Arabayla gidenler için önemli bir uyarım olacak. Biz hayatımızda 
yemediğimiz kadar cezayı burada geçirdiğimiz süre içerisinde 
yedik. Bir kere, arabanızı surların içine park etmenizi hiç tavsiye 
etmiyorum. İnternetten baktığınızda park edebileceğiniz pek çok 
nokta var gibi görünüyor. Ama oraya gidene kadar geçeceğiniz 
yolların çoğu özel izne tabi. Ve siz otoparka doğru ilerlerken 
geçtiğiniz her sokak kamerasından ayrı bir ceza geliyor, ona göre!

Biz ilk önce şehrin en ünlü meydanı olan Piazza dell’Anfiteatro’ya 
atıyoruz kendimizi. Eliptik kocaman bir meydanı çevreleyen, 
çoğu pastel sarı tonlarında, yeşil panjurlu evlere bayılıyoruz. 
Buranın Romalılar zamanından kalma gladyatör oyunları için 
yapılmış, 10.000 kişilik dev bir amfi tiyatro olduğunu öğrenince 
şaşırıyoruz. Çünkü kırmızı-beyaz kareli masa örtülü sevimli kafe 
ve restoranlarıyla bu meydanın, o vahşi günlerinden oldukça uzak 
bir havası var. Meydanın tam ortasında Andrea Rocci’nin yaptığı a 
“Tree of Life” (Hayat Ağacı) isimli bronz bir heykel var.  Dünyanın 
içinden fışkırmış ama bir parçası gibi duran, birbirine sarılmış 
kadın ve erkek formu, bir yandan gökyüzüne uzanırken, ikisinin 
de gökyüzüne uzanan kolları ağaç dalları ve yapraklara dönüşmüş.  
Ve bu güzel heykele çok anlamlı bir şiir eşlik ediyor: “Bir parçamız 
yerde, ama çoğu parçamız gökyüzünün üzerinde…”

Lucca’nın bizim için en güzel sürprizi Palazzo Pfanner oldu. 
İnternette resimlerini beğenerek gitmeye karar verdiğimiz bu 
güzeller güzeli bina, içeri girdiğimiz anda bizi büyüledi. Hayatımda 
gördüğüm en hoş bahçelerden birine açılan kapısından geçtiğimiz 
anda, kendimizi bir rüya aleminde bulduk. 18. yüzyıla ait, 
Olimposlu tanrıların mermer heykellerinin ve limon ağaçlarının 
arasından yürürken, bize bahçenin ortasındaki şirin havuzun 
şırıltılı sesleri eşlik etti. Rengarenk begonyaların, güllerin, 
kamelyaların, pastel pembe şakayıkların ve sarı-mor ortancaların 
arasında kendimizi kaybettik. Bu bahçede bir çiçek olarak 
yaşamak ne güzel olurdu! 1660 yılında ipek tüccarı olan Moriconi 
ailesi tarafından yaptırılmaya başlanan bu güzel villa, yirmi yıl 
sonra finansal bir kriz sebebiyle “asil” ünvanını henüz elde eden 
Controni ailesine satılmış. Aile, o dönemin ünlü mimar, usta ve 
sanatçılarıyla çalışarak binayı bugünkü zarafetine kavuşturmuş. 
1846’da Avusturyalı bir bira üreticisi Felix Pfanner tarafından satın 
alınmış ve daha sonra da önemli bir buluşma noktası haline gelmiş.  

Guinigi Kulesi: Oldukça enteresan bir kule olan Torre Guinigi, 1300 
yıllarında Lucca’nın zengin tüccarlarından olan Guinigi Ailesi 
tarafından yaptırılmış. O dönemde yaptırılan bu kule-evlerin 
yüksekliği, bir çeşit prestij göstergesiymiş. Bu yüzden o dönemin 
zenginleri, en yüksek evi yaptırmak için yarışıp dururlarmış. 
Kırmızı tuğlalar kullanılarak inşa edilen Orta Çağ’dan kalma bu 
45 metrelik binanın nesi enteresan derseniz söyleyeyim: Kulenin 
tepesinde bulunan, 7 adet dev meşe ağacı olan bir bahçe! Yani 
koca kulenin tepesinde minik bir orman olduğunu söyleyebiliriz. 
Guinigi Ailesi bu meşe ağaçlarını yeniden doğuşu ve yenilenmeyi 
sembolize etmesi şeklinde planlamış. Bir söylentiye göre meşe 
ağaçlarının en uzununu diken Paolo Guinigi, iktidardan düşerek 
idam edildiğinde, o ölmeden hemen önce, ağaç tüm yapraklarını 
dökmüş...

Geliyoruz diğer bir ünlü kule olan  Torre delle Ore’ye (Saat Kulesi). 
Kentin en uzun kulesi(50 metre) olan bu kule, 1390 yılında 
inşa edilmiş. Eğer 207 basamağı çıkabilirseniz, şehrin en güzel 
manzarasını görebilirsiniz. Bu kulenin de ilginç bir hikayesi var. 
Lucca’nın soylu ailelerinin birinden olan Lucida Mansi, 30 yıl 
daha genç ve güzel kalabilmek için şeytanla bir anlaşma yaparak 
ruhunu şeytana satar. 1624 yılının 14 Ağustos gecesinde 30 yıl 
dolacaktır. Lucida, zamanı durdurabilmek için bu kulenin tepesine 
çıkar. Saati durdurmaya çalışır, ama başarılı olamaz ve şeytan 
ruhunu alır. Demek ki insanlar o zamanlar bile “genç kalma” 
fantezisiyle bozmuşlar kafayı…

San Michele in Foro: Başmelek Michael’e adanmış olan bu kilise, 
ön cephesi ile ünlü. Bana göre sanki, ön cepheyi yapıp, gerisini 
tamamlamaya üşenmişler gibi görünen bu kilisenin inşasına, 1070 
yılında Papa II. Alexander’ın emriyle başlanmış. Çalışmalar uzun 
süre devam ettiği ve zaman içerisinde farklı mimari dönemlerden 
geçildiği için, farklı tarzların bir arada olduğu karmaşık bir mimari 
yapı çıkmış ortaya. Buna da Romanesk motifli Gotik stili demişler. 
Binanın gösterişli ön cephesinin tepesinde, baş melek Michael’in 
ejderhayı yenişinin tasvir edildiği bir heykel bulunur. 

Lucca San Martino Katedrali: Araya araya zor bulduğumuz, 
sokakların arasına gizlenmiş bu katedral, VI. Yüzyılda inşa edilmiş. 
Gotik mimarinin, Lucca stilinde yorumlanması diyebileceğimiz 
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mimari tarzına sahip. Bu katedral, San Martino adlı nazik bir şövalyeye 
adanmış. Roma ordusunda görev yaparken yardım ettiği bir dilenci 
sayesinde ünü yayılmış ve sonraki hayatında aktif bir misyoner olmuş. 
Ölümünden sonra efsaneleşmiş ve Lucca’nın koruyucu azizi olarak 
kabul edilmiş. 

Lucca için diğer tavsiyelerim: Kalabalıkları sevenler Piazza Napoleone 
Meydanı’ında takılabilir. Ev ve bahçe meraklıları, Villa Reale di Marlia, 
Villa Torrigiani ve Villa Bottini’yi görülecekler listesine ekleyebilir. 
Alışverişçiler,  Lucca’nın ana caddelerinden biri olan Via Fillungo’da 
birbirinden güzel mağazalara göz atabilir. Müzikseverler İtalyan 
operalarının dünyaca ünlü bestecisi Puccini’nin müze haline getirdikleri 
evini ziyaret edebilir. Sanatseverler gezilerini sanat festivallerine denk 
getirirlerse tam bir görsel ziyafet yaşayabilirler. Biz şanslıydık, Lucca 
Bienali’ne denk geldik. Lucca’nın surlarının derinliklerine yerleştirilmiş 
birbirinden güzel enstalasyon ve heykellere hayran kaldık. Sergileme 
alanı olarak asırlık surları kullanmaları da bence harika bir fikir olmuş. 
Surların içindeki dev tünellere girdiğinizde epey ürperiyorsunuz. Çünkü 
upuzun, karanlık koridorlar boyunca heykellerden başka kimseyi 
görmüyorsunuz. Fakat heykeller o kadar etkileyici ki; korku, yerini 
hayranlığa bırakıveriyor. 
Benim Lucca Bienali’nden unutamadığım en etkileyici çalışmalardan 
biri, surların Baluardo San Paolino denilen bölümündeki Michael 
Stutz’un “Hoodie” adlı dev heykeli ve Eugenie Taze’nin “Turtle Woman” 
isimli, oluklu mukavvadan yapılmış çalışmasıydı. Bir sonraki bienalin 
tarihi 1 Ağustos - 26 Eylül 2021, meraklılarına duyurulur!

Salgın tamamen hayatımızdan çıkana kadar sergiler, konserler ve 
kalabalıkların olacağı tüm organizasyonlar bir süre ertelenecek 
sanırım. Ama yavaş yavaş da olsa, yaşayacağımız küçücük özgürlükler 
bile bize büyük mutluluk verecek. Tekrar sevdiklerimize rahat rahat 
sarılabilinceye kadar, sağlık ve sevgiyle kalın, güzel hayaller kurun…
Yeni rotalarda görüşmek üzere… 



Kendisini Astroloji’nin ülkemizde gelişmesi yönünde yaptığı çalışmalarla 
tanıdığımız Astrolog, Yazar Öner Döşer hepimizin pandemi sonrasına dönük 

hesaplar yapmaya başladığı önümüzdeki süreci; sağlıktan tatil planlarına, 
politikadan ekonomiye ve eğitime kadar geniş bir perspektif içerisinde ele alıyor.

Her Yönüyle 
Astroloji Haritamız

röportaj

Oner Doser 



2021 yılı içerisinde COVID-19 
devam ediyor olmasa da, benzer 

salgın risklerinin olabileceğini 
düşünüyorum.

andemiyi çok önceden görmüştünüz. 
Bundan bahseder misiniz?
Pandemiyle alakalı ilk olarak Fatih Altaylı’nın 
programında konuşmuştum. Aslında Yılbaşı gecesi 
yayınlandı, ama sekiz gün öncesinde çekilmişti. Bu da 
bizi 23 Aralık’a götürüyor. Orada bunu Sadullah El-
Ankaravi’nin, 19. yüzyılda yaşamış olan bir astrolog 

olan Ankaralı Sadullah Efendi, kitabından tercüme ettiğimiz 
bilgilere dayanarak söylemiştim. Aslında Profesyonel Astroloji 
Organizasyonu (OPA) için 1 Aralık’ta ve merkezi Seatle’da olan 
Keppler College için 15 Aralık’ta yaptığım sunumlarda yine 
Sadullah El-Ankaravi’ye dayanarak Oğlak burcunda 26 Aralık 
2019’da gerçekleşecek olan güneş tutulmasının, pandemilerle 
ve salgınlarla ilişkili olabileceği yönünde görüş bildirdiğini 
söylemiştim. Yani Aralık ayından itibaren söylemiş oldum ve 
Fatih Bey’in programında da böyle bir salgından haberimiz 
yoktu. Tamamen Ocak ayı içerisinden itibaren, hatta Ocak ayının 
ilerleyen günlerinde haberimiz oldu. Dünya Sağlık Örgütü artık 
bu işin ciddiyetini ilan ettiği zaman Ocak ayının sonlarındaydık.

Koronavirüs pandemisi ne zaman sona erebilir? Aşı 
ya da ilaç ne zaman bulunabilir?
Şimdi bu pandeminin bitmesi, tam kesin tarihi bilemeyeceğim, 
ama bence 2021’den evvel olmayacak. 2021 yılının Ocak ve Şubat 
ayları aşının bulunması ve tıbbi bakımdan önemli gelişmelerin 
yakalanması manasında dikkatimi çekiyor. Yani, aşı şu günde 
bulunacak, diye bir iddiam yok. Ama 11 Şubat 2021 tarihinde 
çok sayıda gezenenin Kova burcunda olduğu bir yeni ay var. O 
civarda olabileceğini düşünüyorum. Aslında biraz daha geriye 
gidecek olursak, Jüpiter 17 Aralık 2020’de Kova’ya geçiyor. 
Satürn de hemen birkaç gün içerisinde, ertesinde, Kova’ya 
geçiyor ve 21 Aralık 2020 tarihinde bu ikisinin Kova burcunda 
kavuşması var. 2020 yılının sonuna doğru bu yöndeki gelişmeler 
artacaktır. Ardından 2021’de önemli gelişmeler olacaktır diye 
düşünüyorum. Tabii ki ben de aşının ya da kesin bir tedavinin 
daha evvel bulunmasını temenni ediyorum, ama baktığım zaman 
ilk olarak o tarihleri görüyorum. 2021 yılı içerisinde de hala bazı 
kritik durumların devam edebileceğini, COVID-19 devam ediyor 
olmasa da, benzer salgın risklerinin olabileceğini düşünüyorum. 
Bunun da sebebi yazılarımda da sürekli belirttiğim gibi güneş 
minimumu döneminde bulunmamız. Dünya manyetik alanının 
zayıf olması, yani dış uzaydan gelen kozmik zararlı ışınlara açık 
olmamız, salgın hastalıkların arttığı dönemlerle bağdaşıyor. 
Bunlar da halihazırda yaygın olan virüslerin mutasyonuna 
sebep olması gibi durumlar doğurabilir. Dolayısıyla önümüzde, 
2023 yılına kadarki süreçte, hala bu tarz riskler var. Sadullah 
El-Ankaravi de bize bariz olarak bahsettiği bu riskin Kova 
burcundaki gezegen kavuşumlarıyla ilgili olduğunu söyler. 21 
Aralık 2020’de Kova burcunda Jüpiter-Satürn kavuşumu olacak. 
Aslında daha o döngüye girmedik. Bir de Mars-Satürn Kova 
burcunda tekrar kavuşacaklar. Bu da 2022 yılı içerisinde olacak. 
2023’e kadar devam eden süreç içerisinde Satürn de henüz Kova 
burcunda olacak. Yani bence salgınla ilgili bütün bu riskler 
henüz bitip gitmiş değil. Yani sadece COVID-19’dan, bu salgından 
bahsetmiyorum. Dediğim gibi her koşulda bu tarz risklere açık 
bir zaman dilimi olan 2022 yılında Mars’ın Satürn’e kavuştuğu 
ve yine çok sayıda gezegenin Kova burcunda olduğu Mart Nisan 
ayları bu bakımdan dikkat çekiyor.  

İkinci dalga beklemeli miyiz? 
Bu ihtimal çok güçlü bence. Ancak benTürkiye’nin daha az 
etkileneceğini düşünüyorum. Astroloji haritalarına baktığım 
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zaman özellikle İngiltere, Amerika, İtalya’da; Haziran ayından 
başlayarak, özellikle Temmuz civarında bu risklerin bir kez 
daha karşımıza çıkacağını veya saydığım devletlerin yaz aylarını 
zor geçireceklerini tahmin ediyorum. İkinci dalganın en çok 
sonbahar sonları, yani Kasım’dan sonra Aralık’ta ve takip eden 
kış ayları içerisinde olabileceğini, bu yüzden de aşırı bir gayrete 
girerek bununla başetme arzumuzun bilim camiasında büyük 
oranda artacağını ve bu sayede önemli bir ivme kazanılacağını 
düşünüyorum. Yani önümüzdeki yıl, bu konuyla ilgili daha sıkı bir 
mücadele içerisinde olabiliriz. 

Yaz tatiline çıkmak için uygun tarihler neler olabilir?
Bence Haziran ayının ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş oraya 
giriyoruz. Haziran ayının sonları, yirmili tarihleri daha da uygun. 
Hani, en iyisi hangisidir, derseniz; 3 tane tutulma var önümüzde: 
5 Haziran, 21 Haziran ve 5 Temmuz. Tabii ki 5 Temmuz’dan 
sonrası daha iyi olur derdim. Güneşin Aslan burcunda seyretmeye 
başlayacağı 23 Temmuz sonrası ve bütün Ağustos geneli için de 
daha uygun olacağını düşünüyorum. Eylül’ün başındaki tarihleri de 
buna dahil edebiliriz. Ama en uygun tarih olarak Ağustos derdim. 
Ama bu noktada insanların yazlık evlerine gitmesinin bir sorun 
oluşturacağını sanmıyorum. Yani kendi evinize gitmenizin; güneyde 
olabilir, adalarda olabilir; Haziran ayı içerisinde de uygun olacağını 
düşünüyorum. Ancak otellere gitmekten bahsediyorsak, çok 
kalabalık ortamlarda topluca yenilmesinden, içilmesinden ve ortak 
alanların topluca kullanılmasından bahsediyorsak, en azından 
bu riskin daha da azalacağı havaların ısındığı ve güneşin Aslan 
burcundayken daha kuvvetli olduğu, böylesi risklerle başa çıkma 
potansiyelimizin daha güçlü olduğu zamanlar için söylüyorum.

Eylül ayında Türkiye’yi ya da dünyayı bekleyen bir 
savaş tehlikesi var mı?
Türkiye astroloji haritası da kısmen etkileniyor; ama daha ziyade 
Orta Doğu, coğrafya içerisinde de Suriye üzerinde dönecek şeyleri 
düşünüyorum. 8 Kasım’da da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri 
var. Orada nasıl bir netice çıkacak? Donald Trump başkan olursa, 
bu durum zaten bir ekonomik savaşı tetikleyecektir. Donald Trump 
Çin’in üzerine daha fazla gidecektir. Ve Mars’ın da uzun süre Koç 
burcunda kaldığı yaz aylarında da; gerilediği Eylül, Kasım aylarında 
da bu şekilde problemli bir süreç bizleri bekliyor. Özellikle Kasım’ın 
ikinci yarısıyla beraber böyle bir savaş atmosferi esebilir.  Yani, evet 
doğru, 2020 yılının ikinci yarısında böyle bir risk var gerçekten.



Deprem olacağına dair öngörüleriniz neler?
Yani depremlerin artacağı bir süreçten geçiyoruz. Güneş merkezli 
haritalarla çalıştığım zaman Haziran ayının başları için de ufak 
hareketlilikler görüyorum. Ama daha büyük ölçekte deprem riski 
en çok 2022 ve 2023 yılları için var. O tarihlerde Uranüs gezegeni 
Boğa burcundan geçiyor. Yine Boğa burcunda ve Akrep burcunda 
tutulmalar gözlenecek. Kasım 2021’den itibaren başlayacak, 
2022 ve 2023 yıllarında etkili olacak. Türkiye astroloji haritasını 
da, İstanbul astroloji haritasını da tetikliyor. Bu büyük deprem 
olacak diye bir iddia değildir. Ama pek tabii ki İstanbul astroloji 
haritasının tetiklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim de içinde 
bulunduğumuz bu bölgede bizi de etkileyebilecek, dikkat çekecek, 
endişe yaratabilecek ölçekte depremlerin artacağı yönünde 
öngörüm var. Umarım yanılırım ama 2022 ve 2023 yılları odak 
noktasında. 

Yatırımlar konusunda önerileriniz…
Aslında başından beri hep aynı şeyleri söylüyorum. Altın bence en 
güvenli yatırım aracı. Gümüş 2020, 2021 yıllarında daha çok prim 
yapacağı için bu yıldan başlanarak bazı yatırımlar yapılabilir. 
Bunun dışında dolaşımda olan en öne çıkan para birimi olan Dolar 
ve Euro gibi kağıt paralarla ilgili sıkıntı olacağını düşünüyorum. 
Yani bir dönüşüm de gerektiğinden dolayı artık nakit parada 
bu dolaşımın azalacağını ve risk oluşturacağını zannediyorum. 
Bu yüzden buralarda çok büyük spekülasyonlar, kısa süreli 
dalgalanmalar dışında ileriye dönük çok büyük bir yatırımı 
akıllıca bulmuyorum. Onun dışında gayrimenkül fiyatlarının 
görece daha düşebileceği zamanlar yaşayabiliriz. Mesela bu 
koronavirüs hadisesinin bize gösterdiği üzere bahçeli ev fiyatları 
artabilir. Yine koronavirüsten dolayı özellikle yazlık ev fiyatları 
artabilir. Çünkü insanlar şu durumda otele gitmeyi güvenli 
bulmayabilir. Ama yazlık evinde kendilerini diğer insanlardan 
tecrit ederek yaşayabileceklerdir. Bir de deprem açısından 
güvenli bölgelerdeki gayrimenkul fiyatları artacaktır. Dolayısıyla 
bu alanlarda artış beklerken, diğer tarafta özellikle saydığım 
faktörleri taşımayan, çok sıkışık iç içe bölgelerde, şehir içerisi de 
dahil, gayrimenkul fiyatları düşebilir ve bu yılın sonuna kadar 
da bu şekilde gideceğini sanıyorum. Borsada da çok iniş çıkışlar 
var, ama çok sıkı takip eden birisi değilim. Böylesi zamanlarda 
kar edenler her zaman olur, ancak sonbaharda bir ekonomik 
krizin, zorlanmanın çok daha belirginleşeceğini düşünerek yatrım 
yapılması gerekiyor.

Düşüşte olan ve yükselen sektörler hangileri?
Bence inşaat sektörü ciddi sıkıntıda. Sanayide de özellikle 
sıkıntılar var. Perakende satış yine devam edecektir. Toptan satış 
alanında giyim kuşam da dahil olmak üzere sıkıntılar olabilir. 
Perakende, toptan, online satış; tüm bu sistemler güneş ve ay 
tutulmalarının ve ay düğümlerinin İkizler ve Yay burçlarına 
geçmesiyle artar. Nakliyecilik, kargo işleri, taşımacılık vb. 
işler de artar. Online ve dijital olan tüm işler artar. Yazılımcılık 
tarzı mesleklerde ve sosyal medyada avantajlar vardır. Tüm 
bunların yönetimi de yine önemli bir alanda. Tıp alanı ve tıbbi 
malzemelerin  satışında da artışlar bekleriz. Bu geçen yıldan beri 
söylediğimiz bir şey esasında. Buna mukabil mesela CEO’ların 
yüksek pozisyondaki yöneticilerin maaşlarında düşme, yüksek 
maaş verilen kişilerin işlerinin azalması, işten çıkarılması 
gibi riskler var. Tabi havayolları İkizler ve Yay burcundaki 
tutulmalarda biraz sıkışacak. Ayrıca taşımacılık sektörlerinde 
fiyatların da pahalılaşması beklenebilir. Bunların dışında eğitim 
ve yayıncılığın online mecralarda verilmesi adına yeni sistem ve 
uygulamalara geçenlerin çok avantaj sağlayacağı; bu platformları 

da kullanarak öğretmenlik becerisini sergileyecek kişilerin daha 
fazla kazanç elde edeceği zamanları yaşayacağız.

Yeni dünya düzeninde herkese çip takılacak mı?
 Şimdi bunu astroloji haritalarına bakarak söyleyemeyiz. Kova 
burcundan gezegen geçişleri var, bu teknoloji demek. Evet hemen 
bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler geliyor aklımıza, ama 
benim bir astrolog olarak bu noktada sadece haritalara bakarak bir 
yorumda bulunmam doğru olmaz. Ancak özellikle Plüton’un Kova 
burcundan geçeceği 2023, 2024 yıllarında insan zihnini, insan 
anlayışını, idrakini özgürlüğünü manipüle eden bazı uygulamalar 
olabilir. Burada büyük kriz ve sancılar yaşanabilir. Hani bu biraz 
daha Plüton-Kova’ya benziyor. Jüpiter-Satürn’ün Kova’daki 
kavuşumu bunu direkt olarak getirir mi bilmiyorum. Ancak 
Plüton Kova’yla beraber 2023, 2024 yıllarından itibaren insanın 
zihinin özgürlüğünün ve bütün becerilerinin kullanımı konusunda 
manipüle edici sistemler, düzenler devreye sokulabilir. 

ABD’de seçim ve Donald Trump’ın yeniden seçilme 
olsalığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Donald Trump’ın yeniden seçilme olasılığını ben daha yüksek 
görüyorum. Biden’ın haritasına nazaran daha kuvvetli bir haritası 
var. Ve dönemsel etkiler, özellikle de kuzey ay düğümü, tam da 
seçim zamanında Donald Trump’ın doğum haritasındaki pozisyona 
dönüş yapacak. Trump, sosyal medyayı çok iyi kullanan bir lider. 
İnanılmaz bir takipçi kitlesi var. Dolayısıyla tweetleriyle çok etkili. Ve 
bu dönemde ileişimi iyi kullanan öne geçecek. Biden’ın haritasında 
iletişim becerilerini bu kadar iyi kullanan bir yapı yok. Yükseleni 
Yay burcu.  Doğum haritasında Akrep burcundan gezegenler 
var. Dışarıya fazla bir şey gösteren bir yapı değil. Konuşkanlığı 
var bildiğim kadarıyla ama özellikle çam devirdiği, pot kırdığı 
söyleniyor. Bu yüzden de medyanın diline sürekli dolanıyor. Donald 
Trump gibi zeki ve insanları yermeye, alay etmeye yönelik bir lider 
hayli boş yönlerini yakalayıp üstüne gidecektir. Ve tweetleriyle de bu 
manada rakibini tarumar edebilir. Bu büyük bir sıkıntı oluşturacak 
Biden için bence. Evet Donald Trump’ın çok daha fazla şansı 
olduğunu düşünüyorum. Yine de kesin olarak bilemeyiz, çok fazla 
değişken var ama karşısındaki rakip başka birisi olsaydı şansının 
çok daha yüksek olacağını düşünüyordum ben. 

Donald Trump’ın yeniden seçilme 
olasılığını ben daha yüksek 

görüyorum.
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2023 yılına herkes çok vurgu yapıyor. Türkiye ve 
dünya açısından neler olabilir?
2023 yılında Uranüs ile birleşen çok sayıda tutulmalar var. 
Tutulmalar Satürn ile birlikte Uraüs’ü tetikliyor. Büyük kurumlar 
da bunun içerisinde. Buna AB ve IMF dahil. Bazı büyük kurum ve 
kuruluşların, bazı bankaların da haritaları ciddi tetikleniyor. Yani 
ciddi krizler var. Bu krizler neticesinde büyük dönüşümler var. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde parçalanma, bölünme, dağılma 
riskine atıfta bulunuluyor. Haritalarında Plüton dünüşü oluyor. 
Ekonomik kriz ve piyasaların çöküş riskleri 2022, 2023 yıllarında 
çok belirgin. 

Türkiye’ye gelince… Ak Parti astroloji haritası o dönemde kolay 
etkiler almıyor olacak. Dolayısıyla burada partinin kendi içerisinde 
neler olacağı önemli ama bazı zorlanma potansiyelleri de devrede. 
Ama 2023 yılı bizim için çok özel. Yüzüncü yaşımız. İnşallah 
esenlikle güzellikle Cumhuriyetimizin bekçisi olarak o yılımıza da 
varırız.

Yaklaşan üniversite sınavları hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Ünivesite sınavları dönemine çok sayıda retrolar denk geldiği için 
hata yapma olasılığı, yanlış cevaplandırma, soruların yine çalınması, 
ayyuka çıkması, deşifre edilmesi gibi riskler bence önümüzde var. 
Sınava girecek öğrencilere soruların çok iyi okunmasını, yanlış 
işaretlememesini tavsiye ederdim. Umarım bu soruların bilgisayarla 
yanıtlanmasında da sorunlar oluşmaz. Tabi buralardaki riskler 
öğrenciyi bire bir ilgilendirmiyor. Öğrenci sınava girmekten 

sorumlu ve onlardan sınavda doğru yerleri işaretlemesi bekleniyor. 
Tavsiyem bu retro döneminde ufak hatalara, gözden kaçabilecek 
yanlışlıklara dikkat edilmesi.

Venüs gezegeni retro iken estetik ve güzellik 
konularına ayrıca dikkat etmek gerekir mi?
Evet, Venüs gezegeni retroyken estetik güzellik konularına ayrıca 
dikkat etmek gerekir. İkizler burcunda olduğu için kişinin İkizler 
bölgesi olan omuzlar, eller ve kollarla ilgili estetik operasyonlar 
çok önerilmeyebilir. Venüs’ün bu burçta retro yapıyor olması da bu 
noktada önemli. Venüs retrosunda genel olarak estetik güzellikle 
ilgili çok fazla riskler almayın, denilir. Saç renginde radikal bir 
değişiklik buna örnek olarak verilebilir. Ama bakılması gereken, 
Venüs’ün hangi burçta retro yapıyor olduğu. Venüs ikizlerde retro 
yaptığına göre eller, kollar ve üst solunum yollarıyla alakalı vücut 
bölgelerinde büyük sağlık riskleri almamak, büyük operasyonlara 
girmemek tabii ki isabetli olur. Evlilik gibi konular açısından da 
tabii ki dikkatli olmak gerekir. Ama estetik-güzellik konularında 
Venüs-Neptün karesinin etkili olduğu, içinde olduğumuz günlerde 
özellikle bu konuda risk biraz daha fazla. O yüzden radikal şeylere 
kalkışmayın derim ben.

Sizin hem bizim ülkemizin hem de dünyanın 
astrolojisine büyük katkılarınız oluyor. Anlatabilir 
misiniz?
Öncelikle elimden geldiği kadar öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. 
Yetiştirdiğim bu öğrencilere dış dünyada makale yayınlama, 
konuşma yapma, kendini ifade etme fırsatları ve tabii ki seyahat 



ederek etkinliklere katılma imkanı yaratmaya çalışıyoruz. Bunlar 
önümüzdeki dönemde fiziksel olarak azalsa da online olarak 
artacaktır. Ben 2005 yılında Astroloji Okulu’nu kurduğumdan bu 
yana öğrencilerime hep daha geniş bir vizyon sunmaya çalıştım. 
Ve bu açıdan da hep yabancı astrologları buraya davet edip ve 
onlara seminerler verdirerek bakış açılarını onlara göstermek 
istedim. 2012 yılından itibaren düzenlediğimiz programların 
bu yıl 9.’sunu yapacaktık ama yapamadık. Uluslararası Astroloji 
Günleri’ni yapıyoruz ve dünyanın çeşitli ülkelerinden astrologlar 
geliyorlar. Atölye çalışmaları düzenliyorlar. Herkese açık sunumlar 
yapıyorlar. Bunlardan bazılarını halka ücretsiz olarak Koza 
Alışveriş Merkezi’nde yaptık. 450-500’e yakın insan geldi. Çok 
büyük bir katkıydı. Bu organizasyonu Merkür Otel’de yaptık. 
Bir ara yine herkese açık, simültane tercümeli bir etkinliğe 350 
civarında bir katılım oldu. Ben bazı çok ciddi astrologları çeşitli 
televizyon programlarına da çıkardım. Beraber katıldık. Orada 
insanların astoroojiyi daha ciddiye almasını sağlayacak konuşmalar 
yapıldı. Ekonomi konuştuk, politika konuştuk. Yani böyle burçlar 
hakkında bir şey konuşmadık. Bu yıl Koç burcuna ne olacak, boğa 
burcuna ne olacak; şeklinde sorulara cevap verecek astrologlar 
değildi bunlar. Akademisyen astrologlardı. Dolayısıyla bu işin 
ciddiye alınmasını sağladık. Hiç unutmuyorum bir seferinde Saba 
Tümer’in programına katılmıştık. Dr. Nicholas Campion Wales 
Üniversitesi’nde Astroloji, Antropoloji Bölümü’nün başında; Dr. 
Benjamin Dykes vardı, Minnessota Üniversitesi’nde Felsefe dersleri 
vermiş olan ve çeşitli eski metinelri çeviren. Yanlarında ben de 
katıldım. O programda Saba Tümer baya şaşırmıştı; “Bunlar baya 
ciddi, sıkı astrologlar Öner ya” demişti bana. Şirin konuşma tarzıyla 

ifade etmesi hoşuma gitmişti. Gerçekten de katıldığım her televizyon 
programında astrolojiyi ciddiye aldırma yönünde böyle katkılarım 
olduğunu düşünüyorum. Kanal yöneticilerinin misafiri olduğumda 
onlarla yaptığım konuşmalarda Türkiye’de astrolojiyi çok ciddiye 
aldırdığımı ifade ettiler hep. Ben de bundan epey memnuniyet 
duydum. Astroloji yazarları yetiştirmeye, onlara fırsat vermeye 
çalıştık. 

Bugün Astroloji Okulu yayınlarımızdan kitapları yayınlanan 
yazarlardan ilk aklıma gelenler: Zerrin Zindancıoğlu, Sena 
Büyükçopur, Barış Özkırış , Sami Özbaş Soysal, Yeşne Karaca İren. 
Yabancı yazarların da bazı kitaplarını çevirdik. Ama en çok Türk 
yazarlar kazandırma gayreti içerisinde olduk. Mesela Şebnem Ekşi 
Hint Astrolojisi konusunda bizim yayınlarımızdan kitapları çıkan 
yazarlarımızdan bir tanesidir. Aynı zamanda eski kadim metinlerin 
çevrilmesi konusunda da kurduğum bir grubun liderliğini 5 senedir 
yapıyorum. Mezunlarımızdan Şükra Öztur, Şükran Aybakacak 
ile birlikte eski metinlerden çeviriler yapıyoruz. Sadullah El-
Ankaravi’yi çeviriyoruz. 5 senede, hiç kimseden destek almadan, 
ciddi bir harcama yaptığımı da söyleyebilirim. Herkesin kolay kolay 
altına giremeyeceği meblaları, astrolojiden kazandığım paraları yine 
buraya yatırarak yapmaya çalıştım. 574 sayfalık eseri tamamlamak 
üzere bir beşyüz sayfanın üzerinde tercüme çıktı. Önce bir 
transkripsiyon yapıldı. Arkasından üç lisanda çeviriye geçildi: 
Arapça, Osmanlıca, Farsça. Astroloji Okulu olarak Avrupa’nın 
en büyük okulları arasında sayıldık. İngiliz Astroloji derneği 
Başkanı’ndan, yine merkezi İngiltere’de bulunan APAI Başkanı’ndan 
“Burada Avrupa’nın en büyük astoloji okulu var” şeklinde güzel 

röportaj



iltifatlar aldık. Eğitimlerimiz ISAR Uluslarası Astroloji 
Araştırmaları onaylı ve aynı zamanda APAI onaylıdır. İki tane; 
biri Amerika, diğeri İngiltere merkezli kuruluşun onayını taşır. 
Türkiyede bunları sağlayan önemli bir okul olduk. 

Eğitimlerimiz her yıl normal şartlarda 22-23 Eylül’de başlar 
21 Haziran civarında sona ere. Online sınıflarımız vardır. 
Dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerimiz var. Ve bu yıla 
kadar yüz yüze sınıflarımız vardı. Onlar da haftasonu ve hafta 
içi sınıfları olarak. Bu yıl yüz yüze sınıf açma konusunda 
çok emin değilim. Çünkü geniş bir alanda en azından 2’şer 
metre arayla sınıflar kurarak ne kadar verimli alabiliriz, ne 
kadar samimi olur bilemiyorum. Ancak online derslerimiz 
olacak. 22 Eylül Salı gecesi ilk dersi işlenmek üzere 36 haftalık 
bir programı başlatıyoruz. Ama öncesinde 1 Haziran 2020 
Pazartesi akşamı yine online olarak gece 21’de başlayacak; 
haftada bir gün, iki saatlik derslerde, 36 haftalık programa da 
arzu edenler devam edebilecekler. Yani Astroloji Yaz Okulu 12 
haftalık, haftada bir gün olan bir online bir program. Arzu eden, 
sıfırdan başlamak üzere bunlara katılabilir. Onun sonucunda, 
ben sertifika programına devam etmek istiyorum, diyenler 
de kaldıkları yerden devam etmek kaydıyla Ekim ayından 
itibarenyeni seneye devam eder ve sertifika programımız olan 3 

Gayrimenkül fiyatlarının görece 
daha düşebileceği zamanlar 

yaşayabiliriz. Mesela bu koronavirüs 
hadisesinin bize gösterdiği üzere 

bahçeli ev fiyatları artabilir.

senelik eğitimin ilk yılını ilkbahar 2021’de tamamlayabilirler. Sonra 
2022, 2023 yıllarında da 3 yıllık yani 3 kere 36 haftalık programımız 
var. Bunları tamamlayınca okulumuzun sınavlarını da geçerse 
sertifika ve diplomamızı almaya hak kazanıyorlar. Astroloji Okulu 
diplomamızın ISAR ve APAI olmak üzere iki yerin onayına sahip 
olduğunu da belirtmek isterim. n



anat’ın, çağın gelişmelerini görselleştirme  ve 
dönemini çağlar ötesine taşıyabilme etkisi 
yadsınamaz. Vincent Van Gogh’un kaldığı 
hastanedeki odasında hayalgücüyle, ruhsal 
çalkantılarıyla oluşturduğu ve duygusal izlerini 
taşıyan “Yıldızlı Geceler” adlı eserine yüzyıllar sonra 

bakarken kendi hayalgücümüzdeki yıldızlı gece ile buluşuruz 
ve o anın duygusuna tanıklık edebiliriz. Ve bu sayede sanatın 
büyülü atmosferi ruhumuzdaki yansımalarıyla duygusal 
paylaşımlarımıza katkı sağlar.

S

Pandemi nedeniyle evrensel olarak makro ölçekli sosyal ve iş yaşamından mikro 
ölçekli, yarı soyutlanmış bir sosyal yaşama geçiş yaptık. Olanaklar ölçüsünde 
evlerimizde kalarak dar bir yaşam alanında sanal dünyadan destek alarak iş 
ve sosyal alanımızı oluşturduk. Bu ani geçiş ilgi alanlarımızı da etkiledi.Ruhsal 

motivasyon gereksinimi ve duygu aktarımı isteği “Sanat”a olan ilgiyi artırdı.

Evde Yaşam 
Evde Sanat

evde yaşam evde sanat

Sanatı yoluyla dünyayla iletişim kuran sanatçı, düşsel ufuklarda 
farklı pencereler açar. Günümüz sanatçıları da içerisinde 
bulunduğumuz bu olağanüstü dönemin etkilerini  yapıtlarına 
aktaracaklar ve izlerini geleceğe taşıyacaklar.

Evde yaşamın evde sanata dönüşümünü önde gelen 
ressamlarımızdan  Ertuğrul Ateş, Ekrem Kahraman ve Hikmet 
Çetinkaya’ya sordum ve pandemi dönemini nasıl geçirdiklerini, 
üretimlerini ve düşüncelerini anlattılar. Kendilerine teşekkür 
ediyorum… n

Siret Uyanık





andemi nedeniyle geçirdiğimiz olağanüstü 
izolasyon süreciyle ilgili düşüncelerinizi 
ve sizin bu dönemi nasıl geçirdiğinizi 
öğrenebilir miyiz?
Bu salgın, virüs her yerde aynı endişeyi barındırıyordu. 
Korku ve karşılığında korunma. Dünyadaki 

gelişmişlik, silah sanayi, endüstrileşme, zenginlik hiç farketmiyor; 
herkesi eşit şekilde etkiliyordu. 

Virüs adaletliydi, eşitlikten yanaydı. Irk, din, dil ayrımı yapmıyordu. 
Bütün bütün insanlar aynı tesviye üzerinde buluşmuştu. Sırf bu 
bile bir sanat insanı için beyninde fırtınalar kopartabilirdi. Film, 

tiyatro, edebiyat, resim heykel gibi alanlarda uğraş verenler için bir 
fırsat.

İnsanların yüzlerindeki o korku vardı ya; hele o endişe; ne olacaktı 
bundan sonra, nasıl bir yaşam bekliyordu insanoğlunu. Birçok 
insan bunun üzerine teoriler üretti. Sosyal medya inanılmaz takipçi 
topladı. Birden bire gündeme geldi. Adeta yaşantımızın bir parçası 
oldu.

Diğer taraftan sanatçılar kendisi ile baş başa kaldı. Kendisini, neler 
yaptığını ve neler yapacağını düşündü. Kendisini sorguladı, derin 
bir nefes aldı. Durdu ve düşünmeye başladı. 

P

Yurt içinde ve yurt dışında açtığı sayısız sergiyle Türk resim sanatının en 
üretken isimlerinden biri olan Hikmet Çetinkaya, içerisinde bulunduğumuz zorlu 

dönemlerin sanatına kattıklarıyla ufuktaki projelerine odaklanarak
yoluna devam ediyor.

Hikmet Çetinkaya 

evde yaşam evde sanat



Beyninde fırtınalar koptu adeta. Bolca araştırmalar yaptı, kitaplar 
okudu, müzeler sanal ortamda gezildi, müzik dinlendi, şiirler 
okundu… 

Sanat insanı aniden durdu ve düşündü, kendisini sorguladı. “Ben 
ne yapıyorum, ne yapacağım?” Bunun cevabını ileriki günlerde 
ürettiğimiz eserlerde göreceğiz. 

Bu salgın ve virüs nedeniyle bir eksikliğimiz daha gün yüzüne 
çıktı, farkına varıldı. Güzel sanatlar, insan için sosyalleşmenin 
ilk adımıdır. Biz bunu yıllardır söylüyorduk, kimse bizi 
ciddiye almıyordu. İnsanlar evlerine kapanınca, kendileri ile 
yüzleştiklerinde hiçbir hobilerinin olmadığının farkına vardılar. 
Yaşam sadece sabah kalkıp işe gitmek, işten eve dönüp yemek 
yedikten sonra televizyonun karşısında esir olmak değilmiş. 
Asosyallikten çıkıp sosyal bir varlık olmak gerekiyormuş. Bunun 
için de resimle, boyalarla, renklerle uğraşmak gerekiyormuş. İşte 
bunun eksikliğini farketti insanımız. 

Bir hobisi olan için yaşam kolaydır; çünkü sosyal bir varlıktır, 
üretkendir, kendi kendine yetebilen bir varlıktır. Asosyaller, hiç bir 
hobisi olmayanlar, üretmeyenler, çabalamayanlar; sorun sizde. İşte 
bu sorunu virüs sayesinde öğrendiniz. Şimdi ne yapmanız lazım 
biliyor musunuz? Normal yaşama döndüğümüzde resim, müzik, 
tiyatro, yazarlık, fotoğrafçılık; yani hobi kursları sizleri bekliyor.

Ben bu salgın günlerini ailemle beraber Toronto’da geçiriyorum. 
Bolca geziyorum, okuyorum, araştırıyorum, müzik dinliyorum; 
etrafımı gözlemliyorum. Sanatla barajımı dolduruyorum. Günü 
geldiğinde üretime, enerjiye dönüşecek.

Türkiye’de sokağa çıkma yasağı var. Maskesiz dışarı çıkılmıyor, 
yurt dışından gelenler zorunlu 14 günlük karantinaya alınıyor, 
belirli yaş üstü uzun süreli dışarı çıkamıyor. Kanada’da durum nasıl 
dersiniz? Toplum üzerinde böyle bir zorunluluk yok. Maskesiz 
çıkmamak, dışarı çıkmamak, gezmemek gibi yasaklar yok. Her 
insan kendi kendini denetliyor, önlemini alıyor. Karantina mı? 
kendi evinde kendi kendini kontrol ediyorsun. Ayrıca şöyle bir 
bilinç var burada. Bu virüs uzun süre hayatımızda olacak, beraber 
yaşayacağız. Vücudumuzu virüse karşı dayanıklı hale getirmemiz, 
direnç göstermemiz gerekiyor. Bünyemiz bu virüs ile savaşır 
hale gelmeli, bağışıklığımızı artırmalıyız. Düzgün beslenmeliyiz, 
dinlenmeliyiz, sosyal yaşantımızı sürdürmeliyiz. Psikolojimiz 
yerinde olmalı ve her yönden sağlıklı olmalıyız. Bunun için para 
mı gerekli, sorun değil, her insanın normal ihtiyaçlarına yetecek 
kadar iyi bir çek, posta kutusuna devlet tarafından gönderiliyor. 
Bankamatikten çekebilirsin. Sıraya girmene, bir yere gitmene 
gerek yok. Miktarı mı? Oldukça fazla, bizdeki bir memurun 2 
yıllık getirisine eş değer neredeyse. Kanada’da yaşayan her Kanada 
vatandaşı bu haktan yararlanabilir. 

Bu dönemde ürettiğiniz eserlerden bahsedebilir 
misiniz?
ArtAnkara Sanat Fuarı’na bu dönem virüs, salgın; toplu alanlarda 
bulunmayın, dışarı çıkmayın, sarılmayın gibi yasaklar damgasını 
vurdu. Fuarın bittiği gün bu tür söylemler tavan yaptı. Her sektör 
gibi sanat sektörü de etkilendi bu durumdan. Fakat sanatçının 
yaratıcı gücü her zaman durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. 
Sanatçılar; zor durumların, çıkmazların insanıdır adeta.

Fuar bitimi Kanada’ya dönmeyi planlıyordum. Ama olmadı. Bir 
süre önce bir inşaat firması için 14 metre uzunluğunda, yüksekliği 

120 santimetre ile 7 metre arasında değişen boyutlarda resim 
yapmam istenmişti. Ertelemiştim bu projeyi, çünkü bu boyuttaki bir 
çalışmayı yapabilecek uygun ortam yoktu. İşte bu salgın, virüs olayı, 
patlak verince bu projeyi raftan indirdim ve kimsenin olmadığı 
atölyem sadece bana kaldı. Ankara’daki atölyemin bütün duvarları 
benimdi. 

Sokağa çıkma yasağında bile atölyede kaldım günlerce çalıştım. 
Sonuçta dev çalışmayı bitirdim. Çalışmayı bitirdiğim günün akşamı, 
inşaat firması yetkililerine eserimi sundum. Çok beğendiler. 

Aynı gece, eşim Oytun ve küçük oğlum Doruk’u aldım; Ankara’dan 
İstanbul’a Havaalanı’na bir araçla geldim. Daha önce tarihi günü 
herşeyi programlanmış bir yolculuktu bu. Günler öncesinden 
Kanada ile yazışmalarımız sürüyordu. Kanada’nın İstanbul’a 
gönderdiği özel bir uçak vardı. Uçağa bindik ve Kanada-Toronto’ya, 
evimize geldik.

Ben bu salgını, virüsü olumlu hale çevirip yeni projeler kafamda 
oluşturdum. Bir süre sonra Türkiye’ye döneceğim, çantamda çok 
güzel projeler sürprizler var. 

Gelecek günlere ilişkin mesajlarınızı bize 
anlatabilirmisiniz?
Uzaklardan güzel ülkeme, Atatürk gençliğine, sanat dostlarıma 
kucak dolusu sımsıcak selamlar. 

Paletimizdeki boya, fırçamızdaki renk kurumasın. 
Sevgiyle kalın… n



Eserlerinde yarattığı gizemle “Kurdelalı Ressam” olarak da tanınan Ertuğrul Ateş 
dünyanın pandemiyle mücadele ettiği günlerde sanatın bir kez daha onarmak, 

iyileştirmek, destek olmak ve düşündürmek için yanımızda 
olduğunu ifade ediyor.

Ertuğrul Ateş  

evde yaşam evde sanat

andemi nedeniyle geçirdiğimiz olağanüstü 
izolasyon süreciyle ilgili düşüncelerinizi 
ve sizin bu dönemi nasıl geçirdiğinizi 
öğrenebilir miyiz?
Tarihsel hafıza bize gösterir ki, salgın dönemlerinden 
sonra insanoğlu her zaman yeniden toparlanmış, yeni 

duruma ve onun ihtiyaçlarına göre yeni kavramlar üretmiş, yeni 
bir düzen kurmuştur. Hiç kuşku yok ki, hiç beklemediğimiz bir 
zamanda yakalandığımız bu salgın tüm dünyaya ve tabii ki bizlere 
neyin değerli ve önemli olduğunu en kestirme yoldan öğretti. 
Zamanla bundan nasıl bir ders çıkaracağımızı göreceğiz. Ben 
yapı olarak her zaman olaylara daha iyimser yaklaşan umutvar 

düşüncelerle analizler yapmayı tercih etmişimdir. Bugün de 
benzer düşüncelerle geleceğe bakmayı önemli sayarım. İnsanoğlu 
tüm kötülüklüklere rağmen, göreceli olarak daha iyi bir dünya 
yaratmayı başarmıştır. Hiç kuşkusuz daha iyisini istemeli ve bunun 
için mücadeleyi sürdürmeliyiz. 

Bu salgın döneminde tüm insanlık kendisiyle baş başa kaldı. 
Tercihli bir yalnızlık içinde gündelik hayattan önemli ölçüde 
uzaklaşan insan, bunun sonucunda kendisine yakınlaştı. Hepimiz 
uzun, yoğun ve yorgun yalnızlığımızla baş başayız. Yeni süreçte 
düşündük ve gördük ki bugüne kadar uğruna çabaladığımız pek 
çok şey olmasa da oluyormuş. Bize dayatılan, bu aşırı tüketime 

P



dayanan sistem tam bir sömürü düzeniymiş. Uyandık mı? 
Henüz bilmiyorum, göreceğiz. Ama artık neyin daha değerli 
olduğunu, neyin daha önemli olduğunu biliyorum. Bu süreçte 
tüm toplumun elinden tutan, yol gösteren, dayanma gücü ve 
yaşama sevinci veren tek şey sanatsal ürünlerdi. Teknolojinin 
sağladığı olanaklarla sinema, tiyatro, edebiyat, sergi, konser 
vs. sanatsal faliyetler sayesinde bu sürecin zorluklarını 
hafiflettik. Yeni şeyler görerek, yeni fikirler edindik. Sanatın 
gerçekten”hayat damarlarından biri” olduğunu kavradık. 
Böylece sanatçının da toplum yaşamında kapsadığı alanın 
sanılandan çok daha derin ve geniş olduğunu anlamış olduk.

Bu dönemde ürettiğiniz eserlerden bahsedebilir 
misiniz?
Ben zaten bir çeşit karantina hayatı sürdürmekteydim. 
Yaşamımda pek fazla şey değişmedi. Yine aynı tempoda 
çalıştım. Yeni işler ürettim. Eksik olan, dostlarla buluşmalardı. 

Gelecek günlere ilişkin mesajlarınızı bize 
anlatabilirmisiniz?
Gelecekle ilgili iyimserliğim esastır. Ancak bu süreçten 
hangi dersleri, tecrübeleri kazandık; yaşayıp göreceğiz. 
“Gelecek bilimciler” sanatın hayatımızdaki yerinin çok daha 
artacağını, sanatçıya duyulan ihtiyacın giderek artacağını 
zaten söylüyorlardı. Bu test, bunu kanıtladı bence. Yeni 
düzende; yeni sorunlara, yeni çözümler bulacağız. Her zaman 
yaptığımız gibi. n

Yaşamımda pek fazla şey 
değişmedi. Eksik olan, dostlarla 

buluşmalardı.



Güçlü üslubu ve sanatçı kimliğiyle sanat camiasının önemli duayenlerinden olan 
Şair, Yazar ve Ressam Ekrem Kahraman, tarihin tekerrürleri arasında geçirdiğimiz 

bu değişimin doğasına ve geleceğe erişmek için önümüzde yer alan 
belirsiz yola vurgu yapıyor.

Ekrem Kahraman 

evde yaşam evde sanat

andemi nedeniyle geçirdiğimiz olağanüstü 
izolasyon süreciyle ilgili düşüncelerinizi 
ve sizin bu dönemi nasıl geçirdiğinizi 
öğrenebilir miyiz?
Dediler ki: Hayat eve sığar! Hayat gerçekten de eve sığar 
mı, ya da sığdırılabilir mi? Sanmam. Ama sanırım “ev” 

denilen mahrem “in”e bir süre daha sığınabiliriz. Zaten de öyle 
oluyor.

Çünkü biliyorsunuz ki hayat ananın olmazsa olmaz, başka başka 
vazgeçilmezleri var: Nefes almak, yapmak, üretmek, görmek, açık 
havaya çıkmak, yeniden yeniden sentezlemek…

Fakat bu süreçte çok azımızın farkında olduğu başka bir durumla 
karşılaştık: İnsanların eve tıkılarak terk ettikleri her alanı, 
dünyanın her tarafında yaban hayvanlarının  ele geçirdikleri 
görüldü. Kangurular, ayılar, kaplanlar, tilkiler, timsahlar, geyikler, 
filler, su samurları, arslanlar, penguenler, su aygırları, sığır ve fil 
sürüleri, ceylanlar, yaban keçileri, çakallar, yaban domuzları, yaban 
keçileri, pumalar, geyikler, fok balıkları…

Çünkü biz ne düşünürsek düşünelim, doğal hayat devam ediyor. 
Doğadaki “yeni” ve uygarlaşmış akıllı biz insanlar olduğumuz için, 
diğer canlılar gibi bizler de kendi varlığımızı koruyup yaşamak 
için kaçıp inlerimize sığınmaya çalışıyoruz.

P



Kuşkusuz ki; ne dünya, ne insanlık böylesi bir bela ile ilk kez 
karşılaşmadı. Daha neleri gördü, neleri yaşadı! Yaşamakla da 
kalmadı. Bazen yaşadıklarını, bazen de sığındığı yerlerin ve sürenin 
olanaklarını kullanarak tarihsel eserler ortaya koydu.

Yazılanlara göre William Shakespeare, 1600’lü yılların başlarında 
ve kariyerinin henüz ilk basamaklarındayken İngiltere’de veba 
salgını baş gösterdiğinde, mecburen evine sığınarak o süreci “Kral 
Lear”, “Macbeth” ve “Antonius ve Kleopatra” gibi eserleri  kaleme 
alarak geçirdi.

Ressam Edvard Munch ise, 1918-1920 yılları arasında 50 milyondan 
fazla kişinin canına mal olduğu söylenen İspanyol Gribi nedeniyle 
mahsur kaldığı Norveç’teki evinde zamanını bir artıya çevirerek 
resimler yapmaya devam etti. Hatta bizzat yakalandığı salgın 
hastalık sırasında hasta yatağının önünde kendi oto portresini 
resmetti.

Yine Floransalı yazar ve şair Giovanni Boccaccio da vebanın 
kurbanlarından biriydi. Salgında hem babası, hem de üvey 
annesini kaybecek; kendisi ise kentten kaçıp Toskana kırsalında 
bir mekana sığınarak orada bilinen en büyük eseri, ünlü 
“Decameron”u yazacaktır. Zaten bilindiği üzere Decameron da, 
veba salgını sırasında aynı evde yaşamak zorunda kalan on kadar 
sığıntı insanın vakit geçirmek için birbirine anlattığı toplam yüz 
öyküden oluşmaktadır.

Bu dönemde ürettiğiniz eserlerden bahsedebilir 
misiniz?
Bir sanatçı olarak Ekrem Kahraman da bu süreci benzer biçimde 
geçiriyor. Her ne kadar evde büyük boyutlu işler yapamasa da; bir 
yandan sonbaharda İstanbul’da açmayı düşündüğü “Gılgamışın 
Yaprakları – 2” başlıklı yeni sergisi için çalışırken, diğer yandan 
da dört yıldır yazmayı sürdürdüğü ve bir tür “Ekrem Kahraman 
Destanı” da sayılabilecek tek bir şiirden oluşan “Hatırlama ve 
Söyleme Zamanları” isimli 1300 sayfalık kitabını yayına hazırlıyor.

Öte yandan doğduğu kent Tarsus’ta içine Mersin, Adana 
(Çukurova), Antakya (Hatay) ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerini de dahil ettiği ve Türkiye’nin gerçek anlamda 
uluslararası ilk çağdaş sanatlar müzesinin çalışmalarını yürütüyor.

Gelecek günlere ilişkin mesajlarınızı bize 
anlatabilirmisiniz?
“Gelecek” kavramı üzerine çalışmalar yapan gelecek araştırmacısı, 
Avusturyalı Matthias Horx yakın zamanda konuyla ilgili bir yazı 
yayımladı. Korona süreciyle ilgili kendisine sıklıkla “Ne zaman 
son bulur?’’, “Her şey ne zaman eski haline döner?’’ gibi sorular 
sorulduğunda şöyle cevap verdiğini yazıyor Horx: “Hiçbir zaman! 
Bazı tarihi anlar vardır, bu anlarda geleceğin akışı yön değiştirir. 
Biz bu anlara ‘yol ayrımı’ ya da derin kriz dönemleri diyoruz. Yani 
tam da şu anda olduğu gibi… Bildiğimiz biçimiyle dünya dönüşüme 
uğruyor. Ama ardından gelen ve oluşmakta olan yeni bir dünya 
var ve bizler bu dünyanın yapısını ancak tahmin edebiliyoruz. (...) 
Biz buna ‘tersten tahmin’ diyoruz. Fakat tahmin edilenin aksine, 
‘geleceğe’ bu teknikle bakmıyoruz. Gelecekten bugüne bakıyoruz…”

Doğal olarak her şey ana rahminden gelen kanlı suyun arasında 
ve çok karışıkmış gibi görünüyor! Piyasa ve küreselleşme 
mekanizmalarının aşırılaştırılması sonucu her şey giderek 
zıvanadan çıkmış görünüyor. Bu yüzden de sözde kültür ve 
saltanatlarından yanık kokuları çıkmaktadır artık!

O yüzden de kesinlikle bütün düşünce, sanat, kültür, toplum, birey, 
sanatçı, sanat izleyicisi, galerici, koleksiyoner, sanat piyasası vb. 
arasındaki eski ilişki biçimleri yeni döneme uygun olarak yeniden 
biçimlenecek! Fakat unutulmasın ki bu saptama yalnızca bir 
öngörü.

Aklını başına toplayıp da geliyor olana uyananlar ve tedbirler 
geliştirip uygulayanlar, yollarında sağlıklı bir biçimde ilerlerler; yeni 
yeni yollar, yöntemler, bulup her şeyi yeniden kurarlar.

Uymayanlar, direnmeyenler, yeni yeni yollar yöntemler 
bulmayanlar ise bir süre daha debelenirler ve elbette hiç 
ummadıkları bir noktada, beklendiği gibi yıkılıp giderler o kadar… n



Mutfaklarımızda serinliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 
en güzel öneriler Jale Balcı’dan geliyor. Şef-Yazar Jale Balcı, 

Seyahat Yazarı Hande Çilek ile birlikte Akdeniz ve Kaliforniya arasında 
mekik dokuyarak kaleme aldıkları “Tadında Yolculuk” kitabından 

iki pratik tarifi bizlerle paylaşıyor…

Tadında 
Doğallık Var

röportaj

HANDE ÇİLEK, JALE BALCI



ondurulmuş 
Yoğurt Parçaları

4 kişilik 
Malzemeler:
- 2 su bardağı tam yağlı yoğurt
- 3 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu 
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı çilek, doğranmış
- 1 çay bardağı yabanmersini
- 1 çay bardağı ahududu

Hazırlanışı:
Bir kapta yoğurdu iyice karıştırın. Vanilyayı ve balı ilave edip 
karıştırın. Karışımı yağlı kâğıt serili tepsiye dökün. Kaşık 
yardımıyla eşit ama çok ince olmayacak şekilde dağıtın. Üzerini 
çilek, yaban mersini ve ahududu ile süsleyin. Süslemek için 
tercihe göre granola, hindistan cevizi veya çikolata parçacıkları 
da kullanabilirsiniz. Dondurucuda en az 4-5 saat arası iyice 
sertleşene kadar bekletin. Elinizle kırdıktan veya bıçakla 
kestikten sonra servis edin. n

D

eşil Doğa Suyu
2 kişilik 
Malzemeler:
- 3 adet salatalık
- 2 adet kereviz sapı 
- 2 adet yeşil elma (doğranmış)
- Yarım limonun suyu
- Ceviz büyüklüğünde taze zencefil
- Yarım demet maydanoz (temizlenmiş ve ayıklanmış)

Hazırlanışı:
Limon suyu hariç tüm meyveleri meyve sıkma makinesine 
yerleştirin ve sularını sıkın. Limon suyunu ekleyin ve servis 
yapın.

Not: Eğer meyve sıkacağınız yok ise tüm malzemeleri bir 
blendera alın ve 1 bardak su ekleyerek iyice çırpın. Süzün ve 
limon suyunu ekleyerek için. Tüm ürünlerin soğuk olmasına 
dikkat edin.

Y



karma

Yeni Normal, 
Yeni Dünya, Yeni Kaygı

u dönemle birlikte artık hayatımızda yapmak 
durumunda olduğumuz bazı değişiklikler var. Mesela 
maske takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. İnsan 
sayısının fazla olduğu yerlere zorunlu olmadıkça 
gidilmemeli, bunun yerine online alışverişe biraz daha 
fazla yönelmeliyiz. Kuaförlere giderken de temkinli 

olmaya devam edilmelidir. Güzellik ve bakım merkezlerinde de 
mutlaka maske kullanılması gerekmektedir. Havlu, makas ve 
manikür-pedikür aletlerinin sterilize edildiğinden emin olmanız 
gerekmektedir. Hatta artık herkesin kendi bakım ekipmanları 
olmalı ve herkes kendine bir kit oluşturmalıdır. Yani kendi makasın 
tarağın, manikür setin, saç boyama ekipmanların fırçaların 
olmalı bundan sonra. Artık daha önce sahip olduğumuz rahat 
davranışlardan maalesef uzaklaşmak zorunda kalacağız. Dışarıda 
tuvalet kullanırken belki iki kez düşüneceğiz. Temkinli olmak ve 
ellerimizi mutlaka kurallara göre yıkamak büyük önem arz edecek.

El sıkışabiliyorduk, sarılıp öpüşebiliyorduk. Elimizi yine 
yıkıyorduk, ama görünür kirlilik olduğunda yıkıyorduk. Maskeyi 
ise hekimler riskli durumlarda kullanıyordu. Biz hiç bilmiyorduk 

ve kullanmıyorduk. Bu noktada Lösemi tedavisi olanlarla empati 
kurmayı ve böyle yaşamanın ne kadar zor olduğunu da tecrübe 
etmiş olduk. Lösemi tedavisi görenlere onların ailelerine,  LÖSEV 
çalışanlarına, LÖSEV gönüllülerine ve bağışçılarına bir kez daha 
selamlarımızı iletmek istiyorum. 

Bunların hepsi hayatımıza koronavirüs, COVID-19, salgını ile 
girdi. Şimdi “Yeni Normal” bunlarla birlikte olacaktır. Yani artık 
hepimiz birçok alışkanlığımızı, sosyal alışkanlığımızı değiştirmek 
durumunda kalacağız. Bu yaşadıklarımız hayatımızdan hiçbir 
zaman silinmeyecek ve bazen anı, bazen takıntı, bazen de travma 
olarak bir şekilde hayatımızda varlığını sürdürecek. 

Bu dönemde en çok yaşanan problemlerin başında kaygı 
bozuklukları ve anksiyetif yükselmeler geliyor. Normal zamanda 
da, yani pandemi öncesinde de, benzer yatkınlıkları olanlar bu 
süreci biraz daha ağır yaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. 
Anksiyete; kaygı ile seyreden bir hastalık grubudur. Dahilindeki 
diğer hastalıklardan mesela panik bozukluğun ana belirtisi panik 
ataktır. Hasta hiç beklemediği bir zamanda panik atak geçirir. 

B

Pandemi süreci uzun süre daha hayatımızda olacak sanırım. Dünya geneline 
baktığımızda ve her şekilde incelediğimizde bile bu durumun böyle olduğu aşikar. 

Artık hijyen kuralları, maske, sosyal mesafe ve temizlik alışkanlığı hayatımızda 
sürekli olarak kalacak yeni normallerimiz oldu. Sağlıkla sürdürebilmek için 

hayatımızı sosyal alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kalacağız. 

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com



Sosyal anksiyete bozukluğunda ise temel belirti; hastanın 
evinde, ailesinin yanında çok dinginken sosyal ortamda kaygı 
yaşaması, ellerinin titremesi, sesinin titremesidir. Yaygın 
anksiyete bozukluğunda ise hastanın tüm günü, hatta hayatı, 
kaygı ile çok yorgun ve boğucu geçer. Travma sonrası stres 
bozukluğunda ise kişinin o konu gündeme geldiğinde konudan 
uzaklaşmak istemesi, kişinin kendini kötü hissetmesidir.

Kaygı ortamını hafifletmek ve kendinizi iyi 
hissetmek için yapabileceğiniz ve hızlı fayda 
sağlayabileceğiniz önerilerimi sıralıyorum:
1. İlk önce evde pijamayla dolaşmayı bırakmalısınız. Rahat 
edebileceğiniz ev kıyafetleri giymek daha iyidir.
2. Normalde evinizde yaptığınız günlük uygulamalara devam 
edin, rutini koruyup geliştirin.
3. Yapabiliyorsanız, farklı aktiviteleri için evin farklı odalarını 
kullanınız. Kendinize evde yapabileceğiniz görevler (tamirat, 
dolap düzenleme, odalardaki eşyaların yerini değiştirme gibi) 
işler yaratınız.
4.  Mutfak terapidir, sağlıklı yiyecekler yemeye özen 
göstermek gerek. Amacınız sadece yemek pişirmek olmasın. 
İnternetten ya da yemek kitaplarından farklı tarifler bulup 
yapmayı deneyerek zamanı yavaş ve keyifli kullanın. Bu işleri 
yaparken müzik dinleyin ve evinizdeki diğer bireylerin de size 
katılmasını sağlayarak hep birlikte eğlenceli zaman geçirmeye 
çalışın. Yemek yapmak bahane, sakinleşmek şahane.
5. Sofralarınızı her zamankinden farklı biçimde kurun. 
Dolaplarda misafirlere sakladığınız örtülerinizi, tabak, 
bardaklarınızı kullanın.
6. Vücut sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendi başınıza ya da 
ailenizle meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, kas gevşeme 
egzersizleri, farkındalık egzersizleri yapabilirsiniz. (İsterseniz 
internet aracılığı ile birçok örnek bulabilirsiniz). Dans etmeyi 
bu süreçte bütün dünya denedi ve çok mutlu oldu.
7. Felsefe kitapları, kişisel gelişim kitapları okuyabilirsiniz.
8. Kültür fizik, esneme, rahatlama hareketleri yapmayı 
deneyebilirsiniz.
9. Yeterince uyku uyumanız ve sağlıklı yemek yemeniz 
moralinizi yükselteceği gibi bağışıklık sisteminizi de 
güçlendirecektir. Bu dönemde gündüz uykusundan uzak 
durun. Gece yatağınızda televizyon, bilgisayar, tablet, cep 
telefonu gibi uyku kalitenizi bozacak şeyler kullanmayın. 
Yatmadan önce biraz kitap okuyabilirsiniz.
10. Yardım etmeniz gereken aile büyükleriniz, yaşamını 
kolaylaştırabileceğiniz insanlar var ise; kendinizi ve onları riske 
atmayacak şekilde onlara yardım etme (komşularınız da dahil) 
yolları arayın.
11. Teknolojiyi kullanarak aile bireylerinizle, meslektaşlarınızla 
iletişim halinde kalın. Telefonlaşın, sosyal medya ile haberleşin, 
mümkünse görüntülü görüşmeler yapın.
12. Aile hekiminiz veya hastalıklarınızı takip eden doktorlarla 
kontak oluşturarak onlar tarafından bilgilendirilmenizi 
sağlayın ve düzenli kullandığınız ilaçlarınızı ihmal etmeyin.
13. Üzücü ve şiddet içeren yayınlardan çok; eğlenceli televizyon 
dizileri, programları, filmleri seyretmeye çalışın. Sizinle beraber 
evde olan insanlarla veya internet üzerinden başkalarıyla 
oyunlar oynayarak zihinsel aktiviteler yapın.
14. Tükenmişlik sendromu yaşamamak için aşırı 
zorlanmalardan, iş yükünden kaçının. 
15. Kendinizi olumlu düşüncelere yönlendirin, olumlu 
paylaşımlarda bulunun ve negatifteki kişilerle, özellikle de 
enerji vampirleri ile görüşmeyi azaltın.

Kendinizi olumlu düşüncelere 
yönlendirin, olumlu paylaşımlarda 

bulunun ve negatifteki kişilerle, 
özellikle de enerji vampirleri ile 

görüşmeyi azaltın.

16. Pozitifte kalın daima. Problemi çözmeye çalışan insanlarla iş 
birliği içinde kalın ve kendinizi de onları da olumlu düşünceler için 
cesaretlendirin.
17. Her olumsuzluğu geleceğe yansıtmamaya çalışınız. Alınan tüm 
tedbirlerin geçici olduğunu, bunların hepsinin geçeceğini ve yalnız 
olmadığınızı, herkesin aynı durumda olduğunu unutmayın.
18. Bilgi kirliliğinden uzak durun. Doğru bilgileri verdiğine 
inandığınız haberleri izleyiniz ve bu izlemeleri belli sınırda tutunuz. 
Her an haber başında anlık gelişmeleri izlemek yerine kendinize 
uygun gördüğünüz aralarla haberleri izlemeye çalışın.
19. Size mutluluk verecek ve anlamlı olabilecek aktiviteleri bulmaya, 
yapmaya özen gösterin.  n



Havada dolașan yüksek enerji ve dıșarıda geçirdiğimiz zamanın artması, ev 
yașamımıza da baharla birlikte taze nefesler katacak. Her metrekarede daha 

dinç, daha keyifl i ve daha sıcakkanlı hissettirecek tasarımlarla 
yeni sezona “merhaba” diyoruz.

Doğanın Uyanışı

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

TALENTI-ALABAMA
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vlerin dış dünyaya açılan kapısı 
balkonlar, gökyüzüne dokunan teraslar, 
doğadaki keyif köşeleri, dekoratif 
bahçeler ve tatili ayağınıza kadar getiren 
havuzlu alanlar için hazırlık vakti geldi. 
Hayatımızda değişen ihtiyaçlar, iklimler 
ve yaşam koşulları ister istemez iç ve 

dış mekân ilişkisinin de değişimine yol açıyor. Artık 
iç ve dış mekân ayrımının eskisi kadar sert değil, 
daha yumuşak geçişlerle olduğunu gözlemliyoruz. 
Tıpkı banyo ve giyinme odalarının yatak odalarına 
entegre edilmesi gibi. İç mekân mobilyalarındaki 
dayanıklılık, konfor ve görselliği açık alan 
tasarımlarında da aradığımız büyük bir değişim 
süreci yaşıyoruz. 

Evdeki rahatlık duygusu ve estetik anlayış dış 
mekânlarda da kendini ele veriyor.  Örneğin Manutti 
markasının birçok güzel ve spesifik ihtiyaçlarınıza 
hitap eden ürünlerini ele alabiliriz. 

E

MANUTTI

MANUTTI

TALENTI-ATHENA
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Bahçenizin en güzel köşesine yakışacak oturma gruplarından 
uzun yemek sohbetlerine eşlik edecek yemek masalarına, güneşin 
tadını çıkartacağınız şezlonglardan yumuşak bir rüzgâr eşliğinde 
kendinizi bırakacağınız puflara kadar uzanan geniş bir ürün 
yelpazesi sunuyor. Yalın formları ve sakinleştirici renk skalası, 
dış mekânların dinginlik ihtiyacını da karşılıyor. Tamamlayıcı 
aksesuarlarıyla açık hava için aradığınız her şeyi aynı çatı altında 
bulabilmenize olanak tanıyor. Dış mekân mobilyaları hak ettiği 
değeri görmeye başladığından bu yana sandalye, koltuk, kanepe, 
sehpa, masa ve şezlong olarak oluşturulmuş yeni nesil serilerin 
tekli, ikili veya çoklu alternatifleri yan yana geldiklerinde size 
çeşitli varyasyonlarda grup oluşturabilme imkanı sağlıyor. Bu tip 
tasarımlarda fonksiyonel ve ergonomik bir estetiğin hedefleniyor 
oluşu oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Yaşam alanlarının arınma üssü banyolar, kişisel bakım alanlarını 
daha ileri taşıyarak “spa”lardan rol çalan stilleriyle dikkat çekiyor. 
Banyo, evdeki en kişisel ve özel alanımız. Yerleşimi ve renkleriyle 
hem rahatlamayı, hem arınmayı, hem de huzur ve dinginliğe 
ulaşmamızı kolay kılan biricik korunma noktamız. Bu nedenle 
geleceğin yaz evlerinin profiline 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 görüyoruz.

Yaşadığınız yerin atmosferini tazelemek ruhunuza iyi gelecektir. 
Yapılacak düzenlemeler ve küçük dokunuşlar ile evinizi yeni 
sezona hazırlamanız çok kolay. 

dekorasyon

Yașadığınız yerin atmosferini 
tazelemek ruhunuza iyi gelecektir.
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