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S

evgili MAG Okurları;
Hepimiz tatil özlemindeyiz. Bu yıla damgasını vuran pandemiyle hayallerimiz biraz ertelenmiş olsa da, yine de yazın tadını
çıkarmak için sizlere eşlik edecek çok keyifli bir sayı hazırladık...

“En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Yabancı Oyuncu” gibi birçok ödüle sahip olan ayrıca otizme, yeni fidanlar dikilmesine, “Geleceğin Güçlü
Kadınları” projesine de destek veren kendi güzel, gönlü güzel bir ismi taşıdık kapağımıza... “Yeni Gelin” dizisiyle tanıdığımız Brezilyalı
model ve oyuncu Jessica May ile samimi bir röportaj ve hoş bir çekim gerçekleştirdik. Duru güzelliğiyle büyüleyen, canayakın tavırlarıyla
kalpleri kazanan May; Türkiye’de sürdürdüğü kariyeri ve gelecek projeleri ile ilgili MAG okurlarına özel sohbetiyle sizlerle...
Burcu Hanif, Burcu Şendir, Cihan Şensözlü, Esra Çoban, Tuğçe Postoğlu gibi ilgiyle takip edilen cemiyetin ünlü isimleri tatile dair
hayallerini, bu yılki rotalarını, bavullarının vazgeçilmezlerini, en çok zevk aldıklarını anlattılar... Sizlere de ilham olması dileğiyle...
Malum gündem belli... Her şeyin başı sağlık... Güzellik, bakım, estetik de bizi daha iyi hissettiren, hayata bağlayan konular... Yaptığımız
“Sağlık - Güzellik” bölümü ile size rehber olacak, bu konulara ışık tutacak değerli isimleri konuk ettik...
Girişimci, İş İnsanı ve Fütürist Alphan Manas; bizleri bekleyen geleceğe, hem bireysel hem de ülke olarak nasıl hazırlanabileceğimizi
değerlendirdi, önemli ipuçları paylaştı...
Mynet’in CEO’su Bilgen Aldan ile çağdaş çalışma modellerinden dijital oyun sektörüne, yapay zekadan dijital ekonomiye kadar geleceğin
iş dünyasının nasıl şekilleneceğini konuştuk...
“Aynalı Tılsımlar Dükkanı” ile kısa zamanda büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Melda Kamhi Kosif ile kitabı, yoldaki yeni sürprizi ve
yaratıcılık üzerine söyleşimiz oldu...
Ünlü Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı sezon modasından, değişen trendlerden, yurt içi ve yurt dışı butiklerinden, kadın giyiminden, erkeğe
karizma katan değerlerden bahsetti...
Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu renklerin ve renk tonlarının hayat kalitemize ne şekilde fayda sağlayabileceği üzerine
gerçekleştirdiği öğretisi ve bu konuda kaleme aldığı kitabıyla ilgili merak edilenleri açıkladı...
Yine renkli konu ve konuklarla harika bir MAG sizi bekliyor... İyi tatiller...
Sevgilerle
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LINDA FARROW
GÖZLÜK £329
Seda Çavușoğlu

Doğaya Dönüş
Bu yazın konsepti;
doğallık üzerine kurgulandı.
Giyim ve aksesuara
damgasını vuran renk de
tabi ki yeșil...
Eșlik eden en güzel
doku da hasır...

DOLCE&GABBANA
ELBİSE £868

BEGÜM KHAN
KÜPE £755

LA VIE STYLE HOUSE
KİMONO ELBİSE £606

VERSACE
MAYO £294

YAZ 2020
DOLCE&GABBANA-

seda@magmedya.com.tr

BOTTEGA VENETA
AYAKKABI £974

ARZU YÜZER
ŞAPKA

30 magdergi.com.tr

ADRIANA DEGREAS
BİKİNİ £292
BOTTEGA VENETA
ÇANTA £2,002

style

LOEWE
GÖZLÜK £218

EEN
ALEXANDER MCQU

FENDI
MAYO £415

Çiçekler... Ve verdikleri
haffiflik hissi... İçinde iyi
hissettiğiniz, rahat bir o
kadar da zarif görünüm
için mevsimin favori
seçimleri...

ILKBAHAR YAZ 2020

Hafif ve Şık

LA DOUBLEJ
ETEK £294

RHODE
ELBİSE £287

CHLOE
BİLEKLİK £286

SOLID&STRIPED
MAYO £294

MAISON MICHEL
ŞAPKA £377

32 magdergi.com.tr

RAEY
ŞORT £79

SAINT LAURENT
AYAKKABI £448

JIL SANDER
ÇANTA 1,775

Beko klimalarla
yazı serin serin
karşılayın!
Evinizin hava kalitesini artıran her eve ve
bütçeye uygun Beko klimalar
2.599 TL’den* başlayan fiyatlarla.

* 2.599 TL 30725 model klimanın tavsiye edilen perakende peşin fiyatıdır.
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Her Şeye
Rağmen
Dokunmak
Bodrum’da düzenlenen “Her Şeye
Rağmen Dokunmak” sergisinin
açılışı cemiyet hayatının tanınan
simalarını bir araya getirdi.
Cape Bodrum Luxury Hotel’de
düzenlenen serginin küratörlüğünü
Mehmet Kahraman, tasarımını ise
Faar Art Space’in kurucusu mimar
Fahrettin Aykut üstlendi.
Sergide başarılı sanatçıların dokunma ve dokumayı iç içe
geçirdikleri eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Teması ilk olarak “Dokunmak” olarak belirlenen sergi,
içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle “Her
şeye rağmen dokunmak” adını almış. 
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SARİKA LODRİK,EBRU KOHEN

CEMİL DİNÇMEN,ECE ȘİRİN

FURKAN AKHAN

Açılıș Türkiye’de
sosyal mesafe
kurallarına
uyularak
gerçekleștirilen
ilk sergi olma
özelliğini tașıyor.
MİNE KALPAKÇIOĞLU

MEHMET KAHRAMAN

ECE SÜKAN

HASAN GÜRSEL

Aktif Bileşen (1 Ölçekte)
Dekstrin

5g

Tavsiye Edilen Günlük Kullanım
Günde 2 defa 1’er ölçek

M A R K A S I D I R

/@collaquin

/@nutroquin

Banu Kurtaran
Arkadaşlarıyla Panora
AVYM’de Buluştu
Choco Bons markasının kurucusu Banu Kurtaran arkadaşlarıyla
buluşmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Öncelikle Zara’yı gezen Banu Hanım, alışverişinin ardından
Happy Moon’s Cafe’ye geçerek dostlarıyla biraraya geldi.

Burcu Yörübulut
Hafta Sonunu Panora’da Geçirdi
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Burcu Yörübulut hafta
sonunu değerlendirmek için Panora’ya geldi. Paşabahçe mağazasına
uğrayarak alışveriş yapan Burcu Hanım, alışverişin ardından
arkadaşlarıyla buluşmak için Arabica Coffee House’a geçti.

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

Alev Tuna
Alışverişi Zara’dan Yaptı
Cemiyet hayatının tanınan ismi Alev Tuna alışveriş için Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezip ürünleri inceleyen
Alev Hanım, ev alışverişi için Zara’yı tercih etti.

Efe Bezci
Toplantı İçin Panora’ya Geldi
Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi, başarılı iş insanı Efe Bezci,
yönetim kurulu toplantısına katılım sağlamak için Panora’ya geldi.
Yenilikçi ve öncü projelere imza atan Efe Bey, verimli geçtiğini
söylediği toplantısının ardından Uludağ Restaurant’ta yemek yedi.

Cansel Önal
Beymen Club Ürünlerini İnceledi
İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Cansel Önal alışveriş
tercihini Panora Beymen Club mağazasında kullandı. Tatil
öncesi alışveriş yaptığını belirten Önal, arkadaşlarıyla yeni
açılan Gloria Jean’s Coffees’de buluşup kahve içti.

Emel Uslu Atik
Burberry’i Gezdi
City Hotel’in sahibi Emel Uslu Atik, öğle yemeği için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Uludağ Restaurant’ta yemek yiyen
Atik, daha sonra Burberry mağazasını gezdi.

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

Özlem Bulut
Sezonun Trendlerini İnceledi
Modacı Özlem Bulut sezonun trend ürünlerini incelemek için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Beymen, Vakko ve MaxMara
gibi mağazaları gezen Bulut alışverişin ardından arkadaşlarıyla
Black Bear Coffee’de buluşup kahve içti.

Halil Öser
Yaz Alışverişi Avva’dan
Doktor Halil Öser dolabını yenilemek için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde yer alan Avva mağazasını ziyaret etti.
Alışveriş öncesi görüntülenen Öser, alışverişin ardından
Timboo Cafe’nin yeni açılan terasında yemek yedi.

Furkan Karademir
Rolex’ten Hediye Aldı
İş insanı Furkan Karademir hediye almak için Panora’da
Rolex mağazasına geldi. Uzun süre mağazada ürünleri inceleyen ve
bilgi alan Furkan Bey alışverişin ardından arkadaşıyla birlikte
El Corazon’da yemek yedi.

Gül Karakaya Eren, Serpil Karakaya
Anne-Kızın AVYM Turu
TBMM 25.ve 26. Dönem Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın eşi
Serpil Karakaya, kızı Gül Karakaya Eren ile birlikte Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Anne-kız AVYM turunun ardından
Clinic Coffee Co.’da kahve içip uzun uzun sohbet ettiler.

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

T Ü R K İ Y E ’ N İ N İ L K Y E R L İ S E R M AY E L İ U LU S L A R A R A S I E M L A K Z İ N C İ R İ
40 yıllık deneyimimizle Türkiye’de gayrimenkul sektörüne kazandırdığımız ilklerin
ve milli sermayeyle bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyoruz.
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Fatma Semiz
Hem İş Hem Alışveriş
İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Fatma Semiz,
Panora AVYM’de bulunan Fatima mağazasını ziyaret etti.
Fatma Hanım, işlerini hallettikten sonra bir süre mağazaları
gezdi, alışveriş için ise MaxMara’yı tercih etti.

İdil İmamoğlu
Evi İçin Alışveriş Yaptı
Diyetisyen İdil İmamoğlu evi için alışveriş yaptı. Zara Home’dan
dekorasyon ürünleri seçen İdil Hanım, alışverişinin ardından
Gloria Jean’s Coffees’de kahve içti.

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

Meltem Yılmaz
5 Çayı Fatima’da
Zeehjan Mücevherat’ın zarif sahibesi Meltem Yılmaz,
Beş Çayı için Fatima’ya geldi. Arkadaşlarıyla buluşarak
keyifli vakit geçiren Meltem Hanım, sohbetin ardından
alışveriş için İpekyol’u tercih etti.

Müge Akbulut
Vakko’dan Hediye Seçti
Başarılı iç mimar Müge Akbulut, yakın arkadaşına hediye
almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret
etti. Müge Hanım, AVYM turunun ardından
Vakko’dan hediyesini aldı.

Murat Ensari
Rolex’ten Siparişini Teslim Aldı
İş insanı Murat Ensari, Rolex’ten verdiği siparişi almak
için Panora Alıveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Murat Bey,
Godiva’da yorgunluk kahvesi içerek günün keyfini çıkardı.

İdil Şimşek
Eşine Hediye Aldı
Başarılı avukat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden İdil Şimşek
eşine hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
İdil Hanım, markaların sezon ürünlerini incelemeyi de ihmal etmedi.

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

Tüzün Gelgel
İş Yorgunluğunu Panora’da Attı
Tanınan diş doktoru Tüzün Gelgel, iş çıkışı yorgunluğunu atmak
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Hugo Boss ve
Lacoste mağazalarını gezen Gelgel, alışverişin ardından
yemek yemek için El Corazon’a geçti.

Nurten Gürdoğan
Tatil Alışverişi Brandroom’dan
Cemiyet hayatının tanınan ismi Nurten Gürdoğan, tatil öncesi
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Brandroom mağazasında ürünleri inceleyen Nurten Hanım,
buradaki alışverişinin ardından Starbucks’a geçti.

Seren Erdoğan
Godiva’da Arkadaşıyla Buluştu
Başarılı modacı Seren Erdoğan arkadaşıyla buluşmak
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Godiva’da arkadaşıyla buluşup uzun uzun sohbet eden
Seren Hanım, sonrasında Beymen’de ürünleri inceleyip
alışveriş yaptı.

Seren Demirbaş
Arkadaşıyla Öğle Yemeği Yedi
Başarılı iç mimar Seren Demirbaş yakın bir arkadaşıyla yemek yemek için
Panora Sushico’da buluştu. Arkadaşıyla yediği yemek sonrası AVYM’deki
mağazaları gezen Seren Hanım alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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

Serkan Kumdakçı
Çocuğuna Hediye Almak İçin Panora’da
İş insanı ve mali müşavir Serkan Kumdakçı çocuğuna hediye almak için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Çocuk giyim ve kıyafet
mağazalarını gezen Serkan Bey keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Sezin Kara
Amerika Seyahati Öncesi Alışveriş
İş ve cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Sezin Kara,
Amerika seyahati öncesi alışveriş yapmak için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Beymen mağazasındaki ürünleri
inceleyip alışveriş yapan Sezin Hanım, AVYM turunun ardından
Panora’dan ayrıldı.

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

Salih Can Kaplan
Önce Toplantı Sonra Alışveriş
Miin markasının sahibi Salih Can Kaplan, Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde bulunan Miin şubesini ziyaret ederek çalışanları ile
toplantı yaptı. Toplantının ardından alışveriş yapan Salih Bey, Beymen
mağazasındaki ürünleri uzun uzun inceledi.

Rukiye Göçer
İş Çıkışı Panora Turu
Başarılı diş doktoru Rukiye Göçer iş çıkışı evinin eksiklerini
tamamlamak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni seçti.
Paşabahçe ve yeni açılan Tepe Home mağazalarını gezen Göçer,
Panora’dan ayrılmadan önce akşam kahvesini
içmeyi de ihmal etmedi.

Yazgülü Buse Gemalmaz
Miin’den Alışveriş Yaptı
Cemiyet hayatının sevilen ismi Yazgülü Buse Gemalmaz
tatil dönüşü alışveriş yapmak için Panora Miin’i tercih etti.
Mağazadaki ürünleri inceleyen Buse Hanım alışverişinin
ardından arkadaşıyla birlikte Timboo Cafe’de yemek yedi.

Temel Eken
Eşine Hediye Aldı
Başkent’in başarılı avukatlarından Temel Eken eşine
hediye almak için Panora Kaff Diamond mağazasına geldi.
Alışverişinin ardından yakın dostlarıyla Happy Moons’ta tatlı
yiyen Eken, AVYM turu için mekandan ayrıldı.

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

Ezgi Ünlü
Godiva’da Kahve Molası
Dermatolog Dr. Ezgi Ünlü yoğun iş temposuna ara vererek
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Godiva’da kahve
içip tatlı yiyen Ünlü, mağazaları gezmeyi de ihmal etmedi.

Togay Cömert
Zara Home’dan Eşine Hediye Aldı
MTC Holding sahibi Togay Cömert, eşine hediye
almak için Zara Home mağazasına geldi. Hediyesini
seçen Togay Bey, çikolata alışverişi için Godiva’ya geçti.

Sevde Ünal
Promise By Kaff’tan Alışveriş
Ankara’nın tanınan isimlerinden Sevde Ünal, takı alışverişi için
Panora Promise by Kaff mağazasına geldi. Uzun uzun mağazadaki
yeni ürünler hakkında bilgi alan Sevde Hanım, alışverişini
tamamladıktan sonra AVYM turu yapmayı ihmal etmedi.

Ümit Topgül
Gözlük Alışverişi Panora’dan
Ankara’nın başarılı iş insanlarından Gold Ban-Yom’un
sahibi Ümit Topgül, gözlük alışverişi yapmak için Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. 40 Million Optik’i
ziyaret eden Ümit Bey, alışverişinin ardından Çırağan Et
Lokantası’nda yemek yedi.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Bihan Koyunpınar
Tatil Öncesi Alışveriş
EastWestbyB markasının kurucusu Bihan Koyunpınar,
tatil öncesi alışveriş için Panora Network mağazasını
tercih etti. Burada beğendiği ürünleri satın alan Bihan
Hanım, daha sonra takı mağazalarını gezdi.

Duygu Sökmen
Ünlü Blogger’dan Trend Turu
Ankara’nın tanınan bloggerlarından Duygu Sökmen sezonun trend
ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret
etti. Duygu Hanım mağaza ziyaretlerinin ve alışverişinin ardından
buluştuğu arkadaşıyla Starbucks’ta kahve içti.

Kahve Tutkusu
Harika ortamıyla misafirlerine keyifli saatler geçirmeleri için benzersiz bir imkan
sağlayan Gloria Jean’s Coffees, Panora AVYM’de yeni açılan șubesiyle,
bambașka bir kahve deneyiminin kapılarını aralıyor...
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loria Jean’s Coffees denilince ilk
olarak aklımıza ne gelmesi gerekiyor?

Kahve tutkusu... Aksi takdirde bu işi yapmak pek
de mümkün olamazdı. Zaten bu tutku sayesinde
oluşan bir marka aidiyeti, hem misafirlerimizde
hem de ekip arkadaşlarımızda mevcut. Bu
sayede ekip arkadaşlarımız misafirlerimizi kahve evlerimizde
ağırlamaktan mutluluk duyuyorlar ve misafirlerimiz de
kendilerini evlerinde gibi hissedip, keyif alabiliyorlar.

Gloria Jean’s Coffees’i diğer markalardan ayıran
nedir sizce?

Bizce markamızı diğerlerinden ayıran özellik, bahsettiğimiz
kahve tutkumuz ve kendimizi sadece bir kahve dükkanı olarak
görmememiz; aynı zamanda en kaliteli kahveyi her zaman canlı
bir atmosferde, üstün ve özgün servis anlayışıyla bütünleştirerek
eşsiz bir aile ortamında sunmayı misyon olarak kendimize hedef
seçmemiz.

Gloria Jean’s Coffees sizce kimlere hitap ediyor?

Gerçek kahve tutkunlarına... Şaka bir yana yediden yetmişe,
gerek geniş ve lezzetli ürün yelpazemiz gerekse bulunduğumuz
lokasyon ve aile ortamı ile her kesime hitap edebiliyoruz.
Örneğin üniversitelere yakın olan şubelerimiz misafirlerimiz
açısından ders çalışma ortamı olarak kullanılabilirken,
şu an da bulunduğumuz Panora şubesi misafirlerimizin
alışveriş yaptıktan sonra dinlenmesi ve keyifle kahvelerini
yudumlamaları için ideal bir şubemiz. Ayrıca büyük ve ferah
olması ile de kalabalık arkadaş gruplarına ve öğrencilere ev
sahipliği yapmaktadır.

Buraya kadar ifade ettiğiniz tüm özelliklerin
sağlanabilmesindeki en önemli faktörlerden birisi
ekip arkadaşlarınız. Peki ekip arkadaşlarınız iyi bir
barista olmak için hangi süreçlerden geçiyor, ne
gibi eğitimler alıyorlar?

Öncelikle bu işi yapmak için gerçekten kahveyi sevmek ve
iyi bir barista olmayı istemek gerekiyor. Adaylar mülakat
sürecinden geçirilip, şayet Gloria Jean’s Coffees yapısına uyumlu
olabileceği düşünülürse işe alım süreci başlıyor. İşe alındıktan
sonra baristalarımız Gloria Jean’s Coffees’in teorik ve pratik
eğitimlerinden geçiriliyor ve sınava tabi tutuluyorlar. Ayrıca
pandemi dönemiyle birlikte hijyen eğitimi ile birlikte pandemi
süreci eğitimi alıyorlar. Baristalarımız eğitimlerini tamamlayıp,
geçerli sınav notunu da aldıktan sonra Gloria Jean’s Coffees onaylı
eğitim sertifikası almaya hak kazanıyorlar.

Şu an ülkemizde kaç tane Gloria Jean’s Coffees
şubesi var ve her şubede aynı kahve lezzetini
bulabilir miyiz?

Şu an Türkiye’nin farklı illerinde bulunan toplamda 81 şubemiz
mevcut. Örneğin Trabzon, Van ya da İzmir fark etmeksizin
tüm şubelerimizde aynı lezzetli kahveyi keyifle içebilirsiniz.
Panora AVYM Gloria Jean’s Coffees şubemiz de çiçeği burnunda
şubelerimizden biri aslında. Bu noktada yeni şubemizin
ayrıcalıklı lokasyonu ve hitap ettiği müşteri kitlesi ile bizim için
ayrı bir öneme sahip olduğunu da belirtmek isteriz. 

röportaj

Alphan Manas
Fütürist Bir Bakışla
Geleceğin Dünyası
Girișimci, İș İnsanı ve Fütürist Alphan Manas siyaseti, tarihi ve ekonomiyi fütürizm
çatısında değerlendirerek, bizleri bekleyen geleceğe hem bireysel düzeyde hem
de ülke olarak nasıl hazırlanabileceğimiz üzerine akılcı bir yol haritası sunuyor.

Ç
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ok özel bir kariyer yolculuğunuz var.
Bugüne geldiğimiz o süreci sizden
dinleyebilir miyiz?

İş yaşamıma 1987 yılında girişimci olarak başladım.
Şu anda girişimim olan 2 şirket dahil toplam 45
şirkette, 60’dan fazla kişiyle ortaklık kurdum.
Başarının arkasında ortaklığın yattığını görüyorum.
Şu an Türkiye’de 1 ve ABD’de 1 girişimim var. Bugüne

kadar yarattığım veya ortağı olduğum şirketlerin değeri 1 milyar
USD’yi aştı. Türkiye’deki girişimim; otomobil ve gayrimenkulün
online açık arttırma ile satıldığı “www.muzayede.com”, 2019
yılı sonunda aktif hale geldi. ABD’deki “Enerji Depolama-Pil”
şirketi yatırımımda dünyanın en büyük tüketici elektroniği
şirketlerinden biriyle 500 milyon USD tutarında bir yatırım için
niyet mektubu imzalandı. Bugün geldiğim aşamada oldukça
risk alan bir yatırımcı olduğumu, özellikle ABD’deki şirkete

oldukça büyük bir yatırım yaptığımı ve sonucunu görmem için 10
yıl beklemeyi göze aldığımı görüyorum. Geriye dönüp baktığımda,
bunu tekrar yapar mıydım, diye düşündüğümde tekrar yapacağımı
görüyorum.

Fütüristler Derneği kurucusu olmanın yanında
onursal başkanlığını da yürütüyorsunuz. dernek ve
işleyişi hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

Derneğimiz 2005 yılında benim başkanlığımda kuruldu.
Başkanlık konusunda sürekli bayrak değişimi yaşadı. Her gelen
başkan derneği daha da ileriye taşıdı. Derneğimiz web sayfamızda
da belirttiğimiz gibi, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm
disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği,
nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşıyor; iş
yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek
üzere faaliyetlerde bulunuyor. Her yıl 1 Mart’ta “Gelecek Günü”
düzenliyoruz. Bunu dünyada ilk kez biz başlattık. Yavaş yavaş diğer
ülkelere de yayılıyor.

“Fütürizm” denince akla ilk olarak hepimizi
heyecanlandıran bir sihir, bir bilim-kurgu filmi sahnesi
geliyor. Fütürizmde insanları bu kadar kendisine
çeken nedir?
Yaradılış gereği hep sonrasını istiyoruz. Kültürel olarak böyle
alıştırılmışız. Hep ileriye baktığımız için de bilemediğimiz
gelecekten korkuyoruz. Onu öğrenmek istiyoruz. Bunun arkasında
yenemediğimiz merak var. Özellikle içinde bulunduğumuz durum
can sıkıcıysa ve tatmin edici değilse geleceğe olan merakımız daha da
artıyor. COVID-19 ile beraber Fütürizm tekrar dünyanın gündemine
oturdu.

Bu süreçte Türkiye’nin içerisinde bulunduğu
ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, ekonomik olarak ince bir buz tabakasında ilerliyor.
Ülke insanı tasarruf yapamadığından, büyüme için gerekli
sermayenin yurt dışından borçlanarak gelmesi gerekiyor. Şu an
ülkemize karşı yurt dışında bir güven olmadığı için sermaye akışı
olanaksız gözüküyor. Ülke için temel gösterge olan ABD dolar
kuru, kamu bankalarının desteği ile sürekli baskılanıyor. Bu da
Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin erimesine yol açıyor. Bahsi
geçen Swap hareketleri sadece Merkez Bankası rezervlerini geçici
olarak büyütüyor. Şu an eksi rezervdeyiz ve sonuç olarak döviz
rezervlerimizde yaşanacak bir sıkıntı buz tabakasının kırılmasına
yol açacak. Buz tabakasının kırılması döviz fiyatlarında patlamaya;
dolayısıyla enflasyona, büyümenin yavaşlamasına ve işsizliğin daha
da artmasına neden olacaktır.

Giderek kutupsuzlaşan “Yeni Dünya” bizim gibi
gelişmekte olan ülkelere nasıl bir gelecek vadediyor?

Aslında COVID-19 bize dünyada kutupsuzlaşmanın olabileceğini
gösterse de ben aynı görüşte değilim. Yeni dünyada güç savaşları
azalmadan devam edecektir. Belki pandemi süresi boyunca bazı
ülkeler, sahip oldukları gücün aslında var olmadığını göstermiş
olabilirler. Örneğin ABD, sağlık konusunda sınıfta kaldı. Ama
uluslararası rezervlerin %64’ü ve dünya ticaretinin %60’ı ABD
Doları iken ABD ticari gücünü elinden bırakmamak için her türlü
yolu kullanmaya devam edecektir. ABD ve Çin teknoloji konusunda
güçlerini ortaya koyarak bir anlamda kutuplaşma sağlayacaklardır.
Türkiye’yi diğer gelişmekte olan ülkelerden ayırmamız gerekiyor.
Türkiye ne yazık ki dünyada teknoloji açısından dönüm noktası
olacak 2030’u kaçıracak gibi gözüküyor. Şu anda teknoloji Türkiye
gündeminde, ağırlıklı olarak askeri alanda karşımıza çıkıyor.

İçinde bulunduğumuz durum
can sıkıcıysa ve tatmin
edici değilse geleceğe olan
merakımız daha da artıyor.
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Geleceğin dünyasında en güçlü uluslararası aktörler
kimler olacak ve hangi enstrümanlara sahip
olacaklar?

Gelecekte egemen devlet kavramının yerini egemen şirketlere
bırakacağını düşünüyorum. Bazı şirketler öylesine büyük ki
küresel sistemdeki çoğu devletten daha varlıklı durumdalar.
Örneğin dünyanın en büyük 10 şirketinin merkezi ABD’de ve
bu şirketlerin toplam piyasa değerleri 6.3 trilyon USD. Bu değer
dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya’nın GSYH’sinden
büyük. Şirketlerin yıllık cirolarına baktığımızda, örneğin Wallmart;
dünyanın en büyük 24. Ekonomisi olan Belçika’nın GSYH’si kadar
ciroya sahip. Sıralamaya aldığımızda birçok şirketin, piyasa değeri
veya yıllık cirosu ile, dünyadaki birçok devleti geride bıraktığını
görüyoruz. Bu durum gücün artık şirketlere geçtiğini gösteriyor.
Facebook’un banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar kişi için
geliştirdiği; Uber, Spotify gibi firmaların katıldığı ve toplam 100
şirketin katılımının beklendiği kripto para birimi Libra yakında
piyasaya sürülecek. Libra’nın yaygınlaşması durumunda insanlar
harcama, biriktirme ve aktarma alışkanlıklarını değiştirme
potansiyeline sahip olabilecekler. Böylece ABD Doları’na bağlı da
olsa farklı bir para birimi ortaya çıkacak.

McLuhan’ın çok öncelerde ifade ettiği şekliyle
“küresel bir köy” halini alan dünyada enformasyon
kadar dezenformasyonun yayılma hızında da yaşanan
artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?

McLuhan’un 1960’larda ortaya koyduğu bu kavrama göre internet
ve sosyal medyanın gelişimi ile birlikte ülkeler ve insanları
birbirinden ayıran kültür farkları yok olmuştur. Sosyal medya, daha
kişisel, kullanıcı-odaklı bir kamu etkileşiminin yolunu açan bir
geçişe de zemin hazırlamaktadır. Dünya, insanların her şeyi aynı
anda öğrendiği, büyük bir köy haline gelmektedir. Bu durumda
dezenformasyon, enformasyon kadar hayatımızın bir parçası haline
gelmiştir. Dezenformasyon konusunda sosyal medyada önlemler
alınmaya başlansa da bunu engellemek çok zor. Zamanla bu konuda
ciddi önlemler alınmaya başlanacak ve filtre mekanizmaları ile
doğrulama sistemleri ortaya çıkacak. Ama o zamana kadar bununla
beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

Geleceğin dünyasında veri güvenliği ve kişisel hayatın
mahremiyeti nasıl güvence altına alınacak?

Gelecekte veri güvenliği ve kişisel hayatın mahremiyetinin tümüyle
ortadan kalkacağı bir dünyaya hazır olmamızda yarar olduğunu
düşünüyorum. 2030 yılında Avrupa Birliği fiziki paranın ortadan
kalkacağını anons etti. Nakit paranın kullanılmadığı bir ortamda
yapmış olduğumuz her harcama ile zaten takip edileceğimiz ortada
iken, “Yüz Tanıma” vb. teknolojiler ile nerelerde olacağımız, sosyal
medya ile psikolojimiz, e-ticaret siteleriyle de beğenilerimiz takip
edilirken ne tür bir mahremiyetten bahsedebiliriz ki? Zaten Z kuşağı
mahremiyet konusunda çok tedirgin değil. Onlar, bilakis, kişisel
hayatlarını en fazla oranda paylaşmak istiyorlar.

Küreselleşen dünyada COVID-19 salgını da kısa bir
süre içerisinde tüm insanların sorunu haline geldi.
COVID-19’un insanlığın dönüşümüne olan etkilerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günlük yaşantımızda bir rutinimiz var. Beyin; rutinleri ve
belirlenmiş programları seviyor. Böylece daha az enerji harcıyor.
Hayat tarzımızı belirleyen bu rutin ve programlar COVID-19 ile
değişti. Toplumsal hayatımız sekteye uğradı. Ama şunu bilmekte
yarar var ki, gerçek bir toplumsal değişimden bahsedebilmemiz
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Gelecekte veri güvenliği ve kișisel
hayatın mahremiyetinin tümüyle
ortadan kalkacağı bir dünyaya hazır
olmamızda fayda var.

için COVID-19’un “Veba” gibi yüzyıllarca sürmesi veya AIDS
gibi aşı ve tedavisinin bulunmaması gerekiyor. COVID-19’un
aşısının bulunmasıyla beraber insanlık eski rutinlerine ve
programlarına geri dönecek. Tabii ki ekonomik kayıplar
olacak. Bu durum bireyleri, şirketleri ve de ülkeleri etkileyecek.
Geri kazanımlar yıllar sürecek. Belki şahsi iflaslar ve şirket
iflasları olacak. Ama yaşam eski dinamiklerine dönerken, bazı
teknolojik yenilikler hızlıca ortaya çıkarken, iş yapma biçimleri
değişecek ve hedeflenen değişim tarihleri (örneğin içten yanmalı
otomobillerin AB’de üretiminin yasaklanacağı tarihin 2030
olması) öne alınacak.

Başarılı bir fütürist, girişimci ve iş insanı olarak
gelecek hedefleriniz ve vizyonunuz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Akıllı insanlar başarılarının tadını çıkarırlar. Ben başarımın
tadını çıkarmadan bir başka girişime yöneliyorum. Başarının
tanımı herkese göre değişse de ben başarı konusunda çıtayı çok
yüksek tuttuğum ve her seferinde daha da yükseğe çıkardığım
için sürekli bir mücadele, bazen de hayal kırıklığı yaşıyorum.
Bazı alanlarda dünyanın geri kaldığını görüyorum ve değişime
katkım olsun istiyorum. Bundan sonra da “büyük değişim”
yaratacak işlerin içerisinde olmak istiyorum.

Genç Fütüristlere ne gibi tavsiyelerde
bulunursunuz?

Genç bir Fütürist’in gelecekte sosyal, teknolojik, ekolojik
ve politik açıdan ne tür gelişmeler olacağını öngörebilmesi;
bu gelişmelerin iş, aile ve sosyal yaşama olan etkilerine dair
alternatif görüş ve beklenti geliştirebilmesi için sürekli olarak
okuması ve kendini geliştirmesi gerekiyor.
Hepimizin bir hedefi var. Hedefsiz yaşamın bir anlamı kalmıyor.
Önemli olan ulaşılabilir hedefler koymak ve bu hedeflere
ulaşıldığında bunun keyfini çıkarabilmek. Ben durup keyfini
çıkarmadan başka bir girişimin peşinde koşuyorum. Ama
keyfini çıkaran insanların daha mutlu olduklarını görüyorum. 
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KUZU EFFECT

Şık Evler İçin
Çılgın Bütçelere Gerek Yok!
MAG okurları için ilk köșe yazıma bașlamadan önce belirtmek isterim ki,
yıl boyunca sizlerle oldukça iddialı projeler paylașacağım. İlk olarak Ankara’nın
en iddialı konutlarının olduğu ve benim de çok beğendiğim Kuzu Effect
projesinde Özkan Ailesi için köklü değișiklikler yapmadan da,
tasarım alanında nasıl bașarılı ișler çıkarabildiğimizi göstereceğim.
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rojeyi geliştirme sürecimizde bizlere arzularını oldukça net bir
şekilde dile getiren Aysel Özkan’ı iyi anlamak bizim için önemliydi.
Mekanın genel hatlarına, sahiplerini cezbeden dokularına etki
etmeden nasıl daha özel ve güzel yapabiliriz arayışlarımızın
sonucunda başarılı bir projenin ortaya çıkmasının temel sebebi,
mimariyi gerektiği şekilde yorumlayabilmemizdir.

Bu noktada meskenin aydınlık seviyesinin de işimizi kolaylaştırdığını
belirtmeliyim; keza karanlık bir ev olsaydı, uygulamayı düşündüğümüz
detaylar kullanıcısını biraz yorabilirdi. Kuzu Effect projesinde giriş holünün
direkt olarak salona açılması dezavantaj gibi gözükse de, birkaç dokunuşla evini
daha şık hale getirmek isteyen kişiler için gerekli ortamı sağlayan etkenlerden.
Siz bir hareket başlatırsınız, mekanlar iç içe olduğu için sürekliliğini kendisi
sağlar. Kontrast kumaşları, parlak metal eklentilerle bir araya getirerek hareketi
başlatmış olduk. Bu hareketi desteklemek için mevcut ışık havuzlarına da aynı
detayı işledik. Mesken içerisinde alan değiştirirken hareketi bölmemek, aynı
zamanda yemek masası ve salonu küçük de olsa izole etmek için aynı metal
ürünün başka bir formunu kullandık ve gayet yerinde oldu.
Şöminenin de salondaki muhteşem manzaraya katkısı olacağını düşündük.
Tabi sonrası bizi biraz yordu; çünkü tv ünitesiyle birleştirmek, bunu yormadan
yapmak, aynı zamanda da size verilen bütçeyi aşmamak ustalık gerektiren bir
husustu. Biz bunu bu aşamada, boşluğun yalınlığını biraz süsleyerek başardık.
Oluşturduğumuz fake duvarımıza şöminemizi yerleştirdikten sonra ithal
(Özellikle belirtiyorum, çünkü etkisi farklı oluyor) dekoratif boya ile alanı
yalınlıktan arındırdık. Çevre bölgelerine katkı olsun diye, Aysel Hanım’ın
isteklerini de gözeterek yine mevcut metalin farklı bir formuyla destek
dekorumuzu girdik ve sonuç muazzam oldu. 

OĞUZHAN KABASAKAL

Koronavirüs Salgınının
Hukuki Etkileri
Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gündemin ilk sıralarında
yer bulmaya devam eden COVID-19 salgının etkileri, ekonomik ve sosyal hayatta
olduğu gibi hukuk alanında da kendisini göstermektedir. KBS Hukuk Bürosu’nun
kurucusu Avukat Oğuzhan Kabasakal salgının etkilerini azaltmak maksadıyla
Türk Hukuk Sistemi’nde ve sosyo-ekonomik hayatta alınan önlemleri ilgili
mevzuata atıf yaparak açıklıyor.

Bu konu, esasen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun “Memleket dahilinde sari ve salgın
hastalıklarla mücadele” adlı başlığı altında
düzenlenmektedir. Toplum içinde yayılımını ve
sosyal sorunlara yol açmasını engellemek açısından Kanun’un
57. maddesinde sayılan belli hastalıklara ilişkin olarak, Kanun’un
ilgili maddelerinde belirtilen kimselerin bildirim yükümlülüğü

altında oldukları ifade edilmektedir. Dolayısıyla, yetkili makamlar
tarafından madde hükmünün işletilmesi durumunda, koronavirüs
vakaları açısından da bildirim yükümlülüğü doğabilecektir.

Koronavirüs salgını kapsamında yetkili makamlarca
alınan tedbirlere uymamak cezai bir sorumluluk
getirir mi?

Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere
aykırı davranma” başlıklı 195. maddesinde de belirtildiği üzere
“Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan

advertorial

İ

nsanların koronavirüs taşıdığından
şüphelenilen bir kişiyi yetkili makamlara
bildirme yükümlülüğü var mıdır?

ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair
yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu çerçevede, koronavirüs
kapsamında alınan karantina tedbirlerine aykırı davranan bir
kimsenin hapis cezası ile cezalandırılması gündeme gelebilecektir.

Taşıyıcı bir kişinin, koronavirüsü başkalarına
da bulaştırması durumunda herhangi bir cezai
sorumluluğu gündeme gelir mi?

Koronavirüs taşıyıcısı olan bir kişinin, durumunun farkında olup
olmamasına göre cezai sorumluluğu da değişecektir. Şöyle ki,
“Koronavirüsü bilerek ve isteyerek başkasına bulaştırmak” veya
“Koronavirüsün başkalarına bulaşmaması konusunda üzerine
düşen yükümlülükleri umursamayarak bulaşmaya neden
olmak” gibi çeşitli hareketlerle diğer kişilerin ölümüne veya
yaralanmalarına yol açan bir kişinin, “kasten adam öldürme”,
“taksirle adam öldürme”, “kasten yaralama” veya “taksirle yaralama”
suçlarından cezai sorumluluğunun doğması mümkündür. Ancak,
kişinin hareketleri ile sonuç arasındaki nedensellik bağının açık bir
şekilde ortaya konulması, bu sorumluluğun tespitinde önemli rol
oynayacaktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerinde faaliyetlerin
kesilmesi mümkün müdür?

İşverenlerin en önemli yükümlülüklerinden birisi de işyerinde
iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla, iş sağlığı ve
güvenliğini tehdit eden durumlarda, tehlikenin boyutuna göre
faaliyetlerin kesilmesi mümkün olabilecektir. Kesinti sona erdikten
sonra, çalışılmayan sürenin 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen
“telafi çalışması” ile ikame edilmesi gündeme gelecektir.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma
mümkün müdür?

İş Kanunumuzun ilgili maddesinde “çağrı üzerine çalışma
ve uzaktan çalışma” düzenlenmiştir. Bu hükme göre, uzaktan
çalışma, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim
araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı
olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla,
uzaktan çalışma yöntemine geçilmesinin, ancak işveren ve çalışan
arasında kurulacak yazılı bir mutabakatla mümkün olabileceğini
söyleyebiliriz.

Telafi çalışması uygulaması nedir?

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde
altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin
talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işverenin dört ay
içerisinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabileceği
İş Kanunumuzda düzenlenmiştir. Bu kapsamda, COVID-19
salgını sebebiyle çalışılmayan günler bakımından telafi çalışması
yaptırılması halinde bu kapsamda yapılan çalışmalar fazla çalışma
veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır.

Kısa çalışma ödeneği uygulanması nedir?

Günümüzde COVID-19 salgını ile son zamanlarda daha çok
gündeme gelen çalışma yöntemi “kısa çalışma ödeneği” olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kısa çalışma uygulaması, sektörel,
bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma
sürelerinin, geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya
süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya

Koronavirüs kapsamında alınan
karantina tedbirlerine aykırı
davranan bir kimsenin hapis cezası
ile cezalandırılması gündeme
gelebilecektir.

kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerini kapsar.
Bu durumda, işsizlik sigortası koşullarını sağlayan sigortalılara
çalışamadıkları dönem için üç ayı aşmamak üzere gelir desteği
sağlanmaktadır. Cumhurbaşkanı kararı ile bu sürenin altı aya kadar
uzatılabileceği belirtilmiştir.
Koronavirüsün olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep”
kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüsten
olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren;
buna ilişkin kanıtlarla birlikte “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa
Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi”ni bağlı olduğu İŞKUR biriminin
elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa
çalışmaya başvuru yapabilir.
Kısa çalışma uygulaması sırasında, işçilere kısa çalışma
ödeneği ödenmekte ve işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri
karşılanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilebilmesi
için, işverenin bu yönde gerekçelerini açıklayarak bağlı bulunduğu
İŞKUR Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.
Bu uygulamaya sadece İŞKUR tarafından başvurunun uygun
bulunması halinde geçilebilir. Kısa çalışma ödeneğinden yapılan
ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilir.

Koronavirüs nedeniyle işverenlerin veya işçilerin iş
akdini haklı nedenle ve derhal feshetmesi mümkün
müdür?

İş akdinin haklı nedenle feshi konusu ile ilgili olarak, İş Kanunu’nda,
hem işverenlerin hem de işçilerin hangi durumlarda iş akdini
haklı nedenle ve derhal feshedebilecekleri düzenlenmiştir. Bahsi
geçen hükümlerde “İşçinin haklı nedenle derhal feshi” başlıklı
24. maddeye göre, “işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan
buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa
tutulursa, işçinin iş akdini haklı nedenle feshedebileceği” ifade
edilmektedir. Ayrıca, yine aynı madde düzenlemesine göre; çalışılan
iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek
zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde, işçinin iş akdini
haklı nedenle ve derhal feshetmesi de mümkün olabilecektir.
Diğer taraftan, Kanun’un “İşverenin haklı nedenle derhal fesih
hakkı” başlıklı 25. maddesinde, işçinin kendi sağlığını veya diğer
çalışanların sağlığını tehlikeye düşürüyor olması halinde, iş akdinin
işveren tarafından haklı nedenle ve derhal feshedilmesi gündeme
gelebilecektir. Ancak belirtilmeliyiz ki, her somut olay, kendi
koşulları içerisinde çok dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Zira iş
mevzuatı uygulamasında, feshin son çare olması ilkesi geçerlidir. 

ZARA
GÖMLEK 199
ATASUN OPTİK
RAY BAN GÖZLÜK 863

Tatil Modu

ZEKİ TRİKO
BİKİNİ 459

Birçokları için tatil bașladı...
Yazın hafifliği, kıyafetlerimize de
yansıdı...
NETWORK
ŞAPKA 239

İPEKYOL
KOT ŞORT 137

PULL AND BEAR
ETEK 149

OYSHO YAZ 2020
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BEYMEN
ANTOLINA AYAKKABI 3.199

TWIST
ÇANTA 68

BEYMEN-LANVIN YAZ 2020

SARAR
GÖMLEK 272

BURBERRY
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 825

SEPHORA
CHANEL PARFÜM 50 ML 605

Yaz Şıklığı

BERSHKA
T-SHIRT 49

Bu yaz, sıcak havaya
rağmen, erkekleri
hem rahat hem șık
tasarımlarla göreceğiz...

TCHIBO
ŞORT 89
MUDO
HASIR ŞAPKA 59

MANGO
MAYO 239

BEYMEN
MANEBI AYAKKABI 899

röportaj

Ankara’da Onuncu Yıl

Her sezona damga vuran etkileyici tasarımlarıyla
tanıdığımız ünlü Modacı Rașit Bağzıbağlı ile
MAG okurlarına özel keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.
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F

arklı bir süreçten geçtik. Bu dönemde
evdeyken yeni işlere imza attınız mı?

Pandemi sürecinde işimi geliştirmek ve yenilikler
anlamında girişimler yaptım. Şu an da 2021 yazı için
günlük şık erkek koleksiyonu ve ulaşılabilir fiyatlarda
satılan hazır giyim koleksiyonumu geliştirmek adına
çalışıyorum.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı bir zaman... Düğünler,
mezuniyetler, davetler ertelendi. Şimdi yeniden normalize olacağız.

Sezona dair neler söylemek istersiniz?

Bu sezon alışık olduğumuz salon düğünleri yerine daha minimal
düğünler yapılmaya başlandı. Müşterilerimiz daha sade, şık
alternatifler arıyor...

Tüm mekanlarınız çok şık ve kişi geldiğinde çok iyi
hissediyor. Markanızın Kıbrıs ile başlayan serüveni,
İstanbul, Ankara ve yurt dışı butiklerle sürüyor...
Bunlardan bahseder misiniz?
Çok teşekkür ederiz. Bugün röportaj yaptığınız Ankara
mağazamızda onuncu yılımız oldu. İyi ki Ankara’ya mağaza
açmışız diyoruz hep. Müşterilerimiz mağazalarımıza geldiğinde,
onları evlerinde hissettirmeyi seviyoruz.
Son olarak Bakü’ye de çok hoş ve yoğun ilgi görenbir mağaza
açtık... Bunların yanı sıra mağazalarımıza gelemeyen
müşterilerimiz için de www.rasitbagzibagli.com adresimiz ile
hem yurt içine hem de yurt dışına hizmet veriyoruz.

Abiye dışında da çok şık gündüz ve gece kıyafetleriniz
var. Onlar hakkında konuşalım mı?
Yıllardır ufak koleksiyonlar hazırlıyoruz ama son senelerde
daha çok bu konuda tercih edilir olduk. Kumaşları kaliteli,
ulaşılabilir fiyatlarda ürünler sunuyoruz ve beden alternatifleri
bulunduruyoruz.

Couture gelinliklerin yanında koleksiyonlarınız da çok
beğeniliyor...
Couture gelinliklerimizi İstanbul’da Levent mağazamızda ve
Ankara’da İran Caddesi’ndeki mağazamızda sunuyoruz. Kişiye özel
tabii ki yapıyoruz, ama gelin adayları artık giyip almak istiyorlar. Bu
anlamda koleksiyonlarımız çok talep gördüğü için mutluyuz.

Sizce bir kadının giyim konusunda en çok dikkat
etmesi gereken şeyler neler?

Bir kadının vücudunu çok iyi tanıması lazım. Ten rengine göre renk
seçimi, saç ve makyajı da unutmamak lazım. Hepsi bir bütün...

Özel dikim erkek kıyafet tasrımı da sizin en önemli
özelliklerinizden. Ki bir erkeğe belki saatinden,
arabasından bile daha çok değer katan bir şıklık...
Bu konuda neler söylersiniz?

Babam Derviş Bağzıbağlı kumaş bilgisi ve dikimdeki titizlikleri
açısından bir numara. Hiç tevazu gösteremeyeceğim bu konuda.
Benim de tüm blazer, gömlek ve takım elbiselerim Derviş Bağzıbağlı
imzalıdır. Etrafta çok iyi aksesuar kullanan erkekler var ama takım
elbiseleri konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Türkiye’nin en şık
iş adamlarını biz giydiriyoruz. 

Sağlık ve
Güzellik
Estetikten sağlığa, merak
edilen uygulamalar ve
teknolojinin sunduğu
en son yeniliklere dair
çok özel röportajlar...
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0312 223 98 30
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OP. DR. ESRA ÇABUK CÖMERT

Genital Estetikte
Mezoterapi ve PRP’nin Yeri

advertorial

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Opr. Dr. Esra Çabuk Cömert,
son zamanlarda kadınlar arasında tercih edilme sayısı hızla
artan genital estetik uygulamaları hakkında bilgi veriyor.

G

enital estetik son yılların popüler kozmetik
uygulamalarından bir tanesidir. Nasıl ki burun,
meme ve popo estetiği varsa alt bölgenin estetiği de
mümkündür.

Genital estetik ameliyatlarını şikayetlerinize göre
kategorize edebiliriz. Alt bölgenin şeklini beğenmiyor, tüm özgüvenini
yitirmiş ve eşiniz tarafından sorgulandığınızı düşünüyorsanız. Bu
ameliyatlara adaysınız.
Keza alt bölgeden ses gelmesi, yürürken gaz çıkartma veya cinsel
istekte azlık gibi şikayetleriniz varsa da vajinal daraltma ve G noktası
büyütme ameliyatları için adaysınız.

Kozmotoloji bölümlerinde
kullanılan birçok yöntemi biz
alt bölgede de kullanabiliyoruz.

Peki bu ameliyatları daha güzel kılan ek yöntemler
yok mu?

Tabii ki kozmotoloji bölümlerinde kullanılan birçok yöntemi biz
alt bölgede de kullanabiliyoruz. Bunların içerisinde mezoterapi ve
PRP (Platelet Rich Plasma) gelmektedir. Hadi o zaman gelin bu iki
yaklaşıma bir göz atalım:
Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin
tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına
mikroenjeksiyon ile uygulanması tekniğidir.
Mezoterapi birçok farklı durumda uygulanabilir. Mezoterapinin en sık
uygulandığı durumlar şu şekilde sıralanabilir;
▪ Cilt yaşlanması ve sarkması
▪ Leke tedavisi, güneş lekeleri
▪ Deri çatlakları
▪ Selülit
▪ Kilo kaybı
▪ Saç dökülmesi, saç tedavisi, kellik
▪ Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları
▪ Alerjiler
▪ Spor yaralanmaları
▪ Vitiligo (derideki pigment yetersizliği)
▪ Akut ve kronik ağrılar
PRP (Platelet Rich Plasma); platelet/trombosit hücrelerinden zengin
kan demektir. PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen
platelet hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kullanılır.
PRP tedavisinde kişiden kan alınarak özel tüplere konulur. Özel tüpler
yüksek hızda dönen santrifüj cihazına konulur. Santrifüj cihazı,
platelet hücrelerinden zengin plazma elde edebilmek için belli bir
hızda ve sürede dönmelidir.

PRP tedavisi nasıl uygulanır?

Kişiden alınan kan ile elde edilen plazmalarda tüpün dibinde kalan
kısım, pıhtı hücrelerinin ve büyüme faktörlerinin en zengin kısmıdır.
PRP tedavisinde elde edilen plazma ciltte sorunlu bölgeye minik
iğneler yardımı ile uygulanır.

Peki bu iki zengin kaynak sayesinde biz kadın doğumda
hangi problemin tedavisi ve yenilemesini yapıyoruz?
▪ Tüm kadınların hayatında bir kez mutlaka yaşadığı vajinal mantar
tedavisinde,
▪ Vajinada yoğun kaşıntı ve akıntı problemlerinizde,
▪ Vajinal kuruluk ve buna bağlı oluşan ağrılı cinsel ilişkide,
▪ Uzun vadede ve özel dönemlerinizde yoğun hissettiğiniz kasık
ağrısında,

▪ Zamanla koyulaşan vajina bölgesindeki renk açma işlemlerinde,
▪ Geçmeyen ve akıntıya bağlı vajinal koku tedavisinde,
▪ Menopoz döneminde rahatlama sağlayan vajinal gençleştirmede,
▪ Cinsel hazzı arttırmakta.
Yukarıda sıraladığımız durumlar gibi birçok alanda cevap
aldığımız, özellikle vajinal tedavilerde başarılı ve etkin sonuçlar
ortaya çıkıyor. Ayrıca vajina girişi etrafındaki dokuların ve vajen
içi dokuların esnekliğinin artırılması ile destek dokusunun
arttırılmasında kullanılması sebebiyle cerrahi müdahale
sonrasında destek tedavi ve genel tüm kadın hastalıklarında en
güvenilir tedavi yöntemleri arasında sayılmaktadır. 

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

BOTOKS DOLGU UYGULAMALARI
GENÇLİK AŞISI
ALTIN İĞNE
LAZER EPİLASYON
İP İLE YÜZ GERME
LAZER TEDAVİLERİ
LEKE TEDAVİSİ
LAZERLE LEKE TEDAVİSİ
10 SAATLİK LEKE MASKESİ
drerolkoc

Prof. Dr. Erol KOÇ

PROF. DR. EROL KOÇ
DERMATOLOJİ UZMANI

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

www.drerolkoc.com

Yaz Aylarında
Böbrek Taşına
Dikkat!

Ü

lkemizde böbrek taşları sık görülen bir hastalıktır.
Yaklaşık olarak %7-10 görülme sıklığına sahiptir.
Erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla görülür.
Ülkemizde tedavi edilmeyen taş hastalığı nedeniyle
böbrek yetmezliğine yakalanan hasta oranı
azımsanmayacak ölçüdedir.

Böbrek taşı nasıl oluşur?

Taşların oluşum mekanizması karmaşık olmakla beraber temel
patoloji, idrarda çözülmeyen maddelerin fazlaca bulunması
şeklinde ifade edilebilir. Bununla beraber genetik geçiş de söz
konusudur. Anne veya babadan birinde taş olması kişide taş
olma olasılığını 8-10 kat artırmaktadır. Beslenme bozukluğu
ve beslenme ile ilgili problemler de direkt olarak taş hastalığını
tetikler. Sıcak bölgelerde ve sıcak iklimlerde yaşayanlarda taş
hastalığı sık görülmektedir. Sıcak ortamlarda çalışan kişilerde;
örneğin dönerci ustası, fırıncılar vs. sık görülmektedir. Bu durum
taş hastalığının beslenmeyle ve su tüketimi ile direkt alakalı
oluğunu göstermektedir. Taş hastalığı tekrarlayabilen bir hastalık
olup gerekli önlemler alınmaz ise kısa süre içinde nüksedebilir
veya mevcut taşlar büyüyebilir.

Nasıl tedavi ediliyor?

Yukarıda da ifade edildiği gibi tedavi edilmediği takdirde
çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. O yüzden taş hastalığının
tedavisi önem arz etmektedir. Tedavide üç önemli nokta vardır.
(1)-taş hastalığının önlenmesi (2)- mevcut taşların cerrahi
olarak tedavisi (3)- hastalığın tekrar etmesini önlemek için
ilaç tedavisidir. Bu prensipler dahilinde taş hastalığı tedavi
edilebilir. Gerekli tedbirler alındığında ise tekrarlardan kaçınmak
mümkündür. Tedavinin en düşük maliyetli noktası ise takdir
edildiği gibi hastalığı önlemektir.

Diyet düzenlemesi nasıl yapılır?

Taş hastalığını önlemenin ve mevcut taşların büyümesini engellemenin
en etkili yolu diyet düzenlemesidir. Diyet düzenlemesinin temeli sıvı
tüketimini artırmak, su kayıplarını önlemek ve idrarın yeteri kadar
dilüe olmasını sağlamaktır. Su tüketmek en kolay ve en basit önleyici
tedbirdir. Özellikle yaz aylarında terlemeyle sıvı kayıplarının artması
su tüketimi daha önemli hale getirmektedir. Bizim önerdiğimiz ideal
su tüketim miktarı ortalama günlük 2.5-3 litre olmalıdır. Yeterli sıvı
tüketimi olup olmadığını idrar rengine bakarak anlayabiliriz. İdrar rengi
beyaz ve beyaza yakın ise yeteri kadar su tüketiliyor denebilir. Dolayısıyla
eğer çok terliyor ve sıcak ortamlarda kalıyor iseniz su tüketiminiz daha
çok olmalıdır. Taş hastalığının önlenmesinde diyetin rolü şüphesiz çok
önemli. Yeteri miktarda su tüketimi yanında risk oluşturan yiyeceklerin
azaltılması gerekmektedir. Tuz tüketimi günlük 3-4 gramı aşmamalı,
kırmızı et ve protein tüketimi azaltılmalı. Oksalat dediğimiz taşların
ana maddesi olan molekülü içeren besinler kısıtlanmalı ki bunlar:
fındık, fıstık, badem gibi sert kuruyemişler; çikolata, aşırı çay ve kahve,
kara lahana, ıspanak, pırasa gibi besinlerdir. Bunun yanında koruyucu
birtakım besinleri de tüketmek önerilir. Özellikle limon ve portakal gibi
sitrik asit içeren besinler fazlaca tüketilmelidir. Sitrik asit ve limon idrar
pH’sini artırarak ve taş oluşumuna neden olan maddelerin birleşmesini
engelleyerek taş oluşum riskini azaltır.
Taş hastalığını önlemek tedavi etmekten daha kolay bir yaklaşım.
Herkesin kendi başına kolaylıkla yapabileceği diyet düzenlemesi ile taş
hastalığı önlenebilir, hatta tedavi edilebilir. En kolay ve basit önlem ise
bol bol su tüketmektir. Bol su tüketimi ile idrar miktarı artar ve idrar
dilüe olur. Böylelikle taş için risk oluşturan iyon ve maddeler idrarda
çökme imkânı bulmadan atılırlar. Özellikle sıcak aylarda idrarı dilüe
edecek miktarda su tüketilmesine dikkat edilmelidir. Bunun yanında
diyet ve beslenmeye azami ölçüde dikkate edilirse taş hastaları için risk
azalır. Unutmayın; su, taş hastalığı için en ucuz ilaçtır. 
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DOÇ. DR. MUSTAFA KIRAÇ

Robotik Cerrah ve Üroloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa Kıraç
yaz aylarında artan sıvı kaybına bağlı
olarak daha yaygın görülen böbrek
tașı hastalığının önlenmesi ve tedavi
yollarına ilișkin dikkat edilmesi
gereken önemli konuları açıklıyor.

Cerrahi Teknolojide
Son Nokta: Robotik Cerrahi
Robotik Cerrah ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç,
cerrahın hastaya temas etmeden robot kollar aracılığıyla gerçekleștirdiği,
hasta açısından çok daha konforlu ve ağrısız bir yöntem olan “da Vinci Robotik
Cerrahi Sistemi”ni ve özellikle üroloji alanındaki uygulamalarını anlatıyor.

C

errahi bilimi bir sanattır ve insanın var olduğu
dönemden itibaren cerrahi vardır. Çünkü insanın var
olmasıyla birlikte hastalıklar da var olmuştur. İnsanlık
tarihi kadar eski olan cerrahi, özellikle 20. yüzyılda
modern teknoloji ile buluştu. Cerrahın el becerilerini
hızlandıran, operasyon aşamalarında cerraha
yardımcı olan birçok teknolojik cihaz geliştirildi.
Ancak bugün gelinen noktada artık robotik teknoloji devrede.
Bugün için cerrahide kullanılan tek robotik sistem olan “da Vinci
Robotik Cerrahi Sistemi” Amerikan Uzay Ajansı’ndaki (NASA)
araştırmacılar tarafından geliştirildi ve ilk olarak 2000 yılında
Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayıyla kardiyovasküler
cerrahide, sonra da yaygın olarak üroloji, genel cerrahi ve
jinekolojide kullanılmaya başlandı.

Robotik cerrahi nedir ve avantajları nelerdir?

Robotik cerrahi temelde kapalı bir ameliyat tekniğidir. Cerrahın
dışarıdan hastaya temas etmeden kullandığı bir konsol, bir
görüntüleme ünitesi ve robotik kollardan oluşan kompleks bir
sistemdir. Bu ameliyatlarda cerrah hastaya temas etmez. Konsoldan
üç boyutlu görüntü ile hastanın ameliyat edilen hedef organını
3-4 kat büyütülmüş şekilde görerek daha detaylı işlem yapabilir.
Robotik kollar cerrahın elini simüle eder ve hedef organda cerrah
ne yapmak isterse onu yapar. Robotik cerrahi hem hastaya hem
de cerraha birçok avantaj sağlamaktadır. Hasta için son derece
konforludur. Çok daha az ağrı, daha az kesi, ameliyat sonrası erken
işe dönüş süresi ve daha iyi hastalık kontrolü hasta için olan
avantajlarıdır. Cerrah için ise ameliyat sırasında el titremesinin
olmaması; üç boyutlu görüntü ile ameliyat yapılması; bel, boyun
ve sırt ağrıları gibi pozisyonel sorunların en az olması en önemli
avantajlarıdır.

Üroloji ve robotik cerrahi

Robotik cerrahi birçok farklı branşta kullanılmasına rağmen
en sık ürolojik cerrahilerde kullanılır. 2001 yılında yapılan ilk
robotik ameliyattan bu yana birçok farklı ameliyat çeşidinde
başarıyla kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle prostat kanseri
tedavisinde yapılan radikal prostatektomi dediğimiz prostatın
etraf dokular ve lenf bezleri ile beraber tamamıyla alındığı ameliyat
bugün için robotik cerrahide ürolojinin en sık yaptığı ameliyat
haline gelmiştir. Bu ameliyat daha önceleri açık şekilde yapılırken
şimdi yaklaşık %70 oranında kapalı olarak robotik teknoloji

Robotik kollar cerrahın elini simüle
eder ve hedef organda cerrah ne
yapmak isterse onu yapar.
kullanılarak yapılmaktadır. Robotun bu ameliyatta en önemli
avantajı oluşabilecek problemlerin en aza indirilmesidir.
Bunlar başlıca idrar kaçırma ve sertleşme sorunudur. Açık
ameliyatlardan sonra fazla miktarda görülen ve hastanın
hayat konforunu bozan kalıcı idrar kaçırma, robotik prostat
kanseri ameliyatından sonra neredeyse hiç görülmez. Aynı
şekilde penise giden ereksiyon sinirleri daha net görüldüğü
için korunabilmekte ve böylelikle ameliyat sonrası sertleşme
sorunları çok daha az görülmektedir. Robotik ameliyatlar
prostat kanseri dışında mesane kanserleri, böbrek kanserleri ve
böbrek çıkım darlığı tedavisinde de kullanılmaktadır.
Son yıllarda robot, çocuk hastalarda da kullanılmaya
başlanmıştır. Özellikle doğumsal birtakım anomalilerin
cerrahi olarak tedavisinde geçmişte açık olarak gerçekleştirilen
ameliyatlar artık robotik teknoloji ile yapılabilmektedir.
Örneğin reflü dediğimiz, mesanedeki idrarın böbreğe geri
kaçtığı durumların cerrahi tedavisinde robot artık başarılı
bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta bir yaşından küçük
çocuklarda dahi robot tecrübeli kişiler tarafından tedavide
kullanılabilmektedir.
Özetle robotik üroloji ayrı bir branş ve ayrı bir uzmanlık alanı
olarak cerrahide yerini alacak gibi görünüyor. Robotik teknoloji
baş döndüren bir şekilde ilerliyor ve buna paralel olarak da
cerrahi teknolojide yerini almaya devam ediyor. Her geçen
gün yeni bir teknik ve yeni bir cihaz ürolojinin kullanımına
kazandırılıyor. Her ne kadar robotlar ve robotik teknoloji
cerrahinin, özellikle de ürolojinin kullanımına girse de tecrübeli
cerrahların rolü hiç değişmeyecek bir antite olarak karşımızda
duracaktır. 

Doç. Dr. Mustafa Kıraç / Robotik Cerrah, Üroloji Uzmanı
mkirac@gmail.com

PROF. DR. KAMİL GÜLPINAR

Obezite ve COVID-19
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar yașamımızdaki etkisini hala
sürdüren koronavirüs pandemisinde yașlılıktan sonra en önemli risk faktörü olan
obezitenin COVID-19 ile ilișkisini ve obezite cerrahisinde
kullanılan uygulamaları açıklıyor.

Obezite Hastaları Virüsten Daha Fazla Etkileniyor

Evet, risk altındaki gruplar arasında obezite hastaları,
koronavirüsten en fazla etkilenenler ve COVID-19 kaynaklı yaşanan
ölümlerde özellikle morbid obez hastalarının oranı bir hayli yüksek.
Bu durumun ilk ve en önemli nedeni obezitenin direkt olarak

bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkisidir. Obezitenin
bağışıklık sistemini baskıladığı ve insanları enfeksiyona daha açık
bir hale getirdiği yıllardır bilinen bir gerçek. Ayrıca obezitenin
yandaş hastalıklarına bakıldığında hipertansiyon, diyabet ve
solunum yolları hastalıkları gibi COVID-19 için risk faktörleri
arasında yer alan birçok hastalık mevcut. Doğrudan obeziteyle
bağlantılı olan bu hastalıklar sebebiyle de obezite hastaları yaşları
kaç olursa olsun koronavirüs ve virüse bağlı ölüm açısından yüksek
risk altındadırlar.
Hollanda Yoğun Bakım Derneği Başkanı Diederik Gommers, yoğun
bakımdaki korona hastalarının yaklaşık %80’inin fazla kilolu
olduğunu belirterek “Obezite ve korona arasında bir bağlantı var
gibi görünüyor.” açıklamalarında bulundu. Gommers, bu durum
tam olarak bağlantıyı doğrulamasa da Çin’deki hastaların yüksek
tansiyon ve şeker hastalığına sahip olduklarının öğrenildiğini
belirterek bu semptomların da aşırı kilolu olmanın bir parçası
olduğunu, fazla kilolu olmanın akciğerlerdeki yükü arttırarak
nefes almayı zorlaştırdığına dikkat çekti. Bunun da obez insanları
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üresel çapta hızla yayılmaya devam eden COVID-19
salgını, özellikle aralarında obezite hastalarının da
bulunduğu yüksek risk gruplarındaki kişiler için çok
ciddi bir hayati tehdit. Yaşlıların ve altta yatan bazı
hastalıkları olanların COVID-19’dan kaynaklanan
ciddi solunum yetmezliği için daha yüksek risk
altında olduğunu söyleyebiliriz. Kalp hastalığı ve hipertansiyon
gibi kardiyovasküler hastalığı olan kişilerin de COVID-19’a bağlı
ciddi semptomlar yaşayabileceği biliniyor. Texas Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Merkezi’nde yapılan bir araştırma, COVID-19’un daha önce
kalp hastalığı olmayan kişilerde bile kalp kasını etkileyebileceğini
bildiriyor. Bu durumda mevcut kalp hastalıkları olan kişilerin daha
fazla etkilenmeleri kaçınılmazdır.

COVID-19 virüsüne karşı daha savunmasız hale getireceğini söyledi.
Diğer bir uzman Groningen Üniversitesi Eğitim Hastanesi’nden
Peter Van der Voort da benzer noktalara dikkat çekerek bir koğuştaki
hastaların neredeyse tamamının aşırı kilolu olduğunu, nedeni tam
bilinmese de bağlantının çok dikkat çekici olduğunu belirtti.
İngiltere Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi’nden
gelen bir rapor da bu görüşleri destekler nitelikte. Yayınlanan rapora
göre İngiltere’de koronavirüsten etkilenip yoğun bakım ünitesine
alınan on hastadan yedisi obezite hastasıdır.
Yetişkin ve çocuklarda obezite oranlarının en yüksek olduğu Amerika
ve Meksika da bu durumdan oldukça endişeli. Henüz sunulan çok
fazla veri olmasa da uzmanlar Amerika’da yaşanan yüksek orandaki
ölümlerin toplumdaki obezite hastası sayısının yüksekliğiyle bağlantılı
olduğu görüşündeler.
Çin’de yaşlı nüfusta obezite neredeyse yok gibiydi. New York’tan 30, 40
ve 50 yaş grubunda bir dizi vakanın verilerine baktığımızda ise, obez
olan insanlar ölüyor ve yoğun bakım gerektiren, durumu ağır olan
hastaların çoğu obez.
Obezitenin COVID-19’a yakalanan hastalarda ne denli önemli bir
olumsuz faktör olduğu ilerleyen zamanlarda paylaşılacak verilerle daha
net ortaya çıkacaktır. Eldeki veriler ve araştırmalar bile obezitenin ciddi
bir risk faktörü olduğunu söyleyebilmemiz için yeterli görünüyor.
Hastaların COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışında risk gruplarının
anlaşılması, hastalığın nasıl tetikleneceği ve tıbbi ihtiyaçların nasıl
tahmin edileceği gibi pek çok açıdan öneme sahiptir. Bu nedenle
ABD’de COVID-19 enfeksiyonu üzerinde en büyük çalışmalardan biri
yapıldı. Petrilli ve arkadaşlarının 1 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında
NYU Langone Sağlık Merkezi’ndeki, COVID-19 pozitif çıkan 4.103
hastanın kayıtlarını incelediği çalışmada, bireylerin hastaneye yatış
nedenleri incelendiğinde, obezite faktörünün, yaştan sonra, COVID19’lular için en büyük risk faktörü olduğu belirlendi.
Çalışmada yer alan COVID-19’lu hastaların hastaneye yatış nedenlerini
ve oranlarını özetleyen ‘’karar ağacı’’na göre en önemli özellikler: 65
yaş üzeri olmak ve obezite. Karar ağacında yaş, ağacın üstünde ilk
belirleyici faktördür ve bunu obezite izlemektedir. Bu nedenle, obezite
en önemli “kronik” faktör olarak belirtilmiştir.
Bu sebeple obezite hastalarının virüsten korunmak için ekstra
özen göstermeleri gerekiyor. Ayrıca koronavirüsten korunmak için
alınabilecek en iyi tedbirin evde kalmak ve sosyal izolasyon olduğunu
biliyoruz. Evde geçirdiğimiz süre de obezite açısından bizim için
risklidir. Daha kısıtlı hareket imkanına sahip olduğumuz, daha çok
yemek yeme eğiliminde olmamızın muhtemel olduğu bu dönemde,
obeziteden korunmak şart. Evde daha fazla hareket halinde kalmaya
çalışarak, günlük egzersizlerimizi ihmal etmeyerek, düzenli ve sağlıklı
beslenmeye dikkat ederek ve moralimizi yüksek tutacak aktivitelere
yönelerek bu dönemi daha kolay atlatabiliriz. Vücudumuz için de,
bizler için de sıra dışı ve ani gelişen bu yaşam tarzı değişikliğine,
bağışıklık sistemimizi etkilemeden, sağlıklı bir şekilde uyum
sağlayabilmemizin tek yolu budur.

Obezite Cerrahisi Uzman Hekimlerce Yapıldığında
Risk Taşımıyor

Obezite; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, sigaradan sonra, önlenebilir
en önemli ikinci ölüm nedeni olarak değerlendirilmektedir. Obezite
cerrahisinde temel amaç; hastayı ideal kilosuyla beraber sağlığına
kavuşturmaktır.

Obezite problemi, beraberinde
getirdiği diyabet ve tansiyon gibi
kronik hastalıkların uzun vadede
yarattığı tahribatlar nedeniyle
cerrahi uygulamadan
çok daha büyük risk teșkil etmekte.
Obeziteden kaynaklı otuzdan fazla tıbbi sorundan bahsetmemiz
mümkün. Tıpkı; diyabet, astım, uyku apnesi, kanser, kalp-damar
ve akciğer hastalıkları, safra kesesinde taş, mide yanması, yüksek
tansiyon, kısırlık, eklem iltihabı, idrar kaçırma, sırt ve eklem
ağrısı gibi… Özellikle vurgulamak isterim ki, obezite ameliyatları
estetik ameliyatlar değildir. Bu, cerrahi bir yöntemdir. Morbid
obezitede diyet ve egzersiz ile kilo vermek oldukça zordur. Bize
başvuran hastalar da spor, diyet gibi farklı yollardan kilo vermeyi
denemiş; ancak uzun vadede başarılı olamamış, obezitenin
sağlığı açısından risk oluşturduğu hastalardır. Biz o hastaları bir
takım testlerden ve değerlendirmelerden geçiriyoruz. “Cerrahi
müdahale yapılabilir mi?”, “Yapılabilirse, hangi yöntem daha
uygun?”; buna karar veriyoruz.
Cerrahi yöntemlerin temel amacı; mide hacmini küçülterek,
yeme isteğine gem vurmak ve daha çabuk doymayı sağlamak…
Cerrahi müdahaleye gerek olmadan uygulanan yöntemlerin
başında ise “Mide Botoksu” ve “Mide Balonu” geliyor. Bu tedavi
yöntemlerinde ideal hasta grubu; hekimlerce ameliyata gerek
duyulmayan ve kilo vermek isteyen hastalardır. Bunlar özellikle
ameliyat riski olan obez hastalarda, ameliyat çekincesi olan
obez kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda
uygulanabilen yöntemlerdendir. Diğer tedavi seçenekleri ise;
“Tüp Mide”, “Mide Bantı” ve “Gastrik Bypass”tır. Bu süreçte kişiye
özel tedavileri belirlemek çok önemli. Çünkü her hasta her
tedaviye uygun değildir.
Hastanın vücut kitle indeksi; yaş, aile hikâyesi, cinsiyet, yaşam
tarzı gibi birçok başlıkta analizler yapıldıktan sonra; içerisinde
diyetisyen, psikolog, bariatrik hemşirenin bulunduğu bir ekiple
hastanın tedaviye uygunluğu belirlenir. Obezite cerrahisinde
hangi yöntemlerin uygulanacağına, gerekli analiz ve testlerden
sonra karar veriliyor. Dolayısıyla hastalarımıza, kendileri isteseler
bile her yöntemi uygulamıyoruz.
Toplumdaki yaygın inanışın aksine, günümüzdeki teknolojik
gelişmeler ve edinilen tecrübeler sayesinde tam teşekküllü
hastanelerde ve uzman ellerde yapıldığı takdirde; obezite
ameliyatındaki risk, diğer mide ameliyatlarından daha yüksek
değil. Öte yandan; biraz önce bahsettiğimiz gibi; obezite
problemi, beraberinde getirdiği diyabet ve tansiyon gibi kronik
hastalıkların uzun vadede yarattığı tahribatlar nedeniyle cerrahi
uygulamadan çok daha büyük risk teşkil etmekte. Obezite
hastaları, toplumsal olarak yaşadıkları zorluklar nedeniyle
depresyona da eğilim gösteriyor. Bu nedenle hastalar faydazarar ilişkisini göz önünde bulundurarak, alanında uzman ve
deneyimli bir hekimin önderliğinde cerrahi kararını vermeli. 

OP. DR. ADNAN KAYA

Kadın Hastalıkları ve
Doğum
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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Adnan Kaya,
danıșanlarına sundukları olanaklardan ve yaptıkları uygulamalardan bahsederken
muayenehanelerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da azami düzeyde
riayet ettiklerinin altını çizdi.

S

izi tanıyabilir miyiz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıyım. Ayrıca
yoğun olarak tüp bebek ile de ilgileniyorum.
1989’da İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek Tıp
Doktoru oldum. 1995’te Gazi Üniversitesi’nde Kadın
Hastalıkları ve Doğum uzmanlığımı aldım. Daha
sonra uzun süre Kastamonu ilinde görev yaptım. On
üç yıl Ankara’da çeşitli özel hastane ve tüp bebek kliniklerinde
çalıştıktan sonra, Mart 2020’den itibaren Çukurambar’da kendi
muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim.

Muayenehanenizden ve burada sunduğunuz
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Çukurambar’da Ankara Ticaret Merkezi’nde hizmet verdiğim
muayenehanemde en önem verdiğimiz konu hijyen… Özellikle
korona sonrasında aldığımız üst düzey hijyenik önlemlerle
hastalarımızın konforlu şekilde hizmet almasını sağlıyoruz.
Muayenehanemizde son derece rahat ve temiz bir ortamda
misafirlerimize yardımcı olacak şekilde, tüm donanımlara
sahip bir ortam sunmaktayız. Burada kadın hastalıkları, doğum
ve tüp bebek alanlarında yapılabilecek tüm muayene, tetkik
ve işlemleri yapabilmekteyiz. Yine anlaşmalı hastanelerde
doğum, operasyon ve tüp bebek işlemlerimizi yapıyoruz.
Muayenehanede öncelikli amacımız misafirlerimizin
kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri ve beklentilerinin karşılığını
tam olarak almalarıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı,
hekime karşı güven duygusunun tam olarak oluşturulması
gereken bir alandır ve bunu sağlamak önceliğimizdir.

Kısırlık tedavisi hangi aşamalardan oluşur? Ne
zaman bir infertilite uzmanına başvurulması
gerekir?

İnfertilite (kısırlık) tüm çiftlerin %15’ini etkileyen bir
problemdir. Ayrıca bu durum çiftleri uzun süre psikolojik olarak
da yıpratır. O nedenle en kısa zamanda problemin nedeni varsa
tespit edilip en uygun şekilde gebelik ve sonrasında sağlıklı
bir bebek elde edilmeye çalışılmalıdır. Düzenli cinsel ilişkiye
rağmen bir yılda gebelik elde edemeyen çiftlerin bu konuyla
ilgili bir kişi veya kuruma müracaat etmeleri önemlidir. Tedavi
sürecinde hastamızdan oosit (yumurta) elde edebilmek amaçlı
ilaçlar kullanarak oluşan yumurtaları laboratuvar ortamında
topluyoruz ve eşten alınan sperm hücreleriyle birleştirerek
embriyo elde ediyoruz. Oluşan embriyoların gelişimini yine
özel laboratuvar ortamlarında izleyerek rahim iç endometrium
tabakasına yerleştiriyoruz. Sonrasında da heyecanlı, sonuç
bekleme sürecimiz başlıyor.

Tüp bebek tedavisinde süreç nasıl işler? Annebaba adaylarına hangi görevler düşmektedir?

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tüp bebek yapılması
kararı verilen bir çiftle ortalama 2-3 haftalık bir iğneyumurta toplama-embriyo transferi sürecimiz oluyor. Bu
süreçte çiftimizle tüm süreci paylaşıyor ve gebe kalabilme
olasılıkları üzerinde konuşuyoruz. Psikolojik açıdan süreci
rahat götürebilmek için tedavinin tüm aşamalarında ayrıntılı
bilgilendirme yapıyoruz. Kendilerinden tüm süreçte bizim
önerilerimize tam olarak uymalarını bekliyoruz.

Doğum için genelde sadece doğumun
gerçekleşeceği gün üzerine hesaplar yapılır,
öncesindeki süreç göz ardı edilir. Siz bu konuda
danışanlarınıza nasıl imkanlar sağlıyorsunuz?

Doğum başlıbaşına büyük bir olaydır, bir ritüeldir. Aileye yeni
bir birey katılacaktır. Bunun duygusal yoğunluğu çok büyüktür.
Bunun öncesinde doğum kadar hatta daha önemli gebelik takip
süreci vardır. Gebeliğin en başından gerekli izlem, tetkik ve
diyalogla sürecin götürülmesi, varolan problemlerin tespit edilip
aileye açıklanması ve mevcut tıbbi imkanlarla yönetilmesi,
olabilecek sorunların zamanında öngörülüp önlem alınması
önem arzeder. En baştan güven ortamının sağlanarak doğuma
kadar bütün belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve bu şekilde
doğum eyleminin gerçekleştirilmesi, bu ritüelin stresinden çok
keyfini yaşamamıza neden olacaktır. Bu anlamda hastalarımızın
güvendiği bir kişiyle kendisini rahat hissettiği ve tüm işlemlerin
yapılabildiği bir ortamda gebelik takibini yaptırması önemlidir.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri ve önleme
yollarına ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar
nelerdir?

Serviks (Rahim ağzı) kanseri önemli bir jinekolojik kanser türü
olmasının yanında, tüm dünyada kanser nedeniyle ölümlerin
önemli bir nedenidir. Böyle olmakla birlikte erken belirti
verdiğinde erken teşhis sağlanabilen, hatta düzenli jinekolojik
muayene ve smear tetkikleri ile henüz belirtiler dahi oluşmadan
tespit edilebilen bir hastalıktır. En önemli erken belirtisi
cinsel ilişki sonrası lekelenme tarzında kanama olmasıdır.
Yoğun kanama ve pis kokulu kirli renkte akıntı ise geç dönem
belirtisidir. Serviks kanserlerinin çok büyük oranda sebebi cinsel
yolla bulaşan HPV virüsüdür. Bu nedenle güvensiz-korunmasız
ilişkilerden kaçınmak ve düzenli kontroller yaptırmak bu
hastalığı önlemenin kolay uygulanabilir bir yoludur.

Teknolojinin gelişmesi kadın hastalıklarının
tedavisinde daha çok hangi tedavileri daha
zahmetsiz ve ağrısız hale getirdi?

Tüm alanlarda olduğu gibi kadın hastalıkları alanında
da teknolojik gelişmeler olmakta ve bunlar hem hastalık
tespitinde hem de tedavide bize yardımcı olmaktadır.
Modern ultrasonografi cihazları, gebelik sürecinde bebekteki
problemleri daha kolay ve kesinlikte tespit etmemizi sağlarken,
bazı anomaliler anne karnında düzeltilebilmekte, tedavi
edilebilmektedir. Kanser teşhisinde ve tedavisinde kullanılan
cihaz ve ilaçlarda gelişmeler olmakta ve bunlar yaşam süresi ve
konforunu arttırmaktadır. Yine kapalı dediğimiz laparoskopik
ameliyat olanaklarının gelişmesi ve yaygınlaşması ameliyat
sonrası hasta konforunu arttıran önemli bir etkendir.

Gebelerin koronavirüsle ilgili endişelerini
azaltmak için neler söyleyebilirsiniz?
Muayenehanenizde bununla ilgili aldığınız
önlemler nelerdir?

Uzun bir süredir hepimizin sağlığını tehdit eden ve tüm
hayatımızı etkileyen COVID-19 pandemisi, risk grubunda
olan gebelerimizi özellikle ilgilendirmektedir. Maske takmak,
sosyal mesafe kurallarına uymak, el ve genel hijyen kurallarına
titizlikle uymak ve gerekmedikçe evden çıkmayarak
kendilerini korumak, çıkmak zorunda kaldıklarında ise çok
kalabalık ortamlara girmeden dışarıda az zaman geçirmek
önem arz etmektedir. Bu açıdan gebelik takiplerinde pandemi
sürecinde muayenehaneler hastanelere göre daha güvenli alanlar
sunmaktadır. Biz de muayenehanemizde tüm hijyen şartlarına
uyarak, her hastadan sonra mutlaka dezenfektanlarla ortamı
hijyenik hale getirip yeni hastayı kabul ediyoruz ve randevu
aralıklarına dikkat ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. 

İBRAHİM TELLİ

Spor Yaşamınıza
Tarz Katın
Kendini her zaman emin adımlarla geliștirmeye hazır, mükemmeliyetçi ve en iyisi
olmak için sonuna kadar uğrașan, ișine așık bir sporcu olan Quads Team’in
kurucusu İbrahim Telli’den salonlarını bugünlere getiren süreç, verdikleri hizmetler
ve koronavirüs pandemisi sonrasında altıkları önlemler hakkında bilgi aldık.

1985 Ankara doğumluyum. Yedi yaşındayken
Taekwondo branşıyla başladım. Daha sonra Kick
Boks ve Muaythai branşlarında on dokuz sefer
Türkiye şampiyonu ve bu branşlarda Avrupa ve
Dünya Şampiyonluğu elde ettim. Yaklaşık on yıldır
antrenörlük yapıyorum dört yıldır da kendi kulübüm
çatısı altında çalışıyorum.

Quads Team’i kurma sürecinizden ve burada verilen
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Quads Team ekibi olarak daha önce Çukurambar’da başka
bir isimle hizmet veriyorduk. Üyelerimiz spora başladıktan
sonra bizi çok sevdiler. Aldığımız sonuçlar memnuniyet verici,
sunduğumuz hizmet ve ortam kaliteliydi. Sıcak ve pozitif enerjimiz
ile üyelerimize aile ortamı oluşturmuştuk. Herkes gerçekten spor
yapmak için geliyordu. Var olan üyelerimiz bizi bırakmamaya ve
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Sizi güler yüzle karșılar, pozitif enerjimizle sizi
gülümsetmeyi bașarırız.
başkalarına tavsiye etmeye başladı. Reklam ihtiyacımız hiç olmadı ve
hala da olmuyor. Üyelerimiz bize genelde referansla gelir. Bu sayede
Quads Team ailesi olarak büyüdük. Artan talebi karşılamak ve daha iyi
hizmet verebilmek adına daha büyük ve daha güzel bir alana ihtiyaç
duyduk. Adımızı da değiştirdik ve böylelikle Quads Team doğdu.
Hizmetlerimiz; Kick Boks, MMA, Muaythai, Fitness, Aletli Pilates ve masaj
paketlerinden oluşuyor.

Müşterilerinizle olan iletişiminizde sizi farklı kılan
noktalar nelerdir?

Müşterilerimiz bize, her şeyden önemlisi, güven duyuyor. Bir insanın
sporu yaşam tarzı haline getirmesini sağlamak çok zor olduğu halde, biz
bunu tüm üyelerimizde başarabildik. Ortamımız sıcak ve evlerindeki
kadar rahat. Gerçekten kendilerini iyi hissettikleri, pozitif bir ortam
oluşturduk ve böylece de yakaladıkları devamlılığı sürdürmeye
çalışıyoruz.

Bu tarz salonların verdiği destekte profesyonellik çok
önemli. Quads Team ekibiyle alakalı neler söylemek
istersiniz?

Üyelerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Sakatlanma
olasılığı, ortam kalitesinin bozulmaması vb. sebeplerle aylık, yıllık,
günlük üyelik yapmıyoruz. Kişiye özel egzersiz programı, alanında en az
5 yıl tecrübeye sahip uzman antrenörlerimiz tarafından hazırlanıyor ve
uygulamanın her adımında sizlerle birlikte oluyor. Geldiğinizde sürekli
değişen çalışanlar göremezsiniz. Bizim ekibimiz yıllardır aynıdır. Sizi
güler yüzle karşılar, pozitif enerjimizle sizi gülümsetmeyi başarırız.

Kişiye özel hazırlanan programlar ve üyelerin sağlığını
koruma konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Başladığınızda sizi kişisel antrenörünüz karşılar. Postür analizi, ölçümler
alınır; beslenme alışkanlıkları konuşulur ve öncelikle beslenme
alışkanlıklarını düzeltmeye çalışırız. Düzenli aralıklarla bu ölçümler
tekrarlanır. Gelişim kaydedilir ve devamlı gözlemlenir. Üyelerimizle
sürekli olarak irtibat halindeyiz. Onları asla yalnız bırakmıyoruz.
Hedefler belirliyoruz ve birlikte başarıyoruz.

Pandemi süreci sonrasında hijyen ve sosyal mesafe
kurallarına uyma adına ne gibi önlemler aldınız?

İlk olarak üyelerimize tesise girmeden önce hijyen havuzunda
ayakkabılarını dezenfekte etme imkanı sunuyoruz. Ateşlerini ölçüp,
ateşi yüksek olanları içeri alamıyoruz. Maske ve eldiven veriyoruz. Her
kullanım öncesi ve sonrası aletler sterilize ediliyor. Ayrıca günlük belli
periyotlarla iç ortam, temizlik çalışanlarımız tarafından dezenfekte
ediliyor. Bunların dışında tesisimiz, Belediye ekipleri tarafından da
düzenli olarak sterilize ediliyor. Bu konuda ilgili belgemiz de mevcut.
Havlu, fön makinası, klima gibi malzemelerin ortak kullanımını
durdurduk. Ortam sürekli havalandırılıyor. Üyelerimizden de saatlerine
vaktinde gelmelerini rica ediyoruz ve geldiklerinde soyunma odalarına
teker teker alıyoruz. Salon içerisinde sosyal mesafe kurallarına herkes
tarafından özen gösteriyor. 

Bağışıklık Sistemimi
Nasıl Güçlendiririm?

E

nfeksiyon hastalıklarından korunmak için yapmamız
gereken en önemli hamle bağışıklık sistemimizi
güçlendirmektir. Peki bağışıklık sistemimizi
güçlendirebilmek için ne yapmalıyız?
■ İşlenmiş besin kullanmayın. Her şeyin doğal olanını seçin.
■ Mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketin.
■ Her gün bir avuç çiğ kuruyemiş (yağlı tohum; çiğ badem, çiğ fındık,
çiğ yer fıstığı, çiğ kabak çekirdeği, çiğ kaju vb.) tüketin.
■ Her gün 1 su bardağı (200 ml) kefir, bir kase (150 ml) ev yapımı yoğurt
tüketin.
■ Her gün bir yumurta tüketin. Unutmayın, yumurta kolesterolü
yükseltmez.
■ Kırmızı et tüketiminizi abartmayın.
■ Bağışıklık sistemini güçlendiren yeterli miktarda vitamini her gün
doğal kaynaklarından almaya çalışın.
- E vitamini: Turp, buğday ruşeymi, tam tahıllar, çiğ badem, çiğ ay veya
kabak çekirdeği, yer fıstığı ezmesi, koyu yeşil yapraklı sebzeler.
- A vitamini: Süt ve ürünleri, havuç gibi turuncu renkli sebze ve meyveler,
yumurta, patates, yeşil renkli sebzeler, greyfurt.
- Çinko: Ispanak, kuşkonmaz, mantar, susam, tahin, kurubaklagiller,
bulgur, kaju, mayalı ekmek, yumurta, peynir, deniz mahsülleri, kırmızı
et.
- Bakır: Kaju, sarımsak, maydanoz, bal kabağı, kuru baklagiller, et türleri,
susam, tahin, mantar, ıspanak, pazı, kabak, ananas, avokado, pancar.
- B1 vitamini: Tam tahıllar, soya fasulyesi, ay çekirdeği (çiğ), yer fıstığı
(çiğ).
- C vitamini: Turunçgiller, brokoli, kuşkonmaz, kivi, kırmızı biber,
maydanoz, papaya.
- Demir: Hayvansal kaynaklı besinler, koyu yeşil yapraklı sebzeler,
kurubaklagiller.

- Folik asit: Pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller,
kuşkonmaz, yumurta, pancar, brüksel lahanası, brokoli.
- B6 vitamini: Ispanak, karnabahar, kırmızı biber, tam tahıllar,
kurubaklagiller, muz, yağlı tohumlar, patates.
- B12 vitamini: Sadece hayvansal kaynaklı besinler.
- B5 vitamini: Mantar, buğday ruşeymi, pekmez.
■ Fitokimyasallar açısından zengin beslenin. Her gün tarçın,
sarımsak, zencefil ve zerdeçal tüketin.
■ Akdeniz diyeti örüntüsüne yakın beslenin.
■ D vitamini yetersizliğiniz varsa, bol bol açık havada güneşlenin
ve D vitamini takviyesi alın.
■ Doktorunuzdan izin alarak omega 3 yağ asidi desteğine başlayın.
■ Posalı beslenin. Haftada 2-3 kez kurubaklagil (nohut, yeşil
mercimek gibi) tüketin. Her gün tam tahıllı besin tüketin (çavdar
ekmeği, ekşi maya ekmek, bulgur, kara buğday gibi)
■ Günde bir kez 2 küçük kare bitter çikolata yiyin.
■ Renkli beslenin. Her renk doğal besinden her gün yemeye
çalışın.
- Turuncu-kırmızı: havuç, kumkat, balkabağı, elma, patates, kuru
fasulye, ahududu.
- Sarı: ananas, nohut, kış kabağı, soğan, bezelye, şalgam, cennet
hurması.
- Yeşil: brüksel lahanası, brokoli, kabak, armut, koyu yeşil yapraklı
sebzeler -ıspanak, pazı gibi-.
- Mor-mavi: yaban mersini, kuru üzüm, pancar, kuru erik.
■ Şeker ve şekerli yiyecekleri tüketmeyin.
■ Her gün en az 2 litre su, 1 küçük şişe maden suyu için.
■ Her gün 6 ila 8 saat karanlıkta, derin uyuyun. Günün son
öğününde kafeinli yiyecek ya da içecek tüketmeyin. Gece lambası
kullanmayın. 

Yrd.Doç.Dr.Ç.Tuba Günebak / Beslenme ve Diyet Uzmanı
Gold’n State Plaza 2673 Sok. No:39 Daire 9 Çayyolu-Ankara
T: +90 535 790 67 17
drtubagunebak ▪ www.tubagunebak.com
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TUBA GÜNEBAK

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Tuba Günebak, yașamımızı
olumsuz etkileyen koronavirüs gibi
enfeksiyon hastalıklarından korunmak
için bağıșıklığımızı güçlendirmeye yönelik
dikkat etmemiz gerekenleri
maddeler halinde sıralıyor.

Panora AVM KAT 1 MiiN
T:+90 3124921303
@miin_ankara ▪ www.miin.com.tr
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BEYOĞLU İSTİKLAL MAĞAZA

Storks’ta
Büyüme
Hız Kesmiyor
ISPARTA MAĞAZA

Türkiye’nin pırlantalı mücevher
ihracatı şampiyonu Storks
Mücevherat, mağazalar zincirine
Isparta ve Beyoğlu İstiklal
Caddesi’ndeki mağazalarını da ekledi.
Yeni mağazalarıyla, Türkiye’nin ilk mücevher markası olan
Storks sektördeki başarısını ve büyüme trendini sürdürmüş
oldu. Storks Mücevherat yaptığı son açılışlarla Türkiye
çapındaki mağaza, satış noktası ve dükkan içinde dükkan
sayısını toplamda 182’ye yükseltti. Halihazırda yurt içi ve yurt
dışında markalaşma ve şubeleşme çalışmalarını senkronize bir
şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Storks Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Güner, dünya standartlarında ürün kalitesi,
tasarım ve marka değeri yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. 
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Bașarılı, Enerjik, Cana Yakın

Jessica May
“Yeni Gelin” dizisiyle üne kavușan, Brezilyalı güzel model ve oyuncu Jessica May
ile Türkiye’de sürdürdüğü kariyeri, gelecek projeleri ve yeni dizisi “Maria ile Mustafa”
hakkında MAG okurlarına özel keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK FOTOĞRAF: SERDAR ACAR / LOOK 34 STÜDYO
SAÇ: HAKAN YILMAZ MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR MAKYAJ ASİSTANI: GİZEM ERGİN
STYLING: SİMGE YÜCEPUR KAYA STYING ASİSTANLARI: SEDA MELİS AKAY - AZİZE VARLIK
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TULUM: NAKISH
KÜPE: BEGÜM KHAN
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ETEK - GÖMLEK: ZIMMERMANN/BEYMEN
KÜPE:BEGÜM KHAN
AYAKKABI: MUSE FOR ALL

Korku korkaktır,
üzerine giderseniz korkar ve kaçar.

B

u günlerinizin nasıl geçtiğini sorarak
başlayalım...

Silgi kullanmadan kusursuz bir yazı yazmak
gibi geçiyor şu sıralar; malum, hata yapma
lüksümüzü minimize ettiğimiz bir hastalık
döneminden geçiyoruz. Mutluluğumu
korumaya ve önlemleri bırakmamaya özen gösteriyorum.

Dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz, ancak
bir yandan da karantina ile farkına vardığımız
birçok şey oldu. Bu süreç size neler kattı?

Bütün kapılar kapanmaya başlasa da, hayat size bilmediğiniz
gizli bir patika açıyor. Yeter ki yola devam etmesini bilin ve
buna inanın. Bu süreç herkes gibi bana da çok şey öğretti.
Mesela yemek yapabildiğimi keşfettim. Eskiden hiç mutfağa
girmezdim. Annemle görüntülü konuşarak ekmek bile yaptım.
Güzel bir deneyimdi benim için. Zor bir dönem geçiriyoruz,
ama iyi değerlendirenler için bu sürecin ruhsal detoks olduğunu
düşünüyorum.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl tarif
edersiniz?
Enerjik, fedakar, hassas.

En sevmediğiniz özelliğiniz nedir?
Sakarlığım.

Kendinizi eleştirir misiniz?

İnsan kendisiyle her zaman yüzleşmeli. İnsanlar bazen bununla
yüzleşmekten çok korkuyor. Korku korkaktır, üzerine giderseniz
korkar ve kaçar. Yanlış yollar bizi doğru kapılara götürür, ama
bunun için neden yanlış yola girdiğimizin farkına varmamız
gerekiyor. Bir süre sonra kapıları açan anahtarın mutluluk olduğunu
anlıyorsunuz ve ben mutlu olmaya devam etmek için hatalarla
yüzleşmeye çalışıyorum. Bu da kendinizi eleştirmeden olmuyor.

Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yeni bir dizi ile ekranlara
geri dönüyorsunuz. Hikayesinden biraz bahseder
misiniz?
Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’te tanınmış bir
ailenin oğlu olan Mustafa’nın aşk hikayesinde; üst seviyede bir
gerilimi, imkansızlığı ve yaşadığı büyük zorlukları izleyeceğiz.
Maria ile Mustafa’nın hikayesi; seyircinin sıkça şaşıracağı, ters köşe
olacağı olaylarla dolu. Bu senaryoyu okuduktan sonra, Anadolu’da
gerçekten de böyle imkansız aşkların olduğunu öğrendim ve hikaye
beni daha çok içine çekti. Özellikle birkaç yüzleşme sahnesi var ki,
hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Mustafa’nın neler
yapmak zorunda kaldığını ve Maria’nın ne kararlar vereceğini ben
de çok merak ediyorum.

Oyunculuk yolculuğunuz nasıl başladı?

Oyunculuk maceram “Yeni Gelin” ile Türkiye’de başladı. Bunun
öncesinde reklam filmlerinde de oyunculuk yapıyordum.

özel

En büyük
hedeﬁm mutlu
olmak.

GÖMLEK-ETEK: CHRISTOPHER ESBER/BEYMEN
ÜST: MUSE FOR ALL
KÜPE: BEGÜM KHAN
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ELBİSE: MUSE FOR ALL
AKSESUAR: NINON
AYAKKABI: MUSE FOR ALL

özel

Brezilya’da her mutfakta kötü de
olsa hep bir televizyon vardır. Hiç
bakmıyor olsak da onun orada ses
yapmasını seviyoruz.

Sektörünüz açısından dijital platformları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Çağa ayak uydurmak için önemli bir yere sahip olduğunu ve iyi bir
alternatif olduğunu düşünüyorum, fakat televizyonların da yerini
kaybetmeyeceğini düşünenlerdenim. Brezilya’da ilk dizi 1951’de
çekilmiş ve bu zamana kadar teknoloji inanılmaz bir yol katetti.
Artık her şeyi telefondan ya da tabletten takip etmek mümkün.
Mesela ben ailemle televizyonun etrafında toplanıp, birlikte vakit
geçirmeyi seviyorum. Diğer şekilde herkes çok bireyselleşmiş
oluyor. Bazen komik şeylere birlikte gülmüyorsunuz. Brezilya’da
her mutfakta kötü de olsa hep bir televizyon vardır. Hiç bakmıyor
olsak da onun orada ses yapmasını seviyoruz. Bu alışkanlığın uzun
bir süre daha yok olmayacağını düşünüyorum. Bu genlerimize
işlemiş bir alışkanlık sanırım.

Aşıkkenki Jessica nasıl biri?
Sadık ve fedakardır.

Yoğun tempoda bakım ritüelleriniz nelerdir?

Sabahları maden suyu ile yüzümü yıkıyorum. Akşamları da Bioderma
makyaj temizleyicisi ile yüzümü temizliyorum. Arada yaptığım ekstra
bakımlar da oluyor.

Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Brezilya’da olduğum zaman bol bol ata biniyorum. Cross motosiklet
kullanıyorum. Türkiye’de olduğumda bisiklete binip, ormanda
yürüyüş yapmayı seviyorum. Hemen hemen her akşam Brezilya’daki
ailemi görüntülü ararım, konuşuruz; olup biten her şeyi anneme
anlatırım. Aile kavramı benim için çok değerli.

Örnek aldığınız oyuncular var mı?

Hayatınız için dönüm noktaları neler?

Seyrettiğiniz filmlerde ve dizilerde canlandırmayı en
çok istediğiniz karakter hangisi oldu?

Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Julia Roberts ve Natalie Portman hayranıyım.

Interstellar filminde Murphy karakterini oynamayı çok isterdim.
Kendimle çok şey bağdaştırdığım bir filmdi. Çünkü ben çiftlikte
toprağa basarak, hayvanlarla birlikte büyüdüm ve aileme çok
bağlıyım. Bu filmin başında, Murphy’nin uzaya giden babasını
durdurmak istediği sahne beni hala çok duygulandırır.

Aşk’ı nasıl tanımlarsınız?

Uğrunda her şeyi yapabileceğiniz şey.
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Sao Paulo’dan iş için Çin’e gitmek üzereyken bir hafta sonra Türkiye’ye
gelmem ve burada kalmam, benim için bir dönüm noktası oldu.

Her gün hayattan beklentilerimi arttırıyorum ver her zaman kendime
‘’Ben neredeyim, nereye gitmek istiyorum?’’ diye soruyorum. Bu
sorgulama beni güncellenmiş hedeflerime götürüyor. Özünde en
büyük hedefim mutlu olmak.

Son olarak bir süper kahraman olmak isteseniz hangisi
olurdunuz?
Wonder Woman. 

ELBİSE: ACLER/BEYMEN
KÜPE: QUAJE/ZEY PR

davet

ALİ SAYAR

Bodrum’da
Keyifli Açılış
Bodrum Gündoğan’daki BVS
Bosphorus bünyesinde yer alan,
işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı
Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar,
kapılarını Cenk Eren performansı ile
açtı.
Sahneye bembeyaz bir takım elbise ile çıkan Cenk Eren
“Hayatlarımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açacağımız
günleri bekliyoruz. Hepinize sarılmayı çok özledim.” diyerek
hayranlarını selamladı. Programın sonlarına doğru konuklar
arasında yer alan oyuncu Gonca Vuslateri’yi de sahneye
davet eden Cenk Eren, yakın dostunun kendisini kırmayarak
seslendirdiği şarkıdan sonra performansını noktaladı. 
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ȘENAY-CEMAL YARAR

NURAL DORMAN, BURCU BALKAN, NESLİHAN YALÇIN

JALE-ERCAN İȘAL

Cemiyet
hayatının ünlü
simaları da
bu özel günde
Cenk Eren ve
Ali Sayar’ı yalnız
bırakmadı.
MERT İȘAL, ZEYNEP ÖZKAYA

NEDİM-ELA BİNLER

GONCA VUSLATERİ

röportaj

MERVE ÇELİK

Neden Erken Yaşta Müzik?
Aileler için çocuklarının müziğe adım atmalarıyla ilgili en çok merak edilen
konulardan birisi bu eğitime hangi yașta bașlanacağı ve eğitimin ne șekilde
verileceğidir. Müzik Eğitmeni, Besteci ve Müzisyen Merve Çelik
bu konuda merak edilenleri geniș bir bağlamda ele alıyor.
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www.merveceliksanat.com
info@merveceliksanat.com
merveceliksanat
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üziksiz bir hayat düşünmek çok zor. Birçoğumuz
daha konuşmayı tam olarak öğrenemeden dans
etmeyi, şarkı söylemeyi öğreniyoruz. Ya bir şarkının
melodisine kulak verip tekrar etmeye ya da bir ritme
olabildiğince doğru eşlik etmeye çalışıyoruz.
Müzik ile uğraşmak, bir müzik aleti çalmak uzun
soluklu bir eğitim ve egzersiz süreci gerektirir. Eğitimi
alan kişi bunun bilincinde olmalı, gerekli sabır ve özveriyi
göstermelidir.

Çocuğumuz müzik eğitimini zorunlu
bir ders gibi görmediği sürece üzerine
yük etmeyecek ve ilgisini kaybetse
bile enstrümanına küsmeyip ileride
yeniden yönelecektir.

Ancak küçük yaştaki çocuklarda bu durum biraz daha farklıdır.
Her şeyden önce çocuğun müziğe olan ilgisi evde ebeveynler
tarafından fark edilmeli ve desteklenmelidir. Bir enstrüman
eğitimine başlama kararı da yine çocuğumuzla birlikte alınmalı,
zorla dayatılmamalıdır. Küçük yaştaki çocuklar ilgilerini çok
çabuk kaybeder ve çabuk sıkılırlar. Eğitimin ilk adımı müziği
sevdirmek ve müzik ile kendini ifade edebileceğini çocuğumuza
anlatmaktır. Bu tutum hem ebeveynler tarafından hem de
eğitmen tarafından benimsenmelidir.
Müzik çalışmalarını belli bir yaşa kadar, çocuğun okuldaki
derslerinden ve üzerine düşen mecburi görevlerinden ayrı
tutmalı, kursa gitme kararının birlikte alındığının hatırlatılıp
mecbur olduğu için değil, sevdiği için çalışması gerektiği üstü
kapalı bir şekilde anlatılmalıdır.
Çocuğumuz müzik eğitimini zorunlu bir ders gibi görmediği
sürece üzerine yük etmeyecek ve ilgisini kaybetse bile
enstrümanına küsmeyip ileride yeniden yönelecektir. Öte yandan
müzik aşkını oluşturmadan, zorla yaptırılan müzik eğitimi
hem ileride olacak gelişmenin önüne geçecek hem de travma
oluşturarak başarısızlık duygusu yaratacaktır.
Eğer çocuğunuzun müziğe eğilimi var ve bir yeteneği
olduğunu düşünüyorsanız mutlaka işin uzmanına danışın. O
zaman başlangıç yaşı değişebileceği gibi uzman eğitmenlerin
yönlendirmesi ile enstrüman da değişkenlik gösterebilir.
Enstrüman eğitiminde çalma teknikleri çok önemli olduğundan
çocuk ilk bilgilerini doğru ve düzenli bir şekilde almalıdır. Çünkü,
yanlış oturmuş çalma tekniğiyle çalışmış çocukları doğru tekniğe
geçirmek yeni başlamış bir çocuğa öğretmekten çok daha zor
olup, her iki taraf için de çok fazla zamana mal olabiliyor. Bu
sebeple mutlaka pedagojik formasyona sahip, deneyimli ve yetkin
eğitimciler tarafından eğitim imkanı sağlanmalıdır.
Erken yaşta alınan bu eğitimin, müzik dinleme ve öğrenmenin;
çocuklarda matematik ve dil becerilerini arttırdığı, yaratıcı ve
çözümsel düşünmeyi geliştirdiği, sosyal becerileri desteklediği
ve az sayıda müzik dersine katılmış olmanın bile nöronlar
arasındaki bağlantının gelişimine katkıda bulunduğu bilim
insanları tarafından kanıtlanmıştır. Müzik, kişinin biçim, yapı
ve kalıplar ile zaman ve sembolleri daha iyi anlamasına yardım
ettiği gibi, onları daha iyi bir dinleyici yapar. Müzik eğitimi
sayesinde el-göz koordinasyonu öğrenilir, bellek ve odaklanma
gelişir, ders çalışma konusunda disiplin ve sabır sağlanır.
Tüm bu bilgilere ek olarak eğer akademik anlamda bir yol
çizme niyetiniz yoksa, çocuklarınız her yaşta müzik eğitimine
başlayabilir. Sonuçta onları en iyi tanıyan kişi sizlersiniz. Bu
noktada yapmanız gereken onların isteklerine ve ilgisine kulak
verip destek olmaktır. 

“İnce bir müzik hassasiyeti,
medenileşme yolunda en önemli eğitim aracıdır.”
Aristokles (Platon-Eﬂatun)

Müzik Eğitmeni, Besteci, Müzisyen
ICF Profesyonel Koç

Kenarköşe Creative’e
Büyük Onur
Çok yönlü tasarım ve mimarlık stüdyosu
Kenarköșe Creative’in bașarısı bir kez
daha uluslararası arenada tescillendi.

D

Kenarköşe Creative, dünyanın en büyük ve kapsamlı uluslararası
tasarım yarışması olan “A’Design Award & Competition 20192020”de 2 ödül kazandı. Yarışmada “Grafik ve Görsel İletişim
Tasarımı” kategorisinde ödül alan tek Türk firma oldu. Gizem
Akdağ, Merve Okçu, Haktan Aksu ve Pelin Bilgin tarafından
tasarlanan “ODTÜ Sanat 20” konsept tasarımı gümüş, Tualcom
marka kimliği tasarımı ise bronz ödüle layık görüldü. Bu ödülle
beraber World Design Ranking sıralamasına göre, Kenarköşe
Creative Türkiye’nin en iyi 60 tasarımcısı arasında girdi.

Kenarköşe Creative, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü mezunları Gizem Akdağ ve Merve Okçu tarafından
2016 yılında kurulan, farklı ölçeklerde ve sektörlerde
kapsayıcı ve etkili tasarım çözümleri bulmayı amaçlayan
çok yönlü bir tasarım stüdyosudur. Merkezi Ankara’da
bulunan Kenarköşe Creative, stratejik düşünceyi grafik ve
marka kimliği, mimari ve iç mimari, sergi, dijital medya, web
sitesi ve ürün tasarımı gibi farklı alanlarda yaratıcı bir bakış
açısıyla sergilemektedir. 

www.kenarkose.com | info@kenarkose.com
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kenarkose
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ünyanın önde gelen 218 tasarımcı, akademisyen
ve basın mensuplarının oluşturduğu A’Design
Award and Competition jürisi, Kenarköşe
Creative’i 47.272 proje içinden Grafik ve Görsel
Kimlik Tasarımı kategorisinde bir gümüş ve bir
bronz olmak üzere iki ayrı ödüle layık gördü.

Anadolu İçinYeni Bir Model
Park Saravenas’ı Kırșehir’e kazandırma sürecini projenin yatırımcısı
Yakup Türkal’a sorduk...

Biz bu projede yoğunluğu arazi ölçeklerine uygun olacak şekilde
dikey mimari kullanarak ve kapalı otoparkı tercih ederek,
yeşil alanlara daha fazla yer bırakmaya özen gösterdik.
Bu yüzden de ülkemize projeleriyle değer katan mimarlık
ofislerinden A Tasarım Mimarlık’ta kendisini AVM ve yüksek
katlı bloklardaki başarılı projeleriyle ispat etmiş bir isim
olan Ali Osman Öztürk Bey ile peyzaj mimarisi için de birçok
önemli projeye mimarlık hizmeti veren bir ismi, DS Tasarım
Ofisi Deniz Aslan hocamızı tercih ettik. Onlar da Anadolu’da

böyle bir projeyi gerçekleştirmekten keyif alacaklarını ifade ederek,
müthiş uyumlu ekipleriyle beraber geleceğe iz bırakacak bu eseri ortaya
çıkarmak üzere kolları sıvadılar.
Projemizde amaçladığımız şey; kendi şehrimize olduğu kadar diğer
Anadolu şehirlerine de örnek teşkil edecek bir kasaba-kent kurmak.
Bu modelin özü, şehrin belirli bir alanında ayrı bir yaşam alanı
oluşturarak oraya AVM, konut, restoran ve kafeleri uygun peyzajıyla
birlikte taşıyarak şehrin içerisinde bir kasaba, bu kasabanın içinde de
güzel bir yaşama dair birçok şeyi barındıran bir yapılaşma kurmak. Bu
noktada başlattığımız çalışmanın devamına cadde AVM kazandırarak;
üzerinde konut, altında işyerlerinin oluştuğu, yürüyüş yolları bulunan
cadde AVM’lerle genişletilmesiyle daha da anlam kazanacağını
düşündük. Yine çevre düzenlemesini, bisiklet yolları ve yeşil alanlarla
destekliyoruz. Kendi firmamız olan Can House Botanik’ten de destek
alarak yetişmiş ağaçlarla zamandan tasarruf sağlıyoruz. Bu sayede
konutlarımızın sakinlerine, normal şartlarda 10-15 yılın ardından
gölgesinde huzurla oturabilecekleri bir ortamı ilk günden hazır olarak
sunmayı planlıyoruz. Deniz Aslan hocamızın şehrimize uygun bitki
örtüsünü projemize taşımasından dolayı mutlu olduğumuzu ifade
etmek isterim. Mimarlarımıza da teşekkür ederiz.

advertorial
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aravenas, Kırşehir’in milattan önce bilinen ilk
ismi. Aquae Saravenas, zengin bir bitki örtüsünün
ve suyun hayat verdiği, medeniyetlere ev
sahipliği yapmış şehrimizin ismini projemizde
yaşatmak istedik. Ahiliğin kurucusu Ahî Evran’a,
medresesinde gökbilimleri alanında çalışmalar
yapan Cacabey’e, Türk diline katkılarıyla
tanıdığımız Aşık Paşa’ya, nağmeleriyle gönüllerimize
dokunan Neşet Ertaş’a ve daha isimlerini sayamadığımız nice
değerli şahsiyete vatan olmuş Kırşehir’imize yakışır bir proje
kazandırma gayesiyle hareket ettik.

Kırşehir’in Yeni
Çekim Merkezi

ALİ OSMAN ÖZTÜRK

Kentin içerisinde ve kent yașamıyla
uyumlu, yenilikçi ve ferah bir projeyi
Kırșehir’in hizmetine sunan
Yașam Merkezi ile ilgili merak edilenleri
mekanın tasarımını yapan
Mimar Ali Osman Öztürk açıklıyor...

K

ırşehir Kent Merkezi’nin kuzey bloğunda planlanan
Yaşam Merkezi projesi; konut ve ticari kullanımları bir
araya getirirken sosyal hayatın odak noktasını bu merkeze
taşıyor. Türkal ailesi ile yürütülen projede; 42.000 m2’lik
kapalı alışveriş merkezi ile entegre 20 katlı, 26.000 m2’lik
bir konut bloğu bulunmaktadır. Buna ek olarak, iki adet
15 katlı, toplam 38.000 m2’ lik konut blokları ve içerisinde
benzinlik, market, ofis, kafe gibi fonksiyonların bulunduğu yapı,
planlanan ilişkileri güçlendiriyor. Toplam inşaat alanı 110.000 m2 olan
bu projede; Kırşehir kentinde yeni çekim merkezleri oluşturularak
kentin gelişimi hedeflenmektedir.
Yaşam Merkezi içinde yer alan kapalı alışveriş merkezi kentle ve
kendi içerisinde kurduğu görsel ilişkiler yönünden zengin nitelikler
taşımaktadır. Farklı kotlarda planlanan girişler ve teraslar yapıyı kentin
bir parçası haline getirirken yaya dolaşımını da aktif ve sürekli kılmayı
amaçlıyor. İç mekân sirkülasyonunu geniş bir iç atrium etrafında
toplayan alışveriş merkezi ferah ve aydınlık bir kullanım oluşturur. Alt
zemin kat; süpermarket, yapı market ve farklı büyüklüklerde mağazalar
için düzenlenmiştir. Giriş ve birinci kat moda ağırlıklı mağazalar, ikinci
kat ise fast food ve çeşitli eğlence alanları için tasarlanmıştır. Bodrum
katlarda otopark ve teknik hacimler yer almaktadır.
Bu merkeze entegre planlanmış konut yapısı; bağımsız girişi ve özel
kapalı otoparkı ile kullanıcılarına kamusal sosyal hayatın içinde özerk
bölgeler oluşturur. 20 katlı yapı 4,5+1 dairelere panoramik Kırşehir
manzarası sunar ve baza katında bulunan kafeler ve sosyal alanlarla
aktif bir yaşam oluşturur.
Bu merkezin güney aksında yer alan konut blokları araziye yerleşme
ve yönelim kararları ile manzara imkanını her daire için mümkün
kılar. 4,5+1 dairelerden oluşan bloklar lüks kullanımlara izin verirken
podyum katında oluşturduğu spor merkezi ve sosyal buluşma
alanlarıyla zengin bir yaşam sunar. Özel olarak tasarlanmış peyzaj

projesi konutlar arasındaki yaşamı her aile bireyi için kullanışlı
kılarken yaşam merkezinin içinde oluşturduğu bağımsız alanlarla
yoğunluğun azaldığı ferah mekanlar sunar. Her daire için bir
açık bir kapalı otopark imkânının sunulduğu konutlar araç
yoğunluğunu hassas bir şekilde ele alır.

DOÇ. DR. DENİZ ASLAN

Kırşehir Konut ve Karma
Kullanım Projesi
DS Mimarlık’ın kurucu ortağı Yüksek Mimar ve Peyzaj Tasarımcısı
Doç. Dr. Deniz Aslan keyifli yașam alanlarını ve konforlu iș ortamlarını
bir araya getiren projeleriyle ilgili detayları aktarıyor.

Kırşehir’in eski adı Saravenas. Biz Park Saravenas ismini çok
samimi bulduk. Gerçekten de bu isim, hayata geçirdiğimiz karma
kullanımlı projemizi geçmişten günümüze bağlıyor. AVM, ofis

ve konut bloklarından oluşan bu değerli yatırım bizim için de
Kırşehir’e ait bir çok yeniliği aramamıza fırsat verdi .
Her şeyden önce Türkal’ın alanı çevreleyen kamusal parçayı bir
park olarak kamuya dönük olarak tasarlanma fikri ve mimarinin
yaratmış olduğu kamunun kullanımına açık fırsatlar bize peyzaj
tasarımı açısından yenilikçi düşünme olanaklarını sundu. AVM yol
peyzajı ile birlikte bir parktaymışçasına kullanıcıyı davet eden ve
caddeye dönük programlarıyla açık hava aktivitelerini destekleyen
bir peyzaja sahip oldu.
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S mimarlık olarak bugüne kadar birçok karma
projede yer aldık. Türkiye’nin birçok önemli
projelerinden edindiğimiz tecrübelerle Kırşehir’de
Yakup Türkal’ın bir hayal projesini gerçekleştirmek
üzere oldukça uzun bir süre hem mimari gruplarla
hem de yatırımcıyla çalışmaktayız.

Park Saravenas ismi,
hayata geçirdiğimiz karma
kullanımlı projemizi geçmișten
günümüze bağlıyor.

Özellikle konut bloğu peyzajı kanımızca projenin en ilginç konusu
oldu. Üst platformdaki avlu bahçemiz, girişten itibaren bizi bir su
duvarıyla karşılamakta ve bu kota ulaştırmakta. Böylelikle eriştiğimiz
bu bahçe gölgelikleri bir doğa simülasyonu olarak topoğrafyaları,
özellikli bitkilendirmesi, çocuk oyun alanları, gezinti olanakları ile
konut yaşantısının kuşkusuz en sevilen yeri olmaya aday. Bu alanın
çok özel bir tasarım ve gece aydınlatmasıyla da örnek bir proje olarak
Kırşehir’in en fotojenik işlerinden birini vadettiğini düşünmekteyiz.
Özellikle seçilen bitkilerde sonbahar dahil tüm mevsimleri yaşatacak
bahçe yaşantısı, bu sayede de konut kullanıcılarının bioritimleri
açısından iyileştirici etkisinin daha ilk günden yaşanacağı düşüncesi
bizlere şimdiden heyecan veriyor. 

DS Landscape / DS Architecture
www.dsmimarlik.com

Ferforjede
64 Yıllık
Tecrübe

S

izi tanıyabilir miyiz?
Meslek hayatına nasıl başladınız?

1983 Ankara doğumluyum. İlk-orta-lise eğitimimi
Ankara’da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik
Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldum.
Ticaretle uğraşan bir ailede yetiştiğim için iş hayatına
çocukluk yıllarımda atıldım. Profesyonel olarak ise
2006 yılında iş hayatına başladım.

Serhan İlçe dekoratif korkuluk sistemlerinin nasıl
kurulduğundan ve bugünlere kadar süreçten
bahsedebilir misiniz?

Firmamız Köy Enstitüsü mezunu dedem tarafından 1956
yılında Doğrusöz Metal Sanayi olarak Ankara’da kurulmuş bir
müessesedir. Üç kuşaktır faaliyet gösteren, Ankara’nın en eski
ferforje imalatı yapan firmasıyız. 64 yıllık bilgi-birikim ve tecrübeyi
zamane şartlarında müşterilerimizin beğenisine sunmaya gayret
gösteriyoruz.
2016 yılından itibaren kendi adımla, daha çok butik işler yapmaya
gayret gösteriyorum. Senede 3-4 tane villa işi yapıyorum. Amacım;
az, öz, temiz iş yapabilmek.

Hangi ürünleri üretiyorsunuz?
Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Ferforje korkuluk sistemleri, ferforje pencere korkulukları, ferforje

merdiven korkulukları, ferforje balkon korkulukları, ferforje bina
giriş kapıları, ferforje bahçe giriş kapıları, ferforje bahçe duvar üstü
korkulukları, ferforje bahçe aksesuarları, ferforje çiçeklikler, ferforje
şamdanlar, ferforje avizeler, ferforje masalar, ferforje sehpalar, ferforje
sandalyeler, ferforje aynalar, ferforje yatak başlıkları gibi tamamı el
işçiliği olan ürünler üretiyoruz.

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdüğünüz
süreç nasıl işliyor?

Faaliyet alanımız ağırlıklı olarak villa işi olduğu için ferforje
korkuluk sistemleri güvenlik açısından büyük ilgi görüyor. Yapılan
iş planı çerçevesinde, uygulama yerine uygun model tasarlaması
yapıp hazırlayarak müşteriye doğru ürünü tanıtmaya gayret
gösteriyoruz. Yaptığımız iş tamamen görsele dayandığı için ürün
yapımı öncesinde ürün tasarımına önem veriyoruz. “Yaptık, oldu.”
demekten ziyade müşterinin istek ve arzusuna hitap etmeye önem
gösteriyoruz.

Firma olarak vizyonunuz ve hedefleriniz hakkında
neler söylemek istersiniz?

Sürekli yeniliklere açık olmak, değişen ve gelişen iş dünyasına
ayak uydurabilmek, sosyal medyanın gücüne çok fazla inanan
birisi olarak hedeflerimizi sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere
ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz.
Hedefim, kendi sektörümde yaptığım işi en iyi şekilde yapıp
sürdürebilmektir. 

www.serhanilce.com ▪ www.serhanilce.com.tr ▪ www.dogrusozmetal.com.tr
Tel: +90 533 467 41 42
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advertorial

SERHAN İLÇE

Üç kușaktır ferforje imalatı yapan köklü
bir aile șirketinin temsilcisi Serhan İlçe
müșterilerinin gerek güvenlik ihtiyaçlarını
karșılamak gerekse yapıların mimarisini
șık bir dokunușla tamamlamak için
yaptıkları üretimlerle ilgili bilgi veriyor.

HEDEFİ VURMAYA HAZIR MISINIZ?

DAB ATICILIK VE SPOR KULÜBÜ
Atılıcık sporu için sporcu yetiştirmek, bu sporculara lisans çıkarmak ve onları müsabakalara
hazırlamak üzere hizmet vermektedir.

VIP BEKLEME SALONU

25 METRE ATEŞLİ SİLAH POLİGONU
10 METRE HAVALI SİLAH POLİGONU
OUTDOOR-CAMPING MALZEMESİ VE AKSESUAR SATIŞI
ALANINDA UZMAN EĞİTİCİ KADROMUZLA TEMEL,
İLERİ VE OPERASYONEL ATIŞ EĞİTİMİ
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. No:42/D Çayyolu-Ankara
TEL: +90 312 238 10 15
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ÜMİT BUDAK

Kargo ve Lojistikte
Otonom Gelecek

advertorial

Dünyada kargo gönderen ve teslim eden ilk șube olan Capsule’ü
müșterilerinin hizmetine sunan Cargom Express’in sahibi Ümit Budak ile
tașımacılık sektöründeki baș döndüren inovasyonun güzel bir örneği olan
projeleri hakkında özel bir röportaj gerçekleștirdik.

T

aşımacılık sektöründeki teknolojik
gelişmelerle, Capsule otonom kargo
şubesinin hayata geçirilmesine uzanan
süreci anlatabilir misiniz?

Endüstriyel teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber çok hızlı
bir değişim yaşanan dünyada, her gün yeni teknolojik ürünler
hayatımıza giriyor. Her sektörü etkileyen bu değişiklikler,
firmaları radikal teknolojik değişiklikler yapmaya mecbur
kılıyor. Bu teknolojilerden biri olan otonom sistemler endüstri
alanında yıllardır kullanılıyor. Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte
çok daha fazla önem kazanan otonom sistemler artık günlük
hayatta da karşımıza çıkmaya başladı. Gelecekte hayatımızın
her alanında yer alacak olan otonom sistemlerin ilk örnekleri
günümüzde kullanılmaya başlandı.
Cargom Express firmasının, AR-GE merkezinin Capsule markası
ile ürettiği otonom kargo şubesi de bu otonom sistemlerden biri.
Capsule, taşımacılık sektöründe 20 yılı aşkın sürede elde edilen
tecrübe ile donanım ve yazılım mühendisliğinin bir sonucu.
Dünyada, kargo gönderen ve teslim eden ilk otonom kargo
şubesi özelliklerini taşımaktadır.

Capsule’ün bizlere günlük hayatımızda sağladığı
avantajlar nelerdir?

Modern dünyada birçok insan yoğun iş hayatından, gün
içinde özel işlerine vakit ayıramıyor. Vakitsiz gelen kargolar
yüzünden işten izin almak ya da erken çıkmak zorunda kalma
durumunda kalıyoruz. Capsule’ün tam olarak devreye girmesiyle
günün herhangi bir saatinde kargo teslim alma ve gönderme
özgürlüğüne erişmiş olacağız.

Peki kullanıcılar açısından süreç nasıl işliyor?

IOS ve Android sanal mağazalarından indirilen mobil
uygulamaya kimlik bilgileri, telefon numarası ve kredi kartı
bilgileri tanımlanıyor. Tanımlanan bilgiler ile oluşturulan profil
hesabını kullanarak istenilen Capsule şubesinden 7 gün 24 saat
kargo gönderip teslim alabileceğiz.

Otonom bir sistemin insan kaynaklı hataları
azaltacağını söyleyebilir miyiz?

Sahip olduğu otonom teknolojisi ile insan kaynaklı ortaya
çıkabilecek ölçüm, tartım ve adresleme sonucu oluşan hataları
ortadan kaldırıyor. Kargo ağırlığı ve hacim ölçümünde hatasız
ücretlendirme yapıyor.

Capsule hangi sektörlere hitap ediyor?

Kargo, lojistik ve e-ticaret sektörü için geliştirilen Capsule,
şirketlerin taleplerine ve farklı satış modellerine uygun çok
hızlı programlama imkânı sunuyor. Capsule sisteminin
yakın dönemde gıda, tekstil, ilaç ve bilişim gibi birçok alanda
kullanılması da mümkün görünüyor. 

Gelecekte kullanılacak birçok
otonom sistemden biri olan
Capsule, geleceği bizlere șimdiden
sunmaya hazır gözüküyor.

dekorasyon

Ozan Ekși

ozan@semcollections.com

MANUTTI

Dinlen, Arın, Aydınlan
Evlerin dıș dünyaya açılan kapısı balkonlar, gökyüzüne dokunan teraslar,
doğadaki keyif köșeleri, dekoratif bahçeler ve tatili ayağınıza kadar getiren
havuzlu alanlar için hazırlık vakti! Yașadığınız yerin atmosferini tazelemek
hem psikolojinize hem de ruhunuza iyi gelecektir...
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CONTARDI

D

ekorasyonu “tasarım”, “ilham” ve “prestij” gibi kelimelerle
vurgulayan ve bir yaşam biçimine isim veren Sem
Collections, çatısı altındaki global markalar ve yeni outdoor
koleksiyonlarıyla 360 derecede keyifli bir açık hava yaşamı
sunuyor...

Dinlen

CONTARDI

Sem Collections’ın açık hava yaşamı ile ilgili öncü markası Talenti, 2020
yaz sezonu koleksiyonu ile göz kamaştırıyor. Maksimum rahatlık, netlik
ve rafinelik kurgusu üzerine tasarlanmış koleksiyonun temel tanımı
“güncel elegans”. Açık renkler, kanvas doku, geniş ve derin hacim bu
koleksiyonun öne çıkan özellikleri. Adeta dış mekânda salon konforu
sunuyor. 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 alternatiflerinde
ise yan yana geldiklerinde grup oluşturma fonksiyonu sağlaması yoluna
gidiliyor. Bu tip tasarımlarda fonksiyonel ve ergonomik bir estetiğin
hedeflendiği oldukça belirgin olarak karşımıza çıkıyor.

Arın

Banyo alanındaki en saygın uluslararası markalardan biri olan
Antoniolupi İtalya’dan dünyaya minimalizm rüzgârları gönderen bu
markanın açık hava duşları ise yine özellikle havuz çevresindeki arınma
noktalarının ilk tercihleri arasında. Antoniolupi’nin endüstriyel tarzıyla
dikkat çeken dış mekân duş sistemi Fuotimeteo Slim, artık bir ikon
niteliğinde… Duş sistemlerinde değişen renkler, suyun miktarı, davetkâr
kokular ve çeşitli sesler zihin üzerinde organik değişimlere sebep oluyor.
Bu değişimler de duyuları harekete geçirerek bedeni büyük oranda
yenileyerek iyileştiriyor. Çalışma hayatının hızlı ve yorucu temposu
nedeniyle, insanlar artık her şeyi daha hızlı yapıyor ve daha planlı
yaşıyor. Yoğun şehir yaşamı, günlük hayatın stres ve yorgunluğunu
atarak rahatlama ihtiyacını artırıyor. Her geçen gün daha fazla tercih
edilen yeni nesil duş sistemleri, lüksü ve konforu evlere taşıyor. Yeni nesil
duş sistemlerinde yer alan renk terapisi, kromoterapi, su masajları gibi
fonksiyonlar banyoyu keyif alanı haline getiriyor.

ANTONIOLUPI

Aydınlan

Outdoor aydınlatma ile bahçenizi adeta bir karnaval
havasına döndürebilirsiniz. Bahçenize değişik tasarımlı
aydınlatmalar ile farklı bir hava katabilir ve açık hava
dekorasyonu için mükemmel bir görüntü elde etmiş
olursunuz. 

röportaj

Melda Kamhi Kosif
Tılsımın Kaynağı
Bitmek bilmeyen enerjisi ve hoș sohbetiyle kendisini iș ve sanat camiasındaki
çalıșmalarıyla tanıdığımız Melda Kamhi Kosif ile çok beğenilen ilk romanı
“Aynalı Tılsımlar Dükkanı” ve yeni bașladığı yazarlık kariyeri hakkında
keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?

İnsanın kendinden bahsetmesi kadar zor bir şey
olmasa gerek. Kökü 500 yılı aşkın süredir Türkiye’de
olan Musevi bir baba ile yine Fatih Sultan Mehmet’in
hocalarından olan ve de İstanbul’un fethi ile İstanbul’a
ayak basmış olan Şeyh Sinan Erdebili’nin torunu olan
bir annenin yani bu iki kültürü ahenk ve sevgi ile
bizlere aşılamış olan bir ailenin büyük kızıyım. Ortaokul eğitimimi
St. Michel Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra eğitimime
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yurt dışında İsviçre’de Institut le Rosey’de devam ettim. Mimari
eğitimimi İngiltere’de Buckinghamshire New University’de
tamamladıktan sonra asıl tutkum olan ve bu mecrada altı
yaşımdan itibaren gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında belirli
yarışmalardan ödüller almış olduğum resim eğitimim için sırasıyla
Roma ve New York’ta yaşadım. Yaratmak duygusunun kendimi
bildim bileli beni en çok besleyen duygu olmasından ötürü, sanatın
diğer dallarını da deneyimlemek, keşfetmek adına her daim
kendimi geliştirmek için hala çalışmaktayım. Tabi bütün bu sanat

tutkusu iş hayatıma da yansımış durumda. Gerek heykellerimden
yola çıkarak yaratmış olduğum mum markam “Tılsım” gerekse de
kız arkadaşlarım ile kurmuş olduğum seramik atölyem “Atelier
Do Be Mine” bunun en güzel örnekleri. Bütün bu sanat çalışmaları
dışında da aile şirketimiz Profilo’da da bir fiil yönetim kurulunda
görev almaktayım. Eğitim ve iş hayatım dışında asıl başarım ve de
mükafatım olan iki tane pırlanta gibi kızın annesiyim.

Bu yıl ilk romanınız yayınlandı. “Aynalı Tılsımlar
Dükkanı” neyi anlatıyor?

Aynalı Tılsımlar Dükkanı, sokakta karşılaşmaları bile imkansız
gibi görünen birbirine hiç benzemeyen beş kişiyi, Balat’ta bir mum
dükkanında bir araya getiriyor. Adından da belli olduğu üzere bu
mum dükkanında tılsımlı mumlar hakkında eğitim görürken kendi
gerçekleriyle yüzleşmenin yanı sıra bilumum deneyimlerden geçerek
asıl tılsımın kaynağını keşfediyorlar.

Yarattığınız her ne olursa olsun,
son halini elinize aldığınızda,
harcadığınız emek ve zamanın
karșılığı insana inanılmaz
bir doyum ve mutluluk yașatıyor.

Kitabın yayınlandığı tarihten bu yana nasıl geri
dönüşler aldınız?

Ne yazık ki kitabımın çıkış tarihi itibariyle gerek ülkemizde, gerekse
dünyada talihsizlikler baş göstermeye başladı. Bu zorlu süreçte
olmamıza rağmen kitabım çok kısa sürede belirli kitap evlerinin
çok satanlar listesinde uzun süreler yerini korudu ve çok kısa sürede
beşinci baskıya ulaştı. Okuyucuların evlerine, ruhlarına misafir
olabilmek; bir nebze dahi onların duygularına hitap edebilmek; hatta
herkesin bildiği, ama hatırlayınca mutlu olduğu düşünceleri kaleme
almış olup güzel hislere vesile olmuş olmak beni çok mutlu ediyor. Ne
mutlu ki, bugüne kadar hep çok olumlu geri bildirimler aldım.

Yazarlık kariyerinizi yeni projelerle sürdürmeyi
düşünüyor musunuz?

Halihazırda üzerinde çalışmakta olduğum bir kitabım daha mevcut.
Bu seferki beraber çalışmakta olduğum yayınevim olan Destek’in
felsefe serisine ait bir kitap. Umarım okuyucunun beğeni ve takdiri ile
bu yeni bebeğim de okuyucuyla tanışma şansına erişir.

Yazmanın zorlukları ve sizi mutlu eden yönleri desek...
Yazmak zor değil de; zor olan, doğru kelimelerle kendini doğru
ifade etmek olsa gerek. Yoksa kelimeler, duygular bir şekilde her
birimizin içinden, duygu ve düşüncelerinden, ya o ya bu şekilde her
daim akıyorlar. Belki de yazdığını başka insanlar ile de paylaşıyor
olmak, bu zorluğun ana kaynağı olsa gerek. Zaman zaman yazarken
umutsuzluğa kapılsam da, güven eksikliği yaşasam da başladığım
işi bitirme azmimden ötürü vazgeçmedim. Sonuçta düşünsenize
ürettiğiniz eseri birçok insanın zevkine, yargısına sunuyorsunuz.
Bu kadar kalabalık bir jüri karşısına çıkmak çok kolay bir şey değil.
Lakin yarattığınız her ne olursa olsun, son halini elinize aldığınızda,
harcadığınız emek ve zamanın karşılığı insana inanılmaz bir doyum
ve mutluluk yaşatıyor. Ben yaratma içgüdüsü ile doğmuş bir insan
olduğum için en azından benim için öyle oldu diyebilirim. Bir de
insanların duygu dünyalarında azda olsa bir hareketlenmeye vesile
olabilmek çok büyük bir mutluluk.

Kitabınızda da yer alan mumların sizin hayatınızda da
ayrı bir yeri var. Mumlar bize ne anlatır?

Daha evvelden de ifade ettiğim gibi sanata ve yaratmaya olan tutkum
vesilesiyle “Tılsım” adı altında kendi mum markamı yaratmıştım. Bu
mumlarımı da kendi üretimim olan heykellerim ile birleştirdim. Mum
eridikçe içinde saklı beş farklı bronz heykelim ortaya çıkıyor. Ateşin
dönüştürücü gücü ile bu heykellerin taşımakta oldukları enerjilerin
mumun sahibinin hayatında can bulduğuna inanıyorum. Kısacası
hayalperest ruhumun sanat ile can bulmuş halleri de diyebiliriz.

Herkesin içine döndüğü, kendisinin farkına
vardığı bir süreç yaşadık. Siz bu süreci nasıl
değerlendirdiniz?

Dünyaca çok zorlu bir süreçten hala geçmekteyiz. Hayatın
koşuşturmasında anın farkındalığını unutmuş olan bizler için
belki de bir hatırlatma olan bu sürecin; insanın hayata, doğaya,
hatta birbirine olan tutumunu sorgulamasına vesile olduğu gibi
bizlere asıl gerçeğimizi de hatırlattığını düşünüyorum. Bizler
bizden çok daha büyük bir bütünün parçalarıyız.
Farklılıklarımıza karşı olan ön yargılarımız, ötekileştirme
tutkumuz bizlerin hayatta büyümesini engelleyen prangalar.
Bakın virüs zengin, fakir, cinsiyet, millet demeden insanoğlunu
ayırmaksızın etkiledi. Bunun bizlere ve gelecek nesillere çok
büyük bir öğreti olduğunu düşünüyorum.
Hayal kurmaktan, yaratmaktan vazgeçmemek lazım. Tek
bir hayal, birçok dünyaların var olmasına vesile olur. Sevgi ve
empati ile atılan her adımın ise bizleri her zaman çok daha
güzel yarınlara taşıyacağına, hayatta iyilikle yol almamıza vesile
olacağına inanıyorum. 

röportaj

BİLGEN ALDAN

Geleceğin Kıyısında
Bir Başarı Hikayesi
Mynet’in CEO’su Bilgen Aldan, Mynet’in uyguladığı çağdaș çalıșma
modelinden dijital oyun sektöründe yaptıkları atılımlara, yapay zeka konusundaki
çalıșmalarından dijital ekonomi ve blockchain sistemine, geleceğin iș dünyasının
nasıl șekilleneceğinden bu yeni iș dünyasında kadının hak ettiği konuma kadar
pek çok konuda yönelttiğimiz soruları MAG okurları için yanıtladı.

S

izi tanıyabilir miyiz?

1981 yılında Muğla’da doğdum. Y jenerasyonun
en büyüklerindenim yani. Yatılı okuduğum İzmir
Fen Lisesi’nden 1999 yılında mezun olduktan
sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’ne devam ettim. Üniversiteden 2003 yılında
mezun oldum. Ardından 2013 yılında Sabancı
Üniversitesi Executive MBA programını tamamladım. Halen
Bilgi Üniversitesi’nde Pazarlama alanında doktora çalışmaları
yapıyorum. Çalışma yaşamıma, Garanti Bankası’nda garanti.com.
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tr ve Garanti CepBank’tan sorumlu ürün müdürü olarak başladım.
Sonrasında Turkcell, Akbank, n11.com, DMS gibi şirketlerde devam
ettim. Bugüne kadar bankacılık, telekomünikasyon, e-ticaret,
sadakat sistemleri, internet portalları, mobil oyunlar gibi direkt
olarak tüketiciye sunulan birçok dijital ürün ve şirketin kurulup
büyütülmesinde rol aldım. Haziran 2017’den bu yana da Mynet
CEO’su olarak görev yapıyorum. Mynet Yönetim Kurulu’nda Kadın
Derneği mentilerinden biri olarak, Türkiye’de üst düzey kadın
oranının artması için yapılan çalışmalara yardımcı oluyorum. Aynı
zamanda da bir anneyim, bir oğlum var.

Mynet hakkında bilgi verir misiniz?

Türk internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği dijital platform
olan Mynet, 1999 yılından bugüne lider konumunu devam
ettiriyor. Kendi alanında sayısız ilki gerçekleştiren öncü bir
internet şirketi olan Mynet, Türkiye’nin dijital ekosisteminin
kalkınmasına ve gelişmesine de önemli katkı yapıyor. Her ay
ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişen Mynet’in sosyal
ağlardaki toplam kitlesi ise 10 milyonu geride bırakmış bulunuyor.
Mynet çatısı altında, kendi alanında öncü ve yenilikçi çalışmalara
imza atan pek çok birim bulunuyor. Global mobil oyunlar yaratıp
yayınlama vizyonuyla ilerliyoruz. Bunlardan biri, yayınladığı
oyunlarla 10 milyondan fazla oyuncuyla buluşan ve Türkiye’nin
en büyük oyun stüdyolarından biri olan Mynet Games. Örneğin;
“Kelime Savaşı” ile Apple tarafından yayınlanan 2019’un en çok
indirilen oyunları sıralamasında, “PubG” ve “Subway Surfers” ile
birlikte ilk 3’e girmeyi başardı. Aynı zamanda Funpac markamızla
global mobil oyun yayıncılığı alanında hızla büyüyoruz. Yakın
zamanda yayınladığımız “Homer City” oyunu ile ABD pazarında
ilk sıraya çıkmanın mutluluğunu yaşadık.
Öte yandan 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Türkiye’nin
en büyük online video eğitim platformu Vidobu da Mynet
bünyesinde yer alıyor. Bu platformda Türkçe bilen tüm coğrafyanın
ihtiyacı olan eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından
veriliyor. Böylece yüksek kalitedeki eğitimlerin herkes tarafından,
her yerden ve düşük maliyetle erişilebilir olmasını sağlıyoruz.

Mynet, pandemi sürecinde ne gibi yeniliklere imza
attı?

Pandemi döneminde, toplum sağlığını korumak adına evde
kalmak büyük önem taşıyordu. Biz de bunu teşvik etmek
amacıyla #evdekaltürkiye kampanyasını başlattık. Mynet,
“Koronavirüse karşı kendini ve sevdiklerini korumak istiyorsan
#evdekaltürkiye” çağrısıyla herkesi, evde olduğunu hazırladığımız
özel harita üzerinde bildirmeye davet etti. Büyük ilgi uyandıran
uygulamamız, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere
Türkiye genelinden yoğun ilgi gördü. Yine bu süreçte Mynet
ziyaretçileri için evde bulundukları zamanı en güzel şekilde
değerlendirmelerini sağlayacak etkinlik ve uygulamaları da bir
araya getirdik.
Mynet’in, Apple tarafından yayınlanan 2019’un en çok indirilen
oyunları sıralamasında ilk üçe giren sevilen oyunu “Kelime
Savaşı”nın da oyuncularına bir sürprizi vardı. Salgının ilk başladığı
günlerde #evdekal ve #evdekalıyorum cevapları joker olarak
duyuruldu ve oyunun kullanıcıları yüzbinlerle ifade edilecek
sayıda bu cevapları kullandı.
Bunun yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin
yöneldiği uzaktan çalışma modelini Türkiye’de ilk uygulayan
dijital medya şirketi olduk. Editör kadromuzu kalıcı olarak
tamamen uzaktan çalıştırma kararını aldık. Ekiplerimizle
beraber aldığımız bu kararla Mynet’in medya birimlerinin yüzde
75’i kalıcı olarak uzaktan çalışacak. Tüm işe alım, oryantasyon,
eğitim ve performans süreçlerimizi de uzaktan çalışmaya uygun
hale getirdik. Tüm bu adımlar sonucunda, zaman ve mekândan
bağımsız bir çalışma modeline döndüğümüzü rahatlıkta
söyleyebilirim. Benim için önemli olan şu: “İstanbul’da ikamet
eden” cümlesini bu ekiplerden kaldırdık. Artık hem ülkemizden
hem de yurt dışından bizimle çalışacak takım arkadaşlarımıza
açığız.

Önemli yetkinlikler var ve zaman
içerisinde bunlara yenileri ekleniyor.
Meslekleri seçmektense bu
yetkinlikleri seçmek daha doğru
olacaktır.

Mynet’in yakın dönem projelerini anlatır mısınız?

Mynet’in geleceği için belirlediğimiz yol haritasında oyun
sektörünün önemli bir yeri bulunuyor. Geçen yıldan bu yana global
mobil oyun pazarında yer almak amacıyla dönüşüm yaşıyoruz.
İddiamız da çok büyük. Güçlü girişimlerle mobil oyun dünyasında
globalde rekabet edebilir konuma geliyoruz. Kendi alanlarımızda
oyun stüdyoları kurduk ve bunları önemsediğimiz oyun çeşitlerine/
biçimlerine odakladık. “Casual” oyunlar için Casual Monster ortak
girişimini kurduk.
Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki mobil oyun
yapımcılarının oyunlarını küresel çapta başarıya ulaştırmak
hedefiyle “hyper-casual” mobil oyun yayıncılığına soyunduk. Bu
amaçla Funpac adındaki yeni markamızı hayata geçirdik.
Medya tarafında Yapay Zeka (AI) odaklı çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz. İnsanlarla beraber çalışan robotlar uygulamamız
sayesinde, içerik sayımızda ve kalitesinde önemli artış elde ettik. Bu
vizyonda devam edeceğiz.
Gündemimizdeki en önemli maddelerden bir diğeri ise “sınır
tanımayan, dijital yetenek tanıyan” yeni İK yaklaşımımız… Bu,
dijital düşünen yetenekleri havuz olarak şirketimiz bünyesinde
toplamayı hedefleyen bir yaklaşım ve insan kaynağımızla büyük
gurur duyuyoruz. Bunun için uzaktan çalışma dönüşümümüzü
gerçekleştirdik. Bu konunun uzun dönemde sürdürülebilir başarı
için çok kritik olduğuna inanıyoruz.
Mynet’in başarısının ardındaki en büyük sırlardan biri de genç
ve dinamik olduğu kadar; dünyayı yakından takip eden, şartlara
kolayca uyum sağlayan, çevik bir ekibe sahip olması. Bizim asıl
gücümüz buradan geliyor. Pandemi döneminde de sağlığını,
güvenliğini ve motivasyonunu koruyabilen, zihinsel olarak
aktif kalan ve çalışmaya devam edebilen bir takım olduğumuzu
kanıtladık. Birbirimizle dayanışma içinde kalarak ekip çalışmasının
güzel bir örneğini sergiledik.

röportaj

Bu yılki odak noktalarımızdan biri, Türkiye’nin en çok indirilen
üçüncü oyununun globalleşmesi olacak. Bunun ilk adımlarını atmayı
planlıyoruz. 2020 sonunda gelirlerimizin yüzde 80’inin yurt dışından
gelmesini öngörüyoruz. Dünya çapında ses getirecek oyunlar için
çalışıyoruz.

Yeni Dünya’nın en gözde sektöründe bir kraliçesiniz.
Sizce Yeni Dünya Düzeni’nde bizi şaşırtacak yenilikler
neler olacak?

Öncelikle teşekkür ederim. Pandemi döneminde pek çok beklenmeyen
gelişme yaşadık ve şu bir gerçek ki, koronavirüs ile hayatımıza giren
bazı şeyler bu süreç bittikten sonra da bizimle kalacak. Benim de
daha önce çalıştığım endüstrilerde inanılmaz gelişmeler gördük.
E-ticaret normalleşti, çok popüler olmayan temassız ödemeler çok
önemli büyümeler gördü. Bizim olduğumuz sektörde oyun satışları
yüzde 35 kadar arttı, online eğitim ise neredeyse iki katına yükseldi
ve bu da normalleşti. Blockchain, lojistik çok önemli bir hale geldiği
için daha çok konuşulmaya başlandı. Sağlık, tarım gibi sektörlerde
teknolojik gelişmeler en çok konuşulanlardan oldu. Birçok da “startup”
bu konuya eğilmeye başladı. Evde çalışma sebebiyle telekonferans
çözümleri olmazsa olmaz oldu. Ben bu döneme “Zorunlu Deneme
Dönemi” diyorum. Herkes kendince teknolojiye adapte oldu. Örneğin
65+ aile bireylerimizle her gün video konferans yaparken bulduk
kendimizi. Bunların hayatımızda bu yoğunlukta olmasa da kalacağını
düşünüyorum. Önemli bir değişimin içindeyiz. Yıllar sonra bugünleri
anlattığımızda hayatın bizi nereye sürüklediğine şaşıracağız. “Gig
ekonomisi”nden dijitalleşmenin devamına, dijital oyunun artık hayat
parçası olmasından eğitimin dijitalleşmesine çoğu hayatımızda
kalacak. Bence zamanla uzaktan çalışmanın da yaygınlaşacağını
göreceğiz. “Gig ekonomisi” denilen ekonomi hibrit olarak hayatımıza
girecek.

Dijital para kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne
zaman tamamen geçmiş oluruz?
Dijital olmayan para artık çok az kullanılıyor. Hepimiz bankalarda
sadece rakamını gördüğümüz paraları harcıyoruz. Dijital olmayan
paraya nakit derseniz gittikçe kullanımı düşecek. Bankası olmayan
kişiler için yurt dışında farklı farklı çözümler var, Türkiye’de de bunlar
regülasyonla beraber artacaktır. Kripto paraları soruyorsanız dijital
para birimlerinin ilki olan Bitcoin’in dünyada 11 yıllık bir geçmişi
var. Kripto para endüstrisi, şu anda dünyada en hızlı büyüyen ve
en fazla yatırım çeken alanlardan... Tüm dünyada kripto paralara
olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu da paranın dijitalleşmesi
sürecini hızlandırıyor. Türkiye, aslında dijital para kavramına uzak bir
ülke değil. Mobil ve internet bankacılığı kullanımında öncü ülkeler
arasında yer alıyoruz. Merkez Bankası’nın dijital para çıkarma kararı,
Türkiye’yi nakitsiz toplum hedefine bir adım daha yaklaştıracak.
Bunlar önemli adımlar ama tamamen dijital paraya geçiş için biraz
daha süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Geleceğin yükselen ve gözden düşen sektörleri neler
olacak?

Çok zor soru. Bunun birinci karşı sorusu: “Hangi gelecek? 5 yıl mı, 10
yıl mı, 20 yıl mı, daha da fazla mı?”. 20 yıl önce akıllı telefonlar yokken
mobil oyun yazmak denebilir miydi, bilmiyorum! O yüzden ben bu
konuda oldukça kafa yormuş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki,
önemli yetkinlikler var ve zaman içerisinde bunlara yenileri ekleniyor.
Meslekleri seçmektense bu yetkinlikleri seçmek daha doğru olacaktır.
Yaratıcılık içeren, meraklı olan, iki nokta arasındaki bağlantıyı
kurabilen, yaptığı her neyse onun içinde en iyilerden olabilenler; ilham
verebilenler ya da ilham verebilenlerle iyi takım kurma yeteneklerine
sahip olanlar; eğitimle de kendilerini geliştirmeyi bilenler ayrışacaktır.
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Dünya her açıdan teknolojik
dönüșüm sürecinden geçiyor ve
bu dönüșüm, bir yandan üretim
süreçlerini, iș yapma biçimlerini
değiștirirken diğer yandan da
çalıșanlar için yeni beceri ve
ihtiyaçların ortaya çıkmasına
yol açıyor.

Günün şartlarında insanların ne iş yapacaklarına kendilerinin
karar vermesi gerekiyor. Mesela ben basit matematik ve bilgi
gerektiren her şeyin robotlarca yapılacağına inanıyorum. Bilgiye
daha da kolay ulaşılacak. Bu sebeple bilgileri derleyip oradan
yaratıcı çözümler çıkaran meslekler ne ise, yemek şefliği bile
olabilir, daha önemli olacaktır.

Bilgisayar ve teknoloji gibi konularda eğitim
almamış, geleneksel işler yapanlar ne olacak?

Size bir sır vereyim mi? Bilgisayar mühendisleri en çok
kendilerini otomatize ediyor aslında. Örnek vereyim, siz
bundan 5 sene önce oyun kodlamak isteseydiniz bütün oyunu
motoruyla beraber inşa etmeliydiniz. Şu anda kodlama bilgisi
gerektirmeyen oyun programları var ve genelde tasarımcılar
onu kullanıyor. Kodlanmışlar kadar karmaşık oyunlar olmasa
da içlerinde çok başarılı olanlar var. Bu dönüşüm hızlanacak,
kod yazmaya gerek olmayan yaratıcılıklar göreceğiz. Kodlar da
daha karmaşık problemlere odaklanacak. O yüzden geleneksel
işlerin şansı yok denemez. Her şey yine olacak, hayat değişecek.
Teknoloji ile işler bütünleşecek. Yukarıda cevap vermiştim,
önemli olan bazı yetkinliklere sahip olmak. Eğer kodla bir işiniz
varsa kod yazabilen biriyle takım olarak çalışmayı sağlamak da
bir yetkinlik mesela. Bu insanların tamamen iş dünyasından
çekileceğini söylemek doğru ve gerçekçi olmaz! Dünya her
açıdan teknolojik dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu dönüşüm,
bir yandan üretim süreçlerini, iş yapma biçimlerini değiştirirken
diğer yandan da çalışanlar için yeni beceri ve ihtiyaçların ortaya
çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle yoğun rekabet ortamında
avantaj elde etmek isteyen kurumlar, çalışma hayatının
değişen beklentilerine uyum sağlayan, niteliğin ve bilginin
ön plana çıktığı iş gücü yaratmaya yöneldiler. Çalışma hayatı,
dönüşümünü nitelikli işgücü üzerinden gerçekleştiriyor. Bizim
gibi birçok şirket, pandemi öncesinde Y ve Z kuşak çalışanlarına
yönelik organizasyon şemasını, görev tanımlarını ve unvanlarını
değiştirmeye başlamıştı. Pandemiyle birlikte bu süreç daha da
hızlanıyor. Bugün artık hangi üniversiteyi ya da hangi bölümü
bitirdiğinden daha çok hangi becerilere sahip olduğun ve işe
neler kattığın gibi konular ön plana çıkıyor. Bir başka deyişle
diplomaların ömrü kısalıyor, işverenler yeteneklere odaklanıyor.

Unutmamak gerekiyor ki eğitim, hayat boyu süren bir kavram haline
geldi. Bu nedenle geleneksel işlerde çalışanların yok olmamaları için
dönüşerek çağın istediği nitelikleri kazanmaları gerekiyor.

Tepe yöneticisi olarak siz Mynet’i önümüzdeki 5 yıl
sonunda nerede görüyorsunuz?

En büyük global mobil oyun stüdyolarından birisi olacak. Online
eğitimde ve içeriklerimizde de yurt içi liderlik pozisyonumuzu
koruyacağız.

Bir kadın olarak teknoloji sektöründe güçlü olmayı
başarmak ne kadar zor?

Teoride aslında hiç zor değil. Teknoloji dünyasında kullanılan
yenilikleri takip etme, merak, eğitime açıklık, takım oyununa uyum,
detaylı ilerleme, pratik düşünce gibi birçok yetkinlik kadınlarda en az
erkekler kadar hatta daha fazla bulunuyor. Kadınlar için sorun aslında
yetkinlikte değil “network”te... Bu durum diğer sektörler için de geçerli,
fakat teknoloji sektörü biraz daha “erkek kulübü” olduğu için içine
girmek zorlaşabiliyor.

Kadın doğası gereği zaten güçlü
bir varlık. Yapılması gereken șey
kadının içindeki gücü ortaya
çıkaracak fırsatların ona verilmesi.

Kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Üniversite 4. Sınıftayken staj
yaptığım Garanti Teknoloji’de, Şubesiz Bankacılık (Dijital Bankacılık)
departmanının ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu keşfettiğimde
aslında kariyerimin rotasını çizmiştim. Bu kararım, bana dijital birçok
ortamı deneyimleme ve bir dönüşüm tarihinin bir sürü yerinde
bulunma fırsatı verdi.
Bir de hayatta şuna inanıyorum; eğer kendini yeteri kadar geliştirirsen,
yeteri kadar kendine güvenirsen ve yeteri kadar çalışırsan hiçbir
şey sana engel olamaz! Ben her zaman, o takım için benim olmamın
getireceği değerlere odaklandım. Kendimi hem genel hem derin niş
bilgilerle donattım. Erkeklerle çalışırken uzlaşmacı kadın enerjisini,
empati yeteneğini ortaya koyarak ilerleme sağlamaya gayret ettim.
Kadınlarla destek ve güven odaklı ilişkiler kurdum.

Siz kariyer yolculuğunuzda “Cam Tavanlar” ile
karşılaştınız mı ve bunları nasıl aştınız?

Cam tavanlar maalesef hala var ve kısa zamanda gidecek gibi
görünmüyorlar. Biz bunu Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nde de
hep konuşuyoruz. Üst düzey yöneticilik yapmış ve oldukça yoğun
olarak Yönetim Kurulu eğitimi almış kadınların alabildiği koltuk
oranı yüzde 15-16, yukarılara çıktıkça bu tavan artıyor. Ben kariyerimin
genelinde fen/mühendislik eğitimimi, kadınlıktan gelen güçlü
yönlerle dengelemeye çalışıyorum. Yani cinsiyetimden uzaklaşmak
yerine onun özelliklerini parlatıyorum: Dengeleyebilme, pratiklik,
empati gibi... Zorlukların çoğunda kadın olmanın getirdiği avantajı
kullanıyorum diyebilirim. Bunun üstüne yapılması gereken de çok
çalışmak… Çünkü fark yaratmak için kadınların daha çok çalışması
gerekiyor.

Hemcinslerinizin gelişimine ve iş hayatında yer
edinmesine destek olunması için önerileriniz nelerdir ?

Öncelikle işyerinde cam tavan olarak tanımlanan görünmez cinsiyetçi
engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de önce bir
zihniyet devrimine ihtiyaç var. Kadın doğası gereği zaten güçlü bir
varlık. Yapılması gereken şey kadının içindeki gücü ortaya çıkaracak
fırsatların ona verilmesi. Kadın çalışanlara yönelik her türlü eğitim,
seminer, mentorluk çalışmaları yapılmalı. Kadınların iş gücünde
tutulması, iş gücüne katılımlarının sağlanması kadar önemli bir konu.
Şirketlerin esnek çalışma saatleri, doğum izni, süt izni ve kreş gibi
haklar konusunda atacakları “kadın dostu” adımlar, daha fazla kadının
iş hayatında tutunmasına yardımcı olacaktır.

Diğer yandan hala kadınların istenen düzeyde yönetim
kurullarında yer aldığını söyleyemiyoruz. Buradan hareketle
yönetim kurullarında eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve
ekonomik faydası konusunda tüm paydaşları ikna etmeyi
misyon edinen Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’ne üye
oldum. Artık bu yoldaki mücadelemi bu platformda devam
ettireceğim.
Gençlere özellikle de genç kadınlara iş hayatlarında başarılı
olmaları için 5 tavsiye verseniz neleri sayarsınız?
Başarının temel sırrı, sevdiğiniz bir işte çalışmak ve işinizi
tutkulu bir şekilde yapmak. Başarıyı istemek ve vazgeçmemek
de önemli. Bunun yanı sıra gençlere meraklı ve araştırmacı
olmalarını, çok çalışmalarını, kendilerine inanmalarını,
disiplinden vazgeçmemelerini, zamanı iyi yönetmelerini ve
takım oyuncusu olmalarını öneririm. 
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ZEYNEP TARHAN MUSLU

Renklerinizle Tanışın
Renk Șifresi Danıșmanı Zeynep Tarhan Muslu renklerin ve renk tonlarının kișiye
özel olarak saptanmasının hayat kalitemize ne șekilde fayda sağlayabileceği
üzerine gerçekleștirdiği öğretisi ve bu konuda kaleme aldığı kitabıyla ilgili
merak edilenleri MAG okurları için açıklıyor...

Z

eynep Hanım öncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi sonrası, Sanat
Yönetimi ve Fransızca Mütercim Tercümanlık ana
bilim dallarından mezun oldum. 10 yıl boyunca
başta Marie Claire olmak üzere çeşitli dergilerin Türk
edisyonlarında moda editörü olarak görev yaptım.
Dergiciliğe paralel olarak çağdaş sanatla ilgili de birçok projede
yer aldım. Moda, sanat ve renklere olan tutkum “Renk Şifresi”
markasında bir araya geldi.
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Renk Şifresi nedir?

Renk Şifresi toplumun her kesimi tarafından “ulaşılabilir lüks”
olarak tanımladığımız bir renk hizmeti. Aslında kalabalık tüketim
toplumu içerisinde en temel dayanağımız renk seçimleri. Birçok
kararımızı kişisel renk seçimlerimizle veriyoruz, ama çoğunlukla
farkında olmuyoruz. Renklerle ilgili iç sesimizi dinlemeyi modern
dünyada tamamen unutmuş durumdayız. Moda ya da trendleri
takip etsin ya da etmesin herkesin bir renk farkındalığı geliştirmesi
çok önemli. Biz bu renk farkındalığını, kişisel renk eğitimiyle
beraber geliştiriyoruz. Herkes her rengi giyebilir, ama her tonunu

giyemez. Ton ayarı bilgisinin kişisel imaj ve algı yönetiminde çok ciddi
faydaları vardır.

Renk Şifresi’ne nasıl başladınız ve yazım aşamasında
sizi en çok motive eden şey neydi?

Renklere ilgim çok eskiye dayanıyor. Bunu başlı başına bir meslek olarak
yapmaya ise moda editörlüğü ve stil danışmanlığı yaptığım dönemde
karar verdim. İnsanların ve markaların renk kararlarını tamamen
sistematik bir şekilde ilerleterek etkili sonuçlar almak beni bu yönde
motive etti. Renk Şifresi’nde bireylerin kısıtlı bütçeyle bile çok efektif ve
nokta atışı alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Kitabımı yazarken beni en çok
motive eden şey ise tüketimin bu kadar arttığı bir dönemde alım gücü
yüksek olmayan ya da Renk Şifresi seanslarına gelemeyecek, özellikle
genç kızlar için, nokta atışı alışverişler yapmalarını sağlamaktı. Kişiler,
Renk Şifresi kitabını okuyarak, seanslara gelmeden de kendilerine ait
renk tonu aralıklarını bulabiliyorlar.

Renk şifresinin avantajları nelerdir?

Hayatı renkler yönetiyor. Renk Şifresi çok az para harcayarak hatasız
kozmetik, giyim ve dekorasyon alışverişi yapmanızı; ilk izlenimin
çok önemli olduğu iş görüşmesi, mülakat, sevgiliyle buluşma gibi
durumlarda ilk saniyeden hedefe kilitli bir imaj yönetmenizi; evinizi
ya da odanızı dekore etmeniz için pratik ve huzur verici bir çözüm
bulabilmenizi sağlar. Rengi hayatınıza soktuğunuz her alanda teknik
olarak doğru karar vermenizi de garantiler.
Renk Şifresi ile tüm bu kazanımları elde edebilen birinin hayata bakış
açısı da olumlu yönde değişir. Çevresine daha huzurlu ve kendinden
emin bakar. Ayrıca, zaman yönetimini de sağlamış olduğu için zamanın
önemini daha çok kavrar ve hayata daha verimli bakar.

Renk Şifresi’ni hangi alanlarda uygulayabiliyoruz?

Renk Şifresi, renk ile ilgili seçim yapılan her alanda kullanılabilir.
Özellikle tekstil, kozmetik, mimari ve iç mimari alanlarında hem
tüketiciyi hem de üreticiyi ilgilendiren bir konu. Kişilere imaj
tasarımları ile ilgili olarak giyim, saç, makyaj, aksesuar kullanımı
hakkında kişisel renk şifrelerini çözerek bu renklere göre neler
yapılabileceğini belirliyoruz. Çiftler için özel çalışmalar da yapıyoruz.
Ayrıca ev, iş yeri vb. dekorasyonu için de uygulanıyor.
Renk Şifresi ile kurumlara da özellikle hem üretim hem de pazarlama
anlamında renkleri kullandıkları birçok alanda destek veriyoruz.
Hem üretim hem tüketim tarafında, tüketici hedefli doğru renk
kombinasyonu ve form renk bileşkeleriyle, satışlar yükseliyor ve hem
üretici hem de tüketici uzun vadeli mutlu oluyor. Ayrıca etkili bir imaj
yaratmalarına da olanak tanıyoruz.

Renk Şifresi’nde kaç adet renk grubu vardır?

Renk grupları kendi içerisinde baskın renk özelliklerine göre
bölümleniyor. Kapsamlı bir çalışma neticesinde on sekiz gruba
ulaşıyoruz. On sekiz grubun renk tonları birbirinden farklı olduğu
gibi, imajları ve stilleri de bambaşka. Renk ton ayarı çok ince farklarla
belirleniyor. Dolayısıyla aile ya da ırk burada belirleyici değil. Tek
yumurta ikizleri bile çoğunlukla farklı renk grubundan çıkıyor.

Koronavirüs ile ortaya çıkan renklenme isteğinin
sebepleri nelerdir?

Koronavirüs, Türkiye’de ilk görüldüğü andan beri insanlarda inanılmaz
bir renklenme isteği oluştu. Kısa zamanda ortaya çıkan bu renklenme
arayışının çok temel üç sebebi var:
İlki; depresif bir dönemden geçiyor olmamız ve renklerin enerjilerine
ihtiyaç duymamız.

Renklerle ilgili iç sesimizi dinlemeyi
modern dünyada tamamen
unutmuș durumdayız.

röportaj

İkincisi; evlerde vakit geçirmek zorunda olduğumuzdan ötürü
aslında her gün farkında olmadan gördüğümüz renkleri artık
göremez oluşumuz ve bunun eksikliğini aynen su gibi içten içe
hissetmemiz.
Üçüncüsü ve aslında en önemlisi ise; artık dünyayı ne kadar
yorduğumuzu gerçek manada idrak etmeye başlamamız ve bilinçli
tüketimle ilgili kendimizi eğitmek istememiz.
Üçüncü başlığın renklerle bağlantısını merak ediyor olabilirsiniz.
Artık hızlı tüketim çağının kapanışına şahit olacağımız günlerdeyiz
nihayet. Hızlı tüketimden kaçabilmek için ise kendini iyi tanımak
ve analiz etmek şart. Renk ton ayarını tam olarak idrak etmiş bir
kişi artık bir daha hatalı alışveriş yapmaz. Dolayısıyla hem renklenir
hem de az tüketir, sadeleşir.

Renk Șifresi,
rengi hayatınıza soktuğunuz
her alanda teknik olarak
doğru karar vermenizi garantiler.

Karantina sonrası giyim ve makyajda renk seçimleri
nasıl olacak?

Renk seçimlerindeki değişimi kişilerin tepkilerine göre iki gruba
ayırıyorum. Bir grup, içgüdüsel olarak var olduğunu göstermek
isteğiyle dikkat çekerek aşırı canlı ve sıcak renkleri kullanıp beyni
aktive eden renklerle renklenip giyinen, makyaj yapan, aksesuar
kullanan kişilerden oluşabilir. Diğer grup ise sadeleşen, içgüdüsel
olarak doğadaki köklenmeyi hatırlatan kahverengi, taş rengi, gri,
vizon gibi nötr renkleri kullanan ve daha çok sürdürülebilirliği
destekleyen kişilerden oluşabilir.

COVID-19 sonrası yeni tüketim alışkanlıklarının
oturacağı bir geçiş sürecinde renk algısı nasıl olacak?
COVID-19 sonrası yeni tüketim alışkanlıklarının oturacağı bir
geçiş sürecinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde
bence renk algısı ikiye bölünecek. İlki doğa kaynaklarına saygılı,
sentetikten ve doğayı kirleten her tür materyalden uzak durarak
minimalist bir renk skalası benimseyerek alışveriş edenler olabilir.
Öte yandan bir de çılgınca renklenmek isteyen bir kalabalığa da
şahit olabiliriz. Renklerin iyileştirici gücünü iyi hissetmek için
kullanmak isteyeceklerdir, diye tahmin ediyorum. Her ikisi de çok
doğal bir sonuç olarak görülse de, renklenirken “etik renklenmek”
üzerine düşünmenin önemi göz ardı edilmemeli. Yani bir ipliğin
materyalini ve o ipliği boyayan kimyasalı sorgulamak zorundayız.
Bunlar ekosistemi zehirliyor mu, yoksa masumlar mı? Tüm renk
kararlarına bu parametreyi eklemek insani bir zorunluluk artık.

Renklerin yanı sıra kıyafetlerde tercih edilen kumaş
ve modeller için durum ne olacak?

Yine bu geçiş döneminde modaya bağlı giyim kuşam tavırlarının
da benzer şekilde birkaç grup insana ayrılacağını düşünüyorum.
Sentetik ve doğaya zararlı olan materyallerden kaçanlar daha
sade daha minimalist modelleri tercih edenler olduğu gibi daha
gösterişli, vatkalı kendini gösteren modelleri de tercih edenler
olabilir. Tüketim alışkanlıklarımız, giyim kuşamdan beklenti ve
önceliklerimiz çok değişecek ve dönüşecektir diye tahmin ediyorum.
Bir süre sonra tüm bunlar dengelenebilir, yeni post-pandemik
renkler ve stillere toplumlar adapte olabilir.

Ekosistem yararına hızlı tüketimden kaçan birine
renkler nasıl yardımcı olur?

Çoğu kişinin çekmeceleri, dolapları alıp kullanmadığı ürünlerle
dolu. Renk Şifresi’nin en sevilen amaçlarından biri de kişileri
“renklerle sadeleştirmek”. Buna göre makyaj çantanıza,
gardırobunuza detoks yapabilir ve sadeliği hayatınızın bu
alanında farklı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ayrıca hayatınız
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boyunca sizinle kalacak kişisel renklerinizi ve bu renkleri nasıl
kullanabileceğinizi öğrenerek kazanca geçebilirsiniz. Benim
görüşümce kendi renk tonu aralıklarınızla alışveriş yaptığınızda
tüketiminiz de sınırlandırılır böylece ekosistem yararına hızlı
tüketimden kaçınmış olursunuz. 

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Işıltınızı Kaybetmeyin!
Maskeli hayata hoș geldiniz... Temmuz sayısında sizlere ıșıl ıșıl nemli ciltlerden,
bronzerlardan, highlighterlardan, kremsi ürünlerden ve lip glosslardan bahsetmek
isterdim. Ancak yașadığımız olağan dıșı durumdan dolayı, ayrılmaz bir parçamız olan
maske ile nasıl makyaj yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz,
gibi konulardan bahsedeceğim.

E

vet, iş yerlerimizde ve sosyal hayatımızda artık
çoğunlukla maske takıyoruz. Bu durumdan
dolayı makyaj yapabileceğimiz alanlarımız
kısıtlandı. Dolayısıyla ister istemez göz makyajına
odaklanmak zorunda kalıyoruz. Aşırı yoğun
ve koyu göz makyajları yapmanın, maskeye
çok yakışmayacağını düşünüyorum. Bunun
yerine bir eyeliner veya göz kalemi ve maskara kullanarak
gözü belirginleştirip ifadeyi güçlendirmenin yeterli olacağını
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düşünüyorum. Aydınlık, taze ve çekici bir görünüm elde etmek
için ışıltılı bir far ekleyebilirsiniz.
Bir başka önemli konu da makyajın uzun ömürlü olması.
Havaların gittikçe ısınması ve nem oranının artmasının yanı sıra
bir de maske takınca hararet yükselmesi ve terleme gibi sıkıntılı
durumlar olabiliyor. Bu sebeple kullandığımız ürünleri seçerken
kalıcılığına dikkat etmemiz gerekir. Waterproof maskaralar, kalıcı
eyeliner ve göz kalemleri kullanmanızı öneririm. Far sürecekseniz

Gün içerisinde maskemizi hiç çıkarmayacaksak, ten makyajı
yapmamak en doğrusu olacaktır. Sadece bir nemlendirici
veya güneş kremi yeterli olur. Ama zaman zaman mesafeyi
koruyup maske takılmadığı ortamlarda da bulunulacaksa ve
ciltte giderilmesi gereken sorunlar varsa, yine sürüldükten
sonra sabitlenen, transfer olmayan fondotenler kullanılması
ve özellikle kat kat ürünler sürmeden, tek bir ürünle cildi
kalınlaştırmadan, ten makyajı yapılması en uygunu olacaktır.
Gelelim dudaklara... Son birkaç sezondur yükselişe geçen
ışıltılı dudak trendlerini maske ile bir arada düşünmek tabii
ki mümkün değil. Onun yerine sabitlenen kalem rujlar, likit
mat rujlar, hatta sadece waterproof bir ruj kalemi ile dudakları
şekillendirmek en iyisi; ki ben de kendimde sıklıkla öyle
yapıyorum. Ama siz yine de selfieler için ışıltılı, ıslak görünen
ten makyajları ve lip gloss kullanmayı ihmal etmeyin. 

Shiseido-Fondöten

öncesinde mutlaka far bazı veya sabitlenen krem farlar tercih
edin. Concealerı sürdükten sonra transparan bir pudra ile
sabitlemek de kalıcılık açısından çok önemli. Tabi gözler kadar
kaşların da ön planda olduğunu unutmayalım ve kaşları
şekillendirmek için yine dayanıklı ve sabitlenen ürünler tercih
edelim. Bu dönemde waterproof kaş kalemleri ve pomatları iyi
bir alternatif olacaktır.

lancome-Hypnose Mascara

Inglot- Jel Eyeliner

NARS-Kadife Dudak Kalemi

Bobbi Brown-Metallic
Long-Wear Cream Shadow

Maskelerde
Seren Erdoğan
İmzası
Dünyanın, yeni bir küresel sağlık sorunu ile
karșı karșıya kaldığı șu günlerde,
moda dünyası kendini geri çekmek yerine,
konuya dahil oldu. Son zamanlarda
hayatımızın bir parçası haline gelen maske
kullanımına genç ve bașarılı
Moda Tasarımcısı Seren Erdoğan’dan
gelen yorum, sağlığımızla birlikte tarzımızı
da korumamıza yardımcı oluyor...

advertorial

S

eren Erdoğan, COVID-19 nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gereken dönemde koruma kalkanı ve
yüz maskeleri tasarlayarak müşterilerinin bu yöndeki taleplerini şıklıkla karşıladı. Halihazırda zaten geniş olan ürün
çeşitliliğine maskeyi de dahil eden tasarımlar bu yaz yine Ankara Seren Erdoğan Showroom’un yanı sıra Mandarin
Oriental Bodrum ve Serafina Mare Deluxe Residence’ta müşterilere ulaşacak... 

karma

Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Gelişim Manifestosu
İnsan beyni yaradılıșı gereği stresten, üzüntüden, kaygıdan ve belirsizlikten uzak
durmaya; daima güvenli bir alanda kalmaya gayret eder, ancak pek bașarıya
ulaștığını söylemek mümkün değildir. Biz istesek de istemesek de bu gibi
durumlar hep olacaktır. İnsanın mutluluğu ve keyfi arama yolculuğu hep yorucu
olmuștur, olacaktır da. Bugün insanın tüm bu arayıș yolculuğu klinik çalıșmaların
ana konularını olușturmaya devam etmektedir.

H

az–acı, gündüz–gece gibidir...
İnsanın doğasının belirsiz olması insana daimi
bir haz verir, üretkenliğini artırır, kaygı ve endişe
ile mücadelesine destek verir...
Doğa dualite ile çalışır ve bu bizi rutinden kurtarır...
Mesela;
* Geçmişin muhasebesini yapmayın.
* Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.
* Kendinize sık sık rahatlama molaları verin.
* Duygularınıza saygı gösterin.

1. Bırakmanız Gereken Alışkanlıklar

Eleştirme, şikayet etme, başkaları hakkında konuşma!
“Off ne kadar sıcak”, “Yok öyle olmaz”, “Ben de dedim ki”, “Ne var
ki bunda”, “Bu işler hep boş”… Bu gibi ifadeler genel anlamda sizi
körleştirecek, toplumda şikayetçi ve engelleyici bir kişilik olarak
algılanmanıza neden olacak. Bu da hem sosyal hem kariyer
gelişimi olarak hep engeller oluşturur. Bu söylemlerden kaçınmak
gelişime ilk adımı atmanızı sağlar.
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Televizyonu kapatın!
Günlük limitleriniz belli olsun ve o teknolojik kutunun
zamanınızı boşa harcamasına izin vermeyin. İlla ki
izleyecekseniz hep aynı programları izlemekten uzaklaşın; hiç
izlemediğiniz, farklı programları izlemeye çalışın.
Negatif kelimeler kullanmayın, negatif düşünceler yaymayın!
Negatif olmak dünyanın en kolay işidir. Mahalledeki sürekli
memnuniyetsiz, hiçbir şeyi beğenmeyen teyzelerin otoritesi gibi
negatif görünerek daha bilge olduğunu düşünenlerden olmayın.
Negatif olacağınıza hiçbir şeyden anlamayan, sevimli ve pozitif
biri olmak daha iyidir. Bırakın başkaları “her şeyden anlasın ve
negatif olsun”.

2. Alışkanlıklarınızı İyileriyle Geliştirin

Bugünün işini yarına bırakmayın. Sonra birikir, sıkıntı yaratır!
Yarının işini bugünden planlayıp, kesin olanları belirleyin. Planlı
ama takınıtılı değil; iki ayağınız bir pabuca girmesin, kaoslar
yaşamayın, kendinizi zorlayıcı noktalara götürmeyin.

Çevrenizdekileri kollayın, gözetin ve övün!
İnsanları övün ve onları her fırsatta cesaretlendirin. Hayatın zor olduğunu
söylemeye gerek yok sanırım. Siz bunu daha da zorlaştırmayın.
Hareket edin, bereketle yaşayın!
Sağlam kafa iyi bir vücutla direkt ilişkili, biliyorsunuz. En azından düzenli
yürüyüş yapın. Eğer spor yapabilecek imkanınız ve zamanınız varsa, hele
de şartlarınız uygunsa, yapmamak kendinize hainliktir resmen.
Gelişmek güzeldir!
İç sesiniz sizi, farkında olmadan farklı bir şekilde yönetebilir. İçsel gelişim,
ruhsal olgunluk ne kadar iyi seviyede olursa o kadar mutlu ve sağlıklı bir
hayat yaşarsınız. Gerek duyuyorsanız profesyonel yardım alın.
Network bugünün en büyük mücevheridir!
Köy imecesi ile başlayıp bugün iş dünyasının vazgeçilmezi olan insan
tanıma ve tanıştırma sanatına ne kadar değer vermemiz gerektiğini artık
herkes biliyor. Her gün birilerine kendinizi tanıtın, tanışın, sosyal medyayı
ve LinkedIn gibi mecraları profesyonelce kullanmayı becermek gerekir.

3. Kariyer Güneşinizi Parlatın

Sen gül, kariyerin kahkaha atar!
Gülmek kana en hızlı karışan ilaçtır. Satışların %30’u gülen yüzlerle
sağlanıyor unutmayın.
En az 3 yaratıcı ﬁkir üretin!
Önünüzde bulunan bir ay içinde çalıştığınız yer veya beraber çalıştığınız
kişilerin yararına olacak üç yeni fikir üretin, bunları paylaşın.
İş yerinizi yakından tanıyın!
Çalıştığınız yer, yaptığı iş, müşterileri, tedarikçileri, ürünleri, sorunları,
güçlü veya zayıf yönleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olun, araştırın.
Yardımcı olun!
Karşılıksız yapılan, almadan verilen davranışlar sizin daha parıltılı
görünmenizi sağlar. Çalışma arkadaşlarınıza pozitif yaklaşımlar, onlara
destek olma isteği sizin güçlenmenizi sağlar.
Başkalarının rahatını ve huzurunu düşünün!
İş yerlerinde huzur, zenginlik budur. İş yerleri birer eko-sistem. Bu sistem
içerisinde herkesin var olma ve yaşama hakkının olmasının yanında huzur
ve rahat olabilme hakkı da var.

4. Ailenizle ve Arkadaşlarınızla İletişiminizi Güçlendirin,
Sosyal Değerinizi Arttırın
En az bir saat kuralı çok işinize yarayacaktır. İnsanlar kendileriyle en az
bir saat zaman geçiren kişilere daha çok güven ve sevgi duyuyor. Bu en
yakınlarınız bile olsa yoğun ve odaklanmış kişiye özel bir saat ilgi her
şeyi değiştirir. Öğlen veya akşam yemeği yemek onlara kendilerini özel
hissettirir. Bir ay içinde en az bir kere aileniz veya dostlarınız ile yemeğe
gidin, yemek yiyin. Aileniz için haftada bir evinizin ihtiyaç duyduğu
şeylerden en az bir tanesini gerçekleştirin. Eşinizi takdir edin. Onun
yaptıklarını takdir edin. Küçük şeyler olabilir, ama dikkate aldığınızı
gösterin.

5. Zihninizi Güçlendirin, Bilginizi Kullanın

Gündemden haberdar olun, kişisel gelişim konusunda yazılı ve sözlü
çalışmalar yapın. Her gün en az on beş dakika meditasyon yapın,
iletişimde kalın, kendinizi sevin...
Evet, şu an hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Unutmayın, şimdi
kendimize ve birbirimize daha iyi bakma zamanı. 

İçsel gelișim, ruhsal olgunluk
ne kadar iyi seviyede olursa
o kadar mutlu ve sağlıklı
bir hayat yașarsınız.

Tatil
Yaz geldi, havalar sıcacık, tatile
özlem de başladı...
Cemiyetin ünlüleri tatile dair
rotalarını, hayallerini, en çok
keyif aldıklarını ve bavullarının
vazgeçilmezlerini paylaştılar...
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BURCU SENDiR
Burcu Șendir için tatil demek; sevdikleriyle birlikte olmak demek...
Çocukları ve arkadașlarıyla...

B

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?

İlk önce Çeşme, sonra D Maris, ardından da Bodrum’a
gideceğim.

Unutamadığınız tatil anınız nedir?

Benim için bütün tatillerim çok keyifli ve unutulmazdır.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Tatile dair hayallerim sevdiklerimle güzel ortamlarda bulunmak,
eğlenmek, aynı zamanda da kafa dinlemek ve güzel yemekler yemektir.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...

Türkiye’de Hillside, D Maris, Bodrum; dünyada Miami ve Londra.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...

Bu yılki tatil bavulumda favorilerim; kot şort ve crop top bluzlarım.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil
partnerleriniz kimler?

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığım partnerlerim çocuklarım ve
sevdiğim arkadaşlarımdır. 

tatil

Esra Coban
Blogger Esra Çoban’ın tatil tercihleri
yurt içinde de olsa, yurt dıșında da olsa
her zaman alabildiğine renkli ve keyifli...
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Birlikte zaman geçirmekten en
çok keyif aldığım tatil arkadașım
kesinlikle annem!..

B

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Benim için tatil, ailemle vakit geçirmek demek. Yaz
tatillerimiz; birlikte rahat edebileceğimiz kriterlerdeki bir
yerde güneş, deniz, yemek ve hafif hareketli aktivitelerden
oluşuyor. Bu yılki tatil rotam ilk önce Bodrum. Aslında
farklı yerler görmeyi, keşfetmeyi severim; ama daha önce
birçok kez gittiğim, takıntılı olduğum yerlere gitmeyi
de tercih ediyorum. Sonrasında Kaş ve Datça, görmek istediklerim
arasında... Ardından da Akdeniz kıyılarını gezeceğim. Ağustos ayında da
Çeşme ve D Maris... Bu sene planlar tamamen yurt içini kapsıyor. Ancak
her şey tamamen normalleştikten sonra yurt dışı tatili mümkün olacak.

Unutamadığınız tatil anınız nedir?

Kapadokya tatilim benim için gerçekten çok keyifliydi. Orada çok
güzel anılarım var. Özellikle de sabahın ilk ışıklarındaki balon
maceramız! Kışın gitmiştik ve balon kar yüzünden bir türlü inememişti.
Hatırladıkça gülüyorum hâlâ mutlulukla...

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Tatil için hayalim: sevdiğim insanla karavan kiralayıp değişik yerler
keşfetmek, bolca fotoğraf çekmek ve mutlu anılar biriktirmek. Ve
küçüklüğümden beri Sri Lanka’ya gitmek hep aklımdaydı. Ancak özel
olmasını istediğimden orası için henüz plan yapmadım.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...

Türkiye’de en sevdiğim tatil yeri Bodrum. Dünyada en mutlu olduğum
yer Londra ve Dubai. Beni tanıyan herkes bu ikisinin vazgeçilmezim
olduğunu bilir. Katar’ı da çok sevdim ve tekrar gitmeyi planlıyorum.
Özellikle de Banana Island çok keyifli...

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...

Tatil bavulumda bu sene Gucci hasır ve Dior Newsboy şapkam ilk
olarak yerini alanlardan. Şort ve etekli takımlar , plaj için beyaz gömlek
ve tasarım pareolarım, mini elbiselerim, yüksek bel kot şortlarım, kısa
üstler, bol tişörtler... Gözlüklerim marka olarak bu sezon Gucci’nin
pembe, yeni katılanlarından. Celine ve Loewe de yine bu sezon
aldıklarım arasında. Ayakkabıya düşkünlüğüm çok fazla ve renkleri
tasarımları çok seviyorum; turuncular, pembeler... Bu yaz tatil bavuluma
ilk koyduğum ayakkabılar; Bottega Veneta topuklular, düz Hermes
ve Dior terliklerim, Dolce & Gabbana topuklu ayakkabılarım, Chanel
sandaletler, Amina Muaddi ayakkabılarım. Çanta olarak da Celine beach
bag, Dior ve YSL clutch, Prada naylon çantalarım her rengiyle benimle
gelecekler arasında. Son olarak güneş yağlarım ve bakım kremlerim de
olmazsa olmazlarım arasında...

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil
partnerleriniz kimler?

Birlikte zaman geçirmekten en çok keyif aldığım tatil arkadaşım
kesinlikle annem!.. Çok da güzel fotoğraf çeker, herkesi hayran bırakır.
Yeğenlerimle de kardeş gibiyiz. Ve sevdiğim arkadaşlarım var... Onlarla
da her şey çok keyifli. 

tatil

Burcu Hanif
En çok eși, kız kardeși ve yeğeniyle yaptığı tatillerden
keyif aldığını ifade eden Burcu Hanif için Yunan Adaları’nda
geçirdiği tatillerin de ayrı bir yeri varmıș...
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FOLEGANDROS ADASI

Yunan Adaları’nda
geçirdiğimiz her tatilimiz
benim için çok güzeldi.

B

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Tekne tatilini tercih ediyoruz. Göcek ve Hisarönü en çok
vakit geçirdiğimiz yerler...

Unutamadığınız tatil anınız nedir?

Yunan Adaları’nda geçirdiğimiz her tatilimiz benim için
çok güzeldi. Bir de kız kardeşim ve yeğenimle D Maris’te
vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Konumu ve hizmet kalitesiyle
dünya çapında bir marka olduğunu düşünüyorum.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Bol bol yüzmek, tuzlu suyun üzerimde kuruması ve yaz için yanıma
aldığım kitapları doyasıya okumak...

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Göcek, Bodrum, St. Tropez ve Antibes.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Eres mayolarım; Lisa Corti mayo üstlerim; uzun, uçuşan yaz elbiseleri ve
hasır çantalar...

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil
partnerleriniz kimler?

Eşim, kız kardeşim ve yeğenim benim favori tatil arkadaşlarım. 

ASTYPALEA

tatil

Tugce Postoglu
Tasarımcı Tuğçe Postoğlu için bir tatili güzel yapanlar:
sevdikleriyle vakit geçirmek, yeni yerler keșfetmek, güzel yemekler ve
unutulmaz anılar biriktirmek...
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En çok kız arkadașlarımla
tatile gitmekten keyif alıyorum.

B

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Bu yaz pandemiden dolayı yurt dışı tatilini ve uçağa
binmeyi rafa kaldırdım. Temmuz ve Ağustos aylarını
Çeşme’de geçirmeyi planlıyorum. Belki bir haftalığına da
arkadaşlarımla Bodrum kaçamağı yaparım.

Unutamadığınız tatil anınız nedir?

Geçen yaz yakın bir kız arkadaşımla Güney Fransa tatili yaptık.
Hayatımda en çok keyif aldığım tatillerden birisiydi. İnşallah seneye
yazın tekrar yapmayı planlıyoruz.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Benim için güzel bir tatilin tanımı; sevdiklerimle bol bol gülüp
eğlenmek, yeni yerler keşfetmek, güzel yemekler denemek ve unutulmaz
anılar biriktirmek.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...

Türkiye’de Çeşme ve Bodrum’u çok seviyorum. D Maris’ten çok keyif
alıyorum. Yurt dışında ise Mikonos, Güney Fransa ve Los Angeles
favorilerim.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...

Bu yaz Chanel’in cırt cırtlı sandaletlerini çok beğendim. Prada’nın siyah
kemik güneş gözlükleri çok asil. Renkli boncuklu kolyeler ve Mers’in
floresan renkli küpeleri favorilerim arasında.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil
partnerleriniz kimler?

En çok kız arkadaşlarımla tatile gitmekten keyif alıyorum. Ailemle de
çok güzel zaman geçiriyoruz. 

tatil

Cihan sensozlu
Șimdiye kadar dünyada pek çok renkli destinasyonu
görme fırsatı bulan Cihan Șensözlü’nün rotası, bu yaz ülkemizde gitme
fırsatı bulamadığı yerlere çevrilmiș.
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Benim için tatil dinlenme ve yeni
yerleri keșif etmektir.

B

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Bu yaz dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla tercihim
tamamen Bodrum olacaktır. Güzel ülkemizin henüz
deneyimleme fırsatı bulamadığım yerlerini deneyimleyip
fikir sahibi olacağım. Yani keyifli bir yaz ayı beni bekliyor.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Geçen sene tekneyle Porto Cervo’da Sardunya ve Capri adalarını
gezdiğim yedi günlük tatilim çok keyifliydi. Kylie Jenner ile yan yana
teknelerde tatil yaptık.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Benim için tatil dinlenme ve yeni yerleri keşif etmektir. Görmediğim
yerleri görmeyi, oranın şartlarına göre tatil yapmayı çok severim. Salaş
bir ada tatili de olur, şıkır şıkır bir Hawaii tatili de olur... Seneye Sidney’i
görmeyi planlıyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri…

Türkiye’de kesinlikle yaz aylarında Bodrum ve Marmaris; kış aylarında
ise dağlık bölgelerimiz; dünyada ise Seyşeller Adası ve New York
favorimdir.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz…

Kısa şortlarım, güneş kremlerim, çapraz çantam ve tabii ki çeşit çeşit
güneş gözlüklerim...

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil
partnerleriniz kimler?

Benim kendi kalabalık çevremde tatil yapmaktan hoşlandığım evli,
çift, arkadaşlarım var. Bekar tatillerinde de yakın arkadaşlarım vardır.
Onlarla son iki senede yaptığım on altı günlük Fransa, İtalya ve İsviçre’yi
kapsayan araba yolculuğum en keyifli tatillerim arasına girdi. Portofino,
Antibes ve Como’nun da bu manada görülmesi gereken yerler olduğunu
söylemek isterim. 

ipek’in objektifinden

İpek Gençer

ipek@magmedya.com.tr

PAMUKKALE

Butik Seyahat Dönemi
Yaz mevsimi artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamışken, hepimizde bir
hareketlenme oldu. Bir yandan, bir yerlere kaçmak için içimizde müthiş bir istek, bir
yandan da koronavirüs vaka sayılarının hızla yükselişinin verdiği korku...
Tüm dünyada, Eylül ayı ile beraber ikinci dalganın geleceği ve tekrar sokağa çıkma
yasaklarının başlama ihtimali gündemdeyken, önümüzdeki dönemde bizi nelerin
beklediğini tahmin edemiyoruz. Belirsizliğin verdiği bu gerginliği biraz da olsun
hafifletebilmek için, küçük ama güvenli kaçamaklara ne dersiniz?
FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer
alan eserleriyle Anadolu’nun benzersiz
zenginlikleri, tatilimize de renk katıyor.

P

amukkale: Yurt dışı uçuşlarının iptal olduğu

bu dönem, normalde turist yığınlarından
gitmeye korktuğumuz, yurdumuzun en
güzel köşelerini ziyaret etmek için ideal
bir zaman. Yüzlerce yıllık tarihi ve büyülü
güzelliğiyle, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’nde yer alan Pamukkale, her ne kadar travertenleri
ile ünlü olsa da, siz mutlaka Hierapolis Antik Kenti’ni
de gezmeyi ihmal etmeyin. Buradaki tarihi tiyatroyu
gördükten sonra, kendinizi Kleopatra Havuzu olarak bilinen
Hierapolis Antik Havuzu’nun şifalı sularına bırakın. Tarih
meraklıları, Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ni gezebilir, adrenalin
tutkunları Dinamit Tepe’den start alan yamaç paraşütü ile
bu beyaz cenneti havadan keşfedebilirler. Buraya uzun vakit
ayıracaksanız Karahayıt Kaplıcaları’nı ve Kaklık Mağarası’nı
da gezi programınıza ekleyebilirsiniz.

KLEOPATRA HAVUZU

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

ipek’in objektifinden

Kalkan: Arabanızla veya uçakla Dalaman Havalimanı’ndan

ulaşabileceğiniz Kalkan, bu dönemde ziyaret edebileceğiniz en
güvenli yerlerden biri. Genelde İngiliz turistler tarafından tercih
edildiği için ve şu sıralarda da uçuş kısıtlaması olması nedeniyle
en sakin günlerini geçiren Kalkan, huzur dolu bir tatil
kaçamağı için en keyifli adresiniz olabilir... Kalkan’ın en güzel
koyu olan Kalamar Koyu’nda kendinizi turkuaz tonlarının
serinliğine bırakmaya ne dersiniz? Ya da bir saatlik bir araba
yolculuğu ile Üçağız’a geçip, tekne turu alarak Kekova’nın batık
şehrini keşfetmek nasıl olurdu? Arkeolojiye meraklı olanlar,
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Xanthos ve Letoon antik
kentlerini görebilir, keyfine düşkün olanlar, incecik, pırıl pırıl
on iki kilometrelik kumsalıyla Patara’da bütün bir gün keyif
yapabilir, macera tutkunları ise Saklıkent Kanyonu’nda buz gibi
akarsuların arasında yürüyüş yapabilir. Romantik ruhlular için
Kaş’ta gün batımını seyretmek harika bir seçenek olabilir. Hazır
buralara gelmişken, Kalkan’a on dakikalık mesafede bulunan,
Türkiye’nin en ünlü plajı Kaputaş’ı görmemezlik etmeyin.

Alaçatı: Püfür püfür esen rüzgarı, rengarenk cumbalı taş
evleri; her köşeden fışkırıveren, pembe rengin bin bir tonundaki
begonvilleriyle; Alaçatı her zaman sizi kendine çekiyor. Şu
anda her ne kadar Alaçatı’da maskesiz dolaşmak yasak olsa
da, akşam Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolmak hala çok
keyifli... Gündüzleri sosyal mesafenizi koruyarak, kendinizi
yumuşacık beyaz kumlu sahillere atabilir veya kite, sörf
gibi bireysel sporlar yaparak ruhunuzu rüzgara ve dalgalara
bırakabilirsiniz. Yel değirmenlerinden gün batımını seyredip,
akşam şarabınızı alıp, sakin koylardan birinde denizin üstünde
parlayan yıldızlar eşliğinde müzik dinleyebilirsiniz. Gurmeler,
Ege mutfağının enfes lezzetlerini sunan restoranlarda kendini
şımartabilir ya da yarım saatlik uzaklıktaki Urla’nın şaraplarını
denemeye gidebilir. Dönmeden önce Cumartesi günleri kurulan
pazara uğramayı ihmal etmeyin!

KAPUTAŞ PLAJI

KEKOVA

KALKAN

ALAÇATI

ALAÇATI

Safranbolu: İşte bir UNESCO Dünya Mirası Listesi
güzeli daha! Klasik Osmanlı kent mimarisini en güzel
yansıtan ahşap konakları ile meşhur Safranbolu, diğer
alternatiflerle kıyaslanınca İstanbul ve Ankara’ya çok daha
yakın. Bozulmamış dokusu ve taş sokaklarıyla sizi adeta
tarihi bir yolcuğa çıkaran Safranbolu’da Demirciler Çarşısı,
Cinci Hanı ve Hamamı, Eski Han ve Yemeniciler Çarşısı’nı
gezdikten sonra Hıdır Tepesi’nden panoramik manzarayı
seyredin.
Safranbolu’nun çevresi de, merkezi kadar güzel. Sırt
çantanızı alıp, Tokatlı Kanyonu’nu keşfedebilirsiniz, dere
boyunca uzanan yürüyüş parkurunu bitirdikten sonra,
kanyona bir de Safranbolu Cam Terasından bakmalısınız.
Safranbolu’ya çok yakın olan Bulak Mencilis Mağarası ve
Yörük Köyü’ne de uğramayı ihmal etmeyin. Son olarak
da, Safranbolu’dan Kuyu Kebabı ve Safranbolu lokumunu
denemeden dönmeyin.
Tüm bu küçük gezi kaçamakları, alıştığımız tatillerden
biraz farklı olacak. Bu yüzden en güzeli, tedbirimizi
alıp, yeni normale adapte olmaya çalışmak ve seyahat
seçimlerimizi biraz daha sakin yerlerden yana kullanmak...
Yüzlerce kişilik oteller yerine, butik oteller veya ev
kiralamayı seçmek, gittiğimiz her yerde sosyal mesafe
kurallarına uyarak maske takmayı ihmal etmemek,
yola uçak veya otobüs yerine otomobilinizle çıkmak
yapacağımız seyahatin daha huzurlu geçmesine yardımcı
olacaktır...
Sevdiklerimize tekrar rahat rahat sarılabilinceye kadar,
sağlık ve sevgiyle kalın, güzel hayaller kurun...
Yeni rotalarda görüşmek üzere... n

SAFRANBOLU

